
 ››ورتجلسهص
  كميته پايش ونظارت: عنوان جلسه   دفتر معاونت بهداشتي :مكان جلسه   4/12/92  :زمان جلسه   1 :شماره جلسه 

  تبيين اهميت برنامه پايش و ارزشيابي در پيشبرد اهداف بهداشتي توسط سركار خانم رجبي: موارد مطروحه 

  :  ي ستادي   در فرايند پايش توسط نمايندگان واحدها مطروحه مشكالت
در وظايف غير تخصصي كه مثالً در  نيروهامراكز و خانه هاي بهداشتي و چند پيشگي آنان و درگيرشدن  فنينبود نيروي متخصص در انجام امور -

 ردبه مراجعه كننده خانم توسط سرايدار مقسمت نيروي پذيرش منجر به كاهش در آمد مي شود و يا مشكالت اخالقي مثالً انجام تزريقات

از د امكان بكارگيري نيروها صرفاً در وظيفه تخصصي شان نيست چون چينش نيروها فعالً به اين صورت است و از لحاظ هزينه نيز به صرفه نمي باش -

يرو سبب خستگي نيروها مي شود نياز به بكارگيري نيروي اضافه مي باشد كه بايد هزينه بكارگيري و اين ن) چند پيشگي ( چون اين حالت  طرفي

 در نظر گرفته شود 

 مركز  در پايش كارشناس ياكاردان فعال بودن تيم غير - 

 عدم مهارت و دقت الزم كاردان يا كارشناس در انجام پايش به نحو مطلوب   -

 شفاف نبودن شرح وظايف نيروها بخصوص سطوح بهورز ، كاردان يا كارشناس ناظر  -

 بهداشتي درماني  كزحدهاي ستادي به مراعدم ارائه چك ليست سطح بندي شده توسط بعضي وا -

 عدم حمايت همه جانبه و يا تفويض اختيار برحسب مورد به كاردان يا كارشناس  -

 )كدام نيروها الزم است حتماً وظيفه خاصي را انجام دهند(يت انجام وظايف جهت نيروها وتعيين اول -

 عدم به كار گيري نتايج پايش در ارزشيابي عملكرد  -

 به جاي پايش ونظارت افراد پايش واحدها -

وجود حجم كار باالي كارشناسان ستادي و وظايف مرتبط و ري موثر بعد از انجام پايش توسط كارشناسان ستادي بدليل كمبود نيرويگعدم انجام پي -

 با مركز بهداشت شهرستان و معاونت بهداشتي و باقي ماندن مشكالت موجود

 و كاهش انگيزه  پزشكانبرنامه پايش نيروها بدليل جابجايي سريع  درگير نشدن پزشكان وبعضي كارشناسان در -

 مشكالت موجود با توجه به بازديد همزمان چند كارشناس برنامه  -

 نبود انگيزه كافي در نيروي انساني -

 ايجاد انگيزه بدنبال انجام پايش در نيروهاي مراكز عدم  -

 ت استقبال از آن نه مقابله با آن توانمند كردن نيروها و سيستماتيك كردن فرايند پايش جه -

 از آنها ظاراتتعيين حجم فعاليتهاي هر مركز با توجه به تعداد نيرو بمنظور تعيين سطح انت -

 مشكالت ارسال آمار كاذب از طريق فرمهاي آماري ماهانه و عدم اكتفا به آنها بعنوان شاخص پايش  -

 در مراكز و تعيين جايگاه نيروها در پايش انجام آن عدم لزوم نصب فرم خط سير بهورز با توجه به  -

 لزوم نظر خواهي از نيروهاي محيطي جهت پايش  -

سيهاي متعدد در حين پايش و نيز تهيه يك چك ليست مختصر ومفيد با حداقل آيتم ها با توجه به انجام برر ولزوم تغيير فرمت فرم شرح بازديد -

 القات با پزشك و ارائه فيدبك به ايشان م



 و در جلسات پايش  آنان ر پزشك و توجيه آنان در جلسات ادواريلزوم حضو -

 پايگاهها و خانه هاي بهداشت  –لزوم انجام بازديد چرخشي در مراكز  -

  دفاترلزوم بررسي همه جانبه بصورت مشاهده محيطي و مصاحبه با مردم توأم با بررسي  -

 

  در جلسه غايبين  حاضرين در جلسه
  سمت  نام و نام خانوادگي  سمت  م و نام خانوادگينا  سمت  نام و نام خانوادگي

  نماينده واحد آمار  آقاي رحيمي   نماينده واحد روان خانم دكتر اخباري كارشناس مسئول بهورزي خانم رجبي
  ينماينده امور مال  آقاي سامي  نماينده واحد آموزش سالمت خانم مشهدي مربي مركز آموزش بهورزي و كاركنان كاشان خانم محمودي

      نماينده واحد امور اداري خانم ايلياتي نماينده واحد بهداشت خانواده خانم واثقي
نماينده واحد بيماريهاي  آقاي جزايري نماينده واحد بهداشت مدارس خانم خاندايي

  غيرواگير
    

     نماينده واحد بيماريهاي واگير آقاي صالحي  نمايندگان شبكه بهداشت آران وبيدگل خانم المع
      نماينده واحد امور مالي آقاي غالمي خانم روشن قياس

      نماينده دفتر رياست آقاي جعفري  نمايندگان واحد گسترش خانمها نوابي
       خانم اسماعيلي
       نماينده واحد بهداشت محيط خانم كچويي
       نماينده واحد بهداشت حرفه اي خانم صدف

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  بسمه تعالي                   

 

  كميته پايش ونظارت: عنوان جلسه  دفتر معاونت بهداشتي:مكان جلسه 27/1/93:  زمان جلسه  3:شماره جلسه

   اين جلسات وهاي محيطي وراهكارهاي طرح شده درارائه گزارش جلسات نير:مطروحهموارد

  :به شرح ذيل مطرح گرديدموارد وراهكارهاي زير سپس توسط اعضاي كميته  وراهكارهاي ارائه شدهمشكالت  با توجه به تاييد اكثر 

 راهكارهاي مطرح شده توسط نيروهاي محيطي در اين جلسات نشان دهنده اهميت نيروها نسبت به پايش ونظارت در كل سيستم مي باشد-

 لي صمقايسه نتايج پايش واحدهاي ستادي به صورت ف -

 شكالت پايش شونده از طريق انجام مصاحبهتدوين فرمت واحد براي بررسي م -

 اتصال بين پرسنل محيطي و ستادي حلقه نفر بعنوان رابط و مسئول پيگيري مسائل مطرح شده در پايش و نيز تعيين يك -

 تشكيل جلسات هماهنگي برنامه پايش با حضور كارشناسان و پزشكان مراكز و پايشگران و انعكاس نتايج برنامه پايش  -

 مضاء پزشك مركز جهت تأييد موارد ثبت شده در گزارش بازديد پايشگران لزوم درج ا -

 بمنظور عملكرد يكسان پايشگران )2و1سطح ( و محيطي بازنگري در چك ليستهاي واحدهاي ستادي -

داشتن نگاه شركت دادن كارشناسان در مراكز در انجام پايش و تشكيل تيم پايش در مراكز با توجه به كمبود وقت كارشناسان ستادي و  -
 امر پايش  بهزيرساختي 

 اختصاص بخشي از نمره ارزشيابي به نمره پايش و نظارت  -

 ظيم برنامه بازديد از مراكز د گسترش با واحدهاي ستادي جهت تنهماهنگي واح -

 وظايف توسط پرسنل به تناسب رشته تحصيلي  تقسيملزوم  -

 ...  صدور ابالغ جهت اعضاء پايش و نيز تعيين ابزار مربوطه و -

از  ان و بيدگل جهت پيگيري موارد گزارش شدهرتشكيل كميته هاي پايش به طور جداگانه در سطح معاونت بهداشتي و شبكه بهداشت و درمان آ -
 پايش ها

ساير برنامه ها در اين برنامه وسيله نقليه ، كارشناسان و نيز هماهنگي با امور اداري جهت انجام پايش ها و عدم تالقي با  اثر بخشي ارزيابي هزينه -
 سطح ستادي و محيطي 

جلوگيري از كاهش تعداد پايشها نسبت به قبل و تشكيل تيم پايش با حضور نمايندگان واحدهاي فني ستادي در صورت لزوم دادن رونوشت نامه  -
 گزارش بازديد به واحدهاي ديگر مرتبط 

هر واحد و بررسي مشكالت آنها و دركل تعريف فرايند پايش براي پرسنل لزوم بسترسازي بحث پايش ، تشريح چگونگي نحوه انجام پايش توسط  -
 مراكز 

 اصالح فرايندهاي پايش  -

 ... مثالً توجه به يونيفرم مناسب پرسنل ، روند نظافت مركز و) نماينده معاونت در اين برنامه ( انجام بازديد بطور كلي  -

 ومحيطي به منظور انجام صحيح فرايند پايشنيروهاي ستادي  برنامه ريزي آموزشي جهت توانمند سازي -



 توجه به نكات منفي برنامه"لزوم تعيين نقاط مثبت وقدرداني از پرسنل محيطي در ابتداي پايش نه صرفا -

 جهت روند پيشرفت نسبت به بازديد قبلينهايي  پايش طبق هر بخش ارزيابي چك ليست ونيز ثبت نمره تعيين نمره  -

 ).... تبيين شرح وظايف ، جابجايي ، توزيع نيروها و (لحاظ  ساماندهي نيروي انساني از -

 تفكيك برنامه پايش شهر و روستا با توجه به تنوع و تفاوت وظايف پرسنل و تشكيل زير كميته مربوطه  -

 تدوين جداول زماني جهت بازنگري در چك ليست  -

 مصوبات

با پيشنهاد مسئول كميته ونظر موافق  در نهايت  فبا توجه به مشكالت وراهكارهاي ارائه شده در گروههاي هدف مختل 
برنامه ريزي صورت  محورهابه شرح زير تقسيم بندي شد ومقرر گرديدبر اساس اين  محوراعضا راهكارها در چهار اكثر
 :گيرد

از  تنظيم برنامه پايش ،نحوه برخورد با نيروها،وسيله نقليه،تعداد بازديد: تدوين فرايندهاي پايش ونظارت شامل-1
مراكز وپايگاهها،نحوه تكميل چك ليست ها،نحوه بررسي وبازديد،نحوه ارسال فيدبك،نحوه تكميل دفتربازديد شرح وظيفه پاشگر 

  وپايش شونده در بازديدها، نحوه تشويق وتنبيه

برنامه ريزي آموزشي ،آموزش مهارت نحوه : توانمند سازي نيروهاي ستادي ومحيطي در امر پايش شامل -2
 ...پايش ها به پايشگر وپايش شونده،آموزش فرايند هاي تدوين شده در پايش،مهارت برقراري ارتباط،آسيب شناسي بازديدو انجام

طراح چك ليست ها در يك قالب توسط واحدها ،بازنگري در چك : بازنگري چك ليست وابزار پايش  شامل-3
 ...ورم افزار چك ليستها ،بررسي وضعيت موجود ووضعيت آينده،تدوين ن3و2و1ليستهاي سطح 

 .... اصالح چيدمان نيروها،تبيين شرح وظايف ، جابجايي ، توزيع نيروها و : ساماندهي نيروي انساني  شامل-4

  

  .صبح در كالس آموزشي معاونت بهداشتي برگزار مي شود 10جلسه كميته پايش ،پنج شنبه هر هفته ساعت  

  .شاركت  فعال نماينداعضاي كميته به صورت ثابت در جلسه حضور وم 

امور اداري نسبت به تشكيل كميته شرح وظائف وتبيين شرح وظائف كليه نيروها اقدام الزم را طراحي وبرنامه ريزي   
  .نمايند

 .چك ليست هاي پايش با در نظر گرفتن چك ليستهاي ارسالي از وزارت حد اكثر تا يكماه ديگر بازنگري شود  

ي ستادي مي تواننداز نظرات وهمكاري واحدهاي نظير در شبكه ويا پرسنل شركت در بازنگري چك ليستها ،واحدها 
  .كننده در جلسه پايش استفاده نمايند

  .در حال حاضر فعاليتها در قالب يك كميته انجام خواهد شد 

 :با در نظر گرفتن قالب ذيل به صورت يكسان بازنگري گردد  1 ابتدا چك ليست هاي پايش سطح  

 : كنترل 



      
  در جلسه غائبين حاضرين در جلسه

  خدمتمحل   نام و نام خانوادگي  محل خدمت نام و نام خانوادگي محل خدمت  نام و نام خانوادگي

  خانم زهره رجبي

  بهورزي

  آمار آقاي دكتر رحيمي  جلب مشاركت مردمي  خانم مريم اميدي

  خانم خاندايي  بهداشت حرفه اي  خانم مرضيه صدف  خانم الهام محمودي
بهداشت 

  مدارس

شبكه بهداشت   خانم المع   آموزش سالمت  ام البنين مشهدي خانم  بهداشت روان  خانم دكتر مرضيه اخباري 

  خانم زهرا نخي  و بيدگلآران 

  بهداشت خانواده

  خانم روشن قياس  بهداشت محيط  محبوبه بخشنده فر خانم

  فاطمه واثقي خانم
دكتر جهانگير  آقاي

  سرافرازي
  دفتر رياست  آقاي جعفري  امور آزمايشگاه

  خانم جانجاني  امور مالي  محمد رضا غالمي آقاي  بيماريهاي واگير  آقاي علي صالحي
ن بهداشت دها

  ودندان

 ITواحد   آقاي رضا زاده  امور اداري    خانم زهرا ايلياتي  بيماريهاي غيرواگير  آقاي سيد مهرداد جزايري

      گسترش  خانم نرجس نوابي  واحد گسترش  خانم مريم اسماعيلي

 
  
  
  
  
  
  

 اطالعات و دانش پايش شونده:الف -

 بررسي عملكرد فرد با كنترل مستندات بصورت راندوم، بررسي شاخصها و ميزان ارتقاء برنامه ها  :ب -

 : مصاحبه 

 .بررسي رضايت مراجعين از طريق مصاحبه در مورد خدماتي كه دريافت مي كنند: الف  -

  مبررسي اطالعات مردم از خدمات سالمت وشيوه زندگي سال: ب 

 : مشاهده 

 مشاهده نحوه برخورد با مراجعين در حين ارائه خدمت: الف  -

 مشاهده نحوه انجام مراقبتها ، بازديدها ، شيوه آموزش به مردم و مهارت : ب  -

  



  
  بسمه تعالي  

 

  معاونت بهداشتيكالس آموزشي : مكان جلسه   6/2/93:  زمان جلسه   4: شماره جلسه 
يكسان سازي فرمت گزارش دهي : عنوان جلسه 
  بازديدها

  :ومورد بررسي مطروحهموارد

 وضرورت توجه به مسائل مهم در بازديدها توسط كليه واحدها مراكزبه لزوم يكسان سازي فرمت گزارش بازديد  -

اونت در جريان پايش وهم چنين اهميت بررسي تعيين موارد  مشترك دربازديد  توسط پايشگران جهت بررسيهاي  دقيق بعنوان نماينده مع  -
 موارد با توجه به فواصل زياد انجام پايشها و باقي ماندن مشكالت اين 

 بررسي موارد مشترك در بازديدها  -

 و بهورز شاخصهاي جزئي در واحد مربوطه  لزوم نصب شاخصهاي اصلي در دفترپزشك -

  مراه با توجيه پرسنلبراساس امتياز هاي تعيين شده ه پايش چك ليست تهيه  -

  :نظرات ارائه شده توسط نمايندگان واحدهاي ستاديطبق مصوبات 

وپزشك مسئول مركز كه حضور الزامي در تمام پايشها دارد  به نوع برنامه واحد ستادي  مرتبط حضور پرسنل مقررشد ، 1در مورد بند  •
 .بررسي وگزارش شود 

 .صورت گيردرساني به موقع از طرف مركز به واحدها وبالعكس اطالع در صورت ضرورت مرخصي  پرسنل الزم است  •

به دليل اهميت رعايت بهداشت  در واحدهاي تابعه معاونت  بهداشتي ورسالت آن در جامعه به عنوان الگويي قابل مشاهده در مقابل مردم  •
جمع بندي پس از  2در بند » بهداشت محيط  «كلمات ،اين مورد جزء يكي از موارد مهم مورد  بررسي توسط كليه واحدها  قرارگرفت و 

 .تغيير يافت » بهداشت و نظافت عمومي مركز« به واژه    نظرات

واژه  3به دليل اهميت موضوع از موارد مهم  مورد  بررسي توسط كليه واحدها  قرارگرفت ودربند  2اهميت اين مورد نيز مانند بند  •
  .تغيير يافت"حرفه اي وآراستگي ظاهر  پوشش"به واژه  "بهداشت فردي وآراستگي ظاهر"

 .جزء موارد مشترك توسط گروهها قرار گيرد ميزان تعامل وهمكاري بين پرسنل مركز در اجراي برنامه" •

آن و پيگيري آن توسط همه نيروهاي پايشگر  و عدم امكان  زياد  مشكالت وجودبدليل در مركز "بررسي مشكالت كلي موجود  " 4بند •
بند از فرم حذف ولي  اينوايجاد انتظار در پرسنل براي حل كليه مسائل ،وقت گير بودن در بيان مشكالت توسط پرسنل ،لغه نيز ايجاد مبا

مقرر شد پايشگران هنگام بازديد از مركز بعنوان نماينده معاونت مسائل ومشكالت مهم را بنويسند وبه معاون بهداشتي منعكس نمايند ،تا 
 .ي شودتوسط واحد مربوطه پيگير

 .در اين خصوص مقرر شد واحدها قولهايي كه تبعات مالي در بر دارد قبال با مسئول امور مالي معاونت هماهنگ نمايند •

برگزاري جلسات داخلي مركز و بررسي "،  "ميزان آگاهي و اطالعات پزشك مسئول مركز از برنامه هاي مورد بازديد"مقررشد بندهاي  •
وضعيت  دفتربايگاني نامه هاي ارسالي از واحد "، "فرمهاي ارسالي از مركز و بررسي صحت داده"، "وطه مستندات و پيگيري مصوبات مرب

بررسي اولويتهاي آموزش جامعه در  "،  "بررسي شاخصهاي بهداشتي مرتبط "، "ستادي مربوطه و بررسي صحت روند ارسال مراسالت
  .واحدها گنجانده شوددر چك ليست "راستاي گروه هدف وبرنامه مرتبط در هرمركز

با توجه به توضيحات  مناسب در موردفرمت  شبكه توسط سركار خانم المع مقرر شد در مورد نمونه فرم مذكور در جلسه آينده بحث شود  •
  .نيز به بحث گذاشته شود) خانم واثقي (ودانشگاه قم )خانم رجبي (همچنين نمونه فرمهاي گزارش بازديد دانشگاه فارس .

نكه تعداد شاخصهاي برنامه ها زياد است مقررشد جناب اقاي رحيمي شاخصهاي مهم حياتي هر برنامه را تعيين ودر جلسه اعالم نظر به اي •



      
  در جلسه غائبين حاضرين در جلسه

  خدمتمحل   نام و نام خانوادگي  محل خدمت نام و نام خانوادگي محل خدمت  نام و نام خانوادگي

مركز آموزش   خانم زهره رجبي
  بهورزي

  گسترش  خانم نرجس نوابي  جلب مشاركت مردمي  خانم مريم اميدي

  امور اداري   خانم زهرا ايلياتي  بهداشت حرفه اي  خانم مرضيه صدف  خانم الهام محمودي
      آموزش سالمت  ام البنين مشهدي خانم  بهداشت روان  خانم دكتر مرضيه اخباري 

      بهداشت محيط  محبوبه بخشنده فر خانم  بهداشت خانواده  مه واثقيفاط خانم
  آقاي علي صالحي

  
  بيماريهاي واگير

  
دكتر جهانگير  آقاي

      امور آزمايشگاه  سرافرازي
  خانم اجتهد  بيماريهاي غيرواگير  آقاي سيد مهرداد جزايري

  محمد رضا غالمي آقاي  واحد گسترش  خانم مريم اسماعيلي
  امور مالي

   

شبكه بهداشت آران   خانم معصومه گندمي 
  و بيدگل

     آقاي محمود سامي

      دفتر رياست  آقاي  محسن جعفري  خانم المع
          بهداشت مدارس  خانم شهناز خاندايي
          آمار  آقاي حبيب اهللا رحيمي

 
 

  
  
  
  
  
  
  

ر مورد نصب شاخصهاي هر برنامه در اتاق كاردان يا كارشناس هر مركز  ،كارشناسان  .تا پزشكان وبهورزان اقدام به نصب آن نمايند.نمايد
 .دهاي ذي ربط خود در مراكز ابالغ نمايندواحدها تعيين وبه واح

  
 

 .كار در چها ر محور طراحي شده تشكيل شود مقررشد زير كميته هايي جهت  •

 ...پيگيري خود آموزي اعضاي كميته پايش در خصوص نحوه پايش واهداف آن و •

 :دستور كار جلسه بعدي 

فارس وتهيه قالي نهايي گزارش  درصورت نياز از استانو   قم اي خصوصيواحده،بررسي نمونه فرم گزارش بازديد پرسنل شبكه آران و بيدگل -
 بازديد به مراكز

 ارائه عناوين فرايندهاي مورد بررسي پايش را به دبير كميته -

  



  
  بسمه تعالي

 

  داشتيمعاونت به: مكان جلسه   11/2/93:  زمان جلسه   5: شماره جلسه 
 يكسان سازي فرمت گزارش دهي بازديدها: عنوان جلسه 
   وپس خوراند

  :ومورد بررسي مطروحهموارد

 پسخوراند آن از مركز به معاونت يا  شبكه بهداشت آران و بيدگل  فرم  فرم گزارش بازديد به مركز بهداشتي درماني  و تدوين  •

 ز وكاشان ،شيرا بهداشت آران و بيدگلشبكه   بررسي فرمهاي  •

 اشاره به نامه ارسالي از معاون محترم سالمت در خصوص پايش وارزشيابي واهميت آن در سيستم •

 

  :مصوبات

 .پيوست پس از بررسيهاي انجام شده مورد تاييد قرار گرفت فرمت موارد  •

 .ماه پايلوت اجرا شود وسپس مجددا نظرات جمع بندي واعمال گردد 2مقرر شد اين فرم به مدت  •

 .ررسي واكنش پايش شوندگان نسبت به آن و تجزيه وتحليل نهايي مورد استفاده قرار گيردو ب  •

 .تا مراكز بر اساس بندهاي ذكر شده در بازديدها پاسخ دهند) فرم پيوست (فرمت پس خوراند به صورت مجزا تهيه شود  •

 .ائ برنامه نيز مشخص شودوضعيت موجود در بازديدها توسط واحد تعيين گردد تا در پايان سال ميزان ارتق •

 . انجام گرددتوجيه پزشكان در جلسات ادواري آنان جهت ثبت مشكالت در جدول مذكور •

 : ليست فرايندهاي پايش ونظارت تهيه شد وگروههاي كاري  با نظر اعضائ به شرح ذيل تشكيل گرديد

 6صدف و اجتهد ،بخشنده فر  ،خانمهااعضائ  آقاي جزايري  به سرگروهي سركار خانم اسماعيلي و ساير   مقررشدگروه اول تدوين فرايندها
 : فرايند اول  شامل موارد زير را تهيه نمايند  

 تنظيم برنامه زمانبندي بازديد  -1

 ارسال برنامه بازديد -2

 نحوه انجام پايش  -3

 شرح وظايف پايش شونده و پايشگر  -4

 نحوه گزارش نويسي در مركز  -5

 نحوه ارائه فيدبك به مركز -6

به سرگروهي سركار سركار خانم نوابي و ساير اعضائ آقايان صالحي، جعفري و خانم ها اميدي، نوابي    دگروه دوم تدوين فرايندهامقررش
 :فرايند اول  شامل موارد زير را تهيه نمايند   6جانجاني ،



      
  در جلسه نغائبي حاضرين در جلسه

  محل خدمت  نام و نام خانوادگي  محل خدمت نام و نام خانوادگي محل خدمت  نام و نام خانوادگي

  خانم زهره رجبي
  بهورزيمركز آموزش 

  جلب مشاركت مردمي  خانم مريم اميدي
محمد رضا  آقاي

  امور مالي  غالمي
  يآقاي محمود سام  بهداشت حرفه اي  خانم مرضيه صدف  خانم الهام محمودي

  آقاي  محسن جعفري  آموزش سالمت  ام البنين مشهدي خانم  بهداشت روان  ميرزاييخانم  
دفتر 
  رياست

  بهداشت محيط  محبوبه بخشنده فر خانم  بهداشت خانواده  فاطمه واثقي خانم
آقاي حبيب اهللا 

  رحيمي
  آمار

  آقاي علي صالحي
  

  بيماريهاي واگير
  

دكتر جهانگير  آقاي
  سرافرازي

      گاهامور آزمايش
آقاي سيد مهرداد 

  جزايري
  خانم اجتهد  بيماريهاي غيرواگير

      امور اداري    خانم زهرا ايلياتي  واحد گسترش  خانم مريم اسماعيلي

  خانم معصومه گندمي 
شبكه بهداشت آران و 

  بيدگل
     بهداشت مدارس  خانم شهناز خاندايي

      بهداشت دهان ودندان  خانم جانجاني
          گسترش  ابيخانم نرجس نو

 نحوه دريافت پسخوراند از مركز   -7

 رسنلپنحوه تأثير پايش بر تشويق  -8

 رسنلپبيه نحوه تأثير پايش بر تن -9

 تأمين وسيله نقليه  -10

 نحوه ارزشيابي پايش  -11

 پيگيري نواقص مركز  -12

 .در صورت وجود فرايندهاي ديگر حين تدوين اين موارد ذكر شده مورد بررسي قرار خواهد گرفت •

 . واحدهاي مرتبط استفاده نمايندو واحد گسترش محول  شدتا برحسب نياز از ) خانم ايلياتي(به نمايندگان امور اداري  گروه ساماندهي نيروي انساني •

اختيار مسئول در مورد خود ارزيابي وچك ليستهاي ايزو نيز توسط جناب آقاي دكتر سرافرازي پيشنهاداتي ارائه شد ومقرر گرديد نمونه اين چك ليستها در  •
  .كميته قرار گيردتا برنامه ريزي الزم در زمينه خود ارزيابي نيز در اين كميته انجام شود

سالمت مدارس و مركز  ،آموزش سالمت ، بهداشت روان  ،به نمايندگان واحدهاي بهداشت خانواده  ه توانمند سازي نيروهاي ستادي و محيطيگرو •
 . آموزش بهورزي واگذار  شد

 .كليه اقدامات بهتر است به صورت مستند ومكتوب تهيه شود تا آيندگان نيز بتوانند از آن استفاده نمايند •

 .دها در نرم افزار ي كه تهيه ميشود وارد گردد تا بهتر بتواند مورد تجزيه وتحليل واحدها قرار گيردنتايج بازدي •

 .يردبرنامه هاي واحد امور مالي نيز قرار شد با حضور مسئولين پذيرش در مراكز ونمايندگان واحد مربوطه انجام شود سپس اقدامات بعدي صورت گ •

      



  
  بسمه تعالي

 

  معاونت بهداشتي: مكان جلسه   18/2/93:  زمان جلسه   6: شماره جلسه 
فرمت گزارش دهي در  بررسي مجدد: عنوان جلسه 

  وپس خوراند  بازديدها

      
  
  

  :ومورد بررسي مطروحهموارد

 وپس خوراند  ايجاد تغييرات نهايي در فرمت گزارش بازديد

  :مصوبات 

خانه / روستايي ، پايگاه بهداشتي/ مركز بهداشتي درماني ، تفكيك به شهري نام ، در قسمت عنوان جدول ، )پيوست ( ارش بازديدگز طبق فرم •
 .ثبت شودبهداشت نيز 

يق تر به موارد قبلي اضافه شد تا بررسي دق » نسبتاً نامطلوب«و  » نسبتاً مطلوب«دو آيتم  »وضعيت بهداشت و نظافت عمومي مركز « در بخش  •
 . انجام گردد 

 . گنجانده شود  »مطلوب و نامطلوب « كلمه تعداددر دو آيتم  »پوشش حرفه اي و آراستگي ظاهر « در بخش  •

 . مقرر گرديداز باالي فرم گزارش حذف و در چك ليست واحدها اضافه شود  »ميزان تعامل و همكاري بين پرسنل « عنوان  •

ان بازديد به پزشك مسئول مركز و تشكيل جلسه با ايشان مقرر شد در انتهاي جدول مربوطه وضعيت تشكيل جلسه با با توجه به اهميت ارائه گزارش درپاي •
 .  پزشك مركز و داليل عدم اجراي آن نوشته شود

 .شود تا براي خواننده ملموس تر باشد  نوشته نگارش مطالب در فرم گزارش بازديد بصورت جمله  كامل •

 . به مراكز ارسال شود تا موارد درج شده در جدول گزارش بازديد به آن منتقل شود و ستون دوم آن نيز تكميل شود )ستپيو (ازديد پسخوراند ب نمونه فرم •

 .گزارش به مركز و دريافت پس خوراند آن به صورت واحدي و جداگانه انجام شودارسال  •

خانه بهداشت نيز صورت / روستايي ، پايگاه بهداشتي/ ني ، تفكيك به شهري، عالوه بر مركز بهداشتي درمادر قسمت عنوان فرم پسخوراند بازديد •
 .گيرد

 . صورت گيرد تدوين شده  توجيه پزشكان در جلسات ادواري آنان در خصوص فرمهاي جديد •

د و واحدها نسبت به كمي تفكيك مراكز بهداشتي درماني توسط آقاي جعفري تهيه شود تا ورود اطالعات پايش در آن انجام گرد فايل اكسل پايش به •
 .نمودن تعداد اقدامات انجام شده و ارزيابي آن اقدام نمايد

 .صبح تغيير يابد 8ساعت تشكيل جلسات كميته پايش به  •

  :دستور كار جلسه بعدي

 طرح  فرايندهاي  پايش  توسط گروههاي تعيين شده  •

 گزارش گروه توانمند سازي •

  



  
  لسهدر ج غائبين حاضرين در جلسه

  محل خدمت  نام و نام خانوادگي  محل خدمت نام و نام خانوادگي محل خدمت  نام و نام خانوادگي

مركز آموزش   خانم زهره رجبي
  بهورزي

  محمد رضا غالمي آقاي  جلب مشاركت مردمي  خانم مريم اميدي
  امور مالي

  آقاي محمود سامي  بهداشت حرفه اي  خانم مرضيه صدف  خانم الهام محمودي

  خانم جانجاني  امور آزمايشگاه  خانم الهام اجتهد  بهداشت روان  انم دكتر اخباريخ 
بهداشت دهان 

  ودندان
آقاي سيد مهرداد 

  جزايري
  آمار  آقاي حبيب اهللا رحيمي  امور اداري   خانم زهرا ايلياتي   بيماريهاي غيرواگير

  آقاي دكتر حلواچي

  گسترش

  دفتر رياست  آقاي  محسن جعفري
 آموزش سالمت  ين مشهديام البن خانم

      خانم مريم اسماعيلي

  خانم معصومه گندمي       خانم نرجس نوابي
شبكه بهداشت 
  آران و بيدگل

 بهداشت محيط  محبوبه بخشنده فر خانم        

  فاطمه واثقي خانم        
بهداشت 
  خانواده

        
  آقاي علي صالحي

  
بيماريهاي 

  واگير

  خانم شهناز خاندايي        
بهداشت 

  ارسمد

  



  بسمه تعالي
 

 7: شماره جلسه 
  

  وپس خوراند  فرمت گزارش دهي بازديدهادر  بررسي مجدد: عنوان جلسه   معاونت بهداشتي: مكان جلسه   25/2/93:  زمان جلسه 

      
  

  :موارد  مطروحه ومورد بررسي 

موردي مراكز با اولويت بازديد از طرف واحدهاي ستادي صورت طرح (هماهنگي قبلي واحد گسترش با واحدهاي ستادي درخصوص انتخاب مراكز نيازمند بازديد
 . گيرد

 بازددي و پايش از خانه هاي بهداشت و پايگاههاي بهداشتي عالوه برمراكز بهداشتي درماني انجام شود  •

اشتي شاغل هستند و نيز با توجه به با مراكز بهداشتي درماني قبل از تنظيم برنامه بازديد توسط واحد گسترش رد خصوص نيروهايي كه در دو مركز بهد •
 . روزهاي سياري پزشك هماهنگ شود از طريق واحد گسترش برناه سياري اعالم گردد

 در موراد عدم حضور بعضي نيروهاي مركز روز تعيين شود بازديد ، از جانب مركز بهداشتي به ستاد اطالع داده شود  •

 . برنامه بازديد و پايش تعيين گردد يك نفر در هريك از مراكز جهت مسئول هماهنگ كننده •

 . ضرورت حضور پزشكان در روند تعيين شده بازديد در جلسات ادواري آنان ، مطرح شود  •

 . فرايند ارسال و مراسالت توسط سركار خانم رجبي پيگيري شود •

 .غيبتهاي روز بازديد كه بدون هماهنگي قبلي مي باشد دقيقاً در فرم گزارش بازديد قيد شود •

 ساعات مرتبط با سرويس اياب و ذهاب رانندگان در •

 :مصوبات 

 با توجه به وجود مشكالت در فرايند ارسال و مراسالت ، مقرر گرديد اين مهم توسط سركار خانم رجبي پيگيري شود  •

يشگر مقرر گرديد فرم خط سير جهت با توجه به حضور جناب آقاي مطهريان ، طبق اظهارات ايشان و نظر به حضور همزمان دندانپزشكان و كارشناسان پا •
 تأمين وسيله نقليه از يكروز قبل از بازديد به واحد مربوطه تحويل داده شود 

 .همراهي و همكاري الزم بين پرسنل پايشگرواحدهاي ستادي با يكديگر و نيز دندانپزشكان با آنها جهت برگشت رأس ساعت يكسان صورت گيرد •

 .در دستور اولويتهاي كاري واحد نقليه قرار گيرد )ارجاع شده از طريق واحد گسترش(جدول تنظيم شده برنامه بازديد  •

 هماهنگي واحد نقليه با سرگروه پايش در موارد كنسل شدن برنامه بازديد انجام شود  •

 وسيله نقليه مناسب با توجه به مكان و بعد مسافت تعبيه شود  •

 ال برنامه زمانبندي بازديد به مراكز و و واحدهاي ستادي فرايندهاي دبيرخانه از تايپ نحوه انجام پايش ارس •

 جريان فرايند تهيه و تنظيم برنامه بازديد محدوده واحد گسترش  •

  تأمين وسيله نقليه •

  :دستور كار جلسه بعدي

•   



  در جلسه غائبين حاضرين در جلسه
  محل خدمت  م خانوادگينام و نا  محل خدمت نام و نام خانوادگي محل خدمت  نام و نام خانوادگي

مركز آموزش   خانم زهره رجبي
  بهورزي

  محمد رضا غالمي آقاي  جلب مشاركت مردمي  خانم مريم اميدي
  امور مالي

  آقاي محمود سامي  بهداشت حرفه اي  خانم مرضيه صدف  خانم الهام محمودي

  انيخانم جانج  امور آزمايشگاه  خانم الهام اجتهد  بهداشت روان  خانم دكتر اخباري 
بهداشت دهان 

  ودندان
آقاي سيد مهرداد 

  جزايري
  آمار  آقاي حبيب اهللا رحيمي  امور اداري   خانم زهرا ايلياتي   بيماريهاي غيرواگير

  آقاي دكتر حلواچي

  گسترش

  دفتر رياست  آقاي  محسن جعفري
 آموزش سالمت  ام البنين مشهدي خانم

      خانم مريم اسماعيلي

  م معصومه گندمي خان      خانم نرجس نوابي
شبكه بهداشت 
  آران و بيدگل

 بهداشت محيط  محبوبه بخشنده فر خانم        

  فاطمه واثقي خانم        
بهداشت 
  خانواده

        
  آقاي علي صالحي

  
بيماريهاي 

  واگير

  خانم شهناز خاندايي        
بهداشت 
  مدارس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بسمه تعالي
 

 8: شماره جلسه 
  

   پايش وارزشيابي: عنوان جلسه   معاونت بهداشتي: مكان جلسه   25/2/93:  زمان جلسه 

      

  :موارد  مطروحه ومورد بررسي 

تهيه و تنظـيم برنامـه    ،تامين وسيله نقليه پايش  ،ارسال برنامه بازديد به مراكز ، برنامه زمانبندي پايش از مراكز بهداشتي درماني  بررسي فرايندهاي
  تهيه شده توسط گروههاي تدوين فرايند انجام پايش از مراكز بهداشتي درماني ،پايش از مراكز بهداشتي درماني

 بررسي فرايندهاي مرتبط با نقليه و انجام هماهنگي الزم در اين خصوص باحضور مسئول محترم خدمات

 :مصوبات

با توافـق گـروه   . بهداشت تابعه نيز به صورت راندم انجام گيرددر بازديدهاي دوره اي از مركز و يا شبكه آران وبيدگل ، پايش از يكي از پايگاهها و خانه هاي  •
  )پايش 

الزم در خصـوص جابجـايي    اقـدام  با توجه به ارسال برنامه پايش به مراكز ، كاردانان و كارشناسان ناظر كه به صورت چرخشي در چند مركز فعاليـت دارند  •
  .محل كار خود با هماهنگي پزشكان مراكز انجام دهند 

  .كان در پايان بازديد و حضور كارشناسان از ابتداي بازديد الزامي است حضور پزش •

كاردان و كارشناسان بيماريها ، كالسهاي آموزشي و ترجيحـاً برنامـه سـياري    پزشكان ،واري بازديدحتي المقدور جلسات ادواحد گسترش جهت تهيه برنامه  •
  . مناطق را مد نظر قرار دهد 

و شيوه بيـان شـده در جلسـات قبلـي ،     پايش براساس چك ليستها  يو ذهاب نيروها در پايشهاي مناطق روستايي و انجام اصولبا توجه به هزينه زياد اياب  •
الزم اسـت ايـن    ..)و دندانپزشكان(زمان بيشتري جهت انجام پايش ها مورد نياز خواهد بود لذا در صورت اعزام همزمان گروه پايش با ساير افراد به روستاها 

  . د در غير اين صورت جهت بازگشت زودتر از موعد به شهر شخصاً اقدام نمايند نكاري الزم در اين خصوص داشته باشافراد هم

  .نشود مقرر گرديد وسيله نقليه پايش مناسب تعداد افراد و مسافت و مكان اعزامي باشد همچنين مسئوليت سرويس كاركنان در آن روز به ايشان محول •

واحد نقليه موظف است برنامه ريزي الزم جهت اقدام در زمينه جدول زمان بندي اعالم شده را انجام  ، نظيمي پايش از سوي گسترشپس از ارسال برنامه ت •
  . دهد و با سرگروهها هماهنگ باشند

  . هنگي الزم را انجام دهنددر صورت وجود مرخصيهاي اضطراري يكي از كاركنان مرتبط پايش الزم است پزشك مسئول مركز قبالً با سرگروه مربوطه هما •

  .تشكيل جلسه با حضور پزشك مسئول مركز و ساير كاركنان مرتبط در پايان پايش جهت جمع بندي و انجام هماهنگي هاي الزم الزامي است  •

  . دبير خانه نسبت به ارسال به موقع نامه هاي پايش به مراكز اقدام نمايد •

  .مراسالت مقرر گرديد اين مهم توسط امور اداري اجرايي گرددوسركار خانم رجبي در اين زمينه پيگيري نمايندبا توجه به مشكالت زياد در فرايند ارسال و •

 .مقرر شد اعضا بدون هماهنگي با مسئول كميته غيبت نداشته باشند و همچنين رأس ساعت مقرر در جلسه حضور داشته باشند •

 . ه شددر پايان گزارش گروه توانمند سازي نيز به اعضا ارائ •

 .در فرم گزارش بازديد قيد شود"غيبتهاي پرسنل درروز بازديدكه بدون هماهنگي قبلي مي باشد دقيقا •

 ››نحوه ارائه فيـدبك بـه مركـز    ‹‹ ، ››نحوه گزارش نويسي در مركز‹‹ ، ››شرح وظايف پايش شونده و پايشگر ‹‹ فرايندهايبررسي  :دستور كار جلسه بعدي
پيگيـري   ‹‹، ››نحوه ارزشـيابي پـايش  ‹‹، ››رسنل پنحوه تأثير پايش بر تنبيه  ‹‹، ››رسنلپنحوه تأثير پايش بر تشويق ‹‹ ، ››از مركزنحوه دريافت پسخوراند ‹‹،

 توسط اعضا صورت گيرد  ››نواقص مركز 

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در جلسهغايبين  در جلسهحاضرين
  محل خدمت  و نام خانوادگينام   محل خدمت نام و نام خانوادگي محل خدمت  نام و نام خانوادگي

  خانم زهره رجبي
مركز آموزش 

  بهورزي
  خانم مريم اميدي

جلب مشاركت 
  مردمي

  امور اداري   خانم زهرا ايلياتي 

 بهداشت مدارس  خانم شهناز خاندايي  بهداشت روان  خانم دكتر اخباري 
خانم معصومه 

  گندمي 
شبكه بهداشت 
  آران و بيدگل

آقاي سيد مهرداد 
  جزايري

اريهاي بيم
  غيرواگير

  فاطمه واثقي خانم
بهداشت 
  خانواده

آقاي  محسن 
  جعفري

  دفتر رياست

خانم مريم 
  اسماعيلي

  گسترش
    آموزش سالمت  ام البنين مشهدي خانم

  آقاي علي صالحي
  

  
  بيماريهاي واگير

  خانم جانجاني  خانم نرجس نوابي
بهداشت دهان 

  ودندان
محبوبه  خانم

  بخشنده فر
  امور آزمايشگاه  خانم الهام اجتهد      بهداشت محيط



  بسمه تعالي
 

  پايش وارزشيابي: عنوان جلسه   معاونت بهداشتي:مكان جلسه 1/3/93: زمان جلسه  9:شماره جلسه

      

  :موارد  مطروحه ومورد بررسي 

 :بررسي فرايندها با عناوين  •

 »گزارش به مركز نحوه انجام پايش در مركز ، نحوه ارائه «  •

 »  نحوه ارائه فيدبك به مركز ، نحوه پس خوراند در مركز ، نحوه ارسال پس خوراند از مركز بهداشتي درماني« 

 :مصوبات 

جهت جمع آوري مستندات انجام پايش وفرمهاي گزارش بازديد ارسالي و پسخوراند آن در مراكز ،تعيين مسئول هماهنگي برنامه پايش  •
 .د اما در حال حاضر مورد تأئيد اعضاء  قرار نگرفت مجدداپيشنهاد ش

فرمهاي پسخوراند و گزارش بازديد در واحدهاي مرتبطو در مركز بهداشتي درماني بايگاني شوند و دفتر گزارش بازديد نزد پزشك و يا مدير  •
 . نگهداري شودو يا يك فرد به انتخاب پزشك مسئول مركز مركز بهداشتي درماني 

 . يش جلسه با پزشك مسئول مركز و اعضاي تيم سالمت برگزار و نتايج نهايي در دفتر گزارش بازديد ثبت مي شوددر پايان پا •

 . در كليه مراحل پايش مسئوليت اقدامات انجام شده و ثبت نتايج به عهده پزشك مسئول مركز مي باشد •

مقرر شد جلسات مذكور با حضور نيروهاي بهداشت محيط و حرفه  گزارش ارسالي از معاونت در جلسات داخلي مركز مورد بررسي قرار گيرد و •
 .اي برگزار گردد

 مجزا شدن دفتر بازديد ناظر منطقه و واحدهاي ستادي به دليل نياز به پيگيري موارد ذكر شده در دفتر مذكور توسط طرفين مورد تصويب قرار •
 . وجود باشدنگرفت و مقرر شد يك دفتر بعنوان دفتر گزارش بازديد در مركز م

 . رونوشت گزارش بازديدها به دفتر معاونت ، واحد گسترش ، واحد مربوطه و در مورد بازديدهاي روستايي به مركز آموزش بهورزي ارسال گردد •

ه خواهند كارشناسان هربرنامه در مركز بهداشتي درماني پيگيري انجام اقدامات الزم در راستاي بهبود برنامه را دركنار پزشك مسئول به عهد •
  .داشت ومسئوليت ارسال به موقع گزارش بازديدها به مراكز و برنامه بازديدها به عهده امور اداري مي باشد

  :دستور كار جلسه بعدي

  بررسي ساير فرايندها •



      
  در جلسه غائبين  حاضرين در جلسه

  محل خدمت  نام و نام خانوادگي
ساعت ورود به

  جلسه
  خدمتمحل   نام و نام خانوادگي

ساعت ورود به
  جلسه

  محل خدمت  نام و نام خانوادگي

  خانم زهره رجبي
  بهورزيمركز آموزش 

  محمد رضا غالمي آقاي  8:30  جلب مشاركت مردمي  خانم مريم اميدي  8:00
  امور مالي

  آقاي محمود سامي  8:15  بهداشت حرفه اي  خانم مرضيه صدف  8:00  خانم الهام محمودي
  خانم مريم اسماعيلي

  8:00  سترشگ
  بهداشت مدارس  خانم شهناز خاندايي  8:45  آزمايشگاه  خانم الهام اجتهد

 )باهماهنگي( بهداشت خانواده  فاطمه واثقي خانم  8:00  آموزش سالمت  خانم ام البنين مشهدي  خانم نرجس نوابي
  بيماريهاي واگير  آقاي علي صالحي  8:30  بهداشت دهان ودندان  خانم مرضيه جانجاني  8:00  بهداشت محيط  خانم محبوبه بخشنده فر

  بهداشت روان  خانم دكتر اخباري   8:00  شبكه بهداشت آران و بيدگل  خانم معصومه گندمي      
  بيماريهاي غيرواگير  آقاي سيد مهرداد جزايري            
                
                
                
                



  »صورتجلسه « 
 

 معاونت بهداشتي : مكان جلسه -3 21/3/93:زمان جلسه-2 10 :شماره جلسه -1

  هماهنگي  توانمند سازي پرسنل در زمينه پايش: عنوان جلسه -4

 سمتنام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي

 خانم رجبي

 خانم واثقي

 مسئول كميته پايش

 عضو كميته پايش

 خانم دكتر اخباري

 خانم مشهدي

 عضو كميته پايش

 عضو كميته پايش

    

  :صوبات م

  .توانمند سازي پرسنل محيطي در زمينه خود ارزيابي در سطح يك صورت گيرد - 1

  .ومهارت پرسنل محيطي در زمينه پايش در سطوح مختلف انجام شود  نيازسنجي در خصوص بررسي آگاهي و نگرش - 2

  .انجام شودبر اساس نتايج نياز سنجي ،آموزش و توجيه پرسنل در خصوص موضوع پايش به صورت عيني  - 3

  .تقويت تيم هاي پايش مراكز نسبت به انجام پايش سطح يك بر اساس چك ليست هاي خود ارزيابي صورت گيرد - 4

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بسمه تعالي                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پايش وارزشيابي: عنوان جلسه   معاونت بهداشتي مكان جلسه دفتر  22/3/93: زمان جلسه   11: شماره جلسه 

  :ومورد بررسي طروحهمموارد

 تدوين فرايند تأثيرپايش و نظارت برتشويق و تنبيه پرسنل  -

 ارائه فرمت يكسان جهت تدوين چك ليست پايش -

  :نظرات ارائه شده توسط نمايندگان واحدهاي ستاديطبق مصوبات 

كه مقررگرديد بعد از تهيه احساس شد ) چك ليست مناسب( پس از طرح فرايند تشويق در پايش ، نياز   به وجود ابزارمطلوب  -
 .ابزار مناسب براي سطوح مختلف پايش ، فرايند مطرح شده تدوين گردد

 :در خصوص تهيه چك ليست هاي سطوح مختلف مقررشد -

 .در مراكز بر عهده پزشك مسئول وتيم پايش مركز خواهدبود1مسئوليت انجام بازديد سطح  -

 .استفاده شود 1سطح  از نظرات پرسنل محيطي توانمند جهت تهيه چك ليست -

 2بصورت فردي تكميل وتوسط تيم پايش مركز امتياز داده شود و چك ليستهاي سطح  1مقرر شد چك ليست هاي پايش سطح  -
 .به صورت واحدي در ستاد امتياز داده شود

 .چك ليست يكي از واحدهايي كه تهيه شده مورد بررسي قرار گيرد  -

ل محيطي كه در جلسات قبلي پايش حضور داشتند ارسال نمايد تا براساس آن ، مقرر شد مركز آموزش بهورزي ليست پرسن -
 .واحدها اقدام به دريافت نظرات وكمك هاي آنان بنمايند

در تدوين چك ليستها عالوه بر جلب همكاري نيروهاي محيطي مذكور از نيروهاي متناظر در شبكه آران وبيدگل هم استفاده  -
  .شود

 :دستور كار جلسه بعدي 

  تهيه شده توسط بهداشت محيط 1بررسي چك ليست هاي سطح -

  تهيه فرمت نهايي  چك ليست فوق-



  
  
  
  
  
  
 

  
  

 .غيبت موجه بوده است*

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در جلسه غائبين  حاضرين در جلسه
  محل خدمت  نام و نام خانوادگي  محل خدمت  نام و نام خانوادگي  محل خدمت  نام و نام خانوادگي

  آموزش سالمت  ام البنين مشهدي خانم  مركز آموزش بهورزي  زهره رجبيخانم 
آقاي سيد مهرداد 

  *جزايري
  بيماريهاي غيرواگير

  

 خانم الهام محمودي  بهداشت محيط  محبوبه بخشنده فر خانم  بهداشت روان خانم دكتر مرضيه اخباري 
  مركز آموزش بهورزي  

  دفتر رياست  آقاي محسن جعفري  امور آزمايشگاه  اجتهد خانم الهام  بهداشت خانواده  فاطمه واثقي خانم
  بهداشت دهان ودندان  خانم مرضيه جانجاني  امور اداري    خانم زهرا ايلياتي  بيماريهاي واگير  آقاي علي صالحي

      بهداشت مدارس  خانم شهناز خاندايي  واحد گسترش  خانم مريم اسماعيلي

ب مشاركت جل  خانم مريم اميدي  گسترش  خانم نرجس نوابي
      مردمي

آقاي مهندس اعتمادي   شبكه بهداشت آران و بيدگل  خانم معصومه گندمي 
      بهداشت حرفه اي  پور



  بسمه تعالي  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پايش وارزشيابي: عنوان جلسه   معاونت بهداشتي دفتر :مكان جلسه  29/3/93: زمان جلسه   12 :شماره جلسه 

 

 :مطروحه موارد
در ابتدا ي جلسه توضيحاتي در خصوص لزوم توجه به معيارهاوشاخصهاي  ارزشيابي در پايان اجراي پايش وتعيـين ميـزان ارتقـاء     -

سپس در ادامـه گـزارش علمـي در خصـوص مراحـل پـايش و       . واحدها در برنامه هاي مختلف، توسط سركار خانم رجبي ارائه شد
اطالعات ومستندات پايش ونحوه تفكيك اقدامات انجام شده در بازديد ها در بخشهاي درونداد ،فرايند ارزشيابي ،نحوه جمع آوري 

كه  با مشورت اعضاي محترم هيئت علمي وبررسي رفرنس ها در اين مورد تهيه شده بود ارائـه گرديـد و مـورد بحـث     ...وبروندادو
 )باشد گزارش مذكور پيوست صورتجلسه مي .(وبررسي اعضا قرار گرفت 

 
براساس مطالب مطروحه فوق )كمي(به داده هاي)كيفي(فرمت جديد ويكسان  چك ليست پايش با توجه به اهميت تبديل فعاليتها-

  .مورد توافق اعضا قرار گرفت
 
 

  :نظرات ارائه شده توسط نمايندگان واحدهاي ستاديطبق مصوبات 
  
 .نجام شده و نتايج آنها، بصورت كمي  وكيفي به واحدمرتبط اعالم شودپايش هابه صورت مستمر و مداوم توسط تيم پايش مركز ا-
،افزايش تعامل با يكديگر و توانمندي نيروها در پايش ...اطالع رساني وهماهنگي بيشتر واحدها ي ستادي در مورد ادغام برنامه ها و-

  .ونظارت از امور مهم  برنامه هاي معاونت قرار گيرد
  .ميته شرح وظايف تدوين وبه واحدها ابالغ گرددشرح وظايف نيروها در ك-
اعضاي كميته توانمند سازي نسبت به تهيه حداقل ده سوال ازاصول وفنون پايش در حيطه هاي آگاهي ونگرش وعملكـرد تـا سـه    -

  .شنبه هفته آينده وارائه به دبير كميته اقدام نمايند
  .خل واحدي مطرح ونسبت به توجيه كليه اعضا اقدام نمايند اعضاي گروه پايش گزارش ارائه شده را در جلسه مشترك دا-
  .يكشنبه به واحدها ارسال شودروزصورتجلسه تا -
ليست سطح يك از اسامي تيم پـايش مراكـز كـه توسـط مركـز آمـوزش بهـورزي در اختيـار          مقررشد واحدها براي طراحي چك-

  .واحدهاقرار گرفته كمك بگيرند
  .مطرح ونهايي شد و مقرر گرديد واحدها نسبت به تكميل فرم مذكور اقدام نمايند )  فرم پيوست(فرم چك ليست پايش -
.  

 
 :دستور كار جلسه بعدي 

  بحث وبررسي پيرامون منابع انساني وفيزيكي در پايشها ونحوه برخورد با مشكالت موجود در مراكز  با توجه به اهميت آنها  -
  واحدها به صورت تمريني  دچك ليست توسطثبت يك نمونه از برنامه ها در  فرمت جدي -

  



  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در جلسه غائبين  حاضرين در جلسه
  محل خدمت  نام و نام خانوادگي  محل خدمت  نام و نام خانوادگي  محل خدمت  نام و نام خانوادگي

  خانم زهره رجبي
 كارشناس مسئول 
 آموزش بهورزي

  وكاركنان
  بهداشت دهان ودندان  خانم مرضيه جانجاني  بهداشت محيط  بخشنده فر محبوبه خانم

  گسترش  خانم نرجس نوابي  امور آزمايشگاه  خانم الهام اجتهد  بهداشت روان خانم دكتر مرضيه اخباري 

  امور اداري    خانم زهرا ايلياتي  بهداشت مدارس  خانم شهناز خاندايي  بهداشت خانواده  فاطمه واثقي خانم
  جلب مشاركت مردمي  خانم مريم اميدي  بهداشت حرفه اي  خانم مرضيه صدف   بيماريهاي واگير  ي صالحيآقاي عل

      دفتر رياست  آقاي محسن جعفري  واحد گسترش  خانم مريم اسماعيلي

  آموزش سالمت  ام البنين مشهدي خانم
آقاي سيد مهرداد 

  جزايري

بيماريهاي 
  غيرواگير

  
    

         شت آران و بيدگلشبكه بهدا  خانم معصومه گندمي 



  بسمه تعالي

  
  

  عملكرد پايش وارزشيابي: عنوان جلسه   معاونت بهداشتي دفتر :مكان جلسه  12/4/93: زمان جلسه   13 :شماره جلسه 

 

 :موارد مطروحه 
م در خصوص  نحوه تكميل فرم وعملكرد بررسي يك نمونه  فرم گزارش بازديد تكميل شده توسط واحدهاي ستادي  وارائه توضيحات الز- -

  كميته توسط سركار خانم رجبيقبلي يكسان واحدها بر اساس مصوبات 

  مطالعه گزارش ارائه شده وكتب مختلف وآموزش به ساير افراد واحد، جهت جلب مشاركت ساير اعضاء واحد -
آن وارائه  تمريني  بررسيتوسط آقاي صالحي و  واحد واگيرتوسط خانم دكتر اخباري و واحد بهداشت روان يك برنامه  چك ليست سطح ارائه  -

 توضيحات در اين خصوص 

ارائه توضيحات مجدد در خصوص اهميت وكاربرد چك ليست بر اساس مدل زنجيره اي فرايندوضرورت توجه به ارزشيابي نتايج در پايان سال  -
 

 :مصوبات  
 .به امور اداري نيز  ارسال گردد ،يندرونوشت گزارش بازديدها عالوه برموارد مطرح شده در فرا •
 .هماهنگي الزم را با مركز مربوطه انجام دهد برنامه پايش سرگروه ،برنامه اجرايدر صورت تغيير در  •
به دليل اهميت حضور نيروهاي مورد نياز كه در جلسات قبل به آن اشاره شد الزم است تا براي تاكيد وفرهنگ سازي اين مورد در پايشها كه  •

  .تا تعدادغائبين در بازديدها به حداقل ممكن برسد.اكنون رعايت نميشود امور اداري  نسبت به پيگيري دقيق ومستمر اقدام نمايدهم 
بازديد كنندگان ترجيحا علت غيبت را در بخش غايبين فرم مذكور  ثبت نمايندتا امور اداري ضمن كنترل ، تأييد آن در اسرع وقت نسبت به  •

مـار غيبتهـا بـه معـاون  محتـرم      آ جمع بندي سپس مركز ، واحد گسترش و واحد ستادي مجري برنامه پايش اقدام نموده وارسال فيدبك به 
  .ارسال گردد  بهداشتي ومسئول كميته

  .رت گيرداستخراج گردد تا پس از سه ماه از اجراي برنامه نيز مقايسه اي صو توسط امور اداري ماهه اول 3آمار غيبتها در جريان بازديد در  •
... مثل بهداشت خانواده ، بهداشت حرفه اي، بهداشـت محـيط و   فني  بر برخي گروههاي هدف  نظارتاعمال تبعيض در به منظور پيشگيري از  •

 .اقدام نمايند... مقررشد اموراداري نسبت به برنامه ريزي وانجام نظارت برساير گروههاي هدف مانند مديران ،متصديان پذيرش و
قيـد  )با فعل كامـل  (به صورت جمله  "اقدامات الزم جهت بهبود وضعيت موجود"و "موارد قابل اصالح"ش بازديد،نگارش ستون هاي درفرم گزار •

تأكيد مجددمصوبه قبلي جلسات پايش با توجه به بررسـي  (شودودر بند نقاط قوت، پيشنهاد شد حتي المقدور در صد پوشش خدمات ذكر گردد
 ).بازديدها فرمهاي تكميل شده مذكور در

در سـتون  )بـدون وجـود مـوارد قابـل اصـالح      (با توجه به لزوم ثبت يكسان فرم گزارش بازديد توسط پايشگران در صورت ارائه پيشنهادات كلي  •
 .درج شود" اقدامات الزم جهت بهبود وضعيت موجود"
پاسخ به برخي سواالت در جهت  بعضي جلسات پايشي در از حضور اعضاء هيئت علماستفاده با توجه به نظرات ارائه شده توسط اعضاء كميته ،  •

  .خصوص نحوه تكميل چك ليستها پيشنهاد شد
  .مجدد يادداشت ودر جلسه مذكور ارائه نمايند جهت بازنگريرادر فرم گزارش بازديد فعلي مشاهده شده اشكاالت واحدها  •
  .به مركز آموزش بهورزي پيام كنند 17/4/93تا تاريخ  تهيه وبراساس فرمت ارسالي يك را چك ليست سطح مقررشد كليه واحدها  •
،مطالعه جلد يك كتاب  روشها و فنون تدريس ... درحيطه هاي آگاهي وعملكردو 1چك ليست سطح  جهت استفاده از افعال مناسب در نگارش  •

 .ويژه مربيان بهورزي توصيه شد
 .توسط مركز آموزش بهورزي اخذ گرددي برنامه آموزشي واجرا )با توجه به ماهيت آموزشي آنها(مجوز بعضي جلسات پايش  •
 . آن دسته ازاعضاكه در جلسه آموزشي قبلي حضور نداشتند نسبت به هماهنگي ودريافت آموزش الزم اقدام نمايند •

 :دستور كار جلسه بعدي 

  ر دستورالعمل آنيا د 1چك ليست سطح  out putشاخصها و يا حدانتظار در بخش  ثبتمطالعه الزم توسط اعضاء جهت  •
 تهيه چك ليست پايش مديران طبق فرمت تعيين شده توسط جناب آقاي جعفري با همكاري واحد گسترش و امور اداري •

  ويا انجام پايش به صورت فردي و واحدي1تعيين امتيازات به صورت فردي يا واحدي  در چك ليست پايش سطح  •



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جلسهدر  غائبين  حاضرين در جلسه
  محل خدمت  نام و نام خانوادگي  محل خدمت  نام و نام خانوادگي  محل خدمت  نام و نام خانوادگي

  خانم زهره رجبي
 كارشناس مسئول 
 آموزش بهورزي

  وكاركنان
با  بهداشت خانواده  فاطمه واثقي خانم  بهداشت محيط  محبوبه بخشنده فر خانم

  هماهنگي قبلي

      امور آزمايشگاه  خانم الهام اجتهد  روان بهداشت خانم دكتر مرضيه اخباري 

      بهداشت مدارس  خانم شهناز خاندايي  امور اداري    خانم زهرا ايلياتي
      بهداشت حرفه اي  خانم مرضيه صدف   بيماريهاي واگير  آقاي علي صالحي

      دفتر رياست  آقاي محسن جعفري  واحد گسترش  خانم مريم اسماعيلي

  زش سالمتآمو  ام البنين مشهدي خانم
آقاي سيد مهرداد 

  جزايري

بيماريهاي 
  غيرواگير

  
    

  خانم مرضيه جانجاني  شبكه بهداشت آران و بيدگل  خانم معصومه گندمي 
بهداشت دهان 

      ودندان

جلب مشاركت   خانم مريم اميدي  گسترش  خانم نرجس نوابي
      مردمي

آموزش  مربي مركز   محمودي خانم الهام
          بهورزي



  
  بسمه تعالي                   

  
  
  
  

   پايش وارزشيابي: عنوان جلسه   معاونت بهداشتي دفتر :مكان جلسه  93/ 4  / 25: زمان جلسه   14 :شماره جلسه

 

 : مطروحه موارد
 :ارائه توضيحاتي توسط جناب آقاي دكتر فخري درموارد ذيل

زنجيره اي فرايند  توسط واحدهاي بهداشت حرفه اي،رابطين  در اين جلسه نمونه چك ليستهاي تهيه شده  بر اساس مدل
وبهداشت مدارس به صورت عملي به بحث گذاشته شد واشكاالت موجود در هركدام از بخشهاي درونداد ،فرايند وبرونداد در فرم 

  :هاي فوق مورد بررسي قرار گرفت وسپس جناب آقاي دكتر فخري  به تشريح موارد زير پرداختند 

  بي به روش مدل زنجيره اي فرايند  مفاهيم ونكات كليدي آن ونيز تطبيق هر فعاليت با بخشهاي مذكور ارزشيا -
 1نحوه نگارش صحيح جمالت و افعال در هر بخش از فرايند پايش در چك ليست سطح  -
تـدوين  بررسي عملي نمونه چك ليست هاي تهيه شده توسط واحدهاي بهداشت حرفـه اي ، بهداشـت مـدارس و رابطـين و      -

 اشكاالت وراهكارهاي مرتبط با آنها

 تشريح معاني هركدام از بخشهاي فرم مذكور جهت ثبت فعاليتهاي متناسب با هركدام  -

  :مصوبات
مطابقـت  )نتايج –فرايند  -منابع –مهارت  -آگاهي(با هريك از بخشهاي فرم مذكور   1فعاليتهاي ثبت شده چك ليست سطح  -

 .داده شوند
  .تغييريابد» نوع شاخص« به واژه  1در فرم چك ليست سطح » دنحوه بازدي« واژه  -
 .در بخش فرايند فرم فوق با توجه به معني آن  حذف گردد  » عملكرد« كلمه  -
كارشناس برنامه ها سعي كنند فعاليتهاي مهم وكليدي را در چك ليست ثبـت نماينـد تـااز وفـور داده هـا ي غيـر ضـروري         -

 .اليت ، مي تواند نشانگر ساير فعاليتهاي ديگر آن برنامه باشدگاهي بررسي يك فع. جلوگيري شود
 .بين موارد ثبت شده در بخشهاي درونداد ،فرايند  وبرونداد در بخشهاي مختلف چك ليست بايستي ارتباط وجود داشته باشد -
 .هر كدام از بخشها با استفاده از شاخصهاي مربوط به آنها موردسنجش قرار گيرد -
 .شاخصهاي  حد انتظار واحد در دستوراالعمل آورده شودميزان پوشش ها و -
 .فايل صوتي چهاردهمين جلسه پايش در اختيار واحدها قرار گيرد -

 

 :دستور كار جلسه بعدي .
  ارائه چك ليست ساير واحدهاي ستادي جهت طرح در جلسه و بازنگري الزم  -
  بررسي چك ليست پايش مديران -

  



  
  

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در جلسه ينغائب  حاضرين در جلسه
  محل خدمت  نام و نام خانوادگي  محل خدمت  نام و نام خانوادگي  محل خدمت  نام و نام خانوادگي

 آموزش بهورزي مركز   خانم زهره رجبي
  گسترش  خانم نرجس نوابي  بهداشت محيط  محبوبه بخشنده فر خانم  وكاركنان

خانم دكتر مرضيه  
  امور اداري    خانم زهرا ايلياتي  زمايشگاهامور آ  خانم الهام اجتهد  بهداشت روان  اخباري

  واحد گسترش  خانم مريم اسماعيلي  بهداشت مدارس  خانم شهناز خاندايي  بهداشت خانواده  فاطمه واثقي خانم

محمد حسين  آقاي  بيماريهاي واگير  آقاي علي صالحي
      بهداشت حرفه اي  معماري

      دفتر رياست  فريآقاي محسن جع  آموزش بهورزي مركز   خانم الهام محمودي
ام البنين  خانم

  بيماريهاي غيرواگير  آقاي سيد مهرداد جزايري  آموزش سالمت  مشهدي
  

    

      جلب مشاركت مردمي  خانم مريم اميدي شبكه بهداشت آران و بيدگل  خانم معصومه گندمي 
      آمار  رحيمي... آقاي حبيب ا  بهداشت دهان ودندان  خانم مرضيه جانجاني



  
  بسمه تعالي                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  پايش وارزشيابي: عنوان جلسه   معاونت بهداشتي دفتر :مكان جلسه  93/   5/ 2: زمان جلسه   15 :شماره جلسه

 

 :مطروحه موارد
انمند ومنظم  اعضاي وتقدير از حضور توارائه توضيحاتي توسط جناب آقاي دكتر مروجي در خصوص اهميت امر پايش و ارزشيابي عملكرد  -

  پايش وارزشيابي عملكرد در اين جلسات 
نتايج حاصل از نظر سنجي اعضاي كميته پايش و ارزشيابي عملكرد ،  طرح تعيين روند پايشهاي ويژه  جهت مراكـز بـا كسـب     ارائه گزارش  -

زشيابي از پايش هاي انجام شده در مراكزو بررسـي  طرح لزوم ار  امتياز كمتر از حد انتظاروضرورت پيگيري اينگونه واحدها تا حصول نتيجه ،
 فعال نمودن تيم پايش در مراكز توسط سركارخانم رجبي ،وضعيت موجود وميزان تحقق اهداف 

 

  :مصوبات 
اقـدام   ي بازديد خود را در  قالب فرمت تهيه شده پاسخ ندادند ، واحدها نسبت به برگشت آنپسخوراند ها  ،با توجه به اينكه بعضي از مراكز -

 .نمايندو پزشك مسئول  مركز را مجددا  توجيه نمايند
نيـاز   به دليل نواقص زياد  مراكزي كه طي انجام پايش ، نمره چك ليست كمتر از حد انتظار كسب كرده اند و يا براساس فرم گزارش بازديد ، -

اسان مركز ارتقايي صورت نگرفته است، نيـاز بـه پيگيـري    برنامه ها دارند ويا در طي بازديدهاي متوالي كارشن به اصالحات بسيار در اجراي
  .بازديد شوند "كارشناسان ستادي ومداخله جدي در اين زمينه دارند بايستي طي مدت مهلت داده شده   مجددا

 .مسئوليت اطالع رساني چنين پايشهايي به واحد گسترش جهت برنامه ريزي ،به عهده واحد مربوطه ميباشد -
 :ي وضعيت پايش مراكز كه چك ليست  آن باهمكاري سركار خانم اسماعيلي  تهيه ميشود موارد زير در نظر گرفته شود مقررشد جهت بررس -

بت و ث وجود برنامه زمانبندي بازديد، ثبت در دفتر گزارش بازديد و شماره سريالهاي آن، تواتر زماني ،اطالعاتي مثل وجود تيم پايش در مركز 
  .... زديد ، ،نحوه صحت انجام پايشها وگزارشها وبا نتايج پايش در دفتر 

 .به مراكز روستايي اقدام نمايد اعضا پايش گروهي از واحد گسترش نسبت به برنامه ريزي جهت تكميل پرسشنامه  واعزام -

ت بـه برنامـه   جهت كاهش اتالف وقت وتسريع در روند تهيه چك ليستها ،مقررشد  مركز آموزش بهورزي با مشاركت واحدهاي ستادي نسب -
 .اقدام نمايد 1ريزي جلسات كارگروه با حضور واحدهمتا در شبكه آران وبيدگل جهت تهيه چك ليست پايش سطح 

 .مقرر شد  گروه توانمندي پايش نسبت به طراحي و تكميل  سواالت نيازسنجي و  ارسال آنهابه واحدها اقدام نمايد  -
  

   :دستور كار جلسه بعدي 
 ژه توسط سركار خانم اسماعيلي تهيه فرايند پايش وي -

 كزامر ناظر زمانبندي پايش كاردان و كارشناساستاندارد وقابل اجرا ي برنامه تهيه  -
  .بررسي فرايند پيگيري پايش واحدهايي كه نياز به انجام اصالحات زيادي دارند ويا تغييري در روند ارتقاء خدمت انان رخ نداده است -
  خانه بهداشت بررسي شاخصهاي اتاق پزشك و- 

  
  

  در جلسه غائبين  حاضرين در جلسه



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محل خدمت  نام و نام خانوادگي  محل خدمت  نام و نام خانوادگي  محل خدمت  نام و نام خانوادگي

 آموزش بهورزيمركز  خانم زهره رجبي
  وكاركنان

  خانم الهام اجتهد  بهداشت محيط  محبوبه بخشنده فر خانم
  )ماهنگي قبلي با ه(

امور 
  آزمايشگاه

  خانم شهناز خاندايي  گسترش  خانم نرجس نوابي  الهام محمودي
  )با هماهنگي قبلي (

بهداشت 
  مدارس

  دفتر رياست  آقاي محسن جعفري  جلب مشاركت مردمي  خانم مريم اميدي  بهداشت دهان ودندان  خانم مرضيه جانجاني
  بهداشت روان خانم دكتر مرضيه اخباري   بهداشت حرفه اي  د حسين معماري آقاي محم  بيماريهاي واگير  آقاي علي صالحي

  بيماريهاي غيرواگير  آقاي سيد مهرداد جزايري  واحد گسترش  خانم مريم اسماعيلي
  

با ( فاطمه واثقي خانم
  )هماهنگي قبلي 

بهداشت 
  خانواده

      امور اداري    خانم زهرا ايلياتي  آموزش سالمت  ام البنين مشهدي خانم
         شبكه بهداشت آران و بيدگل  خانم معصومه گندمي 



  
  بسمه تعالي                   

  
  
  

  

 
  
  

  پايش وارزشيابي: عنوان جلسه   كالس آموزشي  معاونت بهداشتي :مكان جلسه  93/   5/ 16: زمان جلسه   16 :شماره جلسه

 :مطروحه موارد
  مرور مصوبات جلسه قبلي -
 ائه چك ليست بررسي وضعيت پايش مراكز توسط خانم اسماعيليار -

 از مراكز وخانه هاي بهداشت "پايش ويژه "تدوين  فرايند -

 

  :مصوبات 
 .در چك ليست تهيه شده ، پايش دندانپزشك نيز اضافه گردد -
نامه هاي خود ، چك ليست بررسي وضـعيت  طبق برنامه ماهانه عالوه بر انجام پايش بر) بويژه اعضاي كميته پايش( كليه كارشناسان واحدها -

 .پايش مراكز را نيز تكميل كنند
وجود نواقص متعدد در يك واحد موارد را دقيقا  بررسي و با حضور اعضاي تيم پـايش ،پزشـك   كليه كارشناسان ستادي پايشگر موظفند در صورت   -

كيفيـت   ه در زمينه هاي مختلف براي ارتقاءراهكارهاي مناسب جهت انجام مداخلمركز و افراد واحد پايش شونده  علل وجود نواقص را ريشه يابي  نموده و
 .   خدمات را ارائه بدهند

اقدام  الزم در زمينه آموزش مهارت و عملكرد پرسنل مركز توسط تيم  ،ه مطرح شده است در صورت نياز به مداخلهموارد خاص كه در فرايند پايش ويژ در -
   .    پايش مراكز انجام شود 

برنامه ريزي اوليه براي تشكيل گروههاي كاري متشكل از كارشناس مسئول برنامه در كاشان و شبكه آران و بيدگل ونيروهاي محيطي توسط  -
 .واحد مربوطه انجام و تا پايان مرداد ماه ، كليه چك ليست ها تكميل گردد

 .ي و اساتيد دانشگاه صورت گيرد برنامه ريزي مرحله دوم  تدوين چك ليست ها ، توسط مركز آموزش بهورز -

 .در مورد لزوم انجام تكميل چك ليست يررسي وضعيت پايش از مراكز، مسئول نقليه توسط خانم رجبي  توجيه گردد -

   :دستور كار جلسه بعدي 
 توسط خانم اسماعيلي ارائه نتايج چك ليست  بررسي وضعيت پايش مراكز -

  كزامر ناظر نبندي پايش كاردان و كارشناسزمااستاندارد وقابل اجرا ي برنامه تعيين  -

  غائبين در جلسه  حاضرين در جلسه
  محل خدمت  نام و نام خانوادگي  محل خدمت  نام و نام خانوادگي  محل خدمت  نام و نام خانوادگي

مركزآموزش بهورزي   خانم زهره رجبي
  وكاركنان

  خانم الهام اجتهد  بهداشت محيط  محبوبه بخشنده فر خانم
  )هماهنگي قبلي با (

امور 
  آزمايشگاه

  خانم شهناز خاندايي  گسترش  خانم نرجس نوابي  الهام محمودي
  )با هماهنگي قبلي (

بهداشت 
  مدارس

  دفتر رياست  آقاي محسن جعفري  جلب مشاركت مردمي  خانم مريم اميدي  بهداشت دهان ودندان  خانم مرضيه جانجاني
  بهداشت روان خانم دكتر مرضيه اخباري   بهداشت حرفه اي  مد حسين معماري آقاي مح  بيماريهاي واگير  آقاي علي صالحي

  بيماريهاي غيرواگير  آقاي سيد مهرداد جزايري  واحد گسترش  خانم مريم اسماعيلي
  

با (فاطمه واثقي  خانم
  )هماهنگي قبلي 

بهداشت 
  خانواده

      امور اداري    خانم زهرا ايلياتي  آموزش سالمت  ام البنين مشهدي خانم
         شبكه بهداشت آران و بيدگل  خانم معصومه گندمي 



  
  بسمه تعالي                   

  

  پايش وارزشيابي: عنوان جلسه   معاونت بهداشتي  دفتر :مكان جلسه  93/ 6/ 16: زمان جلسه   17 :شماره جلسه

 :مطروحه موارد
ماعيلي مطـابق  ستوسط سركار خانم ا 93سه ماهه اول سال  در تيم هاي پايشاز خانه هاي بهداشت تحت پوشش توسط ارائه گزارش روند بازديد  -

  جدول پيوست
  و كاهش كميت وكيفيت پايشها در حال حاضر بازديد كاردان يا كارشناس ناظر نبود برنامه -
 اتي غيبت ها در طول انجام بازديد هاي گروهي واحدهاي ستادي توسط سركار خانم ايلي بررسيارائه گزارش در خصوص  -

 آموزش مديران مراكز بهداشتي  تاكيد بر -

 عدم آگاهي بعضي پزشكان از شرح وظايف كاردان يا كارشناس ناظر و نيز از نقش خودشان در امرپايش  -

 و در نتيجه عدم تسلط و تمركز بر وظايف محوله )ماه  7-9حداكثر (عدم ماندگاري پزشكان در مراكز روستايي  -

 در روستاها  نيروي مناسب  با وجود كز بهداشتي روستايي عملكرد ضعيف  نيروها در مرا -

 ضرورت پايش مستمر بخصوص در مراكز روستايي با توجه به حجم باالي مشكالت و منابع آن  -

 نبود جايگاه مشخص و نيز شرح وظايف معين نيروها در مراكز بهداشتي  -

 ... ايط منطقه ، مشكالت بهداشتي موجود ، جمعيت منطقه وضرورت چينش صحيح و توزيع متناسب نيروها در مراكز با توجه به شر -

  :مصوبات 
ه بحث ضرورت  وجود شرح وظايف نيروها  مجددا مطرح ومقررشد  سركار خانم ايلياتي  شرح وظايف جديد ابالغي از وزارت متبوع براساس طـرح طبقـ   -

 .يل كميته شرح وظايف اقدام نمايدبندي مشاغل را به واحدها ارسال نمايد ونسبت به دريافت نظرات آنها وتشك

العمل تواتر  انجام بازديد توسط تيم پايش مراكزدر روستاهاي اقماري و خانه هاي بهداشت ، نظرات واحد هاي ستادي راستاندارد ودستو در مورد تعيين  -
 .در كميته بعدي  پايش مطرح شود

 .پايشها توسط واحد گسترش وواحدها دريافت شودبرنامه زمانبندي پايش داخلي مراكز ونظارت بر نحوه انجام اين  -

بـه مراكـز   با توجه شكايات مراكز مبني بر مفقود شدن تعداد ي از نامه هاي ارسالي از مراكز به دبيرخانه ، فراينـد مـذكور توسـط امـور اداري تنظـيم و      -
 .روستايي ابالغ گردد

ر قسمت باالي فرم گزارش بازديد ، مقرر گرديد اين مـورد در قسـمت مـوارد قابـل     با توجه به كلي بودن آيتم تعيين وضعيت بهداشت  ونظافت مراكز د -
 . اصالح كامال شفاف بيان شود تا پرسنل بتوانند مداخله الزم را انجام دهند

دات الزم را در قسـمت باتوجه به گزارشات بازديد اسالي به مراكز وبرطبق مصوبات جلسات قبلي ،  هنوز بعضي از واحدها در فرم گزارش بازديد پيشـنها  -
 .ثبت گردد)نقاط ضعف ( موارد قابل اصالح  مطرح ميكنند كه الزم است واحدها به اين نكته توجه نمايند ودر قسمت موارد قابل اصالح   

  .مقرر شد جلسات پايش وارزشيابي عملكرد روزهاي يكشنبه برگزار شود-

  : دستور كار جلسه بعدي 
  مروري بر مصوبات قبلي  -

شبكه آران و بيدگل توسط سـركار خـانم    93ه گزارش روند بازديد از خانه هاي بهداشت تحت پوشش تيم هاي پايش مراكز در سه ماهه اول سال ارائ -
 گندمي 

  بررسي وجمع بندي نظرات واحدهاي ستادي در خصوص دستورالعمل نحوه بازديد تيم پايش مراكز  از خانه هاي بهداشت تحت پوشش وارائه گزارش -



 
  
  
  

  

 
  
  
  
  

  
  
  

               
 

                                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  غائبين در جلسه  حاضرين در جلسه
  محل خدمت  نام و نام خانوادگي  محل خدمت  نام و نام خانوادگي  محل خدمت  نام و نام خانوادگي

  خانم زهره رجبي
مركزآموزش بهورزي 

  وكاركنان

  خانم الهام اجتهد  دفتر رياست  آقاي محسن جعفري
  

امور 
  آزمايشگاه

با (خانم مريم اميدي  بهداشت خانواده  فاطمه واثقي  خانم  الهام محمودي
  )هماهنگي قبلي 

جلب 
مشاركت 
  مردمي

  بهداشت روان خانم دكتر مرضيه اخباري   بهداشت حرفه اي  آقاي محمد حسين معماري   بيماريهاي واگير  آقاي علي صالحي

  بيماريهاي غيرواگير  آقاي سيد مهرداد جزايري  واحد گسترش  خانم مريم اسماعيلي
  

با ( نوابي خانم نرجس
  گسترش  )هماهنگي قبلي 

  خانم مرضيه جانجاني  امور اداري    خانم زهرا ايلياتي  آموزش سالمت  ام البنين مشهدي خانم
بهداشت 

  دهان ودندان

  خانم شهناز خاندايي  شبكه بهداشت آران و بيدگل  خانم معصومه گندمي 
      بهداشت مدارس  

          بهداشت محيط  محبوبه بخشنده فر خانم



  بسمه تعالي                   
  پايش وارزشيابي: عنوان جلسه   معاونت بهداشتي دفتر:مكان جلسه  93/ 6/ 23: زمان جلسه   18:شماره جلسه

  :مطروحه موارد
 : ذيل ارائه توضيحاتي توسط سركار خانم رجبي پيرامون موارد  -

الي ازوزارت نامه وزارت متبوع در خصوص رتبه بندي دانشگاهها و انجام پايش مديران در مهرماه سالجاري و ضرورت اطالع رساني چك ليست هاي  پايش  ارس -
 جهت ارائه آمار هاي مورد نياز به دفتر معاونت بهداشتي

 ارائه نظرات در مورد  فرمهاي نظر سنجي از ادارات كل  -

 مصوبات جلسات گذشته مروري بر  -

 1با توجه به عدم وجود نظارت در سطح ) مراكز بهداشتي(2ستادي به سطح  3ضرورت  برنامه ريزي جهت پايش ونظارت  نيروهاي بهداشت حرفه اي از سطح  -

 نبود نظارت كافي  برسطح يك در كليه رشته ها  -

 ح وظايف نيروهاتوجيه مسئول محترم امور اداري در خصوص لزوم تسريع در تدوين شر -

ييـد  ارائه توضيحات توسط جناب آقاي كفاش در خصوص تعيين شرح وظايف پرسنل مراكز براساس پست سازماني و نيز تعيين آنهـا توسـط مسـئول واحـد وتأ     -
 نهايي توسط امور اداري وكميته شرح وظايف و اهميت بومي سازي

 در شبكه آران و بيدگل بدليل توزيع نامتناسب آنها در مراكز وجود مشكالت بسيار در عملكرد نيروهاي مبارزه با بيماريها  -

 اهميت نظارت واحد گسترش بر چينش نيروها در معاونت بهداشتي كاشان و شبكه آران و بيدگل و صدور ابالغ پرسنل با هماهنگي اين واحد -

 اخصهاي مرتبط در اتاق بهورز وناظرينضرورت نصب شاخصهاي كلي مرتبط با زيج حياتي و ساير برنامه ها در اتاق پزشك و نيز ش -

  :مصوبات 
  .فرم چك ليست پايش مديران و چك ليست  پايش شبكه آران  وبيدگل توسط خانم اسماعيلي تهيه شود -

نـدي ، در جلسـه   هر نماينده واحد ستادي دستورالعمل تواتر بازديدهاي تيم پايش مراكز را  ظرف  هفته آينده  به خانم محمودي ارائه دهند تا پس از جمـع ب  -
  .بعدي پايش مطرح و تصميم گيري شود

د شد واحـدها  در مصوبات قبلي تكميل چك ليستهاي جديد تا پايان مردادماه  تعيين شده بود كه فقط واحد حرفه اي وآموزش سالمت انجام دادند لذا پيشنها -
  .تا نسبت به برنامه ريزي جلسه با اقاي دكتر فخري اقدام گردد دي پيام كنندت آن را تكميل كردند به خانم محموهر تعداد برنامه اي كه چك ليس

  مركز آموزش بهورزي روز و ساعت تشكيل گروههاي كاري را به واحدهاي فوق اعالم نمايند  -

ه واحـدهاي سـتادي اقـدام    با توجه به مصوبات قبلي مجدداً تأكيد شد  امور اداري نسبت به ارسال شرح وظايف كلي پرسنل از آئين نامه طبقه بندي مشاغل ، ب -
 . نمايند تا ظرف يكهفته پس از ارسال ، نسبت به ارائه نظرات خود اقدام نمايند

توسـط واحـدها   تعيين  شاخصهاي  كلي  ومهم مرتبط با زيج حياتي و ساير برنامه ها  كه قابل نصب در خانه بهداشت  ،اتاق پزشك ،اتاق كـاردان وكارشـناس     -
 .تا پس از جمع آوري به مراكز ارسال گردد. محمودي پيام شود ظرف مدت يك هفته به خانم

 .نگهداري شود...ساير  شاخصها جهت سهولت دسترسي  بصورت كتابچه با يك پوشه روي  ميز اتاق پزشك  و كاردان وكارشناس و -
اير واحـدها ي مشـابه  نسـبت بـه برنامـه ريـزي با توجه به ضرورت پايش ونظارت در سيستم  ووجود ضعف در عملكرد سطح يك ،واحد بهداشت حرفه اي وس -

 .پايش سطح يك برنامه ريزي نمايند
 .پيشنهاد شد برد اطالعاتي و برد آموزشي در مراكز بهداشتي درماني  نصب گردد -
نسـبت بـه پيگيـري     در مرور مصوبات قبلي مشخص شد كه روند سرعت اقدامات در جلسات پايش كاهش يافته كه الزم است نماينـدگان واحـدها ومسـئولين    -



  

 .اجراي مصوبات مصمم باشند 
 .اعضاي كميته پايش ،مسئولين واحدها وبرنامه ها نسبت به مطالعه دقيق صورتجلسات پايش واجراي مصوبات اقدام نمايند -
 .د بود هجلسات پايش هر دوهفته روزهاي يكشنبه خوا -

  :دستور كار جلسه بعدي 
  مروري بر مصوبات قبلي  -

 شبكه آران و بيدگل توسط سركار خانم گندمي  93بازديد از خانه هاي بهداشت تحت پوشش تيم هاي پايش مراكز در سه ماهه اول سال  ارائه گزارش روند -

 بررسي وجمع بندي نظرات واحدهاي ستادي در خصوص دستورالعمل نحوه بازديد تيم پايش مراكز  از خانه هاي بهداشت تحت پوشش وارائه گزارش -
  ...شده از شاخصهاي مهم قابل نصب در اتاق پزشك و گزارش جمع بندي -



 
  
  
  

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  غائبين در جلسه  حاضرين در جلسه
  محل خدمت  نام و نام خانوادگي  محل خدمت  نام و نام خانوادگي  محل خدمت  نام و نام خانوادگي

مركزآموزش بهورزي   خانم زهره رجبي
  وكاركنان

  خانم الهام اجتهد  دفتر رياست  آقاي محسن جعفري
  امور آزمايشگاه  

با (خانم مريم اميدي  بهداشت خانواده  فاطمه واثقي  خانم  خانم الهام محمودي
  جلب مشاركت مردمي  )هماهنگي قبلي 

  بهداشت حرفه اي  آقاي محمد حسين معماري   بيماريهاي واگير  آقاي علي صالحي
با (آقاي سيد مهرداد جزايري

  )هماهنگي قبلي 
  بيماريهاي غيرواگير

  

  خانم شهناز خاندايي  واحد گسترش  مريم اسماعيلي خانم
  امور اداري   خانم زهرا ايلياتي  بهداشت مدارس  

  بهداشت دهان ودندان  خانم مرضيه جانجاني  گسترش  خانم نرجس نوابي  آموزش سالمت  ام البنين مشهدي خانم

با  (گندمي  خانم معصومه  امور اداري  حسن كفاش آقاي  بهداشت روان خانم دكتر مرضيه اخباري 
  )هماهنگي قبلي 

شبكه بهداشت آران و 
  بيدگل

          بهداشت محيط  محبوبه بخشنده فر خانم



  بسمه تعالي                   
  پايش وارزشيابي: عنوان جلسه   معاونت بهداشتي دفتر:مكان جلسه  93/ 7/ 6: زمان جلسه   19:شماره جلسه

  :موارد مطروحه
  :ائه توضيحاتي توسط سركار خانم رجبي در خصوص  موارد زير ار
  تأكيد بر انتقال مصوبات جلسه توسط نمايندگان كميته به همكاران در واحد  •

  بررسي همه جانبه در بازديدها  وتوجه به كيفيت پايش ولزوم رسيدگي به آن در جلسات آتي  •

 واقص آن توجه به نحوه تكميل فرم گزارشات بازديد فعلي وكاهش ن •

  تسريع در تهيه وتدوين  چك ليستها ي سطح يك  •

  ارسال مستندات مورد نياز در چك ليست پايش ورتبه بندي دانشگاه   •

  : مطروحه ساير موارد
 مروري بر بعضي مصوبات جلسات گذشته   •

   تيم پايش در مراكز شهري  لزوم تشكيل •

 توسط مراكز بهداشتي درماني لزوم ارسال پسخوراند واحدها به همراه صورتجلسات داخلي  •

 نبود شاخص و يا چك ليست معين جهت بررسي عملكرد بخش آزمايشگاه مراكز بهداشتي درماني  •

  :مصوبات 
برخـي از پرسـنل مراكـز در خصـوص فرمـت جديـد گـزارش بازديـد و پسـخوراند آن  واز.ماه تمديد شـد  2بازنگري فرمهاي گزارش بازديد و پسخوراند بمدت  •

 .ودنظرخواهي ش

يك برنامه كه توسط واحد بهداشت محيط ،آموزش سالمت وبهداشت خانواده تهيه شده است ،ساير واحدها نيزتهيه وبـا   نمونه چك ليست تأكيد گرديد"مجددا •

تـيم پـايش خواهـد    بديهي است هماهنگي حضور نيروي  شبكه ومراكز  به عهده عضـو  .پيام به خانم محمودي ارسال گردد تا جلسات مذكور برنامه ريزي شود 

 .بود

 . واحدهاي گسترش ، آمار و امور اداري فرايند ارسال و مراسالت از مراكز به معاونت بهداشتي را بررسي وتهيه كنند •

و مقرر ن شد ضوابط تعيين فواصل بازديد تيمهاي پايش از خانه هاي بهداشت واقماريها  تحت پوشش طبق نظر اعضاء كميته ، بصورت حداقل ماهي يكبار تعيي •

 . گرديد در اين خصوص با مراكز بهداشتي مكاتبه شود

كور ميتوانـد در  با توجه به مصوبات قبلي مبني بر لزوم تشكيل جلسه در پايان بازديد با پزشك مركز  ،مقرر شد در صورتيكه پزشك سياري نيز  باشد جلسه مذ •

 . اني تشكيل وگزارشات در حضور اعضا به ايشان ارائه شود سياري تشكيل شود ويا بعد از برگشت پزشك از سياري لزوما جلسه پاي

ط تـيم اعزامـي از   در صورتيكه بهورز بر اساس خط سير در روستا ويا روستاهاي اقماري نيز بود بررسي اقدامات ايشان در  داخل روستا ويا روستاي اقماري توس •

 .معاونت بهداشتي الزامي است

يم شده است ومقرر شد پيگيري شود ضمن ارسال به واحدها ودريافت نظرات ،جلسه نهايي سازي شرح وظايفها تشكيل نامه شرح وظايف توسط امور اداري تنظ •



  
  
  

  

 .گردد

لي پزشـك  واحد گسترش لزوم حضور اعضاي تيم سالمت در پايشهاي ستادي را در برنامه ارسالي به مراكز  تاكيد نمايد ودر صورت مرخصي يا وجود هـر مشـك   •

 .ه اطالع رساني به سرگروه ميباشدمسئول مركز موظف ب

وطـه  مقررشد واحدها در پايش مراكز كه توسط گسترش برنامه ريزي ميشود از خانه هاي بهداشت وپايگاههاي تحت پوشش بر اساس تصـميمم كارشـناس مرب   •

 .بازديد نمايند

 . ده مسئول واحد ميباشد مسئوليت تواتر وتعدا د بازديد واحدي از  خانه هاي بهداشت وپايگاههاي تحت پوشش به عه •

يرد و تقسـيم  در بازديدها ي بهداشت محيط وحرفه اي ، تأكيد بر انجام وظايف مرتبط وتعريف شده در نظام شبكه توسط كاردان يا كارشناس  وبهورز صورت گ •

 . صحيح وظايف بين بهورز و كاردان يا كارشناس ناظر وجود داشته باشد

 . روز آينده به مركز آموزشي بهورزي ارسال شود 2پزشك و بهورز ظرف شاخصهاي قابل نصب به ديوار اتاق  •

 . ددر خصوص چاپ فرم دفتري گزارش بازديد كه در پيوست آمده است نظرات واحدهاي ستادي به واحد گسترش اعالم تا در جلسه بعدي تصميم گيري شو •

ير مركـز آمـوزش بهـورزي در خصـوص وضـعيت چيـدمان  نيروهـا و عملكـرد         جلسه اي با حضور مسئول و پرسنل واحد بهداشت حرفه اي ،واحدگسترش ومد •

  . نيروهاي بهداشت حرفه اي مراكز وپايش از خانه هاي بهداشت  برگزار گردد 

داكثر حـ  اعضاي تيم پايش در هر واحد نسبت به جمع آوري وارسال   مستندات مورد نياز در چك ليست پايش معاونت بهداشتي جهت رتبه بندي دانشگاهها  •

  .تا پايان هفته اقدام نمايند

غ ايـن افـراد   واحدها گسترش وامور اداري ومسئول كميته پايش نسبت به تعيين اعضاي تيم سالمت مراكز بهداشتي درماني روستايي ومجري برنامه وصدور ابال •

  .باتوجه به ضوابط اعالم شده واحدها اقدام نمايند

  .يست وشاخصهاي ازرشيابي واحد خود اقدام نمايدامور آزمايشگاهها نيز نسبت به تهيه چك ل •

  .يندبا توجه به مصوبات قبلي قرار شد چك ليست جديد با توجه به موارد ارسالي از وزارت ولي در قالب  فرمت كاشان باشد و همه يكسان عمل نما •

  .يافت نمايندمقررشد واحدهايي كه به نحوه تكميل فرم گزارش بازديد توجه كافي ننمودند فيد بك كتبي در •

  :دستور كار جلسه بعدي 
 شبكه آران و بيدگل توسط سركار خانم گندمي 93ارائه گزارش روند بازديد از خانه هاي بهداشت تحت پوشش تيم هاي پايش مراكز در سه ماهه اول سال  •

  ...ارائه گزارش جمع بندي شده از شاخصهاي مهم قابل نصب در اتاق پزشك و •

  بلي بررسي مصوبات  جلسات ق •

  بررسي فرمت دفتر گزارش بازديد  •

  غائبين در جلسه  حاضرين در جلسه



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محل خدمت  نام و نام خانوادگي  محل خدمت  نام و نام خانوادگي  محل خدمت  نام و نام خانوادگي

  خانم زهره رجبي
مركزآموزش بهورزي 

  وكاركنان

  گسترش  خانم نرجس نوابي  دفتر رياست  آقاي محسن جعفري

  آقاي سيد مهرداد جزايري  م محموديخانم الها
بيماريهاي 
  غيرواگير

  
  بهداشت دهان ودندان  خانم مرضيه جانجاني

بدون  (خانم معصومه گندمي   بهداشت حرفه اي  آقاي محمد حسين معماري   بيماريهاي واگير  آقاي علي صالحي
  )هماهنگي قبلي

شبكه بهداشت آران و 
  بيدگل

  خانم شهناز خاندايي  واحد گسترش  خانم مريم اسماعيلي
با (فاطمه واثقي  خانم  بهداشت مدارس  

  بهداشت خانواده  )هماهنگي قبلي 

با (خانم دكتر مرضيه اخباري   امور اداري   خانم زهرا ايلياتي  آموزش سالمت  ام البنين مشهدي خانم
  بهداشت روان  )هماهنگي قبلي 

  خانم الهام اجتهد  بهداشت محيط  محبوبه بخشنده فر خانم
      مور آزمايشگاها  

جلب مشاركت   زينب عسگري خانم
          مردمي



  پايش وارزشيابي عملكرد : عنوان جلسه   دفتر معاونت بهداشتي:مكان جلسه  93/ 20/7: زمان جلسه   20:شماره جلسه

  : موارد مطروحه
  :طرح موارد زير توسط سركارخانم رجبي

 اعضاء واحدهاي بهداشت خانواده و آموزش سالمت با  جناب آقاي دكتر فخريارائه گزارشي از جلسه بين  -

ليسـت  تاكيد برتوجيه ساير  همكاران واحد توسط نماينده كميته پايش در خصوص آموزش اساليدهاي مدل زنجيره اي فرايندها و نحوه تكميل فرمت چك  -
 دوين چك ليست با توجه به آموزشهاي قبلي و لزوم آمادگي كامل در جلسه ت 1سطح 

ح ضرورت بر همكاري ومشاركت ، تشكيل جلسه ، مداخله و تبادل نظر واحدهاي ستادي با واحد همتا در شبكه آران و بيدگل جهت تهيه چك ليسـت سـط   -
 يك قبل از تشكيل جلسه با  جناب آقاي دكتر فخري 

 لزوم تاكيد برتشكيل تيم  پايش پزشكان خانواده  -

م بازديدتيم پايش مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش شبكه آران و بيدگل از خانه هاي بهداشت تابعه توسط سركار خـانم گنـدمي   ارائه گزارش از روند انجا -
  و  مقايسه وبررسي روند پايش نيروها در دو شهرستان  آران وبيدگل نماينده شبكه

 شش آنها در شبكه آران و بيدگل مباحثه  در موردنحوه مطلوب انجام پايش پزشكان  خانواده از واحدهاي تحت پو -

بـر توضيحات الزم  توسط سركار  خانم نوابي در خصوص دستوالعمل جديد پزشك خانواده و تأثير بيشتر  امتيازات حاصل از پـايش پزشـكان خـانواده     ارائه -
كز بهداشتي درمـاني روسـتايي كاشـان نسـبت بـه      نسبت به قبل و اقدامات فعلي در مورد نحوه پايش پزشكان ،  عدم ماندگاري پزشكان در مرا%) 30(حقوق

   شبكه و وجود مشكالت  زياد در تخصيص نمرات پايش به آنان در كاشان

  :مصوبات 

 .چك ليست اصولي پايش مديريتي وفني پزشكان خانواده با توجه به نظرات واحدهاي ستادي در راستاي سالمت محور بودن ايشان  تدوين گردد •

ركت پزشكان خانواده در برنامه هاي سالمت و ايجاد انگيزه و تعيين سطح حقوق  آنان بر اساس كيفيت كـار در مركـز مقـرر شـد  تـيم      با توجه به اهميت مشا •
 . پايش ويژه پزشكان خانواده  متشكل از نمايندگان  تعدادي از واحدهاي ستادي جهت پايش برنامه هاي پزشكان خانواده تشكيل شود

 .ان هر فصل بر اساس چك ليست پايش گروه بازديد كننده خواهد بودامتياز نهايي پزشكان پاي •

ك ليسـت  نمونه چك ليست پايش پزشكان خانواده توسط واحد گسترش به واحدهاي ستادي ارائه گردد تا مباحث فني نيز با توجه به  نظرات واحـدها  در چـ   •
 .نهايي گرددمربوطه منعكس شودتا مفاد اين چك ليست با حضور اعضاء در جلسات بعدي 

توسط واحدهاي بهداشت دهان ودندان،بهداشت محيط ،بهداشت حرفه اي وآموزش سالمت ارسال شده است شاخصهاي قابل نصب به ديوار اتاق پزشك و بهورز •
 .در اين خصوص اقدام كنند ساير واحدها نيز در اسرع وقتتأكيد شد"مجددا

واحدبهداشت محيط ارائه گرديد،ساير واحدهاي ستادي نيز در اين مـورد اقـدام نماينـدتا در جلسـه      نظرات،گزارش بازديد  در خصوص  تجديد چاپ  فرم دفتر •
 .بعدي تصميم گيري شود

 .پس از تدوين چك ليست وفرايند پايش پزشكان خانواده مقرر شد قبل از اجرا به ايشان اطالع رساني كامل صورت گيرد •

 8رأس سـاعت   1/8/93صورت ويژه در خصوص تدوين چك ليسـت  نهـايي پزشـك خـانواده روز پنجشـنبه      جلسه بعدي كميته پايش و ارزشيابي عملكرد  به  •
 .خواهد بود 

با توجه به تشكيل جلسه واحدهاي بهداشت خانواده وآموزش سالمت با جناب آقاي دكتر فخري در خصوص چك ليست سطح يـك مقـرر شـد كليـه واحـدها       •
 . ايند وجلسات هفتگي با ايشان برقرار گرددنسبت به تكميل يك نمونه برنامه اقدام نم



  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :دستور كار جلسه بعدي 
  مروري برمصوبات جلسات قبلي 

 ارائه نظرات اعضاء كميته در خصوص فرم دفترگزارش بازديد در مركز وخانه بهداشت  

 )واحدهايي كه ارائه نكرده اند(و شاخصها  1ارائه نمونه چك ليست تهيه شده سطح  

  ص نمونه چك ليست پايش پزشكان خانوادهارائه نظرات در خصو 

  تدوين فرايند پايش پزشك خانواده ومراحل تاثير امتيازات در حقوق ايشان  

  غائبين در جلسه  حاضرين در جلسه
  محل خدمت  نام و نام خانوادگي  محل خدمت  نام و نام خانوادگي  محل خدمت  نام و نام خانوادگي

ي مركزآموزش بهورز  خانم زهره رجبي
  وكاركنان

  بيماريهاي غيرواگير  آقاي سيد مهرداد جزايري  گسترش  خانم نرجس نوابي
  

  بهداشت دهان ودندان  خانم مرضيه جانجاني  بهداشت خانواده  فاطمه واثقي خانم  خانم الهام محمودي

  ور اداري ام  خانم زهرا ايلياتي  بهداشت حرفه اي  آقاي محمد حسين معماري   بيماريهاي واگير  آقاي علي صالحي
خانم دكتر مرضيه 

  خانم شهناز خاندايي  بهداشت روان  اخباري
  واحد گسترش  خانم مريم اسماعيلي  بهداشت مدارس  

شبكه بهداشت آران و   خانم معصومه گندمي  آموزش سالمت  ام البنين مشهدي خانم
  دفتر رياست  آقاي محسن جعفري  بيدگل

  ام اجتهدخانم اله  بهداشت محيط  محبوبه بخشنده فر خانم
      امور آزمايشگاه  

جلب مشاركت   مريم اميدي خانم
          مردمي



  پايش وارزشيابي عملكرد : عنوان جلسه   دفتر معاونت بهداشتي:مكان جلسه  93/ 1/8: زمان جلسه   21:شماره جلسه

  چك ليست پايش پزشك خانواده: موارد مطروحه
پايش پزشكان خـانواده طبـق   درآموزش سالمت  مبارزه با بيماريهاي غيرواگير، بهداشت حرفه اي ،  چك ليستهاي واحد بهداشت محيط ،طرح  -

 )ضمن تشكر ويژه از اين واحدها (نظرنمايندگان اين واحدها 

 مناسب بودن روند فعلي پايش برنامه پزشك خانواده در محدوده تحت پوشش شبكه آران و بيدگل طبق اظهار نماينده آنها  -

  پايش پزشكان خانوادهدر مشترك در چك ليست واحدهاي فني وارد ادغام م -

 در مراكز بهداشتي درماني گزارش بازديدرطرح نظرات نمايندگان در مورد فرم دفت -

  :مصوبات 

به يكپارچه نمايند تا خانم نوابي نسبت به واحد گسترش ارسال  پايش فني  پزشك خانواده خود را  چك ليستروز شنبه  ساير واحدها حداكثر تا  •
 .نيز مورد نياز ميباشد چك ليست مذكور نيز درآينده  دستورالعمل .نمودن آن اقدام نمايند

 . گرددميتكميل شده بعد از بازديد به مراكز بهداشتي درماني روستايي ارسال  به صورت چك ليست پايش پزشك خانواده نتايج •

منظـور  در تدوين آيتم هاي چك ليست پايش آنان توسط واحدهاي فني  معيتي منطقه از دستوالعملها ،شاخصها وآمار ج پزشك خانواده اطالعات •
 .گردد

تدوين چك ليست فني واحدها به صورت امتياز وضريب مورد نظر واحدها منظورشود وواحد گسترش نسبت به تبديل امتيازات واحدها به صـورت   •
 .چك ليست فعلي اقدام نمايند

 .ايش ويژه پزشكان خانواده تهيه ودر جلسه بعدي پايش ارائه نمايندپ واحد گسترش فرايندهاي اجرايي  •

جهـت تـدوين و بـازنگري چـك      با جناب دكتر فخـري جلسه مشترك بين نيروهاي واحدهاي مبارزه با بيماريهاي غيرواگير و واحد بهداشت روان  •
در شبكه آران و بيدگل هماهنگي الزم  اي خودا با واحد همتشنبه برگزار گردد و در اين زمينه نمايندگان اين واحد ه 5روز  1ليست پايش سطح 

 نجام دهندارا 

  :دفتر گزارش بازديد نيز بررسي شد وموارد زير مصوب گرديد •

مركز بهداشتي درماني روستايي « باالي فرم دفتري گزارش بازديد عناوين فقط در  .فرمت فعلي دفتر مناسب است ونيازي به تغيير اساسي نيست  •
 شوداضافه » خانه بهداشت» « پايگاه بهداشتي«  و» شهري

 اسـت،  بنـي گه هـاي آن بـا توجـه بـه ماهيـت كـار       استفاده از فرم دفتري گزارش بازديد دقت كافي داشته باشند تا از اتالف بر نحوهپايشگران در •
 .جلوگيري بعمل آيد

تا از انجام بازديد توسط كارشناس هـر واحـد نيـز اطمينـان حاصـل       دفتر گزارش بازديد مراكز را بررسي كامل نمايندپايشها تيم پايش در اعضاي  •
 .شود

  :دستور كار جلسه بعدي 
  مروري برمصوبات جلسات قبلي 

 بررسي نحوه نمره دهي به آيتم هاي چك ليست پايش پزشك خانواده  



  
  
  
  

  نهايي كردن چك ليست ارائه شده واحدها و قرار دادن آنها در فرمت تهيه شده 

  اجرايي پايش ويژه پزشكان خانواده   بررسي فرايندهاي 

  غائبين در جلسه  حاضرين در جلسه
  محل خدمت  نام و نام خانوادگي  محل خدمت  نام و نام خانوادگي  محل خدمت  نام و نام خانوادگي

مركزآموزش بهورزي   خانم زهره رجبي
  وكاركنان

  بهداشت دهان ودندان  خانم مرضيه جانجاني  گسترش  خانم نرجس نوابي

  امور اداري   خانم زهرا ايلياتي  بهداشت خانواده  غفاريان  خانم  خانم الهام محمودي

  دفتر رياست  آقاي محسن جعفري  بهداشت حرفه اي  آقاي محمد حسين معماري   بيماريهاي واگير  آقاي علي صالحي
خانم دكتر مرضيه 

  خانم شهناز خاندايي  بهداشت روان  اخباري
  اجتهد خانم الهام  بهداشت مدارس  

  امور آزمايشگاه  

شبكه بهداشت آران و   خانم معصومه گندمي  آموزش سالمت  ام البنين مشهدي خانم
      بيدگل

          بهداشت محيط  محبوبه بخشنده فر خانم

جلب مشاركت   مريم اميدي خانم
  آقاي سيد مهرداد جزايري  مردمي

بيماريهاي 
  غيرواگير

  
    

          واحد گسترش  خانم مريم اسماعيلي



 
  
  
  

  

  پايش وارزشيابي :عنوان جلسه   معاونت بهداشتي كالس آموزشي:مكان جلسه  93/ 4/8 :زمان جلسه   22:شماره جلسه

 سازي  چك ليست پايش پزشك خانواده يكسان :مطروحهموارد
واگير، واگير، بحث و تبادل نظر درخصوص چك ليستهاي پايش پزشك خانواده تهيه شده توسط واحدهاي مبارزه با بيماريهاي غير -

 بهداشت محيط، بهداشت مدارس، بهداشت حرفه اي، جلب مشاركت مردمي، آموزش سالمت، بهداشت خانواده و اعمال تغييرات الزم
  

  :مصوبات 
  :تغييرات الزم در تدوين چك ليست پايش پزشك خانواده توسط واحدهاي فني اعمال و موارد ذيل مصوب شد             

و ساير موارد مديريتي در » حضور و غياب پرسنل توسط پزشك   ،نظارت بر شرح وظايف پرسنل مركز « ن فعاليتهاي باعناوي -
 . چك ليست  گسترش منظور گردد

و مواردي مانند  بخشهاي كلي مشترك در چك ليست گسترش  ادغام جهت پرهيز از اتالف وقت تيم پايش در حين بازديد -
هاي تحت پوشش ، بررسي و تحليل شاخصها ،انجام مداخالت الزم در منطقه ومشاركت بررسي آگاهي، نظارت وبازديد از واحد"

 .به صورت مشترك در چك ليست تمام واحدها منظورشود با توجه به اهميت آن  "در آموزش گروهي
و اطالعات  د وموارد مربوط به آمارنواحد آمار هرچه سريعتر نسبت به ارائه چك ليست پايش فني پزشك خانواده اقدام نماي -

 .واحد آمار نوشته شود چك ليستكليه واحدها به صورت مشترك در
 .كليه واحدهاي فني نسبت به تهيه دستورالعمل چك ليست نهايي شده و نيز تعيين ضريب ياوزن براي هر آيتم اقدام نمايند -
تدوين و مقرر شد هرچه سريعتر براي واحدهاي آزمايشگاه وبهداشت دهان ودندان  نيز با مشاركت رابط مربوطه  چك ليست  -

 .دستورالعمل آن تهيه  وبه واحد گسترش ارسال گردد
با توجه به مشكالت موجود در چك ليست گسترش  ارسالي از وزارت ، واحد گسترش نيز نسبت به بازنگري چك ليست  -

 .مذكوروتهيه دستوالعمل آن  اقدام نمايد
  .ل كميته ارسال تا تنظيمات نهايي صورت گيرد چك ليست جمع بندي شده توسط واحد گسترش به مسئو -
 .چك ليست نهايي شده در پايان جلسه به واحدها ارسال شود -

  

  :دستور كار جلسه بعدي 
 بررسي فرايند اجراي پايش پزشك خانواده  -
 مروري بر مصوبات جلسات قبلي -

  



 
  

  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  غائبين در جلسه  حاضرين در جلسه
  محل خدمت  نام و نام خانوادگي  محل خدمت  نام خانوادگي نام و  محل خدمت  نام و نام خانوادگي

  خانم زهره رجبي
مركزآموزش بهورزي 

  وكاركنان

شبكه بهداشت آران و   خانم معصومه گندمي 
  بيدگل

با (خانم نرجس نوابي
  گسترش  )هماهنگي قبلي 

  آقاي سيد مهرداد جزايري  خانم الهام محمودي
بيماريهاي 
  غيرواگير

  

بدون (نيخانم مرضيه جانجا
  )هماهنگي 

  بهداشت دهان ودندان

با (فاطمه واثقي  خانم  بهداشت حرفه اي  آقاي محمد حسين معماري   بيماريهاي واگير  آقاي علي صالحي
  بهداشت خانواده  )هماهنگي قبلي 

  خانم شهناز خاندايي  واحد گسترش  خانم مريم اسماعيلي
ام البنين  خانم  بهداشت مدارس  

  آموزش سالمت  )بدون هماهنگي (مشهدي

  خانم الهام اجتهد  بهداشت روان  ميرزاييخانم  
بدون (خانم زهرا ايلياتي  امور آزمايشگاه  

  امور اداري   )هماهنگي 

بدون (آقاي محسن جعفري  آمار  آقاي حبيب اهللا رحيمي  بهداشت محيط  محبوبه بخشنده فر خانم
  دفتر رياست  )هماهنگي 

جلب مشاركت   مريم اميدي خانم
          مردمي



  
  
  
  
  

  

 
  

  پايش وارزشيابي :عنوان جلسه   معاونت بهداشتي كالس آموزشي:مكان جلسه  93/ 25/8 :زمان جلسه   23:شماره جلسه

 : موارد مطروحه
 تدوين فرايند اجراي پايش پزشك خانواده -
 بررسي نحوه اجراي  پايش پزشك خانواده وبرنامه ريزي جهت آن -

  :مصوبات 
 .مع بندي شده  توسط واحد گسترش جهت بررسي نهايي امتيازات وبندهاي آن به مسئول كميته پايش تحويل گرددچك ليست ج - 

 .گزارشي از نتايج برنامه پايش مديران ستادي در جلسه كميته فني كارشناسان ستادي ارائه شود -
سن سن و  -كله و وادقان -جوشقان استرك و حسنارود -مرق و نياسر-ازوار و برزك -آزران و وركان: خط سير  9مقررشدگروههاي پايش در  -

اقدام به بازديد از مراكز مجري ) هر روز دو گروه با دوخط سير ( سياري اميركبير و فين بزرگ  -كامو و جوشقانقالي-قمصر و قهرود -مشكات
  . برنامه پزشك خانواده  وعملكرد ايشان باشند

شت مدارس، دستورالعمل چك ليست جهت پايش پزشك خانواده رابا احتساب وزن و ضرايب هر واحدهاي مبارزه با بيماريهاي واگير و بهدا -
  .فعاليت حداكثر تا پايان هفته به واحد گسترش تحويل دهندتا قبل از دي ماه مكاتبه با مراكز بهداشتي درماني مجري صورت گيرد

پزشكان خانواده بصورت فصلي طبق مصوبات قبلي ، برنامه ريزي جهت  در راستاي اجراي برنامه پايش مديران و باتوجه به اهميت  پايش فني -
  .گروههاي تيم پايش متشكل از كارشناسان مسئول واحدهاي ستادي مي باشد.پايش مديران توسط واحدگسترش انجام شود

اده به همرا دستوالعمل آن، به فرايند نحوه اجراي پايش پزشكان خانواده  تدوين گرديد و مقررشد چك ليست نهايي شده  پايش پزشك خانو -
  .مراكزمجري ارسال شود

باالي فرم گزارش بازديد، در قسمت اسامي حاضرين و غايبين ، نام پزشك مسئول مركز هم در تمامي گروههاي پايشگر درج شود و در پايش از  -
امه و حضور در جلسات پاياني با آنان ضرورت خانه هاي بهداشت تحت پوشش، انجام پايش در معيت كاردان يا كارشناس ناظر مركز در هر برن

  . دارد
 3/9/93واحدهاي ستادي كه شاخصهاي ديواري اتاق پزشك، كاردان يا كارشناس ناظر و بهورز را تهيه نكرده اند نسبت به ارسال سريع تا تاريخ  -

 .اقدام نمايند
ي، جلسه بعدي با حضور واحدهاي بهداشت محيط، واحد با حضور جناب آقاي دكتر فخر 1در ادامه جلسات تدوين نهايي چك ليست سطح  -

  .بيماريهاي واگير و يا آزمايشگاه برگزار شودوهماهنگي هاي الزم در اين خصوص توسط مركز آموزش بهورزي انجام شود
  :دستور كار جلسه بعدي 

  مروري بر مصوبات جلسات قبلي -

  غائبين در جلسه  حاضرين در جلسه
  محل خدمت  نام و نام خانوادگي  محل خدمت  ينام و نام خانوادگ

  مركزآموزش بهورزي وكاركنان  خانم زهره رجبي
  بهداشت دهان ودندان  )بدون هماهنگي (خانم مرضيه جانجاني

  بهداشت خانواده  )با هماهنگي قبلي (فاطمه واثقي  خانم  خانم الهام محمودي
  بهداشت روان  )هماهنگي قبلي  با(دكتر مرضيه اخباري  واحد گسترش  خانم مريم اسماعيلي

  امور اداري   )با هماهنگي (خانم زهرا ايلياتي  آموزش سالمت  ام البنين مشهدي خانم
  دفتر رياست  )بدون هماهنگي (آقاي محسن جعفري  بيماريهاي غيرواگير  آقاي سيد مهرداد جزايري

  بيماريهاي واگير  )با هماهنگي قبلي (آقاي علي صالحي  بهداشت محيط  محبوبه بخشنده فر خانم
  جلب مشاركت مردمي  )با هماهنگي قبلي (خانم مريم اميدي  گسترش  خانم نرجس نوابي
  آمار  )بدون هماهنگي قبلي (آقاي حبيب اهللا رحيمي  امور آزمايشگاه  خانم الهام اجتهد

  بهداشت مدارس  )با هماهنگي قبلي (خانم شهناز خاندايي    
  بهداشت حرفه اي  )نگي قبلي با هماه(آقاي محمد حسين معماري    
  شبكه بهداشت آران و بيدگل  )با هماهنگي قبلي (خانم معصومه گندمي     



  بسمه تعالي                   

  
  
  
  
  

  

  پايش وارزشيابي :عنوان جلسه   معاونت بهداشتي كالس آموزشي:مكان جلسه  93/ 16/9 :زمان جلسه   24:شماره جلسه

 :موارد مطروحه
 وتشريح بخشهاي آن توسط سركار خانم رجبي" 96مه راهبردي پايش و ارزشيابي عملكرد در حوزه معاونت بهداشتي تا پايان سال برنا "رونمايي از -
 بحث عدم ثبات نيروهاي موجود در مراكز و لزوم ساماندهي آنها ومشكالت نبود برنامه  دربهره وري منابع انساني  -
 آن در عملكرد پايشگران ستادي بررسي بعضي مصوبات جلسات قبل وتأثير نتايج  -
 ضرورت توجه به كمبود نيرو در واحدهاي ستادي و تأمين آن -
 بررسي چك ليست پايش پزشك خانواده تدوين وتعدادسواالت آن  -
 تاكيد بر لزوم اجراي به موقع  مصوبات توسط اعضا  -

  :مصوبات 
تشكيل شود تا پس از تغيير و بازنگري در وضعيت  كميته پايش مسئولكميته ساماندهي نيروها با حضور واحدهاي گسترش ، اموراداري و  -

 . بتوان شرح وظايف مشخصي ارائه نمود  ،موجود استقرار نيروها
پيرو مصوبه قبلي مجدداً بر تشكيل جلسه بين واحدهاي بهداشت حرفه اي ، گسترش و مسئول كميته پايش جهت رفع مشكل پايش بهداشت  -

 . تأكيد گرديد حرفه اي از خانه هاي بهداشت
 . ، سركار خانم اسماعيلي و سركار خانم گندمي در خصوص تعيين شرح وظايف تيم پايش مراكز اقدام نمايند 20/9/93تا روز پنج شنبه مورخ  -
مقرر شد پس از نهايي شدن شرح وظايف نيروها از پزشكان مراكز جهت تعيين اعضاي تيم سالمت خود نظرخواهي شود وپس از جمع آوري  -

 .ظرات واحد گسترش نسبت  به صدور ابالغ اعضاي تيم پايش مراكز اقدام نمايدن
توجيه پزشكان مراكز درمورد شرايط تعيين تيم پايش ، خصوصيات اعضاء آن ، شرح وظايف و نيز معرفي افراد واجد شرايط در جلسات ادواري  -

 . آنها صورت گيرد
ه دستورالعمل چك ليست پايش پزشك خانواده و واحدهاي مبارزه با بيماريهاي واگير و پيرو مصوبه قبلي، واحد بهداشت مدارس نسبت به تهي -

 . اقدام نمايند 18/9/93بهداشت خانواده و اموراداري نسبت به تهيه دستور العمل و تعيين ضرايب جهت آيتم هاي چك ليست مذكور تا 
 . بندي كرده و به مسئول كميته پايش تحويل دهندجمع  20/9/93مقرر گرديد سركار خانم نوابي چك ليست مذكور را تا  -
 .پس از بررسي نهايي و تعيين امتيازات وسواالت آن چك ليست مذكور توسط واحد گسترش به مراكز مجري ارسال شود -
 .برنامه راهبردي پايش ،توسط اعضاء مطالعه شود و نظرات ظرف دوهفته آينده به دبير كميته ارسال گردد -
 .اف برنامه راهبردي وتعيين شاخصها مقرر شد واحدها در خصوص فرمت جمع آوري داده ها نظرات خود را اعالم نمايندجهت رسيدن به اهد -
 1پيرو مصوبه قبلي و با توجه به عدم امكان تشكيل جلسه بعضي واحدهاي ستادي باجناب آقاي دكتر فخري در زمينه تدوين چك ليست سطح  -

 . شت محيط و آزمايشگاه با مركز آموزش بهورزي هماهنگي الزم را انجام دهند،مقرر گرديددر اين خصوص واحد بهدا
 .با توجه به طرح مشكل كمبود شديد نيرو در واحدهاي ستادي پيشنهاد بررسي حجم كار نيروها مطرح گرديد  -
هاي مبارزه با بيماريهاي واگير ،واحد توسط اعضاء كميته واحد)پزشك و بهورز(پيرو مصوبات قبلي ، مجدداً بر ارائه شاخصهاي ديواري مراكز  -

 .گسترش ،جلب مشاركت مردمي ، بهداشت مدارس ،بهداشت روان وبهداشت خانواده تأكيد گرديد
  :دستور كار جلسه بعدي 

 برنامه ريزي جهت توجيه پزشكان مذكور در جلسات ادواري  -
 پيگيري تشكيل جلسه با واحد بهداشت حرفه اي  -
  يروي انساني در مراكز مجري اعالم نتايج ساماندهي  ن -

  غائبين در جلسه  حاضرين در جلسه
  محل خدمت  نام و نام خانوادگي  محل خدمت  نام و نام خانوادگي

  مركزآموزش بهورزي وكاركنان  خانم زهره رجبي
  بهداشت دهان ودندان  )قبلي هماهنگيبا  (خانم مرضيه جانجاني

  بهداشت خانواده  )هماهنگي قبلي  با (فاطمه واثقي  خانم  خانم الهام محمودي

هماهنگي قبلي   بدون(محبوبه بخشنده فر  خانم  واحد گسترش  خانم مريم اسماعيلي
  بهداشت محيط  )

  دفتر رياست  )بدون هماهنگي (آقاي محسن جعفري  سالمت آموز ش  ام البنين مشهدي خانم



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آمار  )ماهنگي قبلي بدون ه(آقاي حبيب اهللا رحيمي  امور اداري  خانم زهرا ايلياتي
      بيماريهاي واگير  آقاي علي صالحي
      گسترش  خانم نرجس نوابي
      امور آزمايشگاه  خانم الهام اجتهد

      بيماريهاي غيرواگير  آقاي سيد مهرداد جزايري
      جلب مشاركت مردمي  خانم مريم اميدي

      بهداشت حرفه اي  آقاي محمد حسين معماري
      ه بهداشت آران و بيدگلشبك  خانم معصومه گندمي
      بهداشت مدارس  خانم شهناز خاندايي
      بهداشت روان  دكتر مرضيه اخباري



  پايش وارزشيابي :عنوان جلسه   كالس آموزشي معاونت بهداشتي:مكان جلسه  93/ 7/10 :زمان جلسه   25:شماره جلسه

 :موارد مطروحه 
 ودريافت نظرات اعضا مراكز مجري برنامه پزشك خانواده   پايش ارائه شرح وظايف تيم -
 براساس مدل فرايند زنجيره اي   1طي دوره عملي آموزش اعضاء تيم پايش وكارشناسان  در مورد  تدوين چك ليست سطح -
 وبه لزوم تهيه چك ليست ها براساس مدل زنجيره اي با توجه به مصوبات قبلي كميته وپيروي واحدها از اين مص -
 تأكيد بر تشكيل كميته ساماندهي با تمركز برساماندهي نيروها در مناطق روستايي  -
 تاكيد براجراي به موقع مصوبات كميته پايش توسط نماينده واحدها -
 داليل طراحي چك ليست عملكرد اعضاي كميته پايش معاونت بهداشتي -
 طبق چك ليست جديد  11/10/93جوشقان استرك مورخ  انجام اولين پايش پزشك خانواده توسط مسئولين واحدها از مركز -

  :مصوبات 
  تاريخ اجرا  مسئول اجرا مصوبات رديف

  10/10/93  مسئول كميته  تنظيم نهايي شرح وظايف اعضاي تيم پايش  مركز با توجه به نظرات ارائه شده   1
موجود پيشنهاداعضاي تيم پايش مراكز مجري برنامه پزشك خانواده  براساس نيروهاي   2

  وتوانمنديها ي آنان
  8/10/93  گسترش و مسئول كميته پايش 

  10/10/93  مسئول كميته پايش  پيامبا   اعضاي پيشنهادي  به واحدهاي ستادي جهت اظهار نظر فايل ارسال   3
ارائه نظرات در خصوص  اعضاي تيم پايش   پيشنهادي درمراكز  مجري برنامه پزشك   4

  خانواده  
  13/10/93  كليه واحدها

  15/10/93  اموراداري   3بند صدور ابالغ  اعضاي تيم پايش    5
  15/10/93  مسئول كميته پايش ،امور اداري  به مراكزمجري پزشك خانوادهارسال شرح وظايف اعضاي تيم پايش   6
 ارائه نظرات در خصوص برنامه راهبردي سه ساله پايش  7

  
 به جز(كليه واحدها به خصوص مالي 

  14/10/93  )ط ومشاركت مردمي بهداشت محي

وتهيه فرم هاي جمع آوري داده ها  برنامه راهبردي سه سالهبررسي شاخصهاي   8
  واطالعات مورد نياز شاخصها وارائه به مسئول كميته 

گسترش ،امور اداري ،امور مالي وساير 
  21/10/93  واحدها بر حسب نياز

زشك خانواده  جهت ادامه روند ضرورت ساماندهي نيروها ي مراكز مجري برنامه پ  9
  برنامه پايش باتوجه به مصوبات قبلي

  16/10/93  اموراداري 

سركارخانم  shareمراجعه به (بهره برداري ازچك ليست نهايي شده پزشك خانواده   10
  ) 1072(نوابي 

  9/10/93  كليه واحدها و نماينده شبكه

طراحي يك كارگاه عملي  ضرورت تشكيل گروههاي كاري وبرنامه ريزي در خصوص  11
  وكاربردي جهت تدوين چك ليست پايش سطح يك 

  4/11/93  مركز آموزش بهورزي 

تهيه پيش نويس چك ليست عملكرد اعضاي كميته پايش معاونت بهداشتي با موارد   12
حضور به موقع ،حضور درجلسات ،انجام به موقع مصوبات ،انجام خارج از شرح وظيفه (

  ...)د و،ارائه يك ايده جدي

  مسئول كميته پايش
10/10/93  

  16/10/93  كليه واحدها و نماينده شبكه  و ارسال به پيام  سركارخانم محمودي 12 ارائه نظرات در خصوص بند   13
  13/10/93  واحد گسترش وبهداشت حرفه اي   كز مجري  واعالم به مسئول كميته پايشاتعيين نيروي پايش  بهداشت حرفه اي در مر  14
تعيين نيروي پايش  درواحد بهداشت دهان ودندان در مركز مجري  واعالم به مسئول   15

  كميته پايش
  13/10/93  واحد  گسترش وبهداشت دهان ودندان

 براساس تاريخهاي  نماينده شبكه با همكاري ساير واحدها  انجام كليه مصوبات فوق در مركز بهداشت شهرستان آران وبيدگل   16
  اعالم شده فوق

  
  
  

  :دستور كار جلسه بعدي 
 بررسي مشكالت اجرايي چك ليست پايش پزشك خانواده وارائه نظرات 

  ارائه نتايج عملكرد كميته ساماندهي نيرو ها توسط امور اداري

ارائه فرم هاي جمع آوري داده ها 



   
  
  
  
  

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حاضرين در جلسه
  محل خدمت  نام و نام خانوادگي  محل خدمت  نام و نام خانوادگي

  امور آزمايشگاه  خانم الهام اجتهد  مركزآموزش بهورزي وكاركنان  نم زهره رجبيخا
  بهداشت خانواده  فاطمه واثقي خانم  خانم الهام محمودي
  جلب مشاركت مردمي  خانم مريم اميدي  واحد گسترش  خانم مريم اسماعيلي

  ايبهداشت حرفه   آقاي محمد حسين معماري  آموز ش سالمت  ام البنين مشهدي خانم
  شبكه بهداشت آران و بيدگل  خانم معصومه گندمي  بهداشت محيط  محبوبه بخشنده فر خانم

  بهداشت مدارس  خانم شهناز خاندايي  بيماريهاي واگير  آقاي علي صالحي
  بهداشت روان  دكتر مرضيه اخباري  گسترش  خانم نرجس نوابي

  دفتر معاونت   آقاي محسن جعفري    

  غائبين در جلسه

  محل خدمت  نام و نام خانوادگي  محل خدمت  م خانوادگينام و نا
  بهداشت دهان ودندان  خانم مرضيه جانجاني  آمار  )بدون هماهنگي قبلي (آقاي حبيب اهللا رحيمي

  امور اداري  )بدون هماهنگي قبلي  ( خانم زهرا ايلياتي  بيماريهاي غيرواگير  )با هماهنگي قبلي( آقاي سيد مهرداد جزايري



 بسمه تعالي

  پايش وارزشيابي :عنوان جلسه   معاونت بهداشتي دفتر:مكان جلسه  94/ 30/01 :زمان جلسه   26:شماره جلسه

 :موارد مطروحه 
ار و نظرات نيروهاي ستادي ومحيطي در اين خصوص توسط سرك1393هاي مراكز بهداشتي درماني در سال ابتدا نتايج اجراي برنامه ارزشيابي شاخص

 .خانم رجبي گزارش گرديد 
 لزوم توجه واحدها ي محيطي وستادي به ارتقاء شاخصها در مراكز ومداخالت انجام شده 

 كاربرد برنامه عملياتي در پيشبرد اهداف وارتقاء شاخصها 
 ضرورت توجيه وآموزش نيروها در زمينه نحوه تهيه  شاخصها 

  :مصوبات 
  تاريخ اجرا  مسئول اجرا مصوبات رديف

شهرستان آران وبيدگل درها در مراكز بهداشتي درماني كاشان روند اجرايي برنامه ارزشيابي شاخص  1
  15/02/1394  نماينده شبكه   . نيز اجرا شده ونتايج آن در كميته پايش گزارش گردد

هاي فني مركز بهداشت شهرستان آران و بيدگل نظرات خود را در مورد برنامه ي واحدكليه  2
  .  بي شاخصها به واحد هاي نظير در معاونت بهداشتي اعالم نمايندارزشيا

هاي فني مركز واحد
بهداشت شهرستان آران 

  وبيدگل
13/02/1394  

در برنامه انجام مداخالت انجام شده و يا الزم توسط مراكز بهداشتي درماني نيز در سال جديد   3
  15/03/1394  كليه واحدها  . پيگيري شودارزشيابي شاخصها 

واحدهاي معاونت با توجه به نظرات واحدهاي نظير خود در شبكه  نسبت به بازنگري عناوين   4
فايل هاي . (اقدام نمايندشهري وروستايي ها  وتعيين شاخصهاي كاربردي ومعقول در مراكز شاخص
  )پيوست 

  13/02/1394  كليه واحدها

به برنامه )بصورت كامنت(ول كامل آن ها در مراكز فرمبمنظور يكسان سازي روند تكميل شاخص  5
  .اكسل پيوست  اضافه وبه دفتر معاونت ارسال گردد

ها با همكاري كليه واحد
  20/02/1394  واحد آمار 

شيت مربوط به جمعيت هاي مورد نياز در برنامه شاخصها تكميل ودر اختيار دفتر معاونت قرار   6
  13/2/1394  واحد گسترش   .گيرد

سبت به جمع آوري وتلفيق فايلهاي ارسالي ازواحد ، قفل نمودن فايل ها و ارسال به دفتر معاونت ن  7
  . مراكز شهري وروستايي اقدام نمايد

با   مسئول دفتر معاونت
  3/3/1394  همكاري واحد آمار

با توجه به نظرات ارائه شده توسط نيروهاي محيطي در خصوص آموزش شاخصها به  اين افراد   8
  28/2/1394  هاكليه واحد  .در جلسات داخلي خود نيروهاي محيطي مرتبط را توجيه نمايند مقررشد هر واحد

  7/2/1394  مسئول كميته پايش   .مقررشد نتايج ارائه شده از برنامه ارزشيابي شاخصها در جلسه پايش به واحدها ارسال گردد  9
وسط واحد هاي مربوطه پيگيري هاي سني جمعيتي تبا توجه به اختالفات موجود در برخي از گروه  10

  . و به حداقل رسانده شود
گسترش، آمار، مبارزه با 

ها و بهداشت بيماري
  خانواده

15/03/1394  

  
  
  

  :دستور كار جلسه بعدي 
  بررسي مصوبات اجرا نشده يا درحال اجرا 

 بررسي مشكالت اجرايي چك ليست پايش پزشك خانواده وارائه نظرات 
  ميته ساماندهي نيرو ها توسط امور اداريارائه نتايج عملكرد ك

ارائه فرم هاي جمع آوري داده هاي برنامه راهبردي پايش  



   
  
  
  
  

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

  حاضرين در جلسه
  محل خدمت  نام و نام خانوادگي  محل خدمت  نام و نام خانوادگي

  امور آزمايشگاه  خانم الهام اجتهد  معاون فني   آقاي دكتر مرتضي پنجه شاهي 
  بهداشت خانواده  فاطمه واثقي خانم  مركزآموزش بهورزي وكاركنان  بيخانم زهره رج

  جلب مشاركت مردمي  خانم مريم اميدي  واحد گسترش  خانم مريم اسماعيلي
  بيماريهاي غيرواگير  آقاي سيد مهرداد جزايري  آموزش سالمت  ام البنين مشهدي خانم

  ت آران و بيدگلشبكه بهداش  خانم معصومه گندمي  آمار  آقاي حبيب اهللا رحيمي
  بهداشت مدارس  خانم شهناز خاندايي  بيماريهاي واگير  آقاي علي صالحي

  غائبين در جلسه

  محل خدمت  نام و نام خانوادگي  محل خدمت  نام و نام خانوادگي
  بهداشت دهان ودندان  خانم مرضيه جانجاني  دفتر معاونت   آقاي محسن جعفري 

  بهداشت محيط   م محبوبه بخشنده فر خان  امور اداري   خانم زهرا ايلياتي
      اي  بهداشت حرفه  آقاي محمد حسين معماري 



 بسمه تعالي

  پايش وارزشيابي: عنوان جلسه   دفتر معاونت بهداشتي:مكان جلسه 14/4/94:زمان جلسه  27:شماره جلسه
  :موارد مطروحه 

 كميته پايش توسط معاون فني تاكيد برحضور به موقع وفعال اعضا در  
 بيان توضيحاتي در خصوص اهميت تدوين چك ليستها ي جديد ،اهداف ونحوه بازنگري آن  
 ) فايل پيوست(ارائه گزارش ازوضعيت تهيه چك ليست سطح يك توسط واحدهاي ستادي 
 )اري پزشك با روز بازديدتالقي روزهاي سي(مشكالت عدم حضوربعضي پزشكان در زمان بازديد واحدهاي ستادي از مراكز  
 ضمانت اجرايي پس از بازديد جهت واحدهاي پايشگرو لزوم حمايت مسئولين ذي ربط در اين خصوص  
 اهميت برنامه ارائه شاخصها توسط مراكز وبررسي مشكالت در اين زمينه 

 
  :مصوبات 

  
  تاريخ اجرا  مسئول اجرا مصوبات رديف

به موارد ذيل مورد بازنگري قرار گيرد تا در اولين فرصت چك ليستهاي سطح يك تهيه شده با توجه  1
  :جمع بندي و به مراكز ارسال شود

  مرور كلي برنامه ها وتدوين چك ليست جهت برنامه هاي جديد ابالغ شده  -
 بازنگري در دستورالعملهاي چك ليست ها و به روز نمودن آنها مطابق برنامه هاي ابالغي از وزارت-
و نيز ) بدون اعمال ضريب(امتيازات تخصيص يافته به هربند از آيتم چك ليستبررسي وكنترل  -

  جمع هر برنامه وجمع كل موارد برنامه ها
  بررسي ومطابقت  فرايندها با شاخصهاي خروجي هر برنامه ولزوم ايجاد تناسب بين اين دو  -
  تهيه دستورالعمل شفاف وتعيين دقيق امتياز هر بخش از فعاليتها  -
  تفاده ازفرمت مصوب كميته پايش جهت تهيه چك ليست به صورت يكنواختاس -
  توجه  به تهيه چك ليست سطح يك در قالب  شرح وظايف بهورز  -

  25/4/94  كليه واحدها

مجددا بر تشكيل جلسه هماهنگي اعضا با پزشك مركز در پايان پايش تاكيد شد به خصوص براي   2
،هم چنين  در صورت وجود پزشك در سياري طبق مصوبات  مناطق سياري امير كبير وخنب ودره

  .قبلي كميته ، جلسه تشكيل ميشود مگر در شرايط خاص 
  مستمر   كليه واحدها

عليرغم مصوبات (با توجه به وجود اشكاالت مشاهده شده در فرم گزارش بازديدواحدهاي ستادي،  3
ومقرر گرديد مسئولين واحدها بر  در خصوص نحوه تكميل فرم مذكور توضيحاتي ارائه شد)قبلي 

  .تكميل صحيح گزارش پايش نظارت بيشتري داشته باشند 
درصورت عدم رفع نواقص در بازديدهاي قبلي ، در قسمت موارد قابل اصالح  به نامه قبلي وموارد  -

  .مشكالت مرتفع نشده اشاره شود ودر قسمت ارائه راهكارها تذكر الزم داده شود 

  تمرمس  كليه واحدها

واحدهايي كه نسبت به توجيه نيروها در زمينه شاخصها اقدامي نكردند ميتوانند با هماهنگي مركز  4
  در اولين فرصت  كليه واحدها  .آموزش بهورزي در كالسهاي باز آموزي هرچه سريعتر اقدام نمايند

ه اين موضوع اقدام واحدهايي كه در برنامه اكسل شاخصها كامنت نگذاشته اند تا پايان هفته نسبت ب 5
  .وفايلهاي تكميل شده  به دفتر معاونت ارائه شود

  
  واحدهاي مربوطه

  
18/4/94  

  
مقرر شد مراحل اجراي برنامه ارزشيابي شاخصها مانند سال قبل با تاكيد بر ارائه پزشكان مناطق  6

  تاپايان شهريور  دفتر معاونت  .روستايي انجام شود

معاون فني و مسئول   .مانت اجرايي پايشها با مسئولين صحبت شوددر مورد سازوكارهاي ايجاد ض 7
  در اولين فرصت  كميته پايش

  .گزارش بازديد از شبكه تا اطالع ثانوي در فرمهاي قبلي  واحدها تنظيم وارسال گردد - 8
  اطالع ثانوي  تا  واحدهاي مربوطه  .ئه نماينداراهمكاران نظرات خود را در مورد فرم پيوست نيز در جلسه آينده  -

  18/4/94  مركز آموزش بهورزي  .توجيه واحدهاي بهداشت محيط وسالمت دهان ودندان در مورد چك ليست پايش انجام شود  9
  

  مستمر  مركز آموزش بهورزي  .اطالع رساني جلسات كميته پايش با ارسال دعو تنامه به واحدها صورت گيرد 10
  
  



  

  :دستور كار جلسه بعدي  
 ات جلسه قبلي بررسي مصوب 

 تهيه فرم گزارش بازديد شهرستان 

 گزارش  روند اجراي برنامه ارزشيابي شاخصها  
 وارائه راهكار مناسب 93گزارش بازديدهاي انجام شده درسال  

  
  

  
  

  
  

  
  

  حاضرين در جلسه
  محل خدمت  نام و نام خانوادگي  محل خدمت  نام و نام خانوادگي

آقاي دكتر مرتضي پنجه 
  بهداشت خانواده  فاطمه واثقي خانم  معاون فني  شاهي

  جلب مشاركت مردمي  خانم مريم اميدي  مركزآموزش بهورزي وكاركنان  خانم زهره رجبي
  بيماريهاي غيرواگير  آقاي سيد مهرداد جزايري  واحد گسترش  خانم مريم اسماعيلي
  ي  ابهداشت حرفه  آقاي محمد حسين معماري   مركزآموزش بهورزي وكاركنان  خانم الهام محمودي

  دفتر معاونت   آقاي محسن جعفري   آموزش سالمت  ام البنين مشهدي خانم
  بهداشت مدارس  خانم شهناز خاندايي  آمار  آقاي حبيب اهللا رحيمي

    بيماريهاي واگير  آقاي علي صالحي
  

  
  

  غائبين در جلسه

  محل خدمت  نام و نام خانوادگي  محل خدمت  نام و نام خانوادگي
  بهداشت دهان ودندان  خانم مرضيه جانجاني  بهداشت محيط   فر  خانم محبوبه بخشنده

  امور آزمايشگاه  خانم الهام اجتهد  امور اداري   خانم زهرا ايلياتي

      شبكه بهداشت آران و بيدگل  خانم معصومه گندمي


