
 چک لیست نظارتی گروه گسترش شبکه درستاد /  مرکز بهداشت شهرستان

 امتیاز شرح فعالیت ها

 استخراجی ازسامانه یکپارچه بهداشت )سیب ( منطقه تحت پوشش شبکه /مرکز، اطالعات جمعیتی

 

ده مشیص  شی  درسامانه سیی  بتیت و    به تفکیک شهری وروستایی غیرایرانی( تحت پوشش –ایرانی کل )  جمعیت .1

 .است
 

 

  رسیده باشد .06به  1931تاپایان فصل تابستان سال % 

  رسیده باشد .06به  1931تاپایان فصل پاییز  سال % 

  و باالتررسیده باشد .36به  1931تاپایان فصل زمستان سال % 
 

 شاخ  های شناسایی شده جمعیتی ازسامانه سی  به تفکیک گروه های سنی استصراج شده است . .2

دم سامانه سی  ) با شاخ  های کشوری در صیورت عی   مطابقت شاخ  های جمعیتی بدست آمده از درصورت عدم .9

 سال / زنان باردار و .... ( 1-2تحلیل الزم صورت گرفته است . ) گروه های هدف : گروه سنی زیریک سال / مطابقت ( 

 

 

 بهبود استاندارد

 

 بکهچگونگی راه اندازی واحدهای بهداشتی طبق طرح گسترش ش
 کلیه پایگاه های سالمت براساس مصوبات طرح گسترش شتکه راه اندازی و فعال می باشد . ) ضمیه و غیرضمیمه( .4

کلیه مراکز خدمات جامع سالمت براساس مصوبات طرح گسترش شتکه راه انیدازی و فعیال میی باشید .) شیهری         .1

 روستایی   روستایی (  –شهری 

 باشد . یو فعال م یت طرح گسترش شتکه راه اندازبراساس مصوبا خانه های بهداشت هیکل .0
 

 

   امتیاز   2%    :  31 -% 166راه اندازی و فعال 

   امتیاز  1%    :  36 -% 31راه اندازی و فعال 

  امتیاز 6%     :  36راه اندازی و فعال  کمتراز 

 

  چگونگی تجهیز واحدهای بهداشتی تحت پوشش
و تجهیزات پزشکی ارائه شده به واحدهای تحت پوشش درستاد شیتکه /  اداری لیست و صورتجلسه تحویل ملزومات  .7

 مرکز موجود می باشد .

برونسپاری / ضمیمه و غیر ضمیمه ( تجهیز ) ملزومیات اداری ( شیده    –کلیه پایگاه های سالمت تحت پوشش ) دولتی  .0

 است .

روسیتایی ( تجهییز ) ملزومیات اداری (    روستایی    –کلیه مراکز خدمات جامع سالمت تحت پوشش) شهری   شهری  .3

 شده است .

 کلیه خانه های بهداشت تحت پوشش تجهیز ) ملزومات اداری ( شده است . .16

 

 

 

 

 

 

 166  :    امتیاز   2%  تجهیز شده 

 166 %- 36  :   امتیاز  1% تجهیز شده 

  امتیاز 6%    :  36کمتراز 
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ملزومیات  برونسپاری / ضمیمه و غیر ضمیمه ( براساس لیسیت   –ی کلیه پایگاه های سالمت تجهیز شده و فعال ) دولت .11

 ابالغی ازمعاونت تجهیز شده است . اداری 

روسیتایی   روسیتایی (  براسیاس لیسیت      –کلیه مراکز خدمات جامع سالمت تجهیز شده و فعال ) شهری   شیهری   .12

 ملزومات اداری ابالغی ازمعاونت تجهیز شده است . 

 تجهیز شده و فعال براساس لیست ملزومات اداری ابالغی ازمعاونت تجهیز شده است .  کلیه خانه های بهداشت .19

 

 

 

 

 

 به طور رندوم دوقلم بررسی می شود :

  1کمتود کمتر از دوقلم  : امتیاز 

 کمتود بیش از دوقلم : امتیاز صفر 

 

 پزشکی شده است . تجهیز برونسپاری / ضمیمه و غیر ضمیمه ( –کلیه پایگاه های سالمت تحت پوشش ) دولتی  .14

 پزشکی شده است .  روستایی   روستایی ( تجهیز –کلیه مراکز خدمات جامع سالمت تحت پوشش) شهری   شهری  .11

 کلیه خانه های بهداشت تحت پوشش تجهیز پزشکی شده است . .10

 

 

 

 
 

برونسپاری / ضمیمه و غیر ضمیمه ( براساس لیست تجهییزات   –کلیه پایگاه های سالمت تجهیز شده و فعال ) دولتی  .17

 پزشکی ابالغی ازمعاونت تجهیز شده است . 

روسیتایی   روسیتایی (  براسیاس لیسیت      –کلیه مراکز خدمات جامع سالمت تجهیز شده و فعال ) شهری   شیهری   .10

 پزشکی اداری ابالغی ازمعاونت تجهیز شده است .  تجهیزات

 کلیه خانه های بهداشت تجهیز شده و فعال براساس لیست تجهیزات پزشکی ابالغی ازمعاونت تجهیز شده است . .13

 

 

 
 

 

 احداث  -تخریب و بازسازی  – چگونگی عملیات عمرانی ) تعمیرو نوسازی
 تنظیم شده و درستاد شتکه / مرکز موجود می باشد .نوسازی  –لیست واحدهای نیازمند تعمیر  .26

  تنظیم شده و درستاد شتکه / مرکز موجود می باشد .بازسازی  –تصری  لیست واحدهای نیازمند   .21

 مرکز موجود می باشد . خرید تنظیم شده و درستاد شتکه / واحداث لیست واحدهای نیازمند  .22

اقیدامات  نوسازی   –درکلیه پایگاه های سالمت تحت پوشش دارای ملک دولتی )ضمیمه و غیر ضمیمه ( نیازمند تعمیر  .29

 .عمرانی انجام شده است 
 

 

 

 

 

 166  :    امتیاز   2%  تجهیز شده 

 166 %- 36  :   امتیاز  1% تجهیز شده 

  امتیاز 6%    :  36کمتراز 

 به طور رندوم دوقلم بررسی می شود :

  1کامل   : امتیاز 

 ناکامل : امتیاز صفر 

 

  امتیاز   2%     :  06بیش از 

 06 %- 06  :    %1  امتیاز 

  امتیاز 6%    :  06کمتراز 
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 بازسازی –  یتصر ازمندینروستایی   روستایی (  –مع سالمت تحت پوشش) شهری   شهری کلیه مراکز خدمات جادر .24

 انجام شده است . یاقدامات عمران

  نوسیازی  – ریی تعم ازمندینروستایی   روستایی (  –درکلیه مراکز خدمات جامع سالمت تحت پوشش) شهری   شهری  .21

 انجام شده است . یاقدامات عمران

 

 

 

 

 

 انجام شده است . یاقدامات عمران بازسازی –  یتصر ازمندینکلیه خانه های بهداشت تحت پوشش تجهیز در .20

 انجام شده است . یاقدامات عمران نوسازی – ریتعم ازمندیندرکلیه خانه های بهداشت تحت پوشش تجهیز  .27

 

 

 

 

 

 نیروی انسانی
 

نیروی تغذیه مورد نیاز شاغل درواحدهای ارائه خدمت موجود می باشد. )مراکز خدمات جامع سالمت شهری یک نیرو و  .20

 یک نیرو (هردو مرکز خدمات جامع سالمت روستایی 

)مراکیز خیدمات جیامع سیالمت      .مورد نیاز شاغل در واحدهای ارائه خدمت   موجود می باشد نیروی روانشناس بالینی .23

 شهری یک نیرو و هردو مرکز خدمات جامع سالمت روستایی یک نیرو (

ی حیداقل دو  موجود می باشد. )مراکز خدمات جامع سیالمت شیهر  مورد نیاز شاغل در واحدهای ارائه خدمت   پزشک  .96

 پزشک و مرکز خدمات جامع سالمت روستایی حداقل یک پزشک (

 مورد نیاز شاغل در واحدهای ارائه خدمت   موجود می باشد.  مراق  سالمتنیروی  .91

 مورد نیاز شاغل در واحدهای ارائه خدمت   موجود می باشد.  پرستارنیروی  .92

  .دمت   موجود می باشدمورد نیاز شاغل در واحدهای ارائه خ نیروی بهداشت محیط .99

  .مورد نیاز شاغل در واحدهای ارائه خدمت   موجود می باشد نیروی بهداشت حرفه ای .94

 .مورد نیاز شاغل در واحدهای ارائه خدمت   موجود می باشد نیروی پذیرش .91

 
 

 

 

 
 

 کلیه مراقتین سالمت شاغل در پایگاه های سالمت دولتی و برونسپاری شده آموزش دیده اند . .90

 

 

 

 

 

  امتیاز   2%     :  76بیش از 

 76 %- 16  :    %1  امتیاز 

  امتیاز 6%    :  16کمتراز 
 

 

  امتیاز   2%     :  31بیش از 

 31 %- 36  :    %1  امتیاز 

  امتیاز 6%    :  36کمتراز 

 

 166 %- 36  :     %2   امتیاز 

 36 %- 06    :    %1  امتیاز 

  امتیاز 6%    :    06کمتراز 

 

 166 %- 31  :     %2   امتیاز 

 31 %- 36    :    %1  امتیاز 
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سی  ) مراق  سالمت   پزشک   کارشناس تغذیه   روانشیناس بیالینی   پیذیرش       تعداد کاربران وارد شده درسامانه .97

 با لیست نیروی انسانی شاغل در شتکه / مرکز مطابقت دارد .بهورز ( 

 

 

 
 

 درصد کاربران برخط به کل کاربران درهنگام بازدید :  .90
 

 

 

 
 

 برنامه عملیاتی
  استراتژی ،برنامه عملیاتی شتکه / مرکز براساس برنامه ابالغی وزارت متتوع تدوین شده و موجود می باشد . ) اهداف  .93

 میزان دستیابی به شاخ  ها (  زمان 

 رنامه عملیاتی براساس هدف گذاری انجام شده صورت گرفته است .میزان پیشرفت شاخ  های موجود درب .46

 

 

 

 

 
 

 بازدید و نظارت
 ی تحت پوشش موجود می باشد .برنامه ماهیانه بازدید از واحدها .41

 های تحت پوشش طتق برنامه صورت گرفته است .بازدید از واحد  .42

 مشکالت و نواق  مشاهده شده در بازدید طتقه بندی شده است . .49

 جهت رفع مشکالت و نواق    برنامه ریزی و مداخالت الزم انجام شده است . .44

 .شده است و به واحد مربوطه ارسال تهیهبراساس مداخالت برنامه ریزی شده س از هر بازدید پس خوراند پ .41

 قراردادها   -اعتبارات وبودجه  
 یک نسصه از قرارداد منعقده بین کارفرما و پیمانکار درستاد شتکه / مرکز موجود می باشد . .40

هرماه  20% علی الحساب تا  06تاریخ مقرر انجام شده است . ) کلیه پرداخت ها براساس قراداد منعقده فی مابین در  .47

 % باقیمانده درپایان سه ماهه تسویه شده است (26تسویه شده باشد و 

 % باقیمانده ) پایان سه ماهه( براساس پایش و پوشش فعال محاسته و پرداخت شده است .26 .40

 رستاد شتکه/ مرکز موجود می باشد.یک نسصه کپی قرارداد منعقده بین شرکت و نیروهای جذب شده د .43

نمرات چک لیست های ارزشیابی ازواحدهای ارائه خدمت توسط واحدهای فنی ستاد شتکه/ مرکیز در گیروه میدیریت     .16

 شتکه موجود می باشد.

در محاستات پرداخت به واحدهای برونسپاری شده   کیفیت خدمات ) نمرات چک لیست ارزشییابی واحیدهای فنیی (     .11

 . لحاظ می گردد

درمحاستات پرداخت به نیروهای طرف قرارداد برنامه پزشک خانواده و سایر برنامه ها ) پزشیک   مامیا و...(   کیفییت     .12

 خدمات ) نمرات ارزشیابی واحدها ی فنی ( لحاظ می گردد.

 

 166  :     %2   امتیاز 

  امتیاز  1%   :    36کمتر از 

 

 166 %- 36  :   امتیاز   2%   کاربران برخط می باشند 

 36 %- 06  :    امتیاز  1%    کاربران برخط می باشند 

  امتیاز 6%  کاربران برخط می باشند     :    06کمتراز 

 

 

  رسیده باشد .16به  1931درصد پیشرفت تاپایان فصل تابستان سال % 

  رسیده باشد .76به  1931درصد پیشرفت تاپایان فصل پاییز  سال  % 

  و باالتر رسییده  36به  1931درصد پیشرفت تاپایان فصل زمستان سال %

 باشد .



 

 


