
بسمه تعالی 

معاونت بهداشت

آموزش پزشکیوزارت بهداشت ،درمان و

کارشناس مسوول / عملکرد مدیریتی مدیر گروه چک لیست پایش
............................بیماریهاي غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی 

مدیریت بیماریهاي غیرواگیر وزارتدفترییس توسط ر
)93سال(



........................................غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی بیماریهاي کارشناس مسوول/ مدیر گروهمدیریتی عملکرد چک لیست پایش 
وزارتتوسط رییس دفتر مدیریت بیماریهاي غیرواگیر

: کارشناس مسوول بیماریهاي غیرواگیر دانشگاه/ مدیر گروه مشخصات -1

:نام خانوادگینام و
:سن

:رشته تخصصی
:دانشگاهسابقه اجرایی در سطح 
:شهرستانسابقه اجرایی در  سطح 

آن شرکت دوره هاي مدیریتی که در 
:داشتند

)05:امتیازجمع (:گروه بیماریهاي غیرواگیروضعیت برنامه هاي تخصصی -2

93برنامه عملیاتی سالکارشناسان برنامهمدیر برنامهعنوان برنامهردیف
ندارددارد

1
2
3
4
5

)020: جمع امتیاز:(دانشگاهیماریهاي غیرواگیر پایش وضعیت شاخص هاي ب-3
امتیاز کسب شدهامتیازعنوانردیف

30در محل کاربیماریهاي غیرواگیر تهیه و نصب پانل مدیریت اطالعات 1
70بیماریهاي غیرواگیر دانشگاهچگونگی تحلیل شاخص هاي 2
100وضعیت شاخص هانحوه مدیریت مداخالت مورد نیاز در راستاي بهبود 3

:دانشگاهبیماریهاي غیرواگیر در حوزه اولویت دارسه مشکل -4

1-...............................2 -......................................3 -..................................



)015: جمع امتیاز: (93در سال هماهنگی جلسات برگزاري و شرکت در وضعیت -5

تعداد جلسات مورد عنوان جلسه
انتظار

تعداد جلسات 
برگزارشده

يدرصد اجرا
مصوبات

ياجرادرصد
مورد انتظار 

مصوبات

سقف 
امتیاز

امتیاز 
کسب 
شده

8040هفتگیجلسات مدیر گروه با کارشناسان ذیربط در حوزه ستادي

8050فصلیواحدهاي تابعه در شهرستانهاجلسات مدیر گروه با کارشناسان 

شرکت فعال در گردهمایی مدیران و کارشناسان مسوول در 
7060فصلیکشوريسطح 

)300: جمع امتیاز: (93درسال بیماریهاي غیرواگیرگروه دیر وضعیت پایش م-6

تعداد پایش مورد انتظارپایش شوندگان
سقف درصدانجام شده

امتیاز
امتیاز 

کسب شده

80یک بارساالنهکارشناسان گروه در حوزه ستادي

100یک بارساالنهتابعه در شهرستانهامسوول کارشناسان 

60درهربار پایش شبکه یک مرکزمراکز بهداشتی،درمانی 
60درهربار پایش شبکه یک خانهخانه هاي بهداشت

)020: جمع امتیاز( وضعیت اجراي برنامه هاي آموزشی -7

سقف درصدعنوانردیف
امتیاز کسب شدهامتیاز

80تدوین و اجراي برنامه آموزش همگانی مردم1
120شناسان تابعهتدوین و اجراي برنامه آموزش کار2

)امتیاز تشویقی100: (دانشگاهنو آوري هاي فنی ومدیریتی در معاونت بهداشتی خالقیت و-8

)اجرایی شده باشدو براي پیشبرد برنامه هاي بهداشتی در سطح استان موثر بوده واشداین خالقیت ها باید در راستاي رسالت واهداف بهداشتی دانشگاه ب(

:.....................................پایشگران/ نام خانوادگی پایشگرام ون


