
 مرکس بيداشت استبن 

   گرًه تٌسعو شبکو ً ارتقبء سالمت 

1 

 

 عٌَاى                                                                                                    غفحِ
 
 

 

        1                                          ................  .....................................................................فْرست ...............................

 

        2                                          ........................... ..........................................................................................   هقذهِ

 

     26                                          ..............................................  ..................ضجکِ ّبی سالهت  عرح گسترش  

 

     33                                             ............... ...........تبهيي ًيرٍی اًسبًي  .............................................................

 

      43                                                  . ..................................... ٍ فضبی فيسیکي  تجْيسات ًٍگْذاری تبهيي

 

         51                                                    ........................................................................................کبرکٌبىآهَزش 

 

 78                                                 ........  ............ثَْرزی .................................................................... آهَزش

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 فهرست



 مرکس بيداشت استبن 

   گرًه تٌسعو شبکو ً ارتقبء سالمت 

2 

 

 :  همذهِ
ظبل پیبپی در هجوَعِ حبضر گردآٍری  یبزدّویي ثِ هب تَفیك دادُ تب ًتیجِ تالغ ّوىبراًوبى را در را ؼبورین وِ هتعبل خذاًٍذ 

ظبل لجل ثرای ًخعتیي  یبزدًُوبئین . ًگبّی وَتبُ ثر همذهِ اٍلیي ًعخِ هجوَعِ اّذاف اصلی تْیِ آًرا آؼىبر هی ظبزد . حذٍد 

ثِ چٌیي وبر ارزؼوٌذی الذام عجذالْی ثبّوىبری وبرؼٌبظبى گرٍُ حعیي هؽْذی  جٌبة آلبی دوتر ارجوٌذ ثعیبر ثرادر ثبر

اوٌَى ثب ثررظی اجوبلی پط خَراًذّبی دادُ ؼذُ  ٍ  داؼتِ اظتدر ارتمبء فرآیٌذ ّب ٍ ًیس اًگیسُ ّوىبراى  تبثیر ؼگرفوِ  ًوَدًذ

وٌین . ّوبًگًَِ وِ لجال ًیس اؼبرُ ؼذ  از طرف ّوىبراى ظتبدی ٍ هحیطی ثرای ثبزثیٌی ّوِ ظبلِ آى پیػ از پیػ احعبض ًیبز هی

ثررظی اجوبلی دظتبٍردّبی آًرا هی تَاًین ثِ ترتیت ریل عٌَاى  ثباّذاف هچوَعِ در همذهِ اٍلیي ًعخِ آٍردُ ؼذُ اظت ٍ 

 ًوبئین :

 ثَجَد آهذى زثبى هؽترن ثیي ولیِ ّوىبراى ؼبغل در اظتبى ٍ در ؼْرظتبى ّب . -1

 یبثی هجتٌی ثر فرآیٌذّبراُ اًذازی ظیعتن پبیػ ٍ ارزؼ -2

 وبّػ چؽوگیر هراجعِ ّوىبراى ؼْرظتبى ّب ثِ ظتبد اظتبى -3

 ظَْلت تْیِ گسارؼبت آهبری ٍ عولىردی -4

 هعیراجرائی فرآیٌذّبؼفبف ًوَدى ظَْلت پبظخگَئی ٍ -5

 هؽخص ًوَدى صبحجبى فرایٌذ ّب -6

 ثرای حفع زثبى هؽترن ٍارتمبی فرآیٌذّب ثب ٍ ظت ُ اارعبى دارم وِ تْیِ ًعخِ اثتذایی هجوَعِ وبری طبلت فرظب ٍ اًرشی ثر ثَد

ثبزثیٌی آى ًیس ثعٌَاى گبهی اظبظی در ثرًبهِ ّبی ظبالًِ ّوىبراى گرٍُ لرار ، اظتفبدُ از تجبرة ًٍظرات ٍپیؽٌْبدات ّوىبراى 

 گرفتِ اظت .

یذ ثب اغراق ثذٍىذیگر ثَدُ اظت آهَزغ ّوىبراى از ّو تمَیت وبر تیوی ٍ ،هجوَعِ ایي ثٌظر ایٌجبًت اظبظی تریي دظتبٍرد 

وِ ٍ در جلعبت هتعذد  ظبى ًوَدُ اظت آهذیریت اهَر را ثراین هجوَعِ ایي  ، هعئَلیت ایٌجبًت درگرٍُظبل  2در طی  گفت 

 ین .ِ اؼىل هی گرفت از ّوذیگر هطبلت فراٍاًی آهَختجْت ثبزثیٌی 

اززحوبت ٍگرٍُ ّبی وبرؼٌبظی هروس ثْذاؼت اظتبى ًٍیسثْذاؼتی  هحترم هعبٍىاز راٌّوبئیْبی در خبتوِ ثر خَد فرض هی داًن  

 ؼْرظتبًْب وِ ّوَارُ هب را در ؼىل گیری ٍ ثبزًگری هجوَعِ یبری هی ًوبیٌذ تمذیر ٍ تؽىر ًوبین . ،ولیِ ّوىبراى گرٍُ در ظتبد 
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 ‹‹ثِ ترتیت حرٍف الفجب  ثبزًگریاعضبی تین ›› 
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 رٍُ تَظعِ ؼجىِ ٍارتمب ظالهت فرایٌذّبی گ

   
  

 

 اّذاف ولی ًبم فرایٌذ ردیف

 دفترچِ طرح گعترغ   ) پَؼػ وبهل (  گعترغ ٍایجبد وبهل ٍاحذّب  ثراظبض طرح گعترغ ؼجىِ ّبی ظالهت 1

 تبهیي ًیرٍی اًعبًی  ؼْرظتبًْب ثراظبض تؽىیالت هصَة بًیتبهیي ًیرٍی اًع 2

 تبهیي ٍ ًگْذاری تجْیسات ٍ خَدرٍ ٍ هَتَرظیىلت ثراظبض ثرًبهِ ٍ ًیبزّبی ؼْرظتبًْب  تبهیي ٍ ًگْذاری تجْیسات  3

 بی ؼْرظتبًْبتبهیي ٍ ًگْذاری خَدرٍ ٍ هَتَرظیىلت ثراظبض ثرًبهِ ٍ ًیبزّ تبهیي ٍ ًگْذاری خَدرٍ ٍ هَتَرظیىلت 4

 عذالت تَزیع اضبفِ وبر، هبهَریت  5

 تىویل طرح گعترغ ترثیت ثَْرز 6

  افسایػ هعتور هْبرت ٍآگبّی هرثیبى ٍثَْرزاى ثبز آهَزی  7

 ٍ ارتمبی ویفیت  ایجبد اًگیسُ ارزؼیبثی ثَْرز ٍهرثی 8

 پبیػ ٍارتمبئ هعتور فرایٌذّب ثرًبهِ ظبالًِ خبًِ ّبی ثْذاؼت 9

 ارتمب ظطح داًػ ٍعولىرد وبروٌبى هٌطجك ثر ًیبزّبی ثْذاؼتی درهبًی جبهعِ َزغ هذاٍم وبروٌبىآه 11

 آهَزغ ثذٍ خذهت 11

 

 وعت داًػ ٍهْبرت الزم جْت ارائِ خذهبت ثْذاؼتی درهبًی تَظط وبروٌبى جذیذالَرٍد
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 ((اوتظارات ازمركسمدیریت ضبکً  )) 

 

 ((  یاست مركسبٍداضت استان اوتظارات ازر))  

 
 

 
 

 ضجکِ  هذیریتهطخع کردى هکتَة ٍظبیف هرکس .1

 ثرای ّر ٍظيفِتعييي هکتَة افراد پبسخگَ  .2

 ارائِ جذٍل زهبًجٌذی اجرائي اهَرات هرثَط ثِ استبًْب .3

 تعييي  اًتظبرات هرکس ازاستبًْب ) تذٍیي ضرح ٍظبیف ( ثػَرت هکتَة .4

 هرکس هذیریت ضجکِ تعييي استبًذاردفٌي ٍزهبًي فرایٌذّبی  .5

 استبًْب گرٍُ تَسعِ ضجکِ  ٍارتقب سالهت تعييي استبًذاردفٌي ٍزهبًي فرایٌذّبی  .6

 هرکس هذیریت ضجکِتذٍیي ضبخػْبی فرایٌذّبی  .7

 استبًْب هرکس هذیریت ضجکِ ازتذٍیي ضبخػْبی فرایٌذّبی  .8

 تذٍیي هَافقتٌبهِ ثب استبًْب  هطتول ثر: .9

 ِتعْذات هرکس تَسع 

 تعْذات استبًْب 

 هغبلجبت استبًْب 

 هيساى افسایص پيطٌْبدی ضبخػْب 

 هَافقتٌبهِ استبًْب آهذُ است کِ  در هرکس هذیریت ضجکِاًجبم تعْذات هرثَط ثِ  .11

 ضجکِ تیریهرکس هذتْيِ ثرًبهِ زهبًجٌذی ضذُ ، پبیص ٍارزضيبثي فرایٌذّبی  .11

 استبًْبهرکس هذیریت ضجکِ از تْيِ ثرًبهِ زهبًجٌذی ضذُ ،پبیص ٍارزضيبثي فرایٌذّبی  .12

 ثِ استبًْبهرکس هذیریت ضجکِ ارائِ پس خَراًذ در خػَظ اجرای  تعْذات  .13

 گسارش کبرتْيِ  ٍارایِ  .14

 
 

 گرٍُ تَسعِ ضجکِ  ٍارتقب سالهت هطخع کردى کتجي ٍظبیف ریيس هرکس ثْذاضت استبى درارتجبط ثب  .1

 گرٍُ تَسعِ ضجکِ  ٍارتقب سالهت تعریف هکتَة حذٍد اًتظبرات خَداز  .2

 تذٍیي هَافقتٌبهِ ثب گرٍّْبی کبرضٌبسي هطتول ثر: .3

 تعْذات ریبست هرکس 

 تعْذات گر ٍُ کبرضٌبسي 

 ت گرٍّْبهغبلجب 

 هيساى افسایص پيطٌْبدی ضبخػْب 

 اًجبم تعْذات هرثَط ثِ ریيس هرکس ثْذاضت استبى کِ  در هَافقتٌبهِ آهذُ است .4

 گرٍُ تَسعِ ضجکِ  ٍارتقب سالهت تعييي فرهت گسارش دّي  .5

 ثبجذٍل زهبًجٌذی هت گرٍُ تَسعِ ضجکِ  ٍارتقب سالتْيِ ثرًبهِ پبیص ٍارزضيبثي ٍظبیف ریيس هرکس ثْذاضت استبى درارتجبط ثب  .6

 گرٍُ تَسعِ ضجکِ  ٍارتقب سالهتتْيِ ثرًبهِ پبیص ٍارزضيبثي فرایٌذّبی  .7

  عذم درخَاست هَردی ثعذ از اًجبم هَافقت ًبهِ  .8

 گسارش پس خَراًذ پبیص ٍ ارزضيبثي گرٍُ  .9
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 ((اوتظارات ازگرٌٍَاي كارضىاسي مركسبٍداضت استان ))

 

 

 

 گرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقب سالهت آضٌبئي ثبٍظبیف 

 گرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقب سالهت ثب  ّوکبری در تذٍیي ٍاجرای هَافقتٌبهِ .1

 گرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقب سالهت تعریف هکتَة  حذٍد اًتظبرات  خَداز  .2

 درتعييي استبًذارددرٍى دادفرایٌذّب گرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقب سالهت ّوکبری ثب  .3

 التسام عولي ثِ استبًذاردّبی تذٍیي ضذُ .4

 تعریف ٍتبهيي  درٍى دادّبی هَرد ًيبزسعِ ضجکِ ٍ ارتقبی سالهت ٍ هَافقت گرٍُ تَ عذم ادغبم ثرًبهِ ّبی جذیذقجل از .5

 ارائِ پس خَراًذ پبیطْبی اًجبم گرفتِ درهَرد درٍى دادّبی فرایٌذّب .6

 گرٍُ تَسعِ ضجکِ  ٍارتقب سالهت ارائِ پيطٌْبدات ٍاًتقبدات ثِ  .7

 ثْذاضت (هطبرکت در تْيِ چک ليست ٍاحذّبی هحيغي )هراکس ثْذاضتي درهبًي ٍ خبًِ ّبی  .8

 

 

 گرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقب سالهت تعييي هکتَة  ٍظبیف  .1

 تعييي هکتَة افرادپبسخگَ ثرای ّرفرایٌذ .2

 ارائِ جذٍل زهبًجٌذی اجرای ثرًبهِ ّبی هرثَط ثِ گرٍُ .3

 تعييي حذٍداًتظبرات ازهرکستَسعِ ٍارتقبء سالهت .4

 تعييي حذٍد اًتظبرات از ریبست هرکسثْذاضت استبى .5

 رات ازگرٍّْبی کبرضٌبسي هرکسثْذاضت استبىتعييي حذٍداًتظب .6

 تعييي حذٍداًتظبرات ازضْرستبًْب .7

 گرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقب سالهت تعييي استبًذاردفرایٌذّبی  .8

 درضْرستبًْب گرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقب سالهت تعييي استبًذاردفرایٌذّبی  .9

 گرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقب سالهت تذٍیي ضبخػْبی فرایٌذّبی  .11

 درضْرستبًْب گرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقب سالهت ػْبی فرایٌذّبی تذٍیي ضبخ .11

 َافقٌبهِ ثب کبرضٌبسبى گرٍُ ٍهسئَليي ضْرستبًْبهطتول ثر:تتذٍیي  .12

  گرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقب سالهت تعْذات رئيس 

 تعْذات کبرضٌبسبى گرٍُ ٍهسئَليي ضْرستبًي 

 هغبلجبت کبرضٌبسبى ٍضْرستبًْب 

  کبرضٌبسبى ٍضْرستبًْبهيساى افسایص ضبخع ّب تَسظ 

 تذٍیي هَافقتٌبهِ ثب گرٍّْبی کبرضٌبسي هرکس ثْذاضت استبى هطتول ثر : .13

  گرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقب سالهت تعْذات 

 تعْذات گرٍّْبی کبرضٌبسي هرکس ثْذاضت استبى 

 هغبلجبت گرٍّْب 

 هغبلجبت گرٍُ گسترش 

 س ثْذاضت استبى ٍاجرای هفبد آًْبّوکبری الزم در تذٍیي هَافقتٌبهِ ثب هرکس تَسعِ ٍریبست هرک .14

 درهرکسثْذاضت استبى گرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقب سالهت تْيِ ثرًبهِ پبیص ٍارزضيبثي فرایٌذّبی  .15

 درضْرستبًْب گرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقب سالهت تْيِ ثرًبهِ پبیص ٍارزضيبثي فرایٌذّبی هرثَط ثِ  .16

 تْيِ جذٍل کبر .17

 تْيِ ٍارائِ گسارش کبر .18

((وبرؼٌبظبى تَظعِ ؼجىِ ٍارتمبظالهت اًتظبرات از گرٍُ))  
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 گرٍُ تَسعِ ضجکِ  ٍارتقب سالهت  ٍ ثرًبهِ ّب ٍ ضبخػْبی  بٍظبیفآضٌبئي ث .1

 َافقتبهِ ٍاجرای هفبد آىتدر تذٍیي  گرٍُ تَسعِ ضجکِ  ٍارتقب سالهت ّوکبری ثب  .2

 تذٍیي ثرًبهِ اجرائي ثراسبس فلَچبرتْب ٍچک ليستْبی هرثَعِ ٍاجرای آًْب .3

 سالهت  گرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقباستبًذاردّبی فرایٌذّبی تبهيي   .4

 ٍ اًجبم ّوبٌّگي ّبی الزم  ثِ هسئَليي ضْرستبى گرٍُ تَسعِ ضجکِ  ٍارتقب سالهت هعرفي ٍظبیف هرثَط ثِ  .5

 عقذ تَافق ثب رئيس هرکس ثْذاضت ضْرستبى ٍ ٍاحذّبی ستبدی  .6

 استبىتَسعِ ضجکِ ٍارتقبسالهت تعييي ٍاثالغ حذٍداًتظبرات ازگرٍُ  .7

 تِ دریبفت پس خَراًذ پبیطْبی اًجبم گرف .8

 ٍاجرای آًْب گرٍُ تَسعِ ضجکِ  ٍارتقب سالهت فرایٌذّبی ٍ پطتيجبًي تْيِ ثرًبهِ زهبًجٌذی ضذُ پبیص ٍارزضيبثي  .9

 ارائِ ثِ هَقع ٍ غحيح آهبر  .11

 تْيِ ٍارائِ گسارش کبر .11

 گرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقب سالهت ارائِ پيطٌْبدات ٍاًتقبدات ثِ  .12

 

 
 
 
 

 

((اوتظارات از َاحد  گسترش ضبكً ضٍرستاوٍا ))  
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ف
دی

ر
 

رعبیت زهبى  هَرد ظٌجػ

 ذی ثٌ
 اهتیبز

 خیر  ثلی 
هَرد 

 اًتظبر

وعت 

 ؼذُ

     آیبٍظبیف هرکستَسعِ ضجکِ ٍارتقبء سالهت ثػَرت هکتَة ارسبل ضذُ است ؟ 1

     آیبافرادپبسخگَ ثرای ّر ٍظيفِ هطخع ضذُ است ؟ 2

     آیبجذٍل زهبًجٌذی اجرائي ٍظبیف هرثَط ثِ استبًْب اثالغ ضذُ است ؟ 3

     استبًْب هطخع ضذُ است ؟ گرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقب سالهت از آیبحذٍداًتظبرات 4

     ٍارتقبء سالهت تذٍیي ضذُ است ؟ضجکِ آیباستبًذارد فرایٌذّبی هرکستَسعِ  5

     استبًْب تذٍیي ضذُ است ؟ گرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقب سالهت آیباستبًذارد فرایٌذّبی  6

     رتقبء سالهت تْيِ ضذُ است ؟آیب ضبخػْبی فرایٌذّبی هرکستَسعِ ٍا 7

     استبًْب تْيِ ضذُ است ؟ گرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقب سالهت آیبضبخػْبی فرایٌذّبی  8

     آیب ثب  استبًْب هَافقتٌبهِ تٌظين ضذُ است ؟ 9

     است  ؟ عول ضذُِ استبًْب کِ دهَافقتٌبهِ آهذُ است ،ًسجت ثٍارتقبسالهت آیب ثِ  تعْذات هرکستَسعِ ضجکِ  11

     آیب در خػَظ اجرای هفبد تَافقٌبهِ ثِ استبًْب پس خَراًذ دادُ ضذُ است ؟ 11

     آیبثرًبهِ پبیص ٍارزضيبثي فرایٌذّبی هرکستَسعِ ٍارتقبء سالهت ثِ ّوراُ جذٍل زهبًجٌذی تْيِ ضذُ است ؟ 12

استبًْب ثِ ّوراُ جذٍل سالهت ء  کِ ٍارتقبتَسعِ ضجآیبثرًبهِ پبیص ٍارزضيبثي فرایٌذّبی گرٍُ کبرضٌبسبى  13

 زهبًجٌذی تْيِ ضذُ است ؟

    

     آیب گسارش کبر تْيِ ضذُ است ؟ 14

    جوع اهتيبزات  15

  درغذ تحقق  16

 

 

 

 
ًبم ًٍبم خبًَادگي پبیص ضًَذُ : ًبم ًٍبم خبًَادگي پبیص کٌٌذُ:                                                                                 

سوت :                                                                                                             سوت :     

 چه لیعت حذٍداًتظبرات از

 تبریخ تکمیل  هروستَظعِ ٍارتمبء ظالهت 
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 هَرد ظٌجػ ردیف

رعبیت زهبى 

 ثٌذی
 اهتیبز

 خیر ثلی
هَرد 

 اًتظبر

وعت 

 ؼذُ

     تعریف  ضذُ است ؟گرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقب سالهت ت استبى  درارتجبط ثبآیبٍظبیف ریيس هرکس ثْذاض 1

     ثػَرت هکتَة تذٍیي ضذُ است ؟گرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقب سالهت آیبحذٍداًتظبرات ریبست هرکس از  2

     تَسظ ریبست هرکس  هطخع ضذُ است ؟گرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقب سالهت آیباستبًذاردّبی فرایٌذّبی  3

     تَسظ ریبست هرکس هطخع ضذُ است ؟گرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقب سالهت آیب ضبخػْبی فرایٌذّبی  4

     آیب ثب گرٍّْبی کبرضٌبسي هَافقتٌبهِ تذٍیي ضذُ است ؟ 5

     آیب فرهت گسارش دّي گرٍُ گسترش ازعرف ریبست هرکساثالغ ضذُ است ؟   6

7 
گرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقب يس هرکس ثْذاضت استبى  درارتجبط ثب آیبثرًبهِ پبیص ٍارزضيبثي ٍظبیف ری

 ثبزهبًجٌذی هطخع تذٍیي ضذُ است ؟سالهت 

    

8 
تَسظ ریبست هرکس هطخع ضذُ گرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقب سالهت آیبثرًبهِ پبیص ٍارزضيبثي فرایٌذّبی 

 است ؟

    

     ریبست هرکس تْيِ ٍارائِ ضذُ است ؟ تَسظگرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقب سالهت آیبگسارش کبر درهَرد 9

     آیب ثِ تعْذات هرثَط ثِ ریيس هرکس ثْذاضت استبى  در هَافقتٌبهِ عول ضذُ است ؟ 11

    اهيتبز کست ضذُ  11

  در غذ تحقق  

 

 

 

 

 
ًبم ًٍبم خبًَادگي پبیص ضًَذُ :                   ًبم ًٍبم خبًَادگي پبیص کٌٌذُ:                                                               

سوت :                                                                                                             سوت :     

 

ًتظبراتچه لیعت حذٍدا  

 از ریبظت هروسثْذاؼت اظتبى

 

 تبریخ تکمیل 
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رد

 یف
 هَرد ظٌجػ

رعبیت زهبى 

 ثٌذی

 

 اهتیبز

 خیر ثلی
هَرد 

 اًتظبر

وعت 

 ؼذُ

     آ ضٌب هي ثبضٌذ  ؟گرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقب سالهت ثبٍظبیف ی کبرضٌبسي ب گرٍّْب آی 1

     ثػَرت هکتَة هطخع ضذُ است ؟گرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقب سالهت آیبحذٍداًتظبرت گرٍّْب از  2

     است ؟ ّوکبری غَرت گرفتِگرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقب سالهت آیبدرتعييي استبًذارددرٍى دادفرایٌذّب ثب  3

     ّوکبری الزم غَرت گرفتِ است ؟گرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقب سالهت آیبدرتٌظين هَافقتٌبهِ ثب  4

     آیب  هفبد هَافقتٌبهِ را اجرا هيکٌٌذ ؟ 5

     ثػَرت عولي رعبیت ضذُ است ؟گرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقب سالهت آیب استبًذارد فرایٌذّبی  6

     ؟ضذُ اًذ  ًبهِ ّبی جذیذ درٍى دادّبی آًْب تعریف ٍتبهيي آیب قجل از ادغبم  ثر 7

     پس خَراًذ دادُ هيطَد ؟گرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقب سالهت آیب در هَرد درٍى دادّب ثِ  8

    جوع اهتيبزات  9

  درغذ تحقق 11

 

 

 

 
ًبم ًٍبم خبًَادگي پبیص ضًَذُ :                                      ًبم ًٍبم خبًَادگي پبیص کٌٌذُ:                                            

سوت :                                                                                                             سوت :     

 

 

 

 چه لیعت حذٍداًتظبرات از

 گرٍّْبی وبرؼٌبظی هروسثْذاؼت اظتبى 

 

 تبریخ تکمیل 
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 هَرد ظٌجػ ردیف

رعبیت زهبى 

 ثٌذی
 اهتیبز

 ثلی

 
 خیر

د هَر

 اًتظبر

وعت 

 ؼذُ

     سالهت تذٍیي ضذُ است ؟ء آیبٍظبیف گرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقب 1

     آیب افرادپبسخگَ ثرای ّر ٍظيفِ هطخع ضذُ اًذ ؟ 2

     آیبجذٍل زهبًجٌذی اجرائي تْيِ ضذُ است ؟ 3

     آیب ثرًبهِ اجرا ضذُ است ؟ 4

     سالهت هطخع ضذُ است ؟ آیبحذٍد اًتظبرات از هرکس تَسعِ ضجکِ ٍارتقب، 5

     آیبحذٍد اًتظبرات ازریبست هرکسثْذاضت استبى هطخع ضذُ است ؟ 6

     آیبحذٍد اًتظبرات ازگرٍّْبی کبرضٌبسي هرکسثْذاضت استبى هطخع ضذُ است ؟ 7

     آیبحذٍد اًتظبرات ازضْرستبًْب هطخع ضذُ است ؟ 8

     هطخع ضذُ است ؟ِ ضجکِ ٍارتقبء سالهت تَسع آیب استبًذاردّبی فرایٌذّبی گرٍُ  9

     درضْرستبًْب هطخع ضذُ است ؟گرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقبء سالهت آیباستبًذاردّبی فرایٌذّبی  11

     ؟هطخع ضذُ است گرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقبء سالهت آیب ضبخػْبی فرایٌذّبی  11

     ضذُ است ؟آیبضبخػْبی فرایٌذّبی ٍاحذ گسترش ضْرستبى هطخع  12

     َافقٌبهِ تذٍیي ضذُ است ؟تآیب ثب کبرضٌبسبى گرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقبسالهت در هرکس ثْذاضت استبى   13

     ؟تذٍیي ضذُ است َافقٌبهِ تآیب ثب گرٍّْبی کبرضٌبسي هرکس ثْذاضت استبى  14

     تذٍیي ضذُ است ؟ تَافقٌبهِآیب ثب هسئَليي ضْرستبًْب  15

     تذٍیي هَافقتٌبهِ ّوکبری ضذُ است؟ٍارتقبء سالهت درب ثب هرکس تَسعِ آی 16

     ضذُ است ؟ در تذٍیي هَافقتٌبهِ ّوکبری ثْذاضت استبى آیب ثب ریبست هرکس  17

18 
در هرکس ثْذاضت استبى ثب سالهت ءگرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقبثرًبهِ پبیص ٍارزضيبثي فرایٌذّبی آیب 

 ؟ یي ضذُ است زهبًجٌذی هطخع تذٍ
    

     ؟ ثرًبهِ پبیص ٍارزضيبثي فرایٌذّبی هرثَعِ در ضْرستبًْب  ثب زهبًجٌذی هطخع تذٍیي ضذُ است آیب  19

     ضذُ است ؟ پبیص ٍارزضيبثي اجرا  آیب ثرًبهِ 21

     ؟ آیب جذٍل کبر تْيِ ضذُ است  21

     ؟ تْيِ ٍارائِ ضذُ است ءسالهت گرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقبآیب گسارش هکتَة از کبرّبی  22

    جوع اهتيبزات  23

  درغذ تحقق  24
ي پبیص ضًَذُ :ًبم ًٍبم خبًَادگي پبیص کٌٌذُ:                                                                                ًبم ًٍبم خبًَادگ  

سوت :                                                                          سوت :                                        

سالهت  گرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقباز   چه لیعت حذٍداًتظبرات

 هروسثْذاؼت اظتبى

 تبریخ تکمیل 

 تبریخ تکمیل 
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 فلَچبرت استبًي فرآیٌذّبی گرٍُ تَسعِ ضجکِ ٍارتقبء سالهت

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    استبنی  کبرشنبسلیست پبیش فزایند هبی  چک 

 دریبفت ًظرات ٍظیبظت اجرائی ازرئیط گرٍُ 
 

ْباظتراتصی اّذاف ٍ تذٍیي  

 اعالم اّذاف ٍ اظتراتصی ّبثِ ؼْرظتبًْب ٍ گرٍّْبی وبرؼٌبظی 

 ثبؼْرظتبًْب ٌبهِتَافماًعمبد 

 

 

 تْیِ گسارغ ٍتحلیل عولىرد اظتبًی ظبل لجل

 

 

 تعییي ٍثرآٍردالساهبت هَرد ًیبز ثرًبهِ درظبل جبری

 

 

ارائِ گسارش ثِ رئيس گرٍُ 

 ٍضْرستبًْب

 تذٍیي ثرًبهِ پبیػ

 

 

ثٌذی الساهبت ٍاراتِ آى ثِ رئيس  جوع

 گرٍُ

 اجرای ثرًبهِ پبیػ تذٍیي ؼذُ در ؼْرظتبًْب

 

 

 ارائِ پعخَراًذ ًٍتبیج تحلیل پبیؽْب ثِ ؼْرظتبًْب 

 

 

 ی ًحَُ تبهیي الساهبت تعْذؼذُ ثرًبهِ از رئیط گرٍُ گسارغ ٍپیگیر

 

 

بیػ جوع ثٌذی الذاهبت ٍ  ًتبیج  پ  

 تْوي

 تْوي

 اسفٌذ

 اسفٌذ

 اسدیثْطت

 خشداد

 خشداد

 تذٍیي ثرًبهِ اجرائی ظبالًِ 

 

 

 خشداد

 خشداد

 عی سال

 عی سال

 عی سال

 اسفٌذ 

 خشداد

 خشداد

 دریبفت ًظرات ، پیؽٌْبدات ٍراّىبرّبی اثتىبری از ؼْرظتبًْب ٍ گرٍّْبی وبرؼٌبظی 
 

 جوع ثٌذی ًظرات ، پیؽٌْبدات ٍراّىبرّبی اثتىبری 
 

 مسئٌل اجرای فرایند کبرشنبش استبنی خٌاىد بٌد .
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 چک لیست پبیش کبرشنبسبن گزوه توسعه شبکه و ارتقبی سالمت مزکش بهداشت استبن 

 شش مبهه        931سبل      
 

          

           

 

 

  خاوُادگی پایص کىىدي:                                                        سمت :   وام َوام 

                       

 : امضا           تاریخ :                                                                                     
 

 

 

 سمت :                          ص کىىدي:                              وام َوام خاوُادگی پای             

                     

 : تاریخ :                                                                                  امضا             

یرد
 ف 

 مورد سنجش

رعبیت سمبن 

 بندی

 امتیبس

 خیز بلی
مُرد 

 اوتظار 

کسب 

 ضدي 

1 
دریبفت ؼذُ آیب ًظرات ٍ ظیبظتْبی اجرایی از رئیط گرٍُ تَظعِ ؼجىِ ٍ ارتمب ظالهت 

 اظت؟ 

  
4  

  4   آیب جوع ثٌذی پیؽٌْبدات  ٍاصَل تَافك ثب گرٍّْبی وبرؼٌبظی  هَجَد اظت ؟ 2
  6   آیب ثرای اعالم اّذاف ٍاظتراتصیْب ، ثرًبهِ تَجیْی ثرگسارؼذُ اظت ؟ 3
  8   آیب  تَافك ًبهِ عمذ ؼذُ ثب ؼْرظتبًْب  هَجَد اظت ؟)ًوًَِ ای ارائِ ؼَد ( 4
  4   ب الساهبت فرایٌذ تعییي  ؼذُ اظت ؟آی 5
  11   آیب گسارغ ٍتحلیل  عولىرد ظبالًِ فرایٌذ هَجَد اظت ؟ 6
  5     آیب ثرًبهِ پبیػ هبّبًِ ؼْرظتبًْب هَجَد اظت ؟ 7
  6   آیب ثرًبهِ اجرایی زهبى ثٌذی فعبلیتْب تذٍیي ؼذُ اظت ؟ 8
  13   َد  ؟)ثب هلحَظ داؼتي زهبى پبیػ (آیب ثرًبهِ اجرایی  تذٍیي ؼذُ اجرا هی ؼ 9

11 
آیب ثرًبهِ پبیػ تذٍیي ؼذُ در  هبُ لجل ) یب ثِ طَر تصبدفی در یىی از هبّْب ( اجرا 

 ؟ ؼذُ اظت

  
11  

11 
آیب ًبهِ ارظبل  پعخَراًذٍ تحلیل ًتبیج پبیؽْبی اًجبم گرفتِ ثِ ؼْرظتبًْب هَجَد 

 اظت ؟

  
11  

  7   بت تعْذ ؼذُ ثرًبهِ از ؼْرظتبًْب پی گیری  ؼذُ اظت ؟آیب ًحَُ تبهیي الساه 12
  6   آیب ًحَُ تبهیي الساهبت تعْذ ؼذُ ثرًبهِ ثِ رئیط گرٍُ گسارغ ؼذُ اظت ؟ 13
  7   آیب ًتبیج پبیػ ؼْرظتبًْب جوع ثٌذی ؼذُ اظت ؟ 14
  111 جوع اهتيبزات 15
  درغذ تحقق 16



 مرکس بيداشت استبن 

   گرًه تٌسعو شبکو ً ارتقبء سالمت 

14 

 

 

    931    در سبل رتقبی سالمت توسعه شبکه و ا  رییس گروه کبرشنبسبن پبیش عملکرد چکلیست 

 ___________________آقبی دکتر   معبونت بهداشتی دانشگبهپبیش کننده 

     931    / __/  __تبریخ پبیش :                                                    

 

 

                                       

 

 

 

 

 امتیاز ( 53)   و بزنبمه ریشی سیبستگذاری 

 امتیاس ( 6) بزرسی يضعیت اوجام تعُذات ياحذَای کارضىاسی ضُزستان بزابز تًافق ايل سالجاری   -1

  تَافق ًاهِ ٍاحذّای کاسضٌاسی تغَس ساًذٍم تشسسی خَاّذ ضذ 

 درصذ اوجام تعُذات استان درصذ اوجام تعُذات ضُزستان وام ضُزستان 

   
   
   

 

        امتیاس ( 5) تحلیل ضاخص َای قزمش پاول سالمت گزيٌ کارضىاسی استان  -2

 سغش 2ّای تَافق ضذُ دس ایي صهیٌِ ٍ...( دس  تحلیل علل ٍ عَاهل هَثش ) تشسسی فعالیت ًام  ضاخع سدیف

1   

2   
 

        امتیاس ( 5) تحلیل ضاخص َای سرد پاول سالمت گزيٌ کارضىاسی استان  -3

 سطز 2تحلیل علل ي عًامل مًثز ) بزرسی فعالیت َای تًافق ضذٌ در ایه سمیىٍ ي...( در  وام  ضاخص  سدیف

1   

2   

 

 امتیاس ( 4) ٍ َا ي بزوامٍ ریشی بزای ارتقای فزآیىذ َای خاوٍ َای بُذاضت ضُزستان َا خاو EXCELLتحلیل بزوامٍ  -4

  

 خذٍل اهتیاصات

 امتیاس کسب ضذٌ امتیاس مًرد اوتظار مًرد  پایص

  35 وامٍ ریشیسیلستگذاری ي بز

  20 َماَىگی

  30 پایص

  15 پطتیباوی

  امتیاس وُایی پایص 
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 امتیاس (  5) ارایٍ يضعیت  اقذامات اوجام یافتٍ بزای تحقق ضاخص َای مًرد تًافق با ریاست مزکش بُذاضت استان  -5

 اقذامات اوجام یافتٍ ) دي سطز( وام ضاخص ردیف

1   
2   

 

      امتیاس (  3) ای مطکل دار  سالُای قبل پیگیزی می ضًد .) وتیجٍ مذاخالت سالُای قبل بٍ کجارسیذٌ است ( آیا فزآیىذ َ -6

    ِاسایOff Not ) گضاسش ٍضعیت کًٌَی فشآیٌذ  )ضاخع ّا ٍ اقذاهات اًدام یافتِ تشای تثثیت هذاخالت ٍ 

    سال

    وام فزآیىذ مطکل دار
 

 امتیاس (  4) جزا ضذٌ مطکل ايلًیت دار سال جاری ارایٍ گشارضی اس بزوامٍ ا -7

a.  اسایِ خذاٍل ًیاص سٌدی سالهت 

b.      )اسایِ گضاسش اص ٍضعیت تشًاهِ هذاخلِ ای سال خاسی ) دس چِ هشحلِ قشاس داسد 

 

 (امتیاس 3ارایٍ لیست مطکالت ايلًیت دار ياحذ َای کارضىاسی مزبًطٍ بٍ تفکیک ضُزستان در سالجاری )  -8

 وام مطکل ايلًیت دار ضُزستان وام ردیف

  آرسضْش 1
  اسكَ 2

  ّوِ ضْشستاى ّا 

 

 

 امتیاز ( 02)  بزنبمه هبی همبهنگی مدیزیتی

 ( امتیاس 4ضزکت در جلسات ضًرای َماَىگی مزکش بُذاضت استان  )  -9

a.   دسغذ ضشکت دس خلسات 

b. یِ غَستدلسات هشتَعِ (عشح ضاخع ّای گشٍُ ٍ ًتایح پایص ّای هحیغی دس ضَسای  ّواٌّگی ) اسا 
 

 ( امتیاس 5تطکیل جلسات َماَىگی با کارضىاسان گزيٌ )  -11

a. ُدسغذ خلسات تشگضاس ضذ 

b. ) ِعشح ًتایح پایص ّای هحیغی  ) اسایِ غَستدلسات هشتَع 
 

 ( امتیاس 5تطکیل جلسات َماَىگی باکارضىاسان مسًيل ضُزستان  )  -11

c. ُدسغذ خلسات تشگضاس ضذ 

d. ص ّای هحیغی  ) اسایِ غَستدلسات هشتَعِ ( عشح ضاخع ّا ٍ ًتایح پای 
 

 ( امتیاس  6تطکیل کمیتٍ َای گزيٌ بز اساس لیست پیًستی  )  -12

a. ٍُدسغذ تطكیل کویتِ ّای استاًی گش 

b.   ًُام کویتِ ّای استاًی تطكیل ًطذ 

c. علل عذم تطكیل کویتِ ّای استاًی 
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   امتیاز ( 03)   پبیش

 (  امتیاس 6پایص کارضىاسان گزيٌ  )  -13

a. سغذ پایص تعول آهذُ اص کاسضٌاساى گشٍُ د 

b. ٍُعلل عذم اًدام پایص تَافق ضذُ اص کاسضٌاساى گش 

c. ٍُاسایِ خذٍل ًوشات پایص کاسضٌاساى گش 
 

 ( امتیاس 6پایص کارضىاسان مسًيل ضُزستان ) -14

a. .اسایِ ًام ضْشستاى ّایی کِ  پایص ًطذُ اًذ 

a. اسایِ ستثِ ّای اٍل , دٍم ٍ سَم ٍ پیگیشی تطَیق آًْا 
 

 (امتیاس  5 جذيل  پایص ) با چکلیست ي پسخًراوذ(  کارضىاسان گزيٌ بٍ تفکیک ضُزستان َا )  -15

   ) ًَضتي ًام ّوِ کاسضٌاساى گشٍُ الضاهی ست ( 

 ضْشستاى 
 کاسضٌاس گشٍُ  کاسضٌاس گشٍُ  کاسضٌاس گشٍُ  کاسضٌاس گشٍُ  کاسضٌاس گشٍُ  کاسضٌاس گشٍُ  کاسضٌاس گشٍُ  کاسضٌاس گشٍُ 

 خاًِ  هشکض   خاًِ  هشکض   خاًِ  هشکض   خاًِ  هشکض   خاًِ  هشکض   خاًِ  هشکض   خاًِ  هشکض   خاًِ شکض ه

                 

                 

                 
 

 امتیاس (  4) بزرسی درصذ اوجام پایص محیطی کارضىاسان گزيٌ بز اساس تًافق ايل سال  -16

 

 

 

 

 ( امتیاس 4ارایٍ جذيل مطکالت حل وطذٌ گزيٌ کارضىاسی استان  )  -17

 تٌْا هطكالتی کِ علی سغن پیگیشی گشٍُ دس ضْشستاى هشتَعِ حل ًطذُ دس ایي خذٍل ًَضتِ هی ضَد 

 

 

 امتیاز ( 02) )یببنیپشت

 امتیاس (  5)   1393جذيل وتایج عملکزد گزيٌ کارضىاسی در فزایىذ آمًسش کارکىان در سال  -18

 

 (22حضَس دس خلسات )

 اخشای ساعت هداص

ساعت (  02) 

آهَصش اختػاغی 

 (22تشای گشٍُ )

هطاسکت دساخشای 

 (22هػَتات کویتِ )

تشگضاسی دٍسُ ّا 

عثق تقَین ساالًِ 

(22) 

تحَیل تستِ دسغذ 

 (22آهَصضی )
 اهتیاص

 عذم حضَس
اهتیاصکسة 

 ضذُ
 ساعت

اهتیاصکسة 

 ضذُ
 هطاسکت

اهتیاصکسة 

 ضذُ
 دسغذ

اهتیاصکسة 

 ضذُ
 دسغذ

اهتیاصکسة 

 ضذُ
 خوع

ًوشُ پایص 

 گشٍُ

            

 ذ اوجام پایص َای محیطیدرص وام کارضىاس گزيٌ

  
  

 ارایٍ گشارش بٍ معاين بُذاضتی داوطگاٌ وام مطکل حل وطذٌ
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 امتیاس (  5ارایٍ يضعیت بزوامٍ َای آمًسش َمگاوی در ياحذ َای محیطی در سال جذیذ  )  -19

a) َصش ّوگاًی ساالًِ تذٍیي ضذُ استتقَین آه 

b) دسغذ تحَیل تستِ ّای آهَصش غثق تشًاهِ ّای هَخَد دس تقَین تِ ٍاحذ ّای هحیغی 

c)  )دسغذ تشًاهِ ّای اخشا ضذُ ) تا هلحَػ داضتي صهاى پایص 

d) ُدسغذ اسصضیاتی تشًاهِ ّای آهَصضی اخشا ضذ 

 

 امتیاس ( 3) بزوامٍ َای سال جاری گزيٌ   يضعیت پزسىل -21

a. ل ًیشٍی اًساًی گشٍُ  اًدام ضذُ است .تحلی 

b. .تحلیل ًیشٍی اًساًی ستاد تِ تفكیک ضْشستاى ّا غَست گشفتِ است 

c. .ًیشٍی اًساًی هَسد ًیاص ضْشستاى ّا تاهیي ضذُ است 

 

 امتیاس ( 4) يضعیت اعتبار ردیف َای متمزکش يسارتی گزيٌ در سال جاری   -21
 

 هحل اعتثاس اختػاظ دادُ ضذُ  اعتثاس ًام فشآیٌذ یا تشًاهِ ّای گشٍُ سدیف
دسغذ اًدام ّضیٌِ عثق 

 ضشح ّضیٌِ اسسالی

     

     خوع

 

 امتیاس ( 3) يضعیت پزداخت  کاراوٍ ي اضافٍ کاری  کارضىاسان گزيٌ بز اساس وتایج پایص   -22

 دس غَست عذم اسصضیاتی سا لداسی ًوشات اسصضیاتی سال گزضتِ هثٌای پشداخت قشاس گیشد 

 ساعت اضافِ کاسی هثلغ کاساًِ ًوشُ اسصضیاتی سضٌاسًام کا سدیف

     

     
 

 

    وًآيری ي خالقیت ) فىی ي مذیزیتی ( -23

  اسائِ پیطٌْاد تِ کویتِ تشسسی ٍپزیشش پیطٌْادات حَصُ هعاًٍت تْذاضتی 

 تػَیة پیطٌْاد تَسظ کویتِ تشسسی ٍپزیشش پیطٌْادات حَصُ هعاًٍت تْذاضتی 

 ذُ اخشای پیطٌْاد تػَیة ض 

 

 داضته طزح پژيَطی ي تحقیقاتی کاربزدی در حًسٌ سالمت   -24

     چاج هقالِ دس هدالت هعتثش داخل ٍ خاسج کطَس 

         سخٌشاًی ٍ اسایِ پَستش دس کٌگشُ ّا ٍ ّوایص 

  اًدام پژٍّص ٍ اسایِ ًتایح 

  چاج هقالِ دس هدلِ پیام سالهتی هشکض تْذاضت استاى 
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 شهزستبن توسعه شبکه و ارتقبی سالمت  برشنبس مسئولفلوچبرت  فزایندهبی ک

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 اعالم اّذاف ٍاظتراتصیْب ثِ وبرؼٌبظبى هعئَل ٍاحذّب ٍفرایٌذّب

 وٌترل  فرهْبی تىویل ؼذُ   ٍ  تحلیلثبزثیٌی ٍ
 

اسفىد ٌفتً چٍارم    

 فرَردیه 

 ًظبرت ثر ًحَُ جوع آٍری دادُ ّب جْت تىویل فرهْب ی  تَافمٌبهِ ظبالًِ  
 

  اًعمبد تَافك ًبهِ ثب اظتبى
 

 اجرای ثرًبهِ تذٍیي ؼذُ
 

 ی ؼْرظتبًی پبیػ ًحَُ اجرای  فرایٌذّب

)ظبالًِ ( ثراظبض تَافمٌبهِ  تذٍیي ثرًبهِ اجرایی  

  اردیبٍطت 

  خرداد 

  اردیبٍطت

  خرداد تا بٍمه  

 ثِ وبرؼٌبظبى هعئَل ٍاحذّب ٍفرایٌذّبتَجیِ هفبد تَافمٌبهِ 
 

جوع ثٌذی ًتبیج عولىرد 

ّبفرایٌذ  

 

تَظعِ ؼجىِ دریبفت  اّذاف ٍاظتراتصیْبی  گرٍُ 

از اظتبى ٍارتمب ظالهت   

  ٌفتً اَل اسفىد 

 ی ؼجىِ تبییذ فرهْبی تىویل ؼذُ تَظط رئیط ٍ هعبٍى ثْذاؼت
 

 مسئٌل اجرای فرایند کبرشنبش مسئٌل شيرستبن خٌاىد بٌد 

  اسفىد   

  رظتبى ثِ اظتبىارائِ گسارغ عولىرد ظبالًِ ؼْ
 

  فرَردیه
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 کبرشنبس مسئول واحد توسعه شبکه و ارتقبی سالمت   پایش عملکردچک لیست 

 __________آقای / خانم 

   931  در سال  __________رستان مرکز بهداشت شه

 توسعه شبکه و ارتقبی سالمت استبن توسط :  معاون بهداشتی شبکه / رییس گروه 

   931   / __/  __تاریخ پایش :           _______________پایش کننده :     

                               

 خذٍل اهتیاصات

 یاس کسب ضذٌامت امتیاس مًرد اوتظار مًرد  پایص

  35 سیلستگشاری ي بزوامٍ ریشی

  20 َماَىگی

  30 پایص

  15 پطتیباوی

  امتیاس وُایی پایص 
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 امتیاز ( 53)    و بزنبمه ریشی سیب ستگشاری

 امتیاس ( 4تکمیل جذايل ي ضاخص َای پاول سالمت )  .1

 

 امتیاس ( 8ياحذ کارضىاسی  )بزرسی يضعیت اوجام تعُذات تًافق ضذٌ بزابز تًافق ايل سالجاری با  .2

 هَسد تعْذ استاى
دس غذ 

 اقذام 
 هَسد تعْذ ضْشستاى

دس غذ 

 اقذام 

    
    

 

        امتیاس ( 4) يضعیت ضاخص َای با روگ قزمش پاول سالمت ياحذ کارضىاسی ضُزستان  .3

 سغش 2ٌِ ٍ...( دس تحلیل علل ٍ عَاهل هَثش ) تشسسی فعالیت ّای تَافق ضذُ دس ایي صهی ًام  ضاخع سدیف

1   

2   
 

        امتیاس ( 4) يضعیت ضاخص َای با روگ سرد پاول سالمت ياحذ کارضىاسی ضُزستان  .4

 سغش 2تحلیل علل ٍ عَاهل هَثش ) تشسسی فعالیت ّای تَافق ضذُ دس ایي صهیٌِ ٍ...( دس  ًام  ضاخع  سدیف

1   

2   
 

 

   امتیاس ( 4) یشی بزای ارتقای فزآیىذ َای خاوٍ َای بُذاضت خاوٍ َا ي بزوامٍ ر EXCELLتحلیل بزوامٍ  .5

     

        امتیاس (  4) آیا فزآیىذ َای مطکل دار سالُای قبل پیگیزی می ضًد .) وتیجٍ مذاخالت سالُای قبل بٍ کجارسیذٌ است (  .6

 1392 1391 1390 سال

    ًام فشایٌذ هطكل داس

 ٍضعیت کًٌَی فشآیٌذ ٍ of notاسایِ 

 ) اسائِ ضاخع ّا ٍ اقذاهات اًدام یافتِ تشای تثثیت هذاخالت (
   

 

 

 امتیاس (  4) اجزا ضذٌ  مطکل ايلًیت دار  ياحذ کارضىاسی در سال جاری   ارایٍ گشارش اس بزوامٍ .7

a.  اسایِ خذاٍل ًیاص سٌدی 

b. ( اسایِ گضاسش اص ٍضعیت تشًاهِ هذاخلِ ای سال خاسی ) دس چِ هشحلِ قشاس داسد 

 امتیاس ( 5/1) )مزبًط بٍ ياحذ کارضىاسی ضُزستان ( در سال جاری    ٍ لیست مطکالت ايلًیت دار مزاکش بُذاضتی درماویارای .8

 ًام هطكل اٍلَیت داس ًام هشکض تْذاضتی سدیف
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 امتیاس ( 5/1) ارایٍ لیست مطکالت ايلًیت دار خاوٍ َای بُذاضت  )مزبًط بٍ ياحذ کارضىاسی ضُزستان ( در سال جاری  

 ًام هطكل اٍلَیت داس ًام خاًِ تْذاضتی سدیف

   

   
 

 امتیاز (  02)    بزنبمه همبهنگی هبی مدیزیتی

 امتیاس (  6) ضزکت در جلسات ضًرای فىی  .9

c.  (  1دسغذ ضشکت دس خلسات  ) اهتیاص 

d.  اهتیاص (  0یِ غَستدلسات هشتَعِ (  ) ستاد ضْشستاى ) اساعشح ضاخع ّای ٍاحذ ٍ ًتایح پایص ّای هحیغی دس ضَسای  فٌی 

 

 امتیاس (  7) تطکیل جلسات َماَىگی با ياحذ َای محیطی طبق تًافق ايل سال    .10

a. ُدسغذ خلسات تشگضاس ضذ 

b.  پایص ّای هحیغی ) اسایِ غَستدلسات هشتَعِ (عشح ضاخع ّای  تشًاهِ ّای ٍاحذ ٍ ًتایح 

 

 امتیاس (  7)  بزگشاری کمیتٍ َای ياحذ بز اساس لیست پیًستی  .11

a.  دسغذ تطكیل کویتِ ّای ٍاحذ ضْشستاى 

b. ًُام کویتِ ّای  تطكیل ًطذ 

c.  علل عذم تطكیل 

 امتیاز (  52)   پبیش

 امتیاس (  3)    پیگیزی پسخًراوذ پایص گزيَی مزکش بُذاضت استان .12

a) ًتایح  اقذاهات اًدام یافتِ دس خػَظ تعْذات ضْشستاى 

b) ِدس خػَظ تعْذات استاى پیگیشی ًتایح  اقذاهات اًدام یافت 

 

 امتیاس (  3) جذيل  پایص ) با چکلیست ي پسخًراوذ ( کارضىاسان استاوی گزيٌ اس ياحذ مزبًطٍ ضُزستان  .13

  ) ًام کاسضٌاساى استاًی کِ تا صهاى پایص اص ضْشستاى  پایص ًوَدُ اًذ  تِ عَس کاهل ًَضتِ ضَد ( 

 تاسیخ پایص ًام کاسضٌاس استاى
پایص 

 ستاد
 تاسیخ پسخَساًذ ضواسُ پسخَساًذ ًام خاًِ هَسد پایص ض هَسد پایصًام هشک

 تاسیخ پسخَساًذ اسسالی ضواسُ پسخَساًذاسسالی ًام خاًِ پایص ضذُ ًام هشکض پایص ضذُ تیک تاسیخ 

 تاسیخ پسخَساًذ اسسالی ضواسُ پسخَساًذاسسالی ًام خاًِ پایص ضذُ ًام هشکض پایص ضذُ تیک تاسیخ 

 

 

 امتیاس (   4) ًراوذ کارضىاسان استان پیگیزی پسخ .14

a)  ( سٍص تعذ 12دسیافت پسخَساًذ  )  اص پایص 

b) ًتایح  اقذاهات اًدام یافتِ دس خػَظ تعْذات ضْشستاى 

c) پیگیشی ًتایح  اقذاهات اًدام یافتِ دس خػَظ تعْذات استاى 
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 امتیاس (  3) مزاکش بُذاضتی ) پشضک / کارضىاس / مزبی (  جذيل پایص ) با چکلیست ي پسخًراوذ( مسًيل ي کارضىاسان ياحذ ضُزستان اس .15

 ) ًَضتي ًام ّوِ کاسضٌاساى ٍاحذ الضاهی ست  ) تاسیخ صهاى پایص هشکض دسج گشدد 

 ًام هشکض تْذاضتی دسهاًی 

 ًام هسٍَل 

 ٍاحذ

 ًام کاسضٌاس ٍاحذ ًام کاسضٌاس ٍاحذ ًام کاسضٌاس ٍاحذ ًام کاسضٌاس ٍاحذ

 تاسیخ پایص هشکض تاسیخ پایص هشکض تاسیخ پایص هشکض تاسیخ پایص هشکض تاسیخ پایص هشکض 

 تاسیخ پایص هشکض تاسیخ پایص هشکض تاسیخ پایص هشکض تاسیخ پایص هشکض تاسیخ پایص هشکض 

 

 

 

 (امتیاس   3) جذيل پایص ) با چکلیست ي پسخًراوذ( مسًيل ي کارضىاسان ياحذ ضُزستان اس خاوٍ َای بُذاضت ) بًُرس (  .16

 ) ًَضتي ًام ّوِ کاسضٌاساى ٍاحذ الضاهی ست  ) تاسیخ صهاى پایص خاًِ دسج گشدد 

 ًام هشکض هشتَعِ  ًام خاًِ تْذاضت 

 ًام هسٍَل 

 ٍاحذ

 ًام کاسضٌاس ٍاحذ ًام کاسضٌاس ٍاحذ ًام کاسضٌاس ٍاحذ ًام کاسضٌاس ٍاحذ

 تاسیخ پایص خاًِ خاًِتاسیخ پایص  تاسیخ پایص خاًِ تاسیخ پایص خاًِ تاسیخ پایص خاًِ  

 تاسیخ پایص خاًِ تاسیخ پایص خاًِ تاسیخ پایص خاًِ تاسیخ پایص خاًِ تاسیخ پایص خاًِ  

 

 امتیاس (  4) پیگیزی پسخًراوذ پایص َای ياحذ کارضىاسی اس محیط   .17

a)  ( سٍص تعذ 12اسسال پسخَساًذ )  اص پایص 

b) ًتایح  اقذاهات اًدام یافتِ دس خػَظ تعْذات ٍاحذ 

c) گیشی ًتایح  اقذاهات اًدام یافتِ دس خػَظ تعْذات هحیظپی 

 

 امتیاس (  3) بزرسی تًافق  پایص َای محیطی کارضىاسان ياحذ اس مزاکش ي خاوٍ  .18

 

 امتیاس (  3) ایص کارضىاسان ياحذ پ .19

a. ُدسغذ پایص تعول آهذ 

b. ُعلل عذم اًدام پایص تَافق ضذ 

c. اسایِ خذٍل ًوشات پایص کاسضٌاساى ٍاحذ 

 

 امتیاس (  2)  ارایٍ جذيل  مطکالت حل وطذٌ بٍ تفکیک مزاکشبُذاضتی درماوی .20

 حذ  حل ًطذُ دس ایي خذاٍل ًَضتِ هی ضَدفقظ ًام هشاکض داسای هطكل ٍ تٌْا هطكالتی کِ علی سغن پیگیشی هسٍَل ٍا 

 اسسال گضاسش تِ هعاٍى تْذاضتی ضثكِ تیاى هطكالت هشتَط تِ هشکض تْذاضتی دسهاًی ًام هشکض تْذاضتی 

   
   

 

 ًام کاسضٌاس ٍاحذ
دسغذ اًدام تَافق  

 پایص هشاکض

دسغذ اًدام تَافق  

 پایص خاًِ ّا
 علت عذم اًدام تَافق پایص ّای هحیغی
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 امتیاس (  2) ارایٍ جذيل  مطکالت حل وطذٌ بٍ تفکیک خاوٍ َای بُذاضت  .21

 لی سغن پیگیشی هسٍَل ٍاحذ  حل ًطذُ دس ایي خذاٍل ًَضتِ هی ضَدفقظ ًام خاًِ ّای داسای هطكل ٍ تٌْا هطكالتی کِ ع 

 اسسال گضاسش تِ هعاٍى تْذاضتی ضثكِ تیاى هطكالتی هشتَط تِ خاًِ تْذاضت ًام خاًِ تْذاضتی

   
   

 

 امتیاز (  53)    پشتیببنی

 امتیاس (  5) اختصاصی سال جاری ياحذ     بزوامٍ َای يضعیت بًدجٍ .22

 اعتثاس پیص تیٌی ضذُ ٌذ یا تشًاهِ ّای ٍاحذًام فشآی سدیف

 اعتثاس  اختػاظ

 دادُ ضذُ 

 هحل اعتثاس

 سدیف ( -) دسآهذ

دسغذ اًدام ّضیٌِ عثق ضشح 

 ّضیٌِ اسسالی

      

      
 

 امتیاس (  4)   ضُزستان  يضعیت پزسىل .23

d. اعالعات پشسٌلی ضْشستاى تكویل ضذُ است 

e.  ِسالداسی ضثكِ آهذُ استًیشٍی اًساًی دسخَاستی دس تَافقٌاه 

f. ًیشٍی اًساًی تَافق ضذُ تاهیي ضذُ است 

g.  پیگیشی الصم  تشای تاهیي ًیشٍی اًساًی غَست گشفتِ است 

 

 امتیاس ( 3) بزوامٍ َای سال جاری ضُزستان     يضعیت تجُیشات .24

a) اعالعات تدْیضات ضْشستاى  تكویل ضذُ است 

b) د ًیاص ٍضعیت اخشای تَافقٌاهِ دسهَسد تاهیي تدْیضات هَس 

c)  ٍسایل  ٍ تدْیضات خشاب ضذُ دس حذاقل صهاى هوكي تعویش هی ضَد 
 

 امتیاس ( 3) کاراوٍ ي اضافٍ کاری   .25

a) پشداخت اضافِ کاسی ٍ کاساًِ کاسضٌاساى ٍاحذ تش اساس پایص ٍ اسصضیاتی ٍ تا ًظش هسٍَل ٍاحذ غَست هی گیشد 

  ِهثٌای پشداخت قشاس گیشددس غَست عذم اسصضیاتی سا لداسی ًوشات اسصضیاتی سال گزضت 

 ساعت اضافِ کاسی هثلغ کاساًِ ًوشُ اسصضیاتی ًام کاسضٌاس سدیف

     

     

    وًآيری ي خالقیت ) فىی ي مذیزیتی ( .26

  اسائِ پیطٌْاد تِ کویتِ تشسسی ٍپزیشش پیطٌْادات حَصُ هعاًٍت تْذاضتی 

 ًٍت تْذاضتیتػَیة پیطٌْاد تَسظ کویتِ تشسسی ٍپزیشش پیطٌْادات حَصُ هعا 

  ُاخشای پیطٌْاد تػَیة ضذ 

 

 داضته طزح پژيَطی ي تحقیقاتی کاربزدی در حًسٌ سالمت   .27

     چاج هقالِ دس هدالت هعتثش داخل ٍ خاسج کطَس 

         سخٌشاًی ٍ اسایِ پَستش دس کٌگشُ ّا ٍ ّوایص 

  اًدام پژٍّص ٍ اسایِ ًتایح 

 تاىچاج هقالِ دس هدلِ پیام سالهتی هشکض تْذاضت اس 
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 5    ًظبفت ٍ ًظن ػوَهی هزکش رضبیت بخص است . 1
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 3    کش جْت ارجبع  هَجَد است .بزًبهِ پشضکبى هتخصص در هز 11
 

 3    سبػبت کبری صبح ٍ بؼذ اس ظْزرػبیت هی ضَد 11
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 3    پزسٌل هزکش اس ًحَُ پبیص هزکش بْذاضتی درهبًی رضبیت دارًذ. 29
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