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آیا مربی آمارعملکرد و تحليل آن از فرایند/فرایندها را در خانه های تحت  1
پوشش خود دارد ؟ 

  10 2و1   

آیا امتياز اول سال  گزارش شده به ستاد با برنامه ساالنه خانه بهداشت  2
یکسان است ؟ 

   2 5  

  5 2   آیا چک ليست «فرایندهای پشتيبان فرایند »، ماهانه تکميل شده است ؟  3

آیا بررسی وضعيت جاری خانه بهداشت توسط مربی در هر بازدید انجام  4
گرفته است ؟ 

   2 5  

  5 2   آیا گزارش تعهد ات مربی و انتظار از بهورز در هر بازدید ثبت می شود ؟  5

  10 2   آیا تناوب پایش فرایند/فرایندها مطلوب است ؟  6

  5 3   آیا تحليل مربی از آخرین نتيجه پایش فرایند /فرایندها مطلوب است ؟  7

آیا اقدامات پشتيبانی انجام گرفته جهت اجرای بهتر فرایند/فرایندها  بر  8
اساس آخرین پایش مربی مطلوب است ؟  

   3 15  

آیا بر اساس آخرین نتيجه پایش فرایند/فرایندهای انجام گرفته مربی خانه  9
بهداشت نمره قابل قبول را درج نموده است ؟  

   3 30  

آیا ارتقای فرایند انتخاب شده در نياز سنجی سالمت طبق برنامه زمان  10
بندی شده انجام می شود ؟ 

   3 10  

  100جمع نمره 

 درصد تحقق  
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راهنمای تکميل چک ليست 

این فرم به منظور پایش فرایندهای خانه بهداشت توسط کارشناسان ستادی شهرستان طراحی شده است . هدف نهایی 
این فرم پایش وضعيت فرایند مورد اجرا در خانه بهداشت با استفاده از چک ليست خانه بهداشت می باشد . در این فرم 

اطالعات آماری و مدیریتی الزم در اجرای فرایند ، مهارت پایش مربی ، عملکرد مربی و در نهایت پشتيبانی لجستيکی انجام 
یافته از فرایند مورد بررسی و نظارت قرار می گيرد . نظر بر آنکه وظيفه پایش کنترل تطابق فعاليتها با استانداردهای طراحی 

شده در فرایند می باشد و این استا نداردها در چک ليست خانه بهداشت توسط گروههای کارشناسی مرکز بهداشت استان 
مشخص و طراحی گردیده اند لذا ریشه هرگونه اشکال در پایش فرایند می باید در چک ليست موجود خانه بهداشت جستجو 

کارشناسان محترم ستادی در هنگام بازدید خانه بهداشت و تکميل چک ليست آخرین شده و در آن اصالح گردد . 
پایش مربی از فرایند مورد نظر خود را مالک تکميل قسمتهای مختلف این چک ليست قرار خواهند داد و به 
نسبت ميزان تطابق عملکرد با استانداردهای مورد نظر امتياز خواهند داد .در صورتی که بيش از یک فرایند 
توسط کارشناس در خانه بهداشت پایش گردد به تناسب تعداد فرایندها امتياز مورد انتظار برای هر فرایند 

 فرایند را در یک خانه 5تقسيم می گردد به عنوان مثال اگر کارشناس گسترش شهرستان در یک بازدید 
بهداشت پایش نماید برای سئوال اول (  آیا مربی آمارعملکرد و تحليل آن از فرایند/فرایندها را در خانه های 

 امتياز در نظر می 2 امتياز در چک ليست پيش بينی شده است به هر فرایند 10تحت پوشش خود دارد ؟) که 
 را در قسمت 10گيرد و چنانچه در همه پنج فرایندها موارد مورد انتظار کارشناس کامال تحقق یافته باشد عدد 

 بدیهی است هرکدام از سئواالت موجود در چک ليست که در شهرستان یا خانه بهداشت  کسب شده ثبت می نماید
خاصی قابل بررسی نباشد در جدول مربوطه در قسمت مورد ندارد عالمت خواهد خورد و امتياز آن از کل امتيازات مورد انتظار 

پایش کسر خواهد شد .  
 
 
 

راهنمای سئواالت چک ليست 
 
 

مركز بهداشتي درماني........................ نام مربی  .....................         نام خانه بهداشت ....................... تاریخ بازدید 
   .........

در این قسمت اطالعات خواسته شده نوشته می شود  
 

            امتياز اول سال  گزارش شده  به ستاد  ...............تاریخ پایش فرایند در سال جاری .................. نتيجه پایش 
فرایند.................. 

منظور از امتياز اول سال  گزارش شده به ستاد جدولی است که در اول سال توسط کارشناس آموزش بهورزی شهرستان به 
واحدهای کارشناسی تحویل می گردد و در آن نتيجه آخرین پایش انجام شده در طول سال قبل بر حسب درصد از فرایندهای 

واحد به اطالع مسئول واحد شهرستان می رسد .الزم است این قسمت قبل از عزیمت به خانه بهداشت در ستاد مرکز 
بهداشت شهرستان توسط کارشناس مربوطه تکميل گردد . 

چنانچه تا زمان بازدید کارشناس ستادی شهرستان یا استان مربی خانه بهداشت در طول سال جاری نيز فرایند را پایش نموده 
باشد تاریخ و نتيجه آن در قسمت مربوطه درج می گردد .(بدیهی است تکميل این قسمت پس از مراجعه به خانه بهداشت 

مقدور خواهد بود) 
 

آیا مربی آمارعملکرد و تحليل آن از فرایند در خانه های بهداشت تحت پوشش خود را دارد ؟  : 1سئوال 
مربی خانه بهداشت می باید از  عملکرد فرایند در خانه های بهداشت تابعه خود اطالع کلی داشته و ووضعيت فرایند را تحليل 
نماید به طور مثال اطالع مربی از امتياز اول سال فرایند ، شاخص ميانگين خانه های بهداشت  ، ضعيف ترین خانه بهداشت در 

فرایند و دالیل آن و ... می تواند سئوال گردد .  
 

آیا امتياز اول سال  گزارش شده به ستاد با برنامه ساالنه خانه بهداشت یکسان است ؟  : 2سوال 
در صورتی که عدد موجود در برنامه ساالنه خانه بهداشت ، دفتر بازدید خانه بهداشت و نتيجه اعالم شده به کارشناس ستاد 

  (امتياز اول سال گزارش شده  به ستاد  ) برابر باشد در این قسمت امتياز داده می شود .
 

آیا چک ليست فرایندهای پشتيبان فرایند ماهانه تکميل شده است ؟  : 3سئوال 
قسمت اول چک ليست خانه بهداشت اختصاص به فرایندهای پشتيبان خانه بهداشت دارد نظر بر آنکه وظيفه اجرای فرایندهای 

پشتيبان هر گروه کارشناسی و ماهيت آن با فرایندهای فنی خانه بهداشت تفاوت دارد، این قسمت به صورت جداگانه آورده 
شده است و اهميت آن ایجاب می کند که ماهانه مورد پایش قرار گيرد . کارشناس واحد شهرستان در برنامه ساالنه فرایند 

پشتيبان گروه خود را کنترل نموده و در صورت پایش آن توسط مربی امتياز می دهد .  
 

آیا بررسی وضعيت جاری خانه بهداشت توسط مربی در هر بازدید انجام گرفته است ؟  : 4سئوال 
با مراجعه به آخرین پایش مربی از فرایند در دفتر بازدید خانه بهداشت چنانچه این قسمت تکميل شده باشد امتياز داده می 

شود . بدیهی است نظر بر آنکه در بررسی وضعيت جاری درون دادهای مهم کل فرایندها در نظر گرفته شده اند کل بازدید 
کنندگان باید نسبت به پایش  تکميل نمودن آن نظارت نمایند ولی با توجه به تخصص هر کدام ازپایش کنندگان نظرات فنی آنان 

در پایش این قسمت رهنما خواهد بود به طور مثال کارشناس بهداشت خانواده ضمن آنکه بر کل بررسی وضعيت جاری نظر 
خواهد داد ولی توجه ویژه ای به سالم بودن ترازو و فشار سنج و ... که در فرایندهای تحت پوشش او بيشتر مورد استفاده قرار 

  می گيرند خواهد نمود .
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 : آیا گزارش تعهد ات مربی و انتظار از بهورز در هر بازدید ثبت می شود ؟ 5سئوال 

با مراجعه به آخرین پایش مربی از فرایند در  دفتر بازدید خانه بهداشت  در صورت کامل بودن امتياز داده شود . 
 

: آیا تناوب پایش فرایند/فرایندها مطلوب است ؟  6سئوال 
با مراجعه به برنامه ساالنه خانه بهداشت چنانچه پایش فرایند از تناوب زمانی الزم برخوردار بوده باشد امتياز داده شود . 

 
آیا نحليل مربی از آخرین نتيجه پایش فرایند  مطلوب است ؟  : 7سئوال

با مراجعه به آخرین پایش مربی از فرایند درقسمت تحليل دفتر بازدید خانه بهداشت چنانچه مربی تحليل صحيحی از علل 
عملکرد فرایند ارائه نموده است امتياز داده شود . 

 
آیا اقدامات پشتيبانی انجام گرفته جهت اجرای بهتر فرایند  بر اساس آخرین پایش مربی مطلوب است ؟  : 8سئوال 

با مراجعه به آخرین پایش مربی از فرایند دردفتر بازدید خانه بهداشت و بررسی قسمت تحليل و تعهدات بازدید کننده دفتر 
داده شود .  چنانچه عملکرد مربی برای پشتيبانی فنی و لجستيکی فرایند مطلوب باشد امتياز

 
 آیا بر اساس آخرین نتيجه پایش فرایند  انجام گرفته مربی خانه بهداشت نمره قابل قبول را درج نموده است ؟   :9سئوال 

کارشناس ستادی در معيت مربی فرایند مورد نظر را با استفاده از چک ليست پایش خانه بهداشت مجددا پایش نموده و  دفتر 
بازدید خانه بهداشت و برنامه ساالنه را تکميل می نماید . سپس امتياز آخرین پایش انجام شده از فرایند توسط مربی مربوطه و 

نتيجه پایش فعلی  بررسی می گردد. چنانچه نمره قبلی پایش فرایند و نمره فعلی آن با توجه به تحليل مربی منطبق باشند 
امتياز داده شود . (این دو نمره با توجه به فاصله زمانی پایش فرایند و اتفاقات پيش آمده در زمان هماهنگ بوده باشند ) 

 
 

آیا ارتقای فرایند طبق برنامه زمان بندی شده انجام می شود ؟  : 10سئوال 
در صورتی  که فرایند انتخاب شده در نياز سنجی سالمت خانه بهداشت جزو فرایندهای واحد کارشناسی شهرستان  بوده 

باشد در هر بازدید خانه بهداشت می باید وضعيت برنامه ارتقا در قسمت مربوطه خود در دفتر بازدید ثبت گردد در صورت ثبت 
امتياز داده شود . در صورتی که فرایند مورد ارتقا در حيطه کاری بازدید کننده نباشد در قسمت مورد ندارد عالمت زده شود . 

 در پایان دفتر بازدید خانه بهداشت توسط کارشناس ستادی تکميل و امضا می گردد .(مربی مربوطه نيز دفتر را امضا می نماید ) 


