
 چک لیست ارزشیابی  برنامه جلب مشارکت مردمی در ستا دهای تابعه

 ردیف متن پرسش امتیاز کسب شده

نظارت و ارزشیابی        

 1  امتیاز( 1)برنامه بازدید از واحدهای تابعه تدوین شده است 

امتیاز( 1)پس از هر بازدید بازخوراند مربوطه تنظیم گردیده است   2 
امتیاز( 1)رفع مشکالت و نواقص بازدیدهای ستاد و معاونت انجام گرفته استپیگیری الزم جهت    3 

 جلسات و کارگاه ها 
امتیاز( 5)برای مراقبین سالمت دوره ندیده برگزار گردیده است "روش آموزش "کارگاه   4 

امتیاز( 1)جلسات منظم با مراقبین سالمت )مسئولین فنی( تشکیل می شود   5 

امتیاز( 1)جلسات و کارگاه ها به معاونت ارسال می شودگزارش تشکیل    6 

 برنامه عملیاتی 
امتیاز( 1)تدوین گردیده است 55برنامه عملیاتی سال    7 

.امتیاز( 1الغی وزارتخانه تدوین گردیده است)در برنامه عملیاتی اهداف بر اساس اهداف اب   8 

امتیاز( 1)اندبراساس اهداف فعالیت ها بدرستی تعیین گردیده    5 

امتیاز( 5)درصد پیشرفت برنامه ها طبق جدول زمان بندی می باشد   11 

 داوطلبان سالمت محالت 
 11  . امتیاز( 3)برنامه داوطلبان سالمت در کلیه مراکز،پایگاه ها و خانه های بهداشت اجرا گردیده است 

 1))مرکز،پایگاه و خانه بهداشت(مشخص شده استبرنامه روز آموزش داوطلبان سالمت در واحدهای تابعه  

.امتیاز(  

12 

  امتیاز( 11)درصد پوشش خانوارهای تحت پوشش داوطلبان سالمت طبق برنامه عملیاتی محقق شده است 

%45پوشش مورد انتظار  55تا پایان سال   

پوشش  58پایان سال تا -%55پوشش مورد انتظار  57تا پایان سال -%52تا پایان سال پوشش مورد انتظار

%75پوشش مورد انتظار  55تا پایان سال -%67مورد انتظار   

13 

.امتیاز( 2)نتایج اقدامات کمیته بهداشتی در واحدهای تابعه مشخص شده است   14 

.امتیاز( 11)می شود انجام برای جذب و نگهداشت داوطلبان سالمت برنامه ریزی    

 5)،تقدیراز فعالیت های داوطلبان  امتیاز( 2)توانمندسازی ،برنامه هایامتیاز( 2))ویزیت رایگان

امتیاز( 2)،بازدیدعلمیامتیاز(  

 

15 

امتیاز( 5های آموزشی هفتگی شرکت می نمایند)درصد داوطلبانی که در کالس    

امتیاز( 3درصد) 61-71-امتیاز( 2درصد) 51-61-درصد)ا امتیاز(41-51-امتیاز(  1درصد) 41زیر   

امتیاز( 5درصد به باال ) 81-امتیاز( 4درصد) 81-71  

 

 

 

 

16 



 ردیف متن پرسش امتیازکسب شده 

امتیاز( 6)درصد داوطلبانی که افراد مشکوک به سل را معرفی نموده اند   

-امتیاز( 3%)41-%51-امتیاز( 2%)31-%41-امتیاز( 1%)21-%31-% )صفر امتیاز(11-21%  

امتیاز( 6%)71-%75-امتیاز( 5%)61-%71 -امتیاز( %4)51-61%  

17 

درصد داوطلبانی که کتاب آموزشی از مجموعه های آموزشی داوطلبان سالمت را در فصل قبل آموزش  

امتیاز( 5)دیده اند)ناقلین ،شیرمادرو...(  

امتیاز( 3درصد) 61-71-امتیاز( 2درصد) 51-61-درصد)ا امتیاز(41-51-امتیاز(  1درصد) 41زیر    

  امتیاز( 5درصد به باال ) 81-امتیاز( 4درصد) 81-71

18 

امتیاز( 5ها(مشارکت نموده اند)درصد داوطلبانی که درآموزش خانوارها )بخش انتقال پیام    

امتیاز( 4درصد) 61-71-امتیاز( 3درصد)41-61-امتیاز( 1درصد ) 21-41-امتیاز( 1درصد)21زیر  

امتیاز(  5درصد به باال )71  

15 

امتیاز( 2)داوطلبان سالمت صادر گردیده است کلیه  کارت شناسایی برای   21 

مراسم بزرگداشت روز جهانی داوطلب برگزار گردیده و از داوطلبان سالمت و خیرین سالمت قدردانی شده  

امتیاز(. 11)است   

21 

 داوطلبان متخصص 
تفاهم نامه( از ادارات و سازمان های منطقه داوطلب متخصص جذب شده است)مشاهده صورتجلسه یا   

امتیاز( 3)  

22 

.امتیاز( 2)از امکانات سایر سازمان ها در جهت ارتقای برنامه استفاده نموده است   23 

. امتیاز( 2) میزان تحقق اهداف برنامه داوطلبان متخصص طبق برنامه عملیاتی سالیانه محقق شده است    24 

 خیرین سالمت 
امتیاز( 3)سالمت تشکیل گردیده است )مشاهده صورتجلسات(شورای خیرین در مراکز جامع خدمات    25 

. امتیاز( 2)میزان کمک های مالی خیرین و پروژه های انجام شده مشخص شده است   26 

. امتیاز( 1)درصد کمک های مالی خیرین به نیازهای مالی شبکه/مرکز تعیین گردیده است    27  

امتیاز(. 5%( می باشد)8مالی شبکه در حد مورد انتظار)درصد کمک های مالی خیرین به نیازهای    

%5درصد مورد انتظار  55تا پایان سال   

 58تا پایان سال -%13درصد مورد انتظار  57تا پایان سال -%11درصد مورد انتظار 56تا پایان سال

%17پوشش مورد انتظار  55تا پایان سال -%15درصد مورد انتظار   

 

28 

 فصلنامه دیجیتال  داوطلبان سالمت 
.امتیاز( 2بیرخانه فصلنامه مشارکت وجود دارد)در ارسال مقاالت،فعالیت ها،خاطرات و آثارادبی با د   25 

 31  امتیاز( 2)آموزش نحوه استفاده از فصلنامه دیجیتال به مراقبین سالمت آموزش داده شده است 
 

 

امتیازکسب شده:                                                 011امتیاز کل :   


