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 وزن انتظارعنوان فعاليت مورد  رديف
 تاريخ بازديد دوم تاريخ بازديد اول

  

 امتياز×/وزن011 امتياز×/وزن011 01 اطالعات

   03 آيا كارشناس آموزش اطالعات جمعيتي را در دسترس دارد ؟ 0

   03 آيا كارشناس آموزش  روند شاخصهاي مهم شهرستان ) حداقل سه سال گذشته (رادر دسترس دارد؟ 2

   03 اس آموزش نتايج رفتار سنجي برنامه مداخله اي را در دسترس دارد ؟آيا كارشن 3

   03 جمع امتياز بخش اطالعات

 امتياز×/وزن011 امتياز×/وزن011 01 برنامه ريزي آموزشي

   01 است ؟ آيا كارشناس آموزش برنامه اي جهت براي به روز رساني اولويتهاي بهداشتي منتطقه بصورت سطح به سطح تدوين نموده  0

   01 آيا در برنامه عملياتي  وضعيت موجود به درستي تدوين شده است ؟ 2

   01 و استراتژي هاي مربوطه تدوين شده است ؟ SMARTآيا اهداف برنامه بصورت  3

   01 آيا فعاليت  هاي برنامه  خود مراقبتي ) شيوه زندگي سالم (  جهت دانش آموزان تدوين شده است؟ 0

   01 ا  فعاليتهاي برنامه مداخله اولويت اول استان تدوين شده است ؟آي 1

   01 آيا  فعاليتهاي برنامه مداخله اولويت دوم استان تدوين شده است ؟ 6

   01 آيا  فعاليتهاي برنامه مداخله اولويت اول شهرستان تدوين شده است ؟ 7

   01 و بسيج اطالع رساني و خود مراقبتي ايدز در محيط هاي حامي سالمت تدوين شده است ؟  آيا فعاليتهاي خود مراقبتي ) شيوه زندگي سالم (  8

   021 جمع امتياز بخش برنامه ريزي

 امتياز×/وزن011 امتياز×/وزن011 21 فعاليتهاي آموزشي

   01 هرستان تشكيل مي شود؟آيا جلسات كميته علمي آموزش و ارتقاي سالمت به طور منظم  و با حضور رياست مركز بهداشت ش 0

   01 آيا مصوبات جلسه كميته علمي آموزش و ارتقاي سالمت پيگيري مي شود؟ 2

   01 استان و شهرستان مي باشد ؟ي آيا توليد رسانه هاي آموزشي مورد نياز  براساس اولويتها  3

   01 استفاده مي شود؟و  پيامك در برنامه هاي آموزشي   (CD ,DVD) آيا از مجموه هاي آموزشي  0

   01 تشكيل شده است ؟  "كميته ساماندهي رسانه هاي آموزش سالمت "آيا جهت توليد رسانه هاي آموزشي  1

   01 آيا كارشناس آموزش و ارتقاي سالمت در توليد رسانه هاي آموزشي مشاركت دارد؟) حداقل  فصلي يك رسانه ( 6

   01 كارشناس آموزش وارتقاي سالمت ظرف مدت سه ماه به ساير كارشناسان و رابطين مراكز منتقل شده است؟ زطريق استان توسطآيا برنامه ها ومواردخواسته شده ا 7

   1 آيا كليه مراكز تحت پوشش رابط آموزش و ارتقاي سالمت دارند؟ 8

   01 آيا جلسات مستمر با رابطين آموزش مراكز برگزار مي شود؟ 9

   61 اليتهاي آموزشيجمع امتياز بخش فع

 امتياز×/وزن011 امتياز×/وزن011 01 ارتباطات

   01 آيا جهت ادارات سطح شهر رابط بهداشت انتخاب شده است؟ 0

   01 آيا جلسات مستمر با رابطين  بهداشت ادارات تشكيل شده است؟ 2

   01 ؟نگي انجام شده استآيا در خصوص برگزاري برنامه هاي  بهداشتي با رابطين ادارات ذيربط هماه 3

   01 آيا كارشناس آموزش و ارتقاي سالمت با  ساير واحدهاي كارشناسي هماهنگي الزم را  جهت اجراي برنامه هاي آموزشي رابطين ادارات دارد؟ 0

   01 است؟م شده انجاآيا انعقادتفاهم نامه، طبق فرمت موجود جهت توسعه محيط هاي حامي سالمت و اجراي برنامه هاي آموزشي  1

   01 آيا برنامه هاي آموزشي جهت كاركنان ادارات با مشاركت ادارات اجرا مي شود ؟ 6

   01 آيا كارشناس آموزش و ارتقاي سالمت در اجراي مداخالت آموزشي با ساير واحد ها هماهنگي و همكاري الزم را دارد؟ 7

   01 اجراي مناسبت هاي بهداشتي و بسيج هاي اطالع رساني همكاري و هماهنگي الزم را دارد؟آيا كارشناس آموزش و ارتقاي سالمت در خصوص  8

   31 جمع امتياز بخش ارتباطات

 امتياز×/وزن011 امتياز×/وزن011 01 بايگاني و آمار

   21 ايگاني و نگهداري  شده اند؟جزوات،جدول مناسبتهاي بهداشتي،صورتجلسات، نامه ها ودستورالعمل ها در مكان مناسب  ب،آيا نشريات 0

   31 ؟شده استقالب فرم مربوطه گزارش تهيه  دراولويتهاي استان و شهرستان،خود مراقبتي و بسيج اطاع رساني ايدز خصوصآيا ازفعاليتهاي انجام شده در  2

   21 بهداشت را پايش مي كند؟آيا كارشناس آموزش و ارتقاي سالمت بر اساس برنامه ي زمان بندي شده مراكز وخانه هاي  3

   21 آيا پاسخگويي به نامه هاي ارسالي از مركز بهداشت استان  به موقع انجام شده است؟ 0

   01 آيا فهرست رسانه هاي آموزشي به روز شده در واحد آموزش و ارتقاي سالمت موجود است؟ 1

   31 جمع امتياز بخش بايگاني و آمار 

 امتياز×/وزن011 امتياز×/وزن011 01 يابيپايش و نظارت و ارزش

   01 آيا كارشناس آموزش و ارتقاي سالمت بر اساس چك ليست مراكز وخانه هاي بهداشت تحت پوشش را پايش ميكند؟ 0

   21 آيا نتايج پايشهاي مراكز به صورت دوره اي تجزيه و تحليل مي شوندوبراساس آن مداخالت مناسب انجام شده است؟ 2

   21 ا ارزشيابي ساالنه از فعاليتهاي آموزش و ارتقاي سالمت انجام شده است؟آي 3

   31 آيا از برنامه هاي مداخله اي  در محيط هاي حامي سالمت ارزشيابي صورت گرفته است ؟  0

   01 ( ارزشيابي به عمل آمده است ؟…,SMS,CDآيا از فعاليتهاي انجام شده در خصوص رسانه هاي آموزشي ) 1

   01 آيا پيگيري جهت رفع نواقص پايش قبلي ستاد انجام شده است؟ 6
   31 جمع امتياز بخش پايش و نظارت و ارزشيابي



 
 1-01 1-01 +01 ابتكارات و ابداعات

   +1  ن انجام داده است؟آيا واحد آموزش و ارتقاي سالمت شهرستان اقدامات ابداعي در راستاي گسترش برنامه هاي آموزش و ارتقاي سالمت در شهرستا

   +01 آيا پژوهش هاي كاربردي در زمينه ي آموزش و ارتقاي سالمت انجام شده است؟

   311 جمع كل امتيازات

   011 درصد كل امتيازات

 

 

 پايش بخش تجهيزات و فضاي فيزيكي
 
 

 پايش دوم پايش اول تجهيزات و فضاي فيزيكي رديف

   تلويزيون 0

   ويديو 2

   ويديو سي دي 3

   اورهد 0

   ويديو پروژكتور 1

   تريبون 6

   آموزشي سي دي 7

   ميكروفون 8

   كامپيوتر 9

   سالن آموزشي مناسب 01

   بصري-مسئول سمعي  00

   ي به اينترنتدسترس 02

   دوربين عكاسي يا فيلمبرداري 03

   در واحدتناسب فضاي فيزيكي با تعداد كاركنان شاغل  00

   آموزش و ارتقاي سالمتوجود فضاي فيزيكي اختصاصي در واحد  01

   بودن بانك مستندات آموزشيدردسترس  06

   دردسترس بودن اسكنر 07

   پرينتروجود  08

   SMSوجود سيستم  09

   زندگي سالم كليد سعادت هایDVDمجموعه  21

                   
 باشد: به شرح زير مي يتهاي مورد انتظارفعال نحوه امتياز دهي 

 = مورد ندارد -

 = اقدام مورد انتظار انجام نشده است.1 

 )به طور شفاهي اظهار مي دارد انجام شده است(.اقدام مورد انتظار انجام شده است اما مستندات وجود ندارد =0 

 .مستندات كامل نيستاما  مورد انتظارانجام شده  اقدام  =2 

 .انجام شده است و مستندات كامل وجود دارد مورد انتظار امداق =3 

 

 نحوه امتياز دهي به بخش تجهيزات و فضاي فيزيكي                  

 = وجود ندارد 1                 

 = نياز به تعمير دارد و يا مناسب نيست 0                

 = وجود دارد و مناسب است 2                

 اول()بازديد 

 نام نام خانوادگي پايش شونده:   :0گرنام و نام خانوادگي پايش 

 :امضاء                                                                          امضاء:                                           

 

 :2گرنام و نام خانوادگي پايش

      امضاء:                          

 (دوم)بازديد 

 نام نام خانوادگي پايش شونده:   :0گرنام و نام خانوادگي پايش 

 :امضاء                                           امضاء:                                                                          

 :2گرنام و نام خانوادگي پايش

                                            امضاء:                                                                          

                                                                                       


