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 فرم پایش عملکرد فصلی پزشک تیم سالمت

 وستايی..........................    ی رشهر  رکز خدمات جامع سالمت روستايی/دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...................... مرکز بهداشت شهرستان ............................. م

     

 ...............................     تاريخ پايش: ..............................     سه ماهه ................ سال .................  نام ونام خانوادگی: ...........

                                           ............................. مدت زمان قرارداد: ...............                                                              تاريخ شروع به کار: .........................................    تاريخ عقد قرارداد: .......... 

 نام و نام خانوادگی پايش کننده/ تیم پايش: .........................................    

 وضیحات:ت

  در نظر گرفته شده است. و فنی مديريتی حیطه دو پزشک در عملکرد پايش

 است. گويه امتیاز در ضريب ضرب حاصل گويه هر امتیاز جمع و گرددمی  تعیین چهار تا يک از سوال هر ضريب ها، گويه به دهی وزن جهت 

 می باشد.( امتیاز 600)و فنی ( امتیاز 400)مديريت خدمات سالمت   های بخش اتشامل جمع امتیازامتیاز(  1000)امتیاز کل مورد نظر 

 درصد می باشد. 120امتیاز چک لیست( معادل عملکرد  1000) 100درصد و کسب نمره  100امتیاز چک لیست(  معادل عملکرد  900) 90کسب نمره 

ريتی و فنی يامتیاز در بخش های مد 900درصد منوط به کسب حداقل  پنجدرصد ديگر به درصد عملکرد اضافه می شود. اضافه شدن اين  پنجتا ، (چک لیست امتیاز 100) امتیازات ويژه در صورت کسب 

 چک لیست می باشد.

 چک لیست در دو نسخه )برای پايش کننده و پزشک( تکمیل و به امضای پايش کننده و پزشک می رسد. 
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 سالمتمديريت خدمات  -1جدول 
جمع 

 امتیاز

سقف 

 امتیاز

 ردیف گويه انتظار مورد /گويه توضیحات /استاندارد ضريب امتیاز

4 3 2 1 0 

اطالعات ثبت شده در بررسی سامانه الکترونیک/ آمار کاغذی )در صورت عدم وجود سامانه(،  4      16 

 امتیاز( 3تا يک ) درستی ثبت شده استموقع و به به  امتیاز( 1) است

بر اساس نظام  اطالعات مراقبت ها ثبت آمار و 

 به درستی انجام می شود مراقبت ها و بسته خدمتی

1 

 امتیاز  دو  مندرج در پانل شاخص های سالمت ارقام پزشک از کلی اطالع 4      16 

در صورت تدوين و اجرای فعالیتهای مداخله ای  جهت بهبود حداقل يکی از شاخص های   

 دارای مشکل ) يک امتیاز(

 امتیاز( يکآگاهی از سه علت عمده مرگ در جمعیت تحت پوشش ) 

آگاهی از مشکالت سالمت جمعیت تحت پوشش و 

تحلیل شاخص های پانل مديريت اطالعات سالمت 

 مرکز انجام می شود.

 

2 

بررسی چهار مورد فوت در فرم گواهی فوت تکمیل شده يا فرم شماره يک مرگ ومیر و يا فرم  3      12 

رعايت  تکمیل صحیح علت فوت و)کالبد شکافی شفاهی: در صورت تکمیل صحیح و دقیق فرم 

 امتیاز و حسب مورد در نقص ثبت، امتیاز کسر می گردد 4 و..(  توالی صحیح ثبت علل فوت

برنامه ثبت و طبقه بندی علل مرگ و میر به درستی 

 اجرا  می گردد

3 

 12      3 

 

ر هر حدا قل يک جلسه دجلسات هیات امنا يا جلسات بین بخشی منطقه تحت پوشش شرکت در 

شاخص های سالمت  منطقه، جلب  امتیاز(  ارائه مستندات دال بر پیگیری ارتقای 2فصل )

 امتیاز( 2حل مشکالت اجرايی موجود در برنامه )مشارکت های مردمی/ خیرين، 

و يا جلسات بین بخشی منطقه در  جلسات هیات امنا 

و پیگیری مصوبات تحت پوشش شرکت می کند 

 انجام می شود

4 

( انجام شده و يا پیگیری جذب بر امتیاز 4 خانوار ) 40تا  30جذب تا يک داوطلب به ازای   3      12 

ک و يا عدم وجود مستندات پیگیری يدرصد کمتر  30هر  ، به ازایداردوجود اساس مستندات 

 امتیاز کسر می گردد

 خانوار حداقل يک داوطلب 40استاندارد: به ازای هر 

مشارکت در جذب و فعالیت داوطلبان نظارت بر 

 سالمت طبق دستور عمل ابالغی انجام می شود

 

5 

 50امتیاز( در زمان درخواست حداقل به اندازه  2برآورد نیاز بر اساس موجودی و مصرف باشد ) 3      12 

در صورت عدم  رعايت قوانین توسط داروخانه  .امتیاز( موجود باشد 2درخواستی )درصد تعداد 

  پزشک پیگیری نموده است.

ل به پزشک مسئودرخواست دارويی وی مطابق دستور عمل، در مورد پزشک غیر مسئول مرکز، 

 مرکز وجود داشته باشد

برآورد نیاز و درخواست دارو در جمعیت تحت 

 پوشش به درستی انجام می شود

6 

امتیاز( هر نیم قلم اضافه يک  4قلم می باشد ) 5/3میانگین اقالم دارويی تا  ،در بررسی ده نسخه 3      12 

 امتیاز کسر می شود

ر عمل طبق دستومیانگین اقالم دارويی توسط پزشک 

 ابالغی رعايت می گردد

7 

 (امتیاز 4 ) درصد 10کمتر از  3      12 

 به ازای هر سه درصد بیشتر يک امتیاز کسر می گردد

 آزمايشات توصیه شده در بسته خدمتی برای مراقبت ها را شامل نمی شود

درخواست آزمايشات برای بیمار توسط درصد 

 انجام می شودپزشک طبق دستور عمل ابالغی 

8 



3 
 

 12      3 

 پاراکلینیکبا فهرست حداقل چهار نسخه ، و راديولوژی درخواست آزمايش نسخه 5در بررسی 

 از( ) هر نسخه دارای مطابقت يک امتی مطابقت دارد) بر اساس لیست پیوست دستور عمل ابالغی( 

درخواست شده توسط  و راديولوژی آزمايشات

پزشک با فهرست آزمايشات تعريف شده سطح يک 

 مطابقت دارد

 

9 

 2) مسیر ارجاع به سطوح باالتر، آدرس و ساعت فعالیت مراکز پذيرش ارجاع شدگان، موجود  3      12 

 (امتیاز 2) و در محل مناسب نصب شده استامتیاز( 

ارجاع شدگان  آدرس و ساعت فعالیت مراکز پذيرش اطالعات مسیر ارجاع به سطوح باالتر،

 (صفر امتیازموجود نیست )

لیست اطالعات واحدهای درمانی سطوح باالترمی بايست  از سوی مرکز بهداشت شهرستان در 

 اختیار مرکز قرارداد داده شده باشد.

 هب ارجاع مسیر خصوص در مراجعین به رسانی اطالع

 رشپذي مراکز فعالیت ساعت و آدرس باالتر، سطوح

 محل در اطالعات نصب همراه شدگان، ارجاع

 .است شده انجام( مرکز بورد) مناسب

10 

بیمار ارجاع شده از دفتر ثبت نام بیماران / سامانه در صورت تکمیل تمامی  10در بررسی تعداد  4      16 

همکاری سطوح باالتر در . عدم و هر ده درصد کمتر يک امتیاز کسر می گردد 4موارد امتیاز 

 ارسال پسخوراند شامل کسر امتیاز نمی گردد

ثبت و پیگیری موارد ارجاع به سطوح باالترانجام می 

 شود.

11 

 90در صورت تکمیل )سامانه/ کاغذی( فرم پسخوراند پزشک به خانه بهداشت  4در بررسی  3      12 

 امتیاز هر فرم يک موارد  درصد

شده از خانه بهداشت پس برای بیماران ارجاع 

 خوراند به صورت کامل داده می شود

12 

درصد  15در صورتی که میانگین موارد ارجاع به سطوح باالتر پزشکی در سه ماه اخیر کمتر از  4      16 

 گرددکسرامتیاز  امتیازدرصد افزايش يک  5و به ازای هر  4 امتیازباشد 

پاراکلنیک و بیماران نیازمند به ارجاع با کدهای تکراری در توجه: ارجاعات مربوط به زايمان، 

 شد اين گويه محاسبه نخواهد

میانگین موارد ارجاع بیماران به سطوح باالتر  کمتر 

 می باشد %15از 

13 

مورد(  در تمامی موارد  4در پايش های سه ماهه اخیر سطوح باالتر از عملکرد پزشک ) حداقل  4      16 

در صورت عدم پیگیری هر امتیاز(،  4شده است ) پیگیریاعالم شده جهت رفع موارد نواقص 

  مورد يک امتیاز کسر می گردد

در خصوص رفع نواقص حاصل از پايش سطوح 

 باالتر پیگیری نموده است

14 

طبق جدول زمانبندی از کلیه خانه  ،(امتیاز 1)برای دهگردشی برنامه هفتگی تنظیم نموده باشد  4      16 

های تحت پوشش خود در هفته يکبار، قمر ماهی يکبار و روستاهای سیاری هر سه ماه يکبار  

در گردد. ) می کسر  امتیازمنظور و در صورت عدم رعايت به تناسب  3 امتیازبازديد کرده 

 و،  جلسات آموزشی و يا اداری لت موجه مانند کمبود وسیله نقلیهصورتی که دهگردشی به ع

 درصورت تغییر ضوابط .کامل منظور گردد( امتیازو ... انجام نشده باشد تعطیالت و مرخصی 

 دهگردشی براساس دستورالعمل اجراگردد

 طبق دستورالعمل دهگردشی انجام می دهد

15 

در صورت ويزيت بیماران در در بررسی مستندات سامانه، نسخ، گزارش بازديد، درامد و ..(  4      16 

 امتیاز( 2امتیاز( و ارائه دارو در دهگردشی ) 2دهگردشی )

و ارائه دارو در گروه هدف ويزيت بیماران 

 دهگردشی انجام می شود

16 



4 
 

چنانچه پزشک خانواده بطور کامل طبق برنامه زمانبندی مرکز بهداشت شهرستان در محل مرکز  4      16 

و در غیر اينصورت به  4 امتیازبهداشتی درمانی يا مرکز معین در نظر گرفته شده بیتوته می کند 

نشانگر  ،ر ساعات غیراداری و روزهای تعطیلکسر گردد )دفتر ثبت فعالیتها د امتیازتناسب 

 لحضورپزشک در زمان بیتوته خواهد بود. همچنین امتیاز اين سوال را می توان با نظرمسئو

 گسترش شبکه شهرستان لحاظ نمود(

توجه : در صورتی که از نظر مرکز بهداشت شهرستان ) در شرايط خاص( نیازی به بیتوته پزشک 

 کامل لحاظ گردد. امتیازنمی باشد 

محل مرکز و يا در صورت فراهم شدن امکانات، در 

مرکز معین تعیین شده از طرف مرکز بهداشت 

 شهرستان، بیتوته می کند.

17 

  شاملاهداف برنامه پزشک خانواده در جمعیت تحت پوشش پزشک مطلع باشد که:  3      12 

prevention ،early detection ،diagnosis ،treatment  ،follow up    و

rehabilitation  می باشد 

زشک )برای پ. احاطه و مديريت مطلوب بر منابع انسانی، فیزيکی و عملکرد مرکز امتیاز( 1) 

 امتیاز( 3يک تا ) مسئول مرکز( و اطالع از محتوی کلی دستور عمل اجرايی برنامه ابالغی

 

و محتوی کلی  اهداف برنامه پزشک خانواده از

شته و مديريت آگاهی دا ،دستور عمل اجرايی برنامه

 بر منابع انسانی و فیزيکی و عملکرد مرکز داردبهینه 

18 

 1امتیاز(، تدوين گزارش ) 2اجرای جلسات آموزشی ) ،امتیاز( 1وجود جدول مدون آموزشی ) 4      16 

 امتیاز(

در تشکیل جلسات  آموزشی برای گروههای هدف 

 در جمعیت تحت پوشش مشارکت می می نمايد

19 

امتیاز(  1ها و مشخص بودن وضعیت موجود ابتدای سال )در صورت تجزيه و تحلیل شاخص 4      16 

امتیار( اطالع از وضعیت اجرای  1ها و ساماندهی آنها در جدول فعالیتهای تفصیلی )تعیین فعالیت

گزارش از  ارائهامتیاز( وجود مستندات مبنی بر  1بینی شده و پايش فصلی فعالیتها )فعالیتهای پیش

 امتیاز( 1وضعیت اجرای فعالیتها )

در طراحی و اجرای برنامه عملیاتی برای ارتقای 

 سالمت جمعیت تحت پوشش مشارکت دارد

20 

شرکت در جلسات دعوت شده، پاسخگويی به موقع و صحیح مکاتبات.  رعايت شئونات اخالقی، 2      8 

 هر کدام يک امتیاز

 

 نمايدضوابط شغلی را رعايت می 

21 

 2امتیاز( و مراجعین ) 2ارتباط و تعامل مناسب پزشک با مسئولین سطوح باالتر و همکاران ) 2      8 

 امتیاز(

ارتباط و تعامل مناسبی با مسئولین، همکاران و 

 مراجعین دارد

22 

 12      3 
رائه امشارکت مناسب پزشک در آموزش، هماهنگی، پايش و  در بررسی گزارشات و مکاتبات، 

 پسخوراند به کارکنان مرکز بهداشتی درمانی. هر کدام يک امتیاز

در آموزش، هماهنگی، پايش و  ارائه پسخوراند به 

کارکنان مرکز بهداشتی درمانی )بهورز، کاردان و 

 ...( مشارکت و همکاری مناسبی دارد.

23 

امتیاز(، رعايت  4ساعات کاری )در بررسی حضور و غیاب سه ماه اخیر در صورت رعايت کامل  4      16 

امتیاز( و  1درصد موارد 70امتیاز(، ) 2درصد موارد ) 80امتیاز(،  3درصد موارد ) 90حضور در 

 کمتر از آن صفر امتیاز

ساعت کار روزانه و ارائه خدمات در شیفتهای مقرر 

 رعايت مینمايد.طبق دستور عمل برنامه را 

24 

 فرانشیز و تعرفهبر دريافت امتیاز(، پزشک  2پزشک اگاهی به فرانشیز و تعرفه های خدمات دارد ) 3      12 

 آمتیاز( 2می نمايد ) نظارتهای خدمات 

بر از فرانشیز و تعرفه های مصوب آگاهی دارد و 

 می نمايد نظارتآنها دريافت صحیح 

25 



5 
 

در صورت  امتیاز( 4شناسايی استفاده مینمايد ) اتیکت با و سفید مناسب تمیز از روپوش پزشک 3       

 هرگونه مشکل در هر بخش يک امتیاز کسرشود

 ناسايی درش  اتیکت روپوش سفید مناسب و تمیز با با

 .نمايد می وظیفه انجام خود کار محل

26 

برنامه امتیاز(  2)موجود و در محل مناسب نصب شده استامتیاز(  1)و خط سیر  امتیاز(  1) برنامه 3      12 

 (صفر امتیازو خط سیر موجود نیست )

برگه خط سیر و برنامه دهگردشی و سیاری پزشک 

 در مرکز برای رويت مراجعین نصب شده است

27 

مورد  و درصد بر اساس برنامه زمانبندی شده  در بررسی تعداد پرونده تشکیل و تکمیل شده 4      16 

  امتیاز( 4انتظار مرکز بهداشت شهرستان )بر اساس درصد تحقق از يک تا 

 

نسبت به تشکیل و تکمیل پرونده الکترونیک سالمت 

 برای جمعیت تحت پوشش اقدام نموده است

 

28 

بر اساس برنامه زمانبندی شده و درصد مورد انتظار مرکز بهداشت شهرستان )بر اساس درصد  3      12 

 امتیاز(  4تحقق از يک تا 

معاينات ساالنه جمعیت تحت پوشش انجام شده 

 است

29 

امتیاز(   4های آموزشی حضوری و غیر حضوری مربوطه شرکت کرده است )در کلیه دوره 3      12 

 شرکت غیر موجه امتیاز کسر می گردد حسب مورد جهت عدم

های آموزشی حضوری و غیر حضوری در دوره

 برگزار شده در سه ماهه گذشته شرکت نموده است.

30 

 1جمع امتیاز جدول  

 

 عملکرد فنی -2جدول 

جمع 

 امتیاز

 عنوان رديف گويه انتظار مورد/سوال توضیحات/استاندارد ضريب طیف امتیاز سقف امتیاز

4 3 2 1 0 

 12      
3 

 2امتیاز(، صحت اطالعات ) 2ی انجام يافته )کاغذی/ سامانه( )مشاهده ثبت مراقبت ها

 امتیاز( 

مراقبت کودکان را  طبق دستور عمل ابالغی انجام می 

 دهد

 خانواده 1

 12      
3 

 2امتیاز(، صحت اطالعات ) 2مشاهده ثبت مراقبت های انجام يافته )کاغذی/ سامانه( )

 امتیاز( 

مراقبت نوجوانان و مدارس را  طبق دستور عمل ابالغی 

 انجام می دهد

 خانواده 2

 12      
3 

 2امتیاز(، صحت اطالعات ) 2مشاهده ثبت مراقبت های انجام يافته )کاغذی/ سامانه( )

 امتیاز( 

مراقبت جوانان و دانشجويان را  طبق دستور عمل ابالغی 

 انجام می دهد

 خانواده 3

 8      
2 

 2امتیاز(، صحت اطالعات ) 2مشاهده ثبت مراقبت های انجام يافته )کاغذی/ سامانه( )

 امتیاز( 

مراقبت میانساالن را  طبق دستور عمل ابالغی انجام می 

 دهد

 خانواده 4

 12      
3 

 2امتیاز(، صحت اطالعات ) 2مشاهده ثبت مراقبت های انجام يافته )کاغذی/ سامانه( )

 امتیاز( 

مراقبت سالمندان را  طبق دستور عمل ابالغی انجام می 

 دهد

 خانواده 5

 16      
4 

 2امتیاز(، صحت اطالعات ) 2مشاهده ثبت مراقبت های انجام يافته )کاغذی/ سامانه( )

 امتیاز( 

مادران باردار را  طبق دستور عمل ابالغی انجام مراقبت 

 می دهد

 خانواده 6

 8      
2 

 2امتیاز(، صحت اطالعات ) 2مشاهده ثبت مراقبت های انجام يافته )کاغذی/ سامانه( )

 امتیاز( 

برنامه باروری سالم را  طبق دستور عمل ابالغی انجام می 

 دهد

 خانواده 7

تا  کياست ) را داشتههر يک از گروه های سنی پیگیری استخراج موارد مراقبت نشده  2      8 

 امتیاز( 4

نسبت به پیگیری مراقبت های انجام نشده گروههای سنی 

 اقدام نموده است

 خانواده 8

امتیاز(، اجرای برنامه آموزشی برای گروههای هدف  2داشتن برنامه آموزشی ) 2      8 

 امتیاز( 2نوجوانان، جوانان، میانساالن، سالمندان، مادران باردار )کودکان، 

 خانواده 9 نسبت به آموزش گروههای هدف اقدام نموده است
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از شاخص های برنامه در گروههای سنی آگاهی داشته و  امتیاز( 2تا  1امتیاز( اجرای مداخالت اصالحی ) 2تا  1) شاخص های مشکل دار ارائه 4      16 

 راهکارهای مداخله ای ارائه نموده است

 خانواده 10

 1) درمان پیگیریامتیاز(  1گزارش )نظارت بر امتیاز(،  1بیماريابی )نظارت بر انجام  2      8 

 امتیاز(  1ارجاع )امتیاز(، 

مراقبت )بیماريابی، گزارش،  پیگیری نظارت بر  پزشک 

نوزاد را درمان و ارجاع( کم کاری مادرزادی تیرويید 

 انجام میدهد.

 غیر واگیر 11

 1امتیاز( پیگیری درمان ) 1گزارش )نظارت بر امتیاز(،  1انجام نظارت بر بیماريابی ) 4      16 

 امتیاز(  1امتیاز(، ارجاع )

مراقبت )بیماريابی، گزارش،  پیگیری درمان و ارجاع( 

ا ر (بیماری های قلبی و عروق )فشار و چربی خون باال

 انجام میدهد.

 واگیر غیر 12

 1امتیاز( پیگیری درمان ) 1گزارش )نظارت بر امتیاز(،  1انجام نظارت بر بیماريابی ) 4      16 

 امتیاز(  1امتیاز(، ارجاع )

مراقبت )بیماريابی، گزارش،  پیگیری درمان و ارجاع( 

 ( را انجام میدهد.خطر سنجیبیماری های قلبی و عروق )

 واگیر غیر 13

 1امتیاز( پیگیری درمان ) 1گزارش )نظارت بر امتیاز(،  1انجام نظارت بر بیماريابی ) 2      8 

 امتیاز(  1امتیاز(، ارجاع )

مراقبت )بیماريابی، گزارش،  پیگیری درمان و نظارت بر 

 ارجاع( سرطان ها )سرويکس، پستان( را انجام میدهد.

 واگیر غیر 14

 1امتیاز( پیگیری درمان ) 1گزارش )نظارت بر امتیاز(،  1انجام نظارت بر بیماريابی ) 2      8 

 امتیاز(  1امتیاز(، ارجاع )

مراقبت )بیماريابی، گزارش،  پیگیری درمان و ارجاع( 

 سرطان ها )کولورکتال( را انجام میدهد.

 واگیر غیر 15

 1امتیاز( پیگیری درمان ) 1گزارش )نظارت بر امتیاز(،  1انجام نظارت بر بیماريابی ) 4      16 

 امتیاز(  1امتیاز(، ارجاع )

مراقبت )بیماريابی، گزارش،  پیگیری درمان و ارجاع( 

 ديابت را انجام میدهد.

 واگیر غیر 16

 1امتیاز( پیگیری درمان ) 1گزارش )نظارت بر امتیاز(،  1انجام نظارت بر بیماريابی ) 2      8 

 امتیاز(  1امتیاز(، ارجاع )

مراقبت )بیماريابی، گزارش،  پیگیری درمان و ارجاع( 

 را انجام میدهد.و فنیل کتونوری  تاالسمی 

/ واگیر غیر 17

 خانواده

 واگیر غیر 18 را اجرا نموده است حوادث و سوانح دستور عمل ابالغی  امتیاز( 3اجرای دستور عمل )نظارت بر امتیاز(  1دستور عمل ) اجرایاطالع از   2      8 

از شاخص های بیماريهای غیر واگیر آگاهی داشته و  امتیاز(  3امتیاز(، ارائه راهکارهای مداخله ای ) 1)شاخص های مشکل دار  ارائه 4      16 

 راهکارهای مداخله ای ارائه نموده است

 واگیر غیر 19

امتیاز( ،  1را در اختیار دارد ) ابالغی پزشک بسته خدمات بیماری های غیر واگیر 3      12 

 امتیاز(  3محتوای دستور عمل های مربوطه اطالع دارد ) درصد 80حداقل  پزشک از

از محتوی بسته خدمات مراقبت بیماری های غیر واگیر 

 برای پزشک خانواده آگاهی دارد

 واگیر غیر 20

تحلیل آمار آمار خانه و مرکز،  ارسال به موقع و همخوانی ،اخذ به موقع آمارنظارت بر  3      12 

ری انجام يا پیگی  بانجام شده است ) مستندات انجام و نصب جدول پايش واکسیناسیون

 هر کدام يک امتیاز فعالیتها( 

سطح فرم های آماری ايمنسازی رسیده از خانه های بهداشت و ارسالی به : مستندات

باالتر)آمار خانه بهداشت تا سوم توسط مرکز وصول و مرکز تا پنجم ماه بعد ارسال( و 

 نمودار استاندارد پايش ايمنسازی

اجرای برنامه ايمنسازی اقدام مناسب داشته  نظارت بر

 است 

بیماريهای  21

 واگیر

تا  )درخواست خانه بهداشت موقع واکسن از سطوح پايین به بااله درخواست بنظارت بر  2      8 

ثبت واکسن دريافتی توسط مرکز و خانه بهداشت در ، سوم و مرکز تا پنجم ماه بعد(

مودار دمای چارت نخانه بهداشت در دفتر تحويلی مرکز، ثبت واکسن تحويلی به ، دفتر

 هر کدام يک امتیاز  ) مستندات انجام  يا پیگیری انجام فعالیتها(  يخچال

پزشک                                                                

تحويل و نگهداری )زنجیره  -درخواست به  نظارت

  داشته استمناسب عملکرد واکسن  سرد(

 

 بیماريهای 22

 واگیر

( و امتیاز 1گزارش )نظارت بر امتیاز(،  1بیماريابی ) آموزش پیشگیری و انجامنظارت بر  3      12 

 امتیاز(  2مشاوره )و درمان 

 

یری بیماريابی، گزارش،  پیگآموزش پیشگیری، مراقبت )

و هپاتیت  HIVدرمان و مشاوره( از بیماريهای آمیزشی و 

 های ويروسی را انجام میدهد.

 بیماريهای 23

 واگیر
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و  امتیاز( 1گزارش )نظارت بر امتیاز(،  1بیماريابی ) آموزش پیشگیری و انجامنظارت بر  3      12 

 امتیاز( 2درمان و مشاوره )

یری بیماريابی، گزارش،  پیگآموزش پیشگیری، مراقبت )

 درمان و ارجاع( بیماری سل را انجام میدهد.

 بیماريهای 24

 واگیر

امتیاز( و  1گزارش )نظارت بر امتیاز(،  1بیماريابی ) آموزش پیشگیری و انجامنظارت بر  2      8 

 امتیاز( 2درمان و مشاوره )

یری بیماريابی، گزارش،  پیگآموزش پیشگیری، مراقبت )

درمان و ارجاع( بیماری های قابل انتقال بین انسان و 

 حیوان را انجام میدهد.

 بیماريهای 25

 واگیر

امتیاز( و  1گزارش )نظارت بر امتیاز(،  1بیماريابی ) آموزش پیشگیری و انجامنظارت بر  2      8 

 امتیاز( 2درمان و مشاوره )

یری بیماريابی، گزارش،  پیگآموزش پیشگیری، مراقبت )

درمان و ارجاع( بیماری های منتقله از آب و غذا را انجام 

 میدهد.

 بیماريهای 26

 واگیر

 8      2 
امتیاز( و  1گزارش )نظارت بر امتیاز(،  1بیماريابی ) آموزش پیشگیری و انجامنظارت بر 

 امتیاز( 2درمان و مشاوره )

یری بیماريابی، گزارش،  پیگآموزش پیشگیری، مراقبت )

درمان و ارجاع( بیماری های بازپديد و نوپديد و ماالريا 

 را انجام میدهد.

 بیماريهای 27

 واگیر

 16      4 
 امتیاز(  2امتیاز(، ارائه راهکارهای مداخله ای ) 2)شاخص های مشکل دار  ارائه

داشته و  از شاخص های بیماريهای واگیر آگاهی

 راهکارهای مداخله ای ارائه نموده است

 بیماريهای 28

 واگیر

 1را در اختیار دارد ) ابالغی پزشک راهنمای جامع نظام مراقبت بیماری های واگیر  3      12 

 امتیاز(  3دستور عمل های مربوطه اطالع دارد )کلی امتیاز( ، پزشک از محتوای 

 

راهنمای جامع نظام مراقبت بیماری های واگیر برای 

کلی آن را محتوای  را در اختیار دارد وپزشک خانواده 

 می داند 

 بیماريهای 29

 واگیر

امتیاز(  1پزشک قوانین، دستورالعمل و برنامه های بهداشت محیط را در اختیار دارد ) 2      8 

 امتیاز(  3تا  1پزشک از محتوای کلی قوانین، دستورالعمل و برنامه های بهداشت محیط )

کنترل و نظارت کمی و کیفی  مواد غذايی مراکز تهیه و -)بهداشت آب و فاضالب 

 -طرح تشديد در ايام خاص  -بهداشت محیط روستا  عملیات -توزيع واماکن عمومی 

ات کنترل و کاهش  دخانی-مديريت پسماند  -کنترل  حشرات و جوندگان ناقل بیماری 

 ادغام بهداشت مواد غذايی در نظام شبکه و....( -آلودگی هوا   -

، دستورالعمل و برنامه های بهداشت محیط وانیناز ق

 اطالع دارد

محیط و حرفه  30

 ای

محقق شده و يا مستدات پیگیری مداخالت آن  %75دستیابی به اهداف مورد نظر تا  3      12 

امتیاز( حسب مورد نقص در دستیابی به اهداف و عدم انجام پیگیری  4) وجود دارد

 امتیاز کسر می گردد 

دستیابی به اهداف و اثر بخشی  برنامه های  بهداشت 

ی را پیگیرمحیط و بهداشت حرفه ای در  مرکز مربوطه 

 نموده است

 حرفه و محیط 31

 ای

اطالع از  نحوه تامین و بهسازی آب  و عملیات بهداشت محیط روستا ها ی تحت  3      12 

 روستاامتیاز( و نظارت در جهت بهبود  بهداشت محیط  2پوشش )

 امتیاز 4جمعا  امتیاز ( 2ذکر   ) 

نحوه تامین و بهسازی آب  و عملیات بهداشت محیط از 

روستا ها ی تحت پوشش ونظارت و اقدام در جهت 

 اطالع داردبهبود  بهداشت محیط روستا 

 حرفه و محیط 32

 ای

 8      2 
 4در هر فصل از اماکن و مراکز تحت پوشش انجام شود ) يا نظارت  بازديد 4حدا قل  

 بازديد يک امتیاز کسر می شود 4هر بازديد کمتر لز امتیاز (  

از مراکز تهیه و توزيع مواد غذايی و اماکن عمومی 

نظارت وبازديد به عمل  حساس )نام مراکز و اماکن(

 آورده است

 حرفه و محیط 33

 ای

 1)فرهنگ سازی در خصوص کنترل و کاهش مصرف مواد دخانی  / اقدام آموزشی 2      8 

کت در مشار  (ا امتیاز ) شارکت در معرفی مراکز عرضه قلیان به مراجع قضايی  امتیاز (

 ( امتیاز 2)تعطیل نمودن مراکز عرضه قلیان 

ر فعالیت های مشارکتی  برنامه های بهداشت محیط و د

، بهداشت   بهداشت حرفه ای از جمله کنترل دخانیات

 مشارکت داردمحیط روستا و..... 

 حرفه و محیط 34

 ای

 ، شاغلین و مراکز ارائه دهندهزيع کارگاههای خانگی و غیر خانگیاطالع از  وضعیت تو 2      8 

خدمات بهداشت حرفه ای و مراکز ارائه خدمات تخصصی طب کار منطقه تحت 

از  وضعیت توزيع کارگاههای خانگی و غیر خانگی ، 

 ی وشاغلین و مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ا

 حرفه و محیط 35

 ای
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امتیاز(  1های بهداشت حرفه ای )امتیاز(  پیگیری در  جهت بهبود شاخص  1پوشش )

امتیاز( شناسايی  1اطالع و نظارت بر معاينات شاغلین کارگاههای تحت پوشش )

 امتیاز( 1وارجاع  موارد مشکوك به بیماريهای شغلی به سطوح باالتر )

مراکز ارائه خدمات تخصصی طب کار منطقه تحت 

پوشش وپیگیری در  جهت بهبود شاخص های بهداشت 

اطالع و نظارت بر معاينات شاغلین  -حرفه ای 

کارگاههای تحت پوشش وشناسايی وارجاع  موارد 

 الع دارداطمشکوك به بیماريهای شغلی به سطوح باالتر 

  8     2 

کمتر از   -امتیاز (   3پرونده ها  )   % 70 -90  -امتیاز (   4)  پرونده  %90 - 100ثبت 

 ( امتیاز )  صفر 70%

ارائه آمار و اطالعات  بهداشت محیط و ، بر ثبت 

بهداشت حرفه ای در سامانه جامع بازرسی  وارائه  آمار 

در جمعیت های مرتبط  با پروژه های پیوست سالمت 

 نظارت داردتحت پوشش خود 

 حرفه و محیط 36

 ای

  12     3 
 امتیاز(، اطالع ندارد )صفر امتیاز( 3تا  1امتیاز(، اطالع نسبی ) 4اطالع کامل از برنامه )

ت اجرای دهان و دندان از برنامه ها و طرح های در دس

 آگاهی دارد

 دهان و دندان 37

  8     2 
 امتیاز( 2ارجاع بیماران )امتیاز(،  2) ی مشکل دارشاخص ها ارائه  

از شاخص های سالمت دهان و دندان جمعیت تحت  

 و بیماران را ارجاع می نمايد پوشش آگاهی دارد

 دهان و دندان 38

آموزش برای گروه هدف، امتیاز(، برنامه  1نیاز سنجی سالمت منطفه انجام شده است ) 3     12  

امتیاز( و انجام  1شده از نیازسنجی سالمت منطقه بوده )مبتنی بر اولويت های استخراج 

 امتیاز(  2می شود )

آموزش های مبتنی بر اولويت های مشکالت سالمتی 

 منطقه را برای گروه های هدف ارايه می دهد.

 آموزش 39

  8     2 
 امتیاز( 2) امتیاز( وآمار مربوطه 2از نظارت شامل گزارش آموزش ها ) ارائه گزارش

توانمندسازی خانوارهای تحت پوشش از  نظارت بر 

 دارد طريق آموزش سفیران سالمت

 آموزش 40

  8     2 
 امتیاز( 2امتیاز( وآمار مربوطه ) 2ارائه گزارش از نظارت شامل گزارش آموزش ها )

برگزاری کارگاه های آموزشی برای اعضای نظارت بر 

 داردشورای ارتقای سالمت سازمان ها 

 آموزش 41

  8     2 
 امتیاز( 2امتیاز( وآمار مربوطه ) 2ارائه گزارش از نظارت شامل گزارش آموزش ها )

در برگزاری کارگاه های آموزشی برای شوراهای 

 می کند. نظارتشهری/ روستايی و شوراياری 

 آموزش 42

 آموزش 43 می کند. نظارتدر تشکیل گروه های خوديار   امتیاز( 2امتیاز( و آمار مربوطه ) 2ارائه گزارش  ) 2     8  

  8     2 
 امتیاز( 2امتیاز( وآمار مربوطه ) 2ارائه گزارش از نظارت شامل گزارش آموزش ها )

برنامه های آموزشی سفیر سالمت دانش آموز را بر 

 می کند. نظارت

 آموزش 44

در  (امتیاز 4 ) آموزشی در ماهبررسی صورت  جلسات آموزش. حد اقل يک جلسه  2     8  

عدم  (امتیاز 2 ) هر سه ماه يک جلسه( امتیاز 3 ) صورت تاخیر برنامه آموزشی تا دو ماه

 امتیاز( صفر)  برنامه آموزشی

را انجام  آموزش  سالمت روان به جمعیت تحت پوشش

 می دهد

 سالمت روان 45

 1امتیاز(، ارجاع ) 1مراحل شناسايی )پرونده در صورت انجام  4در بررسی حداقل  3     12  

 امتیاز( 1و پی گیری فرد پر خطر )   امتیاز(، 1امتیاز(، مشاوره )

 

مراقبت )بیماريابی، گزارش،  پیگیری درمان و ارجاع( 

را و  سوء مصرف مواد    اعصاب و روانبیماری های 

 انجام میدهد.

 روان سالمت 46

تحلیل امتیاز(  2ت جمعیت تحت پوشش دارد ) مبتال به اختالالبیماران میزان آگاهی از  3     12  

 12ی )بیماران مبتال به اختالل افسردگآن با مقادير میانگین کشوری مقايسه شاخص ها و 

 3تا  1درصد، صرع  1درصد، سايکوز/دوقطبی حد اقل  14درصد، اختالالت اضطرابی 

تا  3اختالالت شايع روانپزشکی کودکان درصد ،  1نفر در هر هزار نفر، معلولیت ذهنی 

 امتیاز( 2دارد ) درصد( 5
ز شاخص های بیماريهای اعصاب و روان در جمعیت ا

 داردتحت پوشش آگاهی 

 روان سالمت 47



9 
 

 امتیاز(،  1امتیاز(، آگاهی پزشک از محتوای آن ) 1را در اختیار دارد )بسته خدمات  2     8  

 امتیاز(  2اجرای دستور عمل ها مربوطه  )

و آن را اجرا  از بسته خدمات سالمت روان آگاهی دارد

 می نمايد

 روان سالمت 48

امتیاز(،   1امتیاز(، آگاهی پزشک از محتوای آن ) 1بسته خدمات را در اختیار دارد ) 2     8  

 امتیاز(  2اجرای دستور عمل ها مربوطه  )

 

عتیاد ااز بسته خدمات پیشگیری، درمان و کاهش آسیب 

 مطلع و آن را اجرا می نمايد

 روان سالمت 49

 1 ) هر پرونده کامل ائه داروهای مصوب و رايگان.پرونده درمان بیماران. ار 4بررسی  2     8  

 (امتیاز

از لیست داروئی  ابالغی داروهای روانپزشکی مصوب

 را تجويز می نمايد برنامه پزشک خانواده

 روان سالمت 50

درصد موارد ارجاع فوری پاسخ داده شده باشد امتیاز تعلق می  100درصورتی که  2     8  

 . در صورت عدم وجود موارد اورژانس امتیاز کاملدر غیر اينصورت صفر امتیاز گیرد.

و مشکالت اجتماعی  ويزيت موارد اورژانس روانپزشکی

 انجام داده است

 روان سالمت 51

امتیاز(، مشارکت در اجرای  2)را می شناسد   ی ابالغیبالياامه های مديريت خطر برن 2     8  

 امتیاز( 2برنامه مربوطه )

 برنامه ها ی مورد نظر: 

 (DART. برنامه ارزيابی و آموزش آمادگی خانوار برای باليا )1

 (DSS. برنامه نظام مراقبت وقوع و پیامدهای باليا )2

 (EOPوريت ها ). برنامه عملیات پاسخ نظام سالمت در باليا و ف3

 (SARA. برنامه ارزيابی ايمنی و خطر باليا )4

 (SNS. برنامه کاهش آسیب پذيری سازه ای و غیرسازه ای در واحدهای بهداشتی )5

و  می شناسدبرنامه ادغام شده مديريت خطر باليا را 

 اجرای آن نموده است بر نظارت

 مديريت باليا 52

 امتیاز( 1باليا ) وجود شاخص های مديريت خطر 2     8  

 امتیاز( 3آگاهی و تحلیل بر شاخص ها )

ديريت خطر باليا به درستی محاسبه و شاخص های م

 تحلیل می شود

 مديريت باليا 53

 2امتیاز(، اجرای آموزش ها ) 1امتیاز(، وجود برنامه آموزشی ) 1آگاهی از اولويت ها ) 3     12  

 امتیاز(

مصرف/ کاهش مصرف روغن، نمک و فست فود  استاندارد: در جهت اصالح الگوی

ها/ افزايش سرانه مصرف غذای دريايی، میوه و سبزی و لبنیات/ کنترل وزن و چاقی/ 

 آموزش تغذيه و آهن ياری دختران

 از اولويت های برنامه تغذيه سالم آگاه است

 تغذيه 54

 3جلب مشارکت برون بخشی ) با امتیاز(، اجرای مداخله آموزشی 1) شناخت مشکالت  2     8  

 امتیاز( 

استاندارد: آمار مادر و کودك با مشکالت سوء تغذيه يا مشکالت اقتصادی/ شیوع کم 

 خونی/ مشکل دسترسی فیزيکی و اقتصادی به منابع غذايی/ باور های نامناسب غذايی

را می شناسد و مداخالت  مشکالت تغذيه ای منطقه

 اصالحی را تدوين و اجرا نموده است

 تغذيه 55

درصد خانه های 100مورد ذکر شده در  3اجرای هر نظارت وانجام هماهنگی در  2     8  

 امتیاز(  4بهداشت تحت پوشش )

 امتیاز( 3مورد ذکر شده در کلیه خانه های بهداشت تحت پوشش ) 2-1اجرای 

 امتیاز( 2)درصد خانه های بهداشت تحت پوشش 70-50مورد ذکر شده در  2-1اجرای

 عدم نظارت وانجام هماهنگی دراجرای موارد ذکر شده )صفر امتیاز(

استاندارد: فراهم نمودن زمینه اجرای طرح های آموزش عملی باغچه های سبزيکاری، 

 زانآموزش عملی تغذيه تکمیلی،اجرای بررسی يد نمک دانش آمو

 بر اساس مستندات )عکس ،فیلم ،صورتجلسه(

مرتبط با تغذيه سالم  مداخالت آموزشیبر اجرای 

 نظارت دارد

 تغذيه 56
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امتیاز( ، پزشک از محتوای دستور  1را در اختیار دارد )ابالغی پزشک بسته خدمتی   2     8  

 امتیاز(  3عمل های مربوطه اطالع دارد )

اختیار داشته و به محتوی آن بسته خدمتی تغذيه را در 

 آگاهی دارد

 تغذيه 57

  امتیاز( 2) اطالع از آمار گروه هدف و برنامه های اجرايی 2     8  

 امتیاز( 2) نظارت بر اجرای فعالیت های اجتماع محور

 

در فعالیت های اجتماعی محور )حمايت های تغذيه ای 

و توانمندسازی خانوارهای نیازمند برگزاری جشنواره ها، 

 دمی نمايبرگزاری مناسبت های مختلف و...( مشارکت 

 تغذيه 58

  8     2 

توصیه به گروه هدف، مشاوره فعال و  ،یاطالع از آمار گروه هدف و برنامه های اجراي

 حسب مورد نقص، امتیاز کسر می گردد امتیاز( 4در مراجعات بعدی ) پیگیری دريافت

توصیه و مشاوره مراجعین در خصوص ريزمغذی ها 

  و ...( انجام می دهد D)آهن، ويتامین 

 

 

59 

 

 

 

 

 

  8     2 

و مشارکت در آموزش گروه هدف و طالع از آمار گروه هدف و برنامه های اجرايی ا

 امتیاز( 4)نظارت بر اجرای طرح 

  حسب مورد نقص، امتیاز کسر می گردد

میزان مشارکت پزشک در برنامه های بین بخشی بهبود 

تغذيه )مکمل ياری در مدارس، پايگاه تغذيه سالم در 

مدارس، برنامه کاهش سوء تغذيه کودکان ) روستا مهد، 

برنامه حمايتی( حمايت تغذيه ای ماردران باردار،  

 مناسب است

 تغذيه 60

 2جدول  امتیاز جمع  

 

امتیازات ويژه -3جدول   

 رديف گويه ذکر مورد سقف امتیاز امتیاز

خالقیت و نوآوری در انجام وظايف خود در راستای ارتقای کیفیت خدمات دارد )از جمله  صرفه جويی در منابع، پیگیری امور   30 

مورد  میانگین روزانه(، تالش مستند در کاهش تجويز داروهای تزريقی، تالش در رفع  70فنی، بار زياد مراجعین ) بیش از 

 امتیاز( 10مورد تا نواقص پايش قبلی و .. داشته است )هر 

1 

 2 مورد نجات جان بیمار با مداخله مستقیم  خود داشته است  25 

 3 (امتیاز 5گذراندن دوره های آموزشی مورد نیاز  شبکه )به ازای هر گواهی   15 

 4 امتیاز( 5نفر جمعیت مازاد   500) به ازای هر  ارائه خدمات به جمعیت مازاد بر استاندارد جمعیت تحت پوشش مورد قرارداد  15 

 5 امتیاز(  5)به ازای هر دهگردشی مازاد،  انجام دهگردشی بیش از تعداد استاندارد تعیین شده در طول ماه  15 

 3جمع امتیازجدول  

 

 جمع کل امتیازات

  مديريت خدمات سالمت  -1جمع امتیاز جدول 

  عملکرد فنی  -2جمع امتیاز جدول 

  امتیازات ويژه -3جمع امتیاز جدول 

  جمع کل امتیازات 

   ..................نام و نام خانوادگی و امضای پايش کننده/ تیم پايش                              ...............نام و نام خانوادگی و امضای پزشک       


