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 روش ارزیابی استاندارد مورد انتظار فعالیت مورد انتظار برنامه

حداکثر 

امتیاز 

 فعالیت

 ضده کسب  امتیاز 

 

و .مدیریت .1

 ي یس ر برنامه

 اطالعات جمعیتی و

 ي برنامه ضاخص ها

 اهتیاس(  2)تِ تفکیک جٌس، ٍضؼیت تاّل، ٍضؼیت تحصیلی()*سال تحت پَضص 29تا18هطخص تَدى جوؼیت گزٍُ ّذف .1

جوؼیت **، (اهتیاس2 )در ساهاًِتؼذاد جَاًاى ثثت ضذُ { آهاري تزگزفتِ اس ساهاًِ یکپارچِ تْذاضت.هَجَد تَدى اطالػات 2

 }اهتیاس 2صَرت فصلی ) ِدرصذ هزاقثت جَاًاى ت****، اهتیاس(2هیاًگیي خذهتی) ***،اهتیاس( 2)گزفتِ حذاقل یک خذهت 

ضٌاسایی  هزاکش تجوغ جَاًاى در هٌطقِ تحت پَضص )هاًٌذ داًطگاُ ، سزتاسخاًِ ،حَسُ ػلویِ ، ٍرسضگاُ ّا ، کتاتخاًِ ،پارک .3

   (اهتیاس3) ٍ...(

 فْزست خذهت گیزًذگاى -ثثت ًام ٍ سزضواريضٌاسایی جوؼیت گزٍُ ّذف: *

 جوؼیت حذاقل یک خذهت گزفتِ: گشارش افزادي کِ خذهت دریافت ًکزدُ اًذ اس تؼذاد جَاًاى ثثت ضذُ در ساهاًِ کسز ضَد** 

یخ هَرد گزٍُ سٌی دریافت کٌٌذُ خذهت ٍ تاراًتخاب  -گشارش هزاقثت ّاي اًجام ضذُ -گشارش هزاقثت ّا -*** هیاًگیي خذهتی: گشارش ّا

 ًظز) تؼذاد خذهات ارائِ ضذُ تقسین تز تؼذاد افزادي کِ خذهت گزفتِ اًذ(

 ٍ هخزج کسز جوؼیت کل جَاًاى گشارش هزاقثت ّاي اًجام ضذُ -درصذ هزاقثت جَاًاى: صَرت کسز اس گشارش ّا ًحَُ هحاسثِ****

  اهتیاس 33 ساهاًِ، هطاّذُ هستٌذات

هطـــاّذُ ٍ تزرســـی  اهتیاس(  31)تکویل ضذُ هٌطثق تا سهاى هَرد اًتظار  گاًت جذٍل ٍجَد.1 جدول گانت فعالیتها

 هستٌذات

 اهتیاس 31
 

برنامه آموزضی 

 جوانان

  ّذفگزٍُ  جوؼیت تزاي آهَسضی اجزاي تزًاهِ ّاي .1
هخاطزُ آهیش در جَاًاى) هصزف هَاد دخاًی، هصزف هَاد هخذر ٍ هحزک، الکل، پیطگیزي اس رفتارّاي  -اهتیاس( 6)اسدٍاج سالن در جَاًاى }

 { )اهتیاس 4)پیطگیزي اس حَادث حول ٍ ًقل در جَاًاى -اهتیاس( 6)خطًَت، تغذیِ ًاسالن، کن تحزکی، رفتارّاي جٌسی پز خطز ٍ ایذس(

هطـــاّذُ ٍ تزرســـی 

  اهتیاس 36 هستٌذات

  93 جوغ اهتیاس تزًاهِ / جوغ اهتیاس کسة ضذُ 

دستورالعمل .2

ها و مواد 

 آموزضی

 موجود بودن مستندات

اهتیاس( 5سال ) 22تا  31جَاًاى پشضک غیزتستِ خذهتی فیشیک  یا.هَجَد تَدى فایل 1  

 ... ( ٍ راٌّواي استفادُ اس اپلیکیطي سالهت جَاًاى -اسدٍاج ضاد ٍ پایذار ّا )کوپیيفیشیک  ٍ لیست دستَرالؼول  یافایل ٍجَد .2

(اهتیاس 5)  

  اهتیاس( 5فیشیک تزًاهِ ّاي اتالغی) یافایل  . ٍجَد3

هطـــاّذُ ٍ تزرســـی 

 هستٌذات
اهتیاس 35   

 دانص و مهارت
(اهتیاس 6تکویل فزهْاي سالهت جَاًاى در ساهاًِ طثق دستَرالؼول ). 1 

 

 پزسص ٍ پاسخ

تزرســــی ســــاهاًِ، 

هصــاحثِ تــا خــذهت 

 گیزًذُ

اهتیاس 6   

  23 جوغ اهتیاس تزًاهِ / جوغ اهتیاس کسة ضذُ

 ضده کسب  امتیاز حداکثر  روش ارزیابی استاندارد مورد انتظار فعالیت مورد انتظار برنامه



 

 

 

 

 :سمت                          کننده:                                          تاریخ بازدید:                                                                                      نام و نام خانوادگی بازدید 

امتیاز 

 فعالیت

 

.بررسی 3

 عملکرد

اقدام بر اساس 

 انتظارات  

 اهتیاس(31)پَضص در ساهاًِ یکپارچِ تْذاضت  ثثت صذ درصذ جَاًاى تحت.1

 اهتیاس( 31)پَضص هطلَب هزاقثت جَاًاى. 2

هٌظَر اس ایي آیتن کاهل تَدى تؼذاد خذهات ارائِ ضذُ تِ جَاى هطاتق تستِ  )اًگیي خذهتی ارائِ ضذُ تِ جَاًاىهطلَب تَدى هی. 3

 هتیاس(ا 5)  خذهتی است.(

 اهتیاس(5پیگیزي تا حصَل ًتیجِ، هَارد ارجاع ضذُ) .4

 ساهاًِ، هطاّذُ هستٌذات
 اهتیاس 31

 
 

  31 جمع امتیاز برنامه / جمع امتیاز کسب ضده

 (31)گشارش فصلی آهار آهَسش سالهت ارسال .1 ارسال گسارش عملکرد   گسارش دهی  .4
هطـــاّذُ ٍ تزرســـی 

 هستٌذات
  اهتیاس   31

  31 امتیاز برنامه / جمع امتیاز کسب ضدهجمع 

  311   جمع امتیاز

     امتیاز کسب ضده


