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  بهورز عملكردایش چک لیست پ

كل  معیار/استاندارد بهورزشرح فعالیت 
 امتیاز

امتیاز 
 مكتبسه

مورد 
 ندارد

1.  

هاي آموزشي برنامه ملي  آيا در دوره
 خودمراقبتي شركت كرده است؟

زيج  آموزشي ي  دورهبه ازاي گذراندن هر 
 ،خانواده خودمراقبتي خودمراقبتي، راهنماي ملي

ريزي عملياتي  برنامهقبتي، تال ملي خودمراورپ
به طور ساالنه مشاركتي، خودمراقبتي سازماني 

 .امتياز در نظر گرفته شود 02

122 

  

0.  

شناسايي سفير سالمت در آيا براي 
 را ات الزماقدام ،جمعيت تحت پوشش

 است؟داده  انجام

سفير سالمت  1شماره  فرميل متكشامل  اقدامات
 و سالمت، شناسايي سفير پرونده خانواردر 

شناسايي خانوارهاي بدون سفير، تشكيل بانك 
هماهنگي با رابطين ، افتخاري ان سالمتسفير

امتياز در نظر  02به ازاي هر آيتم  .است سالمت
 .گرفته شود

122 

  

3.  

تربيت سفير سالمت در بين براي آيا 
يك نفر در هر )جمعيت تحت پوشش 

 ريزي كرده است؟ برنامه( خانوار

آموزشي، برگزاري سنجي نيازامل ريزي ش برنامه
توزيع  ،الين آن/ حضوري هاي آموزشي دوره
به . است ارزشيابي آموزش، هاي آموزشي بسته
 .امتياز در نظر گرفته شود 02هر آيتم ازاي 

122 

  

4.  
ثبت شده در پرونده اطالعات بر آيا 

 ،سفيران سالمتخودمراقبتي توسط 
 ؟نظارت كرده است

 است ده خودمراقبتيپرون بررسينظارت شامل 
امتياز . تكميل شده است سفير سالمت طتوس كه
 .در نظر گرفته شود 02

02 
  

2.  

سفيران سالمت در ارتقاي  عملكردآيا 
سالمت فردي، خانوادگي و اجتماعي 
 ،را در پورتال ملي خودمراقبتي

 ارزيابي كرده است؟

شامل تكميل چك سفير سالمت  عملكردارزيابي 
وضعيت ) 1فرم شماره  ليست سفير سالمت و

، خانوادگي، فردي در سه حيطه شاملعملكرد 
 .در نظر گرفته شود 42امتياز . است (اجتماعي

02 

  

6.  

 حامي سالمت مدارسآيا براي توسعه 
در منطقه  (خودمراقبتي سازماني)

 ريزي كرده است؟ برنامه ،تحت پوشش

كمك در تشكيل شوراي ريزي شامل  برنامه
هماهنگي براي  ودر مدرسه ارتقاي سالمت 

 الين آن/ حضوري  هاي آموزشي برگزاري دوره
امتياز در نظر گرفته  32يتمبه ازاي هر آ .است
 . شود

62   

7.  

شوراي روستايي توسعه آيا براي 
خودمراقبتي )حامي سالمت 

در منطقه تحت پوشش  (اجتماعي
 ريزي كرده است؟ برنامه

ري ريزي شامل هماهنگي براي برگزا برنامه
 122. استالين  آن/ هاي آموزشي حضوري  ورهد

 . امتياز در نظر گرفته شود

122   

0.  

بر اطالعات ثبت شده در پورتال آيا 
خودمراقبتي سازماني و اجتماعي 

كرده  نظارتمنطقه تحت پوشش 
 است؟

نظارت شامل بررسي پرونده خودمراقبتي سازماني 
و اجتماعي است كه توسط شورا تكميل شده 

 .در نظر گرفته شودامتياز  22 براي هر آيتم. است

122   

9.  

هاي خوديار در  آيا براي تشكيل گروه
 ريزي برنامه ،خانوارهاي تحت پوشش

 كرده است؟

سفير  0تكميل فرم شماره ريزي شامل  برنامه
كمك براي تشكيل سالمت در پرونده خانوار، 

تكميل چك ليست ارزيابي هاي خوديار،  گروه
برگزاري  كمك در ،ه صورت فصليب گروه خوديار

الين، توزيع  آن/ هاي آموزشي حضوري دوره
 02به ازاي هر آيتم . استهاي آموزشي  بسته

 .امتياز در نظر گرفته شود

122   

12.  
آيا بر اطالعات ثبت شده در پورتال 

 توسط گروه خوديارخودمراقبتي 
 نظارت كرده است؟ تحت پوشش

 در پورتال ينظارت شامل بررسي پرونده خوديار
گروه خوديار اعضاي است كه توسط خودمراقبتي 

 .در نظر گرفته شود 72امتياز . تكميل شده است

72   

11.  
هاي اموزشي  آيا در اجراي كمپين

 ابالغ شده مشاركت داشته است؟
   62 .امتياز در نظر گرفته شود 62

10.  
هاي ابالغ شده  آيا براي اجراي برنامه

 ه است؟ از سطوح باالتر، اقدام كرد
   22 .امتياز در نظر گرفته شود 22

 


