
  سالمت درطرح پزشک خانواده و ارتقاي ارزشیابی فرایند هاي آموزشپایش و چک لیست 
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 12 2،3       اي هدف مورد نظر اقدام نموده است .طبق تقویم آموزش همگانی نسبت به آموزش گروهه  1

 

 

 

 

 

 

 
 

2 
در برنامه هاي آموزشی اجرا شده از روشها و رسانه هاي آموزشی متناسب با گروه هدف و  

  3 2،3       موضوع آموزشی استفاده نموده است.

3 
قویم آموزش بر اساس نتایج نیاز سنجی سالمت و مشکالت موجود، نسبت به تکمیل ت  

همگانی(ردیف هاي خالی تقویم) در منطقه تحت پوشش به تفکیک (مرکز بهداشتی درمانی 
 وپایگاه هاي بهداشت) اقدام شده است ؟

      2،3 4  

4 
جلسات هیات امناء  به تعداد مشخص شده در دستورالعمل برنامه پزشک خانواده، تشکیل    

  20 2،3        ام داده است.واقدام الزم را در مورد مصوبات آن  انج

5 
پزشک نسبت به بررسی،تعیین واولویت بندي مشکالت سالمت منطقه تحت پوشش خود در   

جلسات تیم سالمت و هیئت امنا اقدام نموده و برنامه تدوین شده براي حل مشکل  را مطابق 
 جدول زمانبندي اجرا نموده است .

      2،3 50  

6 
آموزشی بر اساس   برنامه آموزشی تدوین شده در مراکز بهداشتی پزشک براجراي جلسات  

  6 2،3       ودرمانی و خانه هاي بهداشت ، نظارت  نموده است.   

  5 2،3       اطالعات مربوط به گروه کارشناسی در پانل تیم سالمت بطور صحیح تکمیل شده است   7

8 
همکاري افراد کلیدي و ذي نفوذ (شورا ،  آیا پزشک مسئول مرکز/ تیم سالمت در خصوص جلب

دهیار ، روحانی، نماینده رابطین سالمت، معتمدین ، مدیر مدرسه ، خیرین و...) در منطقه تحت 
 نمره (تشویقی)5/2پوشش خود اقدام ونظارت می کند؟  

      2،3   

9 
تغذیه سالم ،  نسبت به اجراي برنامه هاي مروج سالمت ( توسعه برنامه ورزش هاي همگانی ، 

پیشگیري از رفتارهاي پرخطر مانند سیگار و مواد مخدر و... ) در منطقه تحت پوشش خود اقدام 
 نمره (تشویقی)5/1نموده است .   

      2،3    

10 
نمره  5با شناسایی خیرین محلی کمک آنها را براي ارتقاي امور سالمت جلب نموده است . 

    2،3       (تشویقی)

 راتجمع نم
 

100  



 

 
 دستور العمل چک لیست ارزشیابی فرایند هاي آموزش وارتقاي سالمت

 یآموزش همگان میهدف تحت پوشش براساس تقو يگروهها يبرا یجلسه آموزش کی دیسالمت درهفته با میپزشک مسئول مرکز/ت -1 
دردفتر آموزش  حیثبت صح يو برا ازیامت  10 یمگانآموزش ه میبراساس تقو یجلسات آموزش ياجرا ي. برا ندیبرگزار نما یجلسات آموزش

براي بررسی اجراي جلسات آموزشی الزم است حداقل  از یک نفر آموزش دیده  ثبت شده در دفتر  داده شود . ازیامت  2 سالمت    يوارتقا
 آموزش در هرماه مورد بررسی حضوري یا تلفنی قرار گیرد.  

مک آموزشی ( پمفلت ، پوسترو... ) با توجه به تقویم آموزش همگانی ازجمله استفاده بهینه وتعـویض  درمورد استفاده بهینه از وسایل ک -2

امتیاز داده شـود . پیگیـري واقـدام آن درمرکـز      3ونگهداري آنها پیگیري واقدام می شود . براي استفاده بهینه و به روز رسانی و نگهداري

 داشت برعهده پزشک خانه بهداشت می باشد .بهداشتی درمانی برعهده رئیس مرکز ودرخانه به

در صورت تکمیل صحیح تقویم آموزش همگانی بر اساس نتایج نیاز سنجی سالمت و مشکالت موجود در منطقه تحت پوشش تـا زمـان    -3

 امتیاز داده شود.  4بررسی 

جداگانه دراول سال حداقل براي هرفصل یـک  برنامه تشکیل جلسات هیئت امناء درمراکز بهداشتی درمانی وخانه هاي بهداشت به طور -4

) واقدامات انجام یافته  درپوشه جداگانـه   3جلسه  تدوین وطبق برنامه تشکیل وصورت جلسات ( طبق فرمت ارایه شده در پیوست شماره 

بـه نسـبت شـهر، و     درمراکز بهداشتی درمانی وخانه هاي بهداشت نگهداري  می شود براي تدوین برنامه وتشکیل جلسات طبـق برنامـه (  

 نمره داده شود. 20روستاهاي داراي خانه بهداشت تحت پوشش )  

پزشک باید مکاتبات  مربوط به پیگیري خود از نحوه اجراي مصوبات جلسات هیئت امنا را ارائه نماید. در هر فصل حداقل یک مورد پیگیري 

 نمره داده شود .  5/ مصوبات ) با ارائه مستندات   70براي پیگیري واجراي مصوبات ( حداقل .در خصوص هرمصوبه الزم است 

فرآیند نیازسنجی سالمت هر سال درمراکز بهداشتی درمانی وخانه هاي بهداشت با استخراج شاخص هاي سالمتی مراکز وخانه هاي  -5  
بهداشت ، تعیین و اولویت بندي مشکالت سالمت منطقه تحت پوشش، عوامل موثر برمشکل اولویت دار ، مداخالت موثر برحل مشکل 

نیازسنجی سالمت ) براي  5و 4، 3،  2، 1ایی براي مداخالت اولویت دار ( طبق دستورالعمل فرم هاياولویت دار وتدوین برنامه هاي اجر
 یکسال تقویمی به شرح ذیل  انجام خواهد شد . 

ابتدا شاخصهاي سالمتی منطقه ( به تفکیک هر روستا و شهر ) با همکاري کلیه اعضاي تیم سالمت استخراج شده  ، در فرم مربوطه -الف
 صورت جلسات تیم سالمت ) ثبت ودرپوشه نیازسنجی سالمت مراکز وخانه هاي بهداشت نگهداري می شود .(فرم 

 مرکز / خانه  بهداشتروستاي محل استقرار نظرات اعضاي هیئت امنا اولویت بندي شده و مشکل اولویت دار  بامشکالت سالمت منطقه  -ب
 .تعیین می شود  2با استفاده از فرم شماره 

 نیازسنجی سالمت تعیین و اولویت بندي می شود. 3مل موثر درمشکل اولویت دار با استفاده از فرم شماره عوا-ج
 نیازسنجی سالمت تعیین و اولویت بندي می شود. 4مداخالت موثردرحل مشکل اولویت داربا استفاده از فرم شماره -د
 نیازسنجی سالمت تدوین  می شود. 5شماره هاي فرم برنامه هاي اجرایی براي مداخالت اولویت داربا استفاده از  -ذ
 تهیه می شود. اقدامات نتایج گزارشی از اجراي برنامه تدوین شده براي حل مشکل اولویت دار در پایان سال طبق فرم -ر

واولویت بندي ضاي تعیین اع% 70حداقل با شرکت  هیئت امناتشکیل نمره ، بند ب:  5 در پایش سه ماهه پزشک خانواده براي انجام بند الف: 

نمره   15نمره ، بند ر:  7نمره ، بند ذ :   4نمره ، بند د :   7، بند ج:  نمره  7 ) 2و 1شماره (هاي دستورالعمل وتکمیل صحیح فرم مشکالت طبق 

 منظور گردد.



م فعالیتهاي پیش بینی شده براي حل نمره و براي انجا 20:  د) در صورت تکمیل بودن بند الف الی 4و2،3در پایش سه ماهه هاي بعدي (

دقیق فعالیتهاي پیش بینی شده در برنامه :  به نسبت اجراي 5مشکل اولویت دارمنطقه طبق جدول زمان بندي موجود در فرم شماره 

 نمره منظور گردد.30تا

اي سه ماهه بعدي با شرکت اعضاي تیم برنامه آموزشی سه ماهه مراکز بهداشتی درمانی وخانه هاي بهداشت درآخر ماه سه ماهه قبل بر -6

سالمت ( پزشک ، ماما ، مربی ، سایر کارشناسان وکاردانهاي بهداشتی درصورت وجود وبهورزان ) بطور جداگانه در مراکز بهداشتی درمانی 

 مره داده شود .ن 6/ جلسات طبق برنامه  وثبت دردفتر آموزش سالمت 70وخانه هاي بهداشت تدوین می گردد . براي تشکیل حداقل 

 داده شود.امتیاز  5در پانل  مربوط به فرایندهاي واحد آموزش سالمت هاي  شاخص در صورت صحت  -7

پزشک مسئول مرکز/ تیم سالمت براساس مشکالت اولویت دار سالمت منطقه ونوع برنامه هاي بسیج اطالع رسانی وآموزشی /مناسبت  -8

تان نسبت به توجیه و جلب همکاري افراد کلیدي وموثر درسالمت منطقه برنامه تـدوین واجـرا   بهداشتی ارائه شده از مرکزبهداشت شهرس

 نموده است پیگیري واقدام آن درمرکز بهداشتی درمانی برعهده رئیس مرکز ودرخانه بهداشت برعهده پزشک خانه بهداشـت مـی باشـد .   

 .)  نمره  داده شود 5 % اعضاء 70همکاري جلب  براي(

س برنامه هاي بسیج اطالع رسانی وآموزشی ومناسبت بهداشتی ارائه شده از مرکزبهداشت شهرستان یا نیازهاي جمعیت تحـت  براسا - -9

 پوشش مرکز یا خانه بهداشت اقدامات الزم ( شامل تدوین برنامه مروج سالمت ، اجراي برنامه ، تهیه گزارشات اقدامات انجام گرفته وتحویل

موزش سالمت شهرستان ) انجام خواهد پذیرفت  . به منظور ایجاد انگیزه در پزشکان محترم خـانواده در صـورت   به موقع آن به کارشناس آ

امتیاز به جمع امتیازات کسب شده پایش شونده بصورت تشویقی اضافه خواهد شـد   5  پزشک خانواده پایش شوندهتوسط  انجام این مورد 

 پزشکان خانواده کسر نمی شود .  ولی در صورت عدم انجام آن امتیازي از پایش 

در صورت استفاده از مشارکت خیرین سالمت براي خرید تجهیزات مراکز بهداشتی و درمانی یا توسـعه و بهسـازي فضـاهاي فیزیکـی      -10

 10  باشـد    شوندهپزشک خانواده پایش که منشا این مشارکت فعالیتهاي  تومان میلیون 5امتیاز و بیشتر از  5تومان :  یک میلیون بیشتر از 

 امتیاز تشویقی منظور گردد.

 


