
 آموزش و ارتقاي سالمت مركز بهداشت شهرستان كارشناس عملكرد   ایشچک لیست پ
ح فعالیت کارشناس آموزش شر

 و ارتقاي سالمت
کل  معیار/استاندارد

 امتیاز
امتیاز 
 مكتبسه

مورد 
 ندارد

 براي جلب حمايت اقداميآيا   .1
و آشنايي  همه جانبه

مخاطبان با اجراي برنامه 
فردي، ملي خودمراقبتي 

زماني، اجتماعي و سا
در منطقه تحت  يخوديار

 ست؟كرده اپوشش 

جلسه، مكاتبات، )هر اقدام صورت وجود  در
براي هر يك از ... ( و  همگاني آموزش
امتياز در نظر  02خودمراقبتي  هاي برنامه

 .گرفته شود

02   

هاي آموزشي  آيا در دوره  .0
و  برنامه ملي خودمراقبتي

ارزشيابي رسانه و مداخالت 
شركت كرده  موزش سالمتآ

 است؟

ي آموزشي زيج   به ازاي گذراندن هر دوره
خودمراقبتي، راهنماي ملي خودمراقبتي 

ريزي  خانواده، پورتال ملي خودمراقبتي، برنامه
و  عملياتي مشاركتي، خودمراقبتي سازماني

امتياز در نظر  12به طور ساالنه  سامانه ارس
 .گرفته شود

62   

براي  انيپشتيبآيا خدمات   .3
ملي  اجراي برنامه

انجام داده خودمراقبتي 
 است؟

خدمات پشتيباني شامل تامين و توزيع 
هاي آموزشي،  بسته)خودمراقبتي ابزارهاي 

 (هاي پايش و شرح وظايف چك ليست فرم
 در نظر گرفته امتياز 11 براي هر آيتم .است
 .شود

32   

هاي سفير  آيا بر آموزش  .4
 سالمت نظارت داشته است؟

   62 .امتياز در نظر گرفته شده است 62

هاي  آيا براي توسعه سازمان  .1
خودمراقبتي )حامي سالمت 

در منطقه تحت ( سازماني
 كرده است؟ اقدامپوشش 

هاي آموزشي  شامل برگزاري دوره اقدام
هاي  حضوري، هماهنگي براي برگزاري دوره

براي اعضاي شوراي ارتقاي  الين آموزشي آن
به . ابي دوره آموزشي استارزشي سالمت و

 .  امتياز در نظر گرفته شود 62ازاي هر آيتم 

102   

آيا براي توسعه شوراهاي   .6
شهري، روستايي و شوراياري 
محلي حامي سالمت 

در ( خودمراقبتي اجتماعي)
 اقداممنطقه تحت پوشش 

 كرده است؟

هاي آموزشي  شامل برگزاري دوره اقدام
هاي  حضوري، هماهنگي براي برگزاري دوره

الين، ارزشيابي دوره آموزشي  آموزشي آن
امتياز در نظر  31به ازاي هر آيتم . است

 .  گرفته شود

02   

ها و  سازمان عملكردآيا   .0
شوراهاي حامي سالمت 

 را منطقه تحت پوشش
  ؟است كردهارزيابي 

ي حامي و شوراها ها سازمانارزيابي عملكرد 
طبق چك ليست  منطقه تحت پوشش سالمت

سال شوراها هر سه / خودمراقبتي سازماني 
امتياز در  31اين براي هر آيتم . يكبار است

 . نظر گرفته شود

02   

هاي خوديار  گروه  فعاليتآيا   .0
را تحت پوشش منطقه 
 كرده است؟ مديريت

ي ها شامل تامين و توزيع بستهمديريت 
سفير سالمت  0آموزشي، تكميل فرم شماره 

در پرونده خانوار، تكميل چك ليست ارزيابي 
به ازاي . گروه خوديار به صورت فصلي است

 .امتياز در نظر گرفته شود 02هر آيتم 

62   

اقدامات انجام بر ثبت آيا   .9
در پورتال ملي شده 

كرده  نظارتخودمراقبتي 
 است؟

هاي  برنامه زهر يك ااقدامات نظارت براي 
خودمراقبتي فردي، سازماني، اجتماعي و 

 در پورتال ملي خودمراقبتيهاي خوديار  گروه
 .در نظر گرفته شود امتيار 02

02   



آيا سامانه ارس را مديريت   .12
 كرده است؟

مديريت شامل ايجاد شناسنامه و ارزيابي 
/ داخلي در هريك از چهار مرحله پيش رسانه

. جرا و ارزشيابي استمداخله، پيش آزمون، ا
امتياز در نظر گرفته  12براي هريك از آيتم 

 ..شود

022   

آيا كميته ساماندهي رسانه   .11
 تشكيل داده است؟

   12 . امتياز در نظر گرفته شود 12

هاي  آيا در اجراي كمپين  .10
آموزشي ابالغ شده مشاركت 

 داشته است؟

   02 .امتياز در نظر گرفته شود 02

هاي  برنامهراي آيا براي اج  .13
 ابالغ شده از سطوح باالتر

 اقدام كرده است؟ 

   12 .امتياز در نظر گرفته شود 12

 


