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 "بسمه تعالی "

معاونت ستاد درسطح  سالمت نوزادان برنامه های خودارزیابیدستورالعمل چك ليست 

 دانشگاهبهداشت 
 

یکی از مهمترین اجزای هر برنامه بررسی آن از نظر اجرای استاندارد و میزان دستیابی بهه ههدا اسهه دهه در  ااهش وهای  و       

در حین انجام دار به منظور مشخص شدن مشکالت و حه    اقداماتهدا از وای  مرور مداوم  ارزشیابی برنامه تعریف می شود

 . بهبود دیفیه خدمات ارایه شده اسهآنها در جهه 

 

و مدارک مربوط به  هرفرآیند تکمی  می گردد و نحوه  مستنداتبررسی  سالمه نوزادان های این چک ایسه برای برنامه

وامتیازهای در نظهر گرفتهه شهده بهرای سه واتت باتوجهه بهه        وزن دهی شده اسه. امتیازدهی آن برای هر سوال جداگانه 

دانشهااه  اهمیه س وال اسه وای هدا از این امتیازات،  رفع مشکالت دلیدی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف برنامه درسطح 

 .  می باشد

 

. اطالعات چهک  شدانجام خواهد دانشااه تکمی  چک ایسه توسط دارشناسان ستادیو  ماه یکبار 6توالی انجام پایش هر 

 .خواهد شد وزارت بهداشهسایه اداره سالمه نوزادان ایسه وارد 

 به شرح زیر اسه:امتیاز  111س وال و  12 فرایند،  4این دستورااعم  شام 

 امتیاز 31 برنامه ریزی -1

 امتیاز 21هماهنای  -2

 امتیاز  33 نظارت -3

 امتیاز 13گزارش دهی  -4

 

  برنامه ریزیفرایند 
 اجرا شده است؟ تدوین وگروه های هدف نيازسنجی آیا برنامه ریزی آموزشی متناسب با   - سئوال اول

برنامهه  نیازسهنجی   ،بههورزان وزشهکان    )مراقبین سالمه ، دارشناسان مامایی، هدا گروه های  با توجه به شناسنامه آموزشی 

مستندات موجود برنامه های آموزشی متناسش با نیازسنجی تدوین واجهرا  های آموزشی در نظر گرفته میشود. چنانچه براساس 

 شده باشد امتیاز دام  دسش می شود. 

انجهام  نهاقص  اگهر   –امتیاز  11و اجرا شده اسه تدوینگروه هدا نیازسنجی اگر برنامه ریزی آموزشی متناسش با امتیاز دهی: 

 نشده صفر امتیازنجام ا –امتیاز  3شده اسه 

 تعيين شده است؟به درستی ( وضعيت موجود) اطالعات آماری برنامه هابراساس  برنامه عملياتی آیا اهداف اختصاصی -سئوال دوم 

ائز اهمیهه  حه بررسی شهود. بسهیار   برنامه ها عیه موجود برای بررسی این س وال ضروری اسه ده ابتدا اطالعات مربوط به وض

......    وضعیه موجهود مشهخص شهده باشهد و     اخص های سالمه نوزادان ) شی برنامه هاآمار از  اطالعاتدانشااه اسه ده در 

تعیین شده باشد. اذا این مسهتندات بایهد مهورد بررسهی قهرار گرفتهه و دتیه  انتخها  اههداا           براساس آن اهداا اختصاصی

اختصاصی نیز ورس  شود. تا اگر اشتباهی در تعیین وضعیه موجود و یا در تعیهین اههداا اختصاصهی را داده باشهد اصهالح      

 شود. 

با اطالعهات   اهداا اختصاصیمطابقه برخی از –امتیاز  3با اطالعات آماری برنامه  اهداا اختصاصی مطابقه دام امتیاز دهی: 

 عدم تطابق صفر امتیاز–امتیاز  3آماری

 

 آیا فعاليت ها با استراتژی ها یا مداخالت تدوین شده مطابقت دارد ؟ - سئوال سوم
 رابررسی نمایید مطابقه با مداخالت / راهکارهای تدوین شدهو مشاهده جدول فعاایه های تفضیلی 
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 مطابقهه برخهی از   –امتیهاز   3جدول فعاایه های تفضیلی با استراتژی ها یا مداخالت تدوین شده مطابقه دام  امتیاز دهی: 

 عدم تطابق صفر امتیاز–امتیاز  2فعاایه های تفضیلی با استراتژی ها

  ویشرفه آنهها  می  شده ودرصد ) مشاهده  جدول گانه تک آیا پيگيری فعاليت های تدوین شده انجام شده است ؟ - سئوال چهارم

 و ویایری های انجام شده  

بر اساس جدول تفضیلی یک جدول گانه نیز در واحد بایستی موجود باشد ده زمان دقیق و طول زمان انجام فعاایه مشهخص  

می شود. انجام فعاایه ها مطابق با زمان تعیین شده در جدول گانه ورس  و مستندات آن بررسی شود در مورد فعاایه هایی 

 بررسی قرار گیرد.  ده نیازمند ویایری می باشد نیز مستندات مورد

عدم ویابری صهفر   –امتیاز  3برخی از فعاایه ها ویابری شده –امتیاز  11ویابری دام  فعاایه ها درزمان مقرر امتیاز دهی: 

 امتیاز

 فرایند هماهنگی 
 آیا  هماهنگی درون بخشی برای اجرای مداخالت برنامه، انجام وصورتجلسات موجود است ؟ - پنجمسئوال 

براساس دستورااعم  برنامه ها یا نیازجههه اجهرای مهداخالت    )مثال معاونه بهداشتی جلسات درون بخشی  رود دهانتظار می 

بعضهی از آنهها مطااعهه و     تصهادفی ده می بایستی صورتجلسات  جلسات برگزار شده، مشاهده  و بهه صهورت   تشکی  شده باشد

 بررسی شود.

انجهام نشهده   –امتیهاز   3ناقص انجام شده  –امتیاز  11ام  انجام شده هماهنای درون بخشی د صورتجلساتوجودامتیاز دهی: 

 صفر امتیاز

 آیا هماهنگی برون بخشی برای اجرای مداخالت برنامه، انجام وصورتجلسات موجود است ؟ - ششمسئوال 
خارج ازحوزه معاونه بهداشه براساس دسهتورااعم  برنامهه هها یها نیازجههه اجهرای        )جلسات برون بخشی انتظار می رود ده

برای ارائه گزارش تشکی   دانشااهی)باحضورریاسه دانشااه  حتیمداخالت تشکی  شده باشد ودرهرصورت حداق  یک جلسه 

 نها مطااعه و بررسی شود.بعضی از آ تصادفیصورتجلسات  جلسات برگزار شده، مشاهده  و به صورت  شود ده می بایستی

انجهام نشهده   –امتیاز  3ناقص انجام شده  –امتیاز  11دام  انجام شده ودانشااهی برون بخشی صورتجلساتوجودامتیاز دهی : 

 صفر امتیاز

 فرایند پایش و ارزشيابی
 تکميل ابزار پایش استاندارد (آیا درکليه نظارت ها از ابزار پایش استاندارد شده استفاده می شود؟ ) مشاهده  -هفتم سئوال 

حهداق   ها بایستی از چک ایسه مدون و استانداردی استفاده نماینهد.  دانشااه همکاران ستادی ها  انشهرستبرای بازدید ها از 

 ویژگی های یک چک ایسه استاندارد عبارتند از:

 اطالعات دلی ) شام  نام دانشااه، نام شهرستان، نام بازدید دننده، تاریخ بازدید    -1

 قابلیه جمع و درصد گیری را داشته باشد  -2

 تعداد س واتت به گونه ای باشد ده تمامی برنامه ها را ووش  دهد. -3

 مشخص بودن برنامه ها   -4

 از س وال یکسان باشد  همه نوع س وال شفاا و عاری از ابهام باشد به گونه ای ده استنباط -3

عالوه بر دنترل ویژگی های چک ایسه،  تعدادی از چک ایسه های تکمی  شهده را نیهز مشهاهده و     در نظارت ها بهتر اسه 

 س وال شود.نیز د. در مورد نحوه تکمی  چک ایسه ها امورد بررسی قرار د

تکمیه  شهده    اسهتاندارد  یربر اساس ابزار وای   -امتیاز 11بر اساس ابزار وای  استاندارد، دام  تکمی  شده باشد امتیاز دهی:

 بدون ابزار وای  صفر امتیاز -امتیاز 3باشد

 : آیا در نظارت ها پسخوراند پایش قبلی بررسی می شود؟ ) مشاهده پس خوراند پایش قبلی(هشتمسئوال 

بایستی دو بار در سال مورد بازدید قرار گیهرد. بنهابراین فاصهله زمهانی بهین دو بازدیهد        شهرستاناگر فرض بر این باشد ده هر 

ماه اسه، اذا ممکن  اسه مشکالتی ده در بازدید اول در چک ایسه مشاهده شده اسه، فراموش شده باشهد. اهذا    حدود ش 

همهراه داشهته    شهرسهتان در نظارت دوم از  ی و یا وسخوراند وای  قبلی راضروری اسه ده چک ایسه تکمی  شده وای  قبل

 باشید. در این صورت تغییرات اصالحی قاب  رویه خواهد بود.  
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 2ناقص)حداق  یک مشهک  وهای  قبلهی بررسهی نشهده        -امتیاز 3دام )دلیه مشکالت وای  قبلی بررسی شده  امتباز دهی:

 امتیازاگر بررسی انجام نشده صفر  -امتیاز

 

 آیا پسخوراند بازدیدها حداکثر تا دو هفته بعد از بازدید، ارسال شده است؟ ) مشاهده مستندات ( :نهم سئوال

گزارش بازدید نیز تهیهه   شهرستانثبه می شود. ضروری اسه ده بعد از بازدید از هر  شهرستانعالوه بر گزارش بازدید ده در 

ایهن   شهده باشهد.   مهورد بازدیهد ارسهال    شهرسهتان  رئهی  مردزبهداشهه  در اختیار می بایسه شود. یک نسخه از این گزارش 

 مستندات مورد بررسی و دنترل قرار گیرد. در خصوص اهمیه این س وال نیز میتواند اداه زیر بیان شود

مهورد توجهه    بیشتر شهرستان)زمان تهیه و  خوراند  و ارسال در فاصله زمانی دوتاه باعث می شود مشکالت مورد مشاهده از 

مهم جلوه دند،  ضمن اینکه فرصه بیشتری را در اختیار دلیه افراد مس ول قرار می دهد تا جههه رفهع مشهکالت    و قرار گیرد

اقدام نمایند.  عالوه بر آن امکان واسخ گویی به وسخوراند را هم فراهم می سازد.  بازدید ها بیشتر هدفمند خواهد بهود و باعهث   

  .دبه عنوان یک تکلیف صرا خواهد ش ها  بازدیداز  ااه دارشناسانتغییر ن

عدم ارسال صفر  –امتیاز  1بی  از یک ماه  -امتیاز 3هفته تا یک ماه 2ارسال  -امتیاز 11هفته  2ارسال حدادثر تا امتیاز دهی:

 امتیاز

 ماهه انجام شده است؟   آیا جمع بندی و تحليل نظارت ها به صورت شش: دهم سئوال

ماه جمع بندی و تحلی  نماید. این امهر   گزارش بازدید های انجام شده را هر ش دانشااه بسیار مهم اسه ده دارشناس ستاد 

دمهک مهی دنهد تها وضهعیه دلهی       این اقهدام  مشخص شود.  ها  شهرستاندمک می دند ده مشکالت دلی و مشکالت فرعی 

. این جمع بندی بایسهتی  این نکات دلیدی تادید شود اهمیهبازدید ها بر. اذا در به دسه آیدتابعه اطالع دافی  یها شهرستان

ده در طی ششهماهه اول سهال انجهام شهده      ها  شهرستانباشد. به عنوان مثال جمع بندی از بازدید  شهرستانبه تفکیک نوع 

را ثبهه نمهود و میهاناین     مورد بازدیهد  ها  شهرستاناسه. در این جمع بندی میتوان یک جدول تهیه و امتیاز س واتت دلیه 

 . وجود دارد فاصلهچه میزان میاناین حاصله  در چک ایستبا تا مشخص شود ده از امتیاز تعیین شدهگرفه 

مهداخالتی   چهه  شود ده ددام س وال/ س وال ها  دمترین امتیهاز را بهه دسهه آورده و    مشخصاین امر دمک می دند تا ضمنا 

 در سال بعهد  ضمن اینکه این مشکالت می تواند راهنمایی برای تعیین اهداا برنامه عملیاتیجام شود. رفع آنها ان بایستی برای

 .روز اسه13زمان مورد نیاز برای تحلی  حدادثر باشد.

امتیهاز   3ناقص انجام شده  –امتیاز  11، دام  انجام شده واتت ابزاروای  به تفکیک واحد های محیطی مقایسه سامتیاز دهی: 

 صفر امتیازانجام نشده –

 فرایند گزارش دهی
 آیا اطالعات آماری برنامه طبق دستورالعمل تکميل و به موقع ارسال شده است ؟ - یازدهمسئوال 

روز بعهداز دوره   13بایسهتی حهدادثر    سهایه دهه   در  براساس دستورااعم  برنامه هها اطالعات آماری وارد شده ارسال مشاهده 

 باشد  ارسال شده تعیین شده 

مهاه   1ارسهال بهی  از   –امتیاز  3ماه  1ارسال دمتر از  –امتیاز  11روز بعداز دوره تعیین شده 13حدادثر امتیاز دهی : ارسال 

 صفر امتیاز

 ؟شده است مطابق دستورالعمل ارسالی هزینهاعتبارات برنامه آیا  - دوازدهمسئوال 

 دنید بررسیرا ارساای شرح هزینه نحوه هزینه درد اعتبارات برنامه وتطابق با

 –امتیهاز   3جهذ  نشهده باشهد     یدرسهت باگهر اعتبهارات    –امتیاز  3در صورت صحیح بودن جذ  اعتبارات برنامه امتیاز دهی:

 درصورتی ده  هیچ اقدامی صورت نارفته صفر امتیاز
 


