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                  تاریخ تکویل :                                               93جدّل زهاى بٌدی فعالیتِای برًاهَ ًیرّی اًطاًی در ضال         

 عنوان فعالیت
 زمان انجام فعالیت

 توضیحات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

 93ضال   *           تٌظین اُداف ّ اضتراژی پیػٌِادی

  *           تْافق با رییص گرٍّ
 93ضال 

تْافق با گرُِّای کارغٌاضی در خصْؼ ضیاضت ّ برًاهَ 

 ضاالًَ
          *  

 93ضال 

  *           تعییي ّ برآّرد الساهات هْرد ًیاز
 93ضال 

  *           ٍّ در خصْؼ الساهات برًاهَتْافق با رییص گر
 93ضال 

 *            تْافق با غِرضتاًِا در خصْؼ رًّد اجرایی ّالساهات برًاهَ
 93ضال 

             * تٌظین برًاهَ اجرایی

             * تْافق با رییص گرٍّ در خصْؼ برًاهَ اجرایی

            *  ابالغ جدّل ضقف ًیرّی اًطاًی بَ غِرضتاًِا

            *  ابالغ جدّل ضقف ًیرّی اًطاًی بَ ّاحد بْدجَ

            *  ابالغ جدّل ضقف ًیرُّای غرکت خدهاتی بَ هعاًّت پػتیباًی

            *  ابالغ اعالم ًیاز ًیرُّای طرحی ّ پیام آّر بَ هعاًّت پػتیباًی

            *  تِیَ برًاهَ پایع

   * * * * * * * * * *  ع غِرضتاًِااًجام پای

  * * * * * * * * * *  ارضال پص خْراًد پایع بَ غِرضتاًِا
رّز پص از  3تا 

 بازدید

   * * * * * * * * * *  دریافت پص خْراًدُای غِرضتاًِا ّ گرُِّا

            *  تِیَ فرم پایع تعِدات

   * * * * * * * * * *  تکویل فرم پایع تعِدات

   *           جوع بٌدی ًتایج پایع ّ پص خْراًدُا

  * *           تحلیل ًتایج پایع ّ پص خْراًدُا

   *           تِیَ فرم ُا ّ جداّل جوع آّری اطالعات

   *           ارضال فرم ُا ّ جداّل جوع آّری اطالعات بَ غِرضتاًِا

  * *           ًِادریافت گسارظ ضاالًَ ّ پیػٌِادات غِرضتا

  *            بررضی گسارظ ُا ّ پیػٌِادات غِرضتاًِا

  *            تِیَ پص خْراًد گسارظ غِرضتاًِا

  *            ُواٌُگی با رییص گرٍّ در خصْؼ پص خْراًدُا

  *            ارضال پص خْراًدُا بَ غِرضتاًِا

 *            ارزغیابی غِرضتاًِا
اش فرهت براض

 هْجْد

  *            ارایَ ارزغیابی غِرضتاًِا بَ رییص گرٍّ

بازًگری برًاهَ بر اضاش تحلیل ًتایج پایع ُا ّ ارزغیابی ّ 

 پیػٌِادات دریافتی از غِرضتاًِا ، گرُِّا ّ هطّْلیي اضتاًی
           *  

  *            تِیَ گسارظ کار ضاالًَ

  *            گرٍّ ارایَ گسارظ کار بَ رییص
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 رعايت زهاًبٌدي
درصد 

 تحقق
 بلي خیر

 مورد سنجش

ف
دی

ر
 

درصد 

 تحقق
 بلي خیر

 1 آيا اّداف ٍ استراتژي پیطٌْادي  برًاهِ ًیرٍي اًساًی تٌظین ضدُ است؟      

 2 خصَظ اّداف ٍ استراتژي پیطٌْادي با ريیس گرٍُ تَافق ضدُ است؟ آيا در      

 3 آيا الساهات هَرد ًیاز برًاهِ تعییي ضدُ است؟      

 4 آيا در خصَظ الساهات هَرد ًیاز برًاهِ با ريیس گرٍُ تَافق ضدُ است؟      

 5 ُ است؟آيا با ضْرستاًْا در خصَظ رًٍداجرايی ٍالساهات برًاهِ تَافق ضد      

 6 آيا برًاهِ اجرايی تدٍيي ضدُ است؟      

 7 آيا در خصَظ برًاهِ اجرايی تدٍيي ضدُ با ريیس گرٍُ تَافق ضدُ است؟      

 8 آيا جدٍل سقف ًیرٍي اًساًی تْیِ ضدُ است؟       

 9 آيا جدٍل سقف ًیرٍي اًساًی بِ ضْرستاًْا ٍ ٍاحدبَدجِ ارسال ضدُ است ؟      

 11 آيا جدٍل سقف ًیرٍّاي ضرکت خدهاتی  تْیِ ضدُ است؟       

 11 آيا جدٍل سقف ًیرٍّاي ضرکت خدهاتی  بِ ضْرستاًْا ٍ ٍاحد بَدجِ ارسال ضدُ است ؟      

 12 آيا جدٍل اعالم ًیاز ًیرٍّاي طرحی ٍ پیام آٍر  تْیِ ضدُ است؟       

 13 آٍر  بِ هعاًٍت پطتیباًی ارسال ضدُ است ؟آيا جدٍل اعالم ًیاز ًیرٍّاي طرحی ٍ پیام       

 14 آيا برًاهِ پايص ضْرستاًْا تْیِ ضدُ است؟      

 15 آيا برًاهِ پايص ضْرستاًْا اجرا ضدُ است؟      

 16 آيا فرم پايص تعْدات تْیِ ضدُ است ؟      

 17 آيا فرم پايص تعْدات تکویل ضدُ است؟      

 18 پس خَراًدّا جوع بٌدي ضدُ است؟ آيا ًتايج پايص ٍ      

 19 آيا ًتايج پايص ٍ پس خَراًدّا تحلیل ضدُ است؟      

 21 آيا فرهْا ٍ جداٍل جوع آٍري اطالعات برًاهِ تْیِ سدُ است؟      

 21 آيا فرهْا ٍ جداٍل جوع آٍري اطالعات برًاهِ بِ ضْرستاًْا ارسال ضدُ است؟      

 22 یطٌْادات ضْرستاًْا بررسی ضدُ است؟آيا گسارضات ٍ پ      

 23 آيا پس خَراًد گسارضات ٍ پیطٌْادات ضْرستاًْا تْیِ ضدُ است؟      

 مركزبهداشت استان          

 گروه كارشناسان گسترش شبكه   

چك ليست پایش فرایند استاني 

 تاريخ تکویل  امين نيروي انسانيت
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 رعايت زهاًبٌدي
درصد 

 تحقق
 بلي خیر

 مورد سنجش

ف
دی

ر
 

درصد 

 تحقق
 بلي خیر

 24 آيا در خصَظ پس خَراًد ضْرستاًْا با ريیس گرٍُ ّواٌّگی ضدُ است؟      

 25 آيا پس خَراًد ضْرستاًْا ارسال ضدُ است؟      

 26 آيا ارزضیابی ضْرستاًْا اًجام ضدُ است؟      

 27 آيا ًتايج ارزضیابی ضْرستاًْا بِ ريیس گرٍُ ارسال ضدُ است؟      

آيا بازًگري برًاهِ بر اساس تحلیل ًتايج پايص ٍ ارزضیابی ٍپیطٌْادات دريافتی       

 ًْا ٍ گرٍّْا ٍهسٍَلیي استاًی اًجام ضدُ است؟از ضْرستا
28 

 29 آيا گسارش کار ساالًِ تْیِ ضدُ است؟      

 31 آياگسارش کار ساالًِ بِ ريیس گرٍُ ارايِ ضدُ است؟      

      
 جوع

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چك ليست پایش فرایند استاني تامين 

 نيروي انساني
 مركزبهداشت استان          

 گروه كارشناسان گسترش شبكه   

 تاريخ تکویل 

 نام و نام خانوادگی پایش کننده  و امضاء                                                                       

                                                                

  نام و نام خانوادگی پایش شونده و امضا                                                                          
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 رعايت زهاًبٌدي
درصد 

 تحقق
 بلي خیر

 مورد سنجش

ف
دی

ر
 

درصد 

 تحقق
 بلي خیر

 1 آيا اّداف ٍاستراتژيْاي دريافتی از استاى بِ گرٍّْاي کارضٌاسی ابالغ ضدُ است؟      

 2 آيا تَافقٌاهِ ضْرستاى با هرکس بْداضت استاى در دسترس هی باضد؟      

 3 آيا برًاهِ اجرايی ساالًِ تدٍيي ضدُ است؟      

 4 آيا برًاهِ اجرايی ساالًِ اجرا ضدُ است؟      

 5 آيا از اجراي برًاهِ پس خَراًد تْیِ ضدُ است؟      

 6 آيا پس خَراًد تْیِ ضدُ بِ ٍاحدّاي ضْرستاًی ارايِ ضدُ است؟      

 7 آيا پس خَراًدّاي درخَاستی از استاى ارسال ضدُ است؟      

 8 آيا فرم پايص تعْدات، تکویل ٍ بِ هرکس بْداضت استاى ارسال ضدُ است؟      

 9 آيا پس خَراًد از ٍاحدّاي کارضٌاسی دريافت ضدُ است؟      

 11 آيا ًتايج پايص ٍ پس خَراًدّا جوع بٌدي ضدُ است؟      

 11 آيا ًتايج پايص ٍ پس خَراًدّا تحلیل ضدُ است؟      

 12 آيا اطالعات ًیرٍّاي طرحی ٍ پیام آٍر در دسترس هی باضد؟      

 13 ي بِ هرکس بْداضت استاى ارسال ضدُ است؟آيا اعالم ًیاز هَرد      

 14 آياعالٍُ براعالم ًیازّاي هَجَددرتَافقٌاهِ،اعالم ًیاز ديگري اًجام ضدُ است؟      

 15 آيا ًیرٍّاي طرحی تاهیي ضدُ در رضتِ ضغلی هربَط ضاغل هی باضٌد؟      

 16 هی باضٌد؟ آيا ًیرٍّاي طرحی تاهیي ضدُ در هحل اعالم ًیاز ضدُ ضاغل      

 17 آيا اطالعات ًیرٍّاي ضرکت خدهاتی در دسترس هی باضد؟      

 18 آيا ًیرٍّاي خدهاتی طبق استاًدارد تعییي ضدُ بکارگیري ضدُ اًد؟      

 19 آيا اصَل ًقل ٍ اًتقاالت ًیرٍي اًساًی رعايت ضدُ است؟      

 21 آيا گسارش کار تْیِ ضدُ است؟      

 21 در گسارش تْیِ ضدُ ،پیطٌْاد يا ابتکارعولی پیطٌْاد ضدُ است؟آيا       

 22 آيا گسارش تْیِ ضدُ بِ هسٍَلیي ضْرستاى ارايِ ضدُ است؟      

 23 آيا گسارش تْیِ ضدُ بِ هرکس بْداضت استاى ارسال ضدُ است؟      

 جوع      

  

 

 

 

 

 مركزبهداشت استان          

 گروه كارشناسان گسترش شبكه   

چك ليست پایش  فرایند شهرستاني 

 تامين نيروي انساني
 تاريخ تکویل 

 ش کننده  و امضاءنام و نام خانوادگی پای                                                                       

                                                                

  نام و نام خانوادگی پایش شونده و امضا                                                                          
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 ری ،هاهْریتتْزیع اضافَ کاجدّل زهاى بٌدی فعالیتِای برًاهَ 

 تاریخ تکویل :                                                          99ّهحرّهیت از هطب در ضال                                                

 عنوان فعالیت
 زمان انجام فعالیت

 توضیحات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

 99ضال  *            تٌظین اُداف ّ اضتراژی پیػٌِادی

 99ضال  *            تْافق با رییص گرٍّ

تْافق با گرُِّای کارغٌاضی در خصْؼ ضیاضت ّ برًاهَ 

 ضاالًَ
           * 

 99ضال 

 99ضال  *            تعییي ّ برآّرد الساهات هْرد ًیاز

 99ضال  *            تْافق با رییص گرٍّ در خصْؼ الساهات برًاهَ

 99ضال  *            تْافق با غِرضتاًِا در خصْؼ رًّد اجرایی ّالساهات برًاهَ

            *  تٌظین برًاهَ اجرایی

            *  تْافق با رییص گرٍّ در خصْؼ برًاهَ اجرایی

            *  ابالغ جدّل تْزیع اضافَ کاری بَ غِرضتاًِا

            *  حد بْدجَابالغ جدّل تْزیع اضافَ کاری بَ ّا

            *  ابالغ جدّل تْزیع هاهْریتِا بَ غِرضتاًِا 

            *  ابالغ جدّل تْزیع هاهْریتِا بَ ّاحد بْدجَ

            *  ابالغ جدّل تْزیع هحرّهیت از هطب بَ غِرضتاًِا 

            *  ابالغ جدّل تْزیع هحرّهیت از هطب بَ ّاحد بْدجَ 

            *  تِیَ برًاهَ پایع

   * * * * * * * * * *  اًجام پایع غِرضتاًِا

  * * * * * * * * * *  ارضال پص خْراًد پایع بَ غِرضتاًِا
رّز پص از  3تا 

 بازدید

   * * * * * * * * * *  دریافت پص خْراًدُای غِرضتاًِا ّ گرُِّا

            *  تِیَ فرم پایع تعِدات

   * * * * * * * * * *  تکویل فرم پایع تعِدات

   *           جوع بٌدی ًتایج پایع ّ پص خْراًدُا

  * *           تحلیل ًتایج پایع ّ پص خْراًدُا

   *           تِیَ فرم ُا ّ جداّل جوع آّری اطالعات

   *           ارضال فرم ُا ّ جداّل جوع آّری اطالعات بَ غِرضتاًِا

  * *           دریافت گسارظ ضاالًَ ّ پیػٌِادات غِرضتاًِا

  *            بررضی گسارظ ُا ّ پیػٌِادات غِرضتاًِا

  *            تِیَ پص خْراًد گسارظ غِرضتاًِا

  *            ُواٌُگی با رییص گرٍّ در خصْؼ پص خْراًدُا

  *            ارضال پص خْراًدُا بَ غِرضتاًِا

 *            ارزغیابی غِرضتاًِا
براضاش فرهت 

 هْجْد

  *            ارایَ ارزغیابی غِرضتاًِا بَ رییص گرٍّ

بازًگری برًاهَ بر اضاش تحلیل ًتایج پایع ُا ّ ارزغیابی ّ 

 پیػٌِادات دریافتی از غِرضتاًِا ، گرُِّا ّ هطّْلیي اضتاًی
           *  

  *            االًَتِیَ گسارظ کار ض

  *            ارایَ گسارظ کار بَ رییص گرٍّ
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 رعايت زهاًبٌدي
درصد 

 تحقق
 بلي خیر

 مورد سنجش

ف
دی

ر
 

درصد 

 تحقق
 بلي خیر

 1 آيا اّداف ٍ استراتژي پیطٌْادي  برًاهِ ًیرٍي اًساًی تٌظین ضدُ است؟      

 2 ي پیطٌْادي با ريیس گرٍُ تَافق ضدُ است؟آيا در خصَظ اّداف ٍ استراتژ      

 3 آيا الساهات هَرد ًیاز برًاهِ تعییي ضدُ است؟      

 4 آيا در خصَظ الساهات هَرد ًیاز برًاهِ با ريیس گرٍُ تَافق ضدُ است؟      

 5 آيا با ضْرستاًْا در خصَظ رًٍداجرايی ٍالساهات برًاهِ تَافق ضدُ است؟      

 6 رًاهِ اجرايی تدٍيي ضدُ است؟آيا ب      

 7 آيا در خصَظ برًاهِ اجرايی تدٍيي ضدُ با ريیس گرٍُ تَافق ضدُ است؟      

 8 آيا جدٍل تَزيع اضافِ کاري تْیِ ضدُ است؟      

 9 آيا جدٍل تَزيع اضافِ کاري بِ ضْرستاًْا ٍ ٍاحدبَدجِ ارسال ضدُ است ؟      

 11 تْا تْیِ ضدُ است؟آيا جدٍل تَزيع هاهَري      

 11 آيا جدٍل تَزيع هاهَريتْا بِ ضْرستاًْا ٍ ٍاحد بَدجِ ارسال ضدُ است ؟      

 12 آيا جدٍل تَزيع هحرٍهیت از هطب تْیِ ضدُ است؟       

 13 آيا جدٍل تَزيع هحرٍهیت از هطب بِ ضْرستاًْا ٍ ٍاحد بَدجِ ارسال ضدُ است؟      

 14 ضْرستاًْا تْیِ ضدُ است؟ آيا برًاهِ پايص      

 15 آيا برًاهِ پايص ضْرستاًْا اجرا ضدُ است؟      

 16 آيا فرم پايص تعْدات تْیِ ضدُ است ؟      

 17 آيا فرم پايص تعْدات تکویل ضدُ است؟      

 18 آيا ًتايج پايص ٍ پس خَراًدّا جوع بٌدي ضدُ است؟      

 19 ًدّا تحلیل ضدُ است؟آيا ًتايج پايص ٍ پس خَرا      

 21 آيا فرهْا ٍ جداٍل جوع آٍري اطالعات برًاهِ تْیِ سدُ است؟      

 21 آيا فرهْا ٍ جداٍل جوع آٍري اطالعات برًاهِ بِ ضْرستاًْا ارسال ضدُ است؟      

 22 آيا گسارضات ٍ پیطٌْادات ضْرستاًْا بررسی ضدُ است؟      

 23 ٍ پیطٌْادات ضْرستاًْا تْیِ ضدُ است؟ آيا پس خَراًد گسارضات      

چك ليست  پایش فرایند استاني توزیع 

 اضافه كار ،ماموریت و محروميت از مطب

 تاريخ تکویل 
 مركزبهداشت استان          

 گروه كارشناسان گسترش شبكه   
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 24 آيا در خصَظ پس خَراًد ضْرستاًْا با ريیس گرٍُ ّواٌّگی ضدُ است؟      

 25 آيا پس خَراًد ضْرستاًْا ارسال ضدُ است؟      

 26 رزضیابی ضْرستاًْا اًجام ضدُ است؟آيا ا      

 27 آيا ًتايج ارزضیابی ضْرستاًْا بِ ريیس گرٍُ ارسال ضدُ است؟      

آيا بازًگري برًاهِ بر اساس تحلیل ًتايج پايص ٍ ارزضیابی ٍپیطٌْادات دريافتی       

 از ضْرستاًْا ٍ گرٍّْا ٍهسٍَلیي استاًی اًجام ضدُ است؟
28 

 29 کار ساالًِ تْیِ ضدُ است؟ آيا گسارش      

 31 آياگسارش کار ساالًِ بِ ريیس گرٍُ ارايِ ضدُ است؟      

      
 جوع

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

چك ليست  پایش فرایند استاني توزیع 

 تان     مركزبهداشت اس      اضافه كار ،ماموریت و محروميت از مطب

 تاريخ تکویل  گروه كارشناسان گسترش شبكه   

 نام و نام خانوادگی پایش کننده  و امضاء                                                                       

                                                                

  نام و نام خانوادگی پایش شونده و امضا                                                                          
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 1 اي کارضٌاسی ابالغ ضدُ است؟آيا اّداف ٍاستراتژيْاي دريافتی از استاى بِ گرٍّْ      

 2 آيا تَافقٌاهِ ضْرستاى با هرکس بْداضت استاى در دسترس هی باضد؟      

 3 آيا برًاهِ اجرايی ساالًِ تدٍيي ضدُ است؟      

 4 آيا برًاهِ اجرايی ساالًِ اجرا ضدُ است؟      

 5 آيا از اجراي برًاهِ پس خَراًد تْیِ ضدُ است؟      

 6 آيا پس خَراًد تْیِ ضدُ بِ ٍاحدّاي ضْرستاًی ارايِ ضدُ است؟      

 7 آيا پس خَراًدّاي درخَاستی از استاى ارسال ضدُ است؟      

 8 آيا فرم پايص تعْدات، تکویل ٍ بِ هرکس بْداضت استاى ارسال ضدُ است؟      

 9 آيا پس خَراًد از ٍاحدّاي کارضٌاسی دريافت ضدُ است؟      

 11 آيا ًتايج پايص ٍ پس خَراًدّا جوع بٌدي ضدُ است؟      

 11 آيا ًتايج پايص ٍ پس خَراًدّا تحلیل ضدُ است؟      

 12 آيا گسارش کار تْیِ ضدُ است؟      

 13 آيا در گسارش تْیِ ضدُ ،پیطٌْاد يا ابتکارعولی پیطٌْاد ضدُ است؟      

 14 رستاى ارايِ ضدُ است؟آيا گسارش تْیِ ضدُ بِ هسٍَلیي ضْ      

 15 آيا گسارش تْیِ ضدُ بِ هرکس بْداضت استاى ارسال ضدُ است؟      

 جوع      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 چك ليست پایش  فرایند شهرستاني توزیع 

 تاريخ تکویل  اضافه كار، ماموریت ومحروميت ازمطب
 مركزبهداشت استان          

 گروه كارشناسان گسترش شبكه   

 نام و نام خانوادگی پایش کننده  و امضاء                                                                       

                                                                

  نام و نام خانوادگی پایش شونده و امضا                                                                          
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 شاخصهاي استاني فرایند  تامين نيروي انساني     
 درصد نيروي طرحي تامين شده به اعالم نياز شده .    1

 حي مورد نياز.   متوسط زمان تاخير در تامين نيروهاي طر 2

 

     

 شاخصهاي شهرستاني فرایند  تامين نيروي انساني  
 درصد نيروي طرحي تامين شده به اعالم نياز شده.   1

 متوسط زمان تاخير در تامين نيروهاي طرحي مورد نياز . 2 

 

 

 

 شاخصهاي استاني فرایند توزیع اضافه كار ،ماموریت و محروميت از مطب

 

  اضافه كاري ستاد شهرستان با پيشنهاد استاني  درصد مطابقت پرداخت.1

 درصد مطابقت پرداخت اضافه كاري واحدهاي محيطي شهرستان با پيشنهاد استاني   .2

 

 

 شاخصهاي شهرستاني  فرایند توزیع اضافه كار ،ماموریت و محروميت از مطب

      

 ي  .درصد مطابقت پرداخت اضافه كاري ستاد شهرستان با پيشنهاد استان1

 درصد مطابقت پرداخت اضافه كاري واحدهاي محيطي شهرستان با پيشنهاد استاني   .2

 

 

 

 


