
 چک لیست پایش برنامه کودکان در سطح ستاد شهرستان
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در برنامه  ي پیش بینی شدهآیا فعالیت ها 

با  شیوه نامه تدوین برنامه عملیاتی  عملیاتی

  ؟ مطابقت دارد  94سال 

مطابقت کامل فعالیت ها با شیوه نامه تدوین برنامه عملیاتی سال         

فعالیت ها به طور کامل بر اساس شیوه نامه   –امتیاز  3، 94

برنامه  –امتیاز  1تعیین نشده است   94برنامه عملیاتی سال 

حداکثر  -عملیاتی مطابق شیوه نامه تهیه نشده است صفر امتیاز

   3امتیاز = 

  در برنامه عملیاتی تهیه شده: آیا

مداخالتی از  فایل جمع بندي اطالعات آماري 

بررسی  برنامه  استخراج شده است ؟( مشاهده 

برنامه  در اطالعات آماري وضعیت موجود 

لیست مداخالت مطابقت با عملیاتی و

  تدوین شده) راهکارهاي/

  در تدوین برنامه عملیاتی:        

کلیه راهکار/ مداخالت  ممکن و مرتبط با اطالعات آماري برنامه   

برخی از راهکارهها/مداخالت –امتیاز  3استخراج شده  است 

هیچ  –امتیاز  1مرتبط با اطالعات آماري استخراج  شده است 

راهکار/ مداخله مرتبط با اطالعات اماري برنامه استخراج نشده 

  3ز = حداکثر امتیا -امتیاز است صفر 

آیا مداخالتی از جمع بندي و تحلیل نظارت 

 ؟( مشاهده هاي برنامه  استخراج شده است 

جمع بندي و تحلیل نظارت  بررسی وضعیت 

لیست مداخالت مطابقت با و هاي برنامه

  ) تدوین شده  راهکارهاي/

استخراج عدم –امتیاز  3استخراج راهکار / مداخالت مناسب         

  3حداکثر امتیاز =  -صفر امتیاز مناسبراهکار/ مداخالت 

زمان انجام فعالیتها در محدوده مجاز انحراف آیا 

؟ ( مشاهده  جدول  مثبت و منفی قرار دارد 

گانت تکمیل شده ودرصد  پیشرفت آنها  و 

  پیگیري هاي انجام شده )

فعالیت ها در زمان پیش بینی شده در برنامه عملیاتی   کلیه        

فعالیت ها  درصد 50 پیگیري ناقص و–امتیاز  5 انجام شده است 

 نی شده در برنامه عملیاتی انجام شده استدر زمان پیش بی

عدم پیگیري و اکثر فعالیت ها در محدوده نیاز به   –امتیاز 2

  5امتیاز =  حداکثر  - مداخله قرار دارند صفر امتیاز

آیا برگزاري کمیته ها بر اساس دستورالعمل 

انجام شده است (مشاهده لیست مداخالت، 

  مصوبات کمیته،  پیگیري اجراي مصوبات)

برگزاري   -امتیاز 5بر اساس دستورالعمل برگزاري کمیته ها         

عدم برگزاري کمیته  -امتیاز 2کمیته(بدون پیگیري مصوبات)  

  5امتیاز کل= -امتیاز صفر

میزان دستیابی به  اهداف برنامه عملیاتی چقدر 

  می باشد ؟ 

 70دستیابی به حد اقل  -امتیاز 5دستیابی به اهداف به طور کامل         

عدم دستیابی به اهداف نمره  -امتیاز 3درصد اهداف تعیین شده 

 5امتیاز کل=-صفر
ش
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آیا شناسنامه آموزشی کارکنان و مدرسین به 

تفکیک گروه هدف تهیه شده است ؟ ( مشاهده 

شناسنامه آموزشی برنامه  بر اساس 

  دستورالعمل    )

ناقص انجام شده  –امتیاز 3شناسنامه آموزشی کامل انجام شده         

  3حداکثر امتیاز =  -انجام نشده صفر امتیاز –امتیاز  1

آیا دوره آموزشی با استاندارد  تعریف شده و 

اساس نیاز سنجی انجام شده است بازآموزي بر 

؟ (مشاهده گزارش برگزاري دوره آموزشی 

  براساس استاندارد تعریف شده )

سال یکبار  2بازآموزي حداقل هر  دوره آموزشی استاندارد و        

ناقص  –امتیاز  3براساس مستندات نیازسنجی کامل انجام شده 

  -تیازاگر هرکدام انجام نشده صفر ام –امتیاز  1انجام شده 

  3حداکثر امتیاز = 

آیا آموزش بدو خدمت پرسنل بر اساس 

  دستورالعمل انجام می شود؟

  

آموزش بدو  -امتیاز  3آموزش بدو خدمت مطابق دستورالعمل        

حداکثر  -0خدمت مطابق دستورالعمل انجام نشده امتیاز 

  3امتیاز=
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آیا هماهنگی درون بخش(واحد دارویی، واحد گسـترش شـبکه،   

ت بهداشت و...)  براي اجراي مداخالت برنامـه انجـام و مسـتندا   

  موجود است؟(مشاهده مستندات)

وجود مستندات هماهنگی درون بخشی کامل           

 1ناقص انجام شده  –امتیاز  3انجام شده 

حداکثر   -انجام نشده صفر امتیاز –امتیاز 

  3امتیاز = 

م براي اجراي مداخالت برنامـه ،انجـا   برون بخشیآیا  هماهنگی 

  ومستندات موجود است ؟ 

  ( مشاهده مستندات )

وجود مستندات هماهنگی برون بخشی کامل           

 1ناقص انجام شده  –امتیاز  3انجام شده 

حداکثر   -انجام نشده صفر امتیاز –امتیاز 

  3امتیاز = 

 و آیا مناسبت هاي برنامه هاي سالمت کودکان به درستی انجام 

  جمع بندي گزارشها به موقع ارسال شده است؟

  

برگزاري مناسبت با همکاري ادارات مرتبط و         

جمع بندي و ارسال گزارش به موقع به ستاد 

بدون  برگزاري مناسبت  -امتیاز 3معاونت 

همکاري با ادارات مرتبط و ارسال به موقع 

ر غیر این د -امتیاز 1گزارش به ستاد معاونت 

  3امتیاز= حد اکثر -امتیاز صورت صفر
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آیا آخرین دستورالعمل ها و بخشنامه هـاي برنامـه موجـود مـی     

  روز  از تاریخ دریافت به واحـدهاي محیطـی   15باشد و حداکثر 

ارسال شده است؟(مشاهده رونوشت نامه ارسـال شـده وبایگـانی    

  منظم دستورالعملها) 

از امتی 1امتیاز(بایگانی  3کامل بودن مستندات         

ارسال  -امتیاز) 2روز 15و ارسال حداکثر طی 

ه ماارسال بیش از یک –امتیاز  1ماه یکروزتا 15

  3ز = حداکثر امتیا -صفر امتیاز

آیا آخرین مواد آموزشی و کمک آموزشـی موجـود مـی باشـد و     

 نسبت به ارسال به موقع آن  به واحد هـاي محیطـی اقـدام الزم   

 تاریخصورت گرفته است؟ ( مشاهده رونوشت نامه ارسال شده یا 

  ) خروج ازانبار

امتیاز،  2 و کمک آموزشی وجود مواد آموزشی        

تحویل مواد  -صفر امتیازهر کدام عدم وجود 

 1امتیاز،  بیش از  1ماه  1آموزشی حداکثر تا 

 3تیاز = حداکثر ام - ماه صفر امتیاز
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نامه  برآیا برآورد اقالم (دارو ،شیرمصنوعی) و مکمل هاي دارویی 

واحد هاي محیطی بطور صحیح انجـام شـده اسـت ؟ (مشـاهده     

  برآورد مکمل ها وشیر مصنوعی)

ت و برآورد نادرس-امتیاز 3برآورد صحیح اقالم         

قل (در برنامه مانا حداانجام نشده صفر امتیاز 

 -  مورد از اقالم چک شود) 2در هر پایش 

  3حداکثر امتیاز = 

احـد  اقالم و مکمل هاي دارویـی برنامـه  در و  توزیع تامین و آیا 

هاي محیطی صحیح انجام گرفته است ؟( مقایسه لیست توزیـع  

مکمل ها به تفکیک واحد هاي محیطی تابعه با بـرآورد صـحیح   

  آن و درخواست )

 - امتیاز 5تامین و توزیع صحیح به همه واحدها       

ت توزیع نادرس -امتیاز  3توزیع برخی از اقالم 

داکثر امتیاز ح -امتیازتوزیع انجام نشده صفریا 
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آیا در خرید تجهیزات نظر کارشناس برنامه  لحـاظ مـی شـود و    

پیگیري تامین تجهیزات براي واحد هـاي محیطـی تابعـه انجـام     

  شده است؟

  

خرید تجهیزات بر اساس نظر کارشناس فنی         

رید تجهیزات بدون نظر خ  -امتیاز 3برنامه 

حد اکثر  -کارشناس فنی برنامه صفر امتیاز

  3 =امتیاز
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آیــا نظــارت هــاي دوره اي برنامــه  از واحــدهاي 

ــه    ــا برنام ــابق ب ــی مط ــه محیط زمانبندي(برنام

عملیـاتی) انجــام شـده اســت؟ ( مشـاهده چــک    

 لیست تکمیل شده یا گزارش نظارت ها )

  80-90انجام  -امتیاز 7درصد نظارت ها و یا بیشتر  90انجام         

  30-50انجام –امتیاز  5درصد  50-80انجام  -6درصد امتیاز 

برنامه درصد انجام شده و یا در  30کمتر از  -امتیاز 2درصد 

  7حداکثر امتیاز =  -عملیاتی پیش بینی نشده باشد  صفر امتیاز

آیا در کلیه نظارت هـا از ابـزار پـایش اسـتاندارد     

  شده استفاده می شود؟

  ( مشاهده تکمیل ابزار پایش استاندارد ) 

 3بر اساس ابزار پایش استاندارد، کامل تکمیل شده باشد     

 1استاندارد، ناقص تکمیل شده باشدبر اساس ابزار پایش  -امتیاز

حداکثر امتیاز =  -بدون ابزار پایش استاندارد صفر امتیاز -امتیاز

3  

آیا در نظارت ها پسخوراند پایش قبلی بررسی 

  می شود؟ ( مشاهده پس خوراند پایش قبلی )

ناقص  -امتیاز 3کامل(  کلیه مشکالت پایش قبلی بررسی شده)     

اگر  -امتیاز 1ش قبلی بررسی نشده) (حداقل یک مشکل پای

  3حداکثر امتیاز =  -بررسی انجام نشده صفر امتیاز

آیا پسخوراند بازدیدها حداکثر تا دو هفته بعـد از  

  بازدید، ارسال شده است؟ ( مشاهده مستندات )

 2هفته تا یک ماه  2ارسال  -امتیاز3هفته  2ارسال حداکثر تا     

 -عدم ارسال صفر امتیاز -امتیاز  1بیش از یک ماه  -امتیاز

  3حداکثر امتیاز = 

آیا جمع بندي و تحلیل نظارت ها به صورت 

سالیانه انجام شده است؟ ( مشاهده گزارش جمع 

بندي و تحلیل نظارت ها بر اساس دستورالعمل  

(  

ش آنالیز و تحلیل نظارت هاي برنامه به تفکیک چک لیست پای        

انجام  –امتیاز  1ناقص انجام شده  –امتیاز  3کامل انجام شده 

 3حداکثر امتیاز =  -نشده صفر امتیاز

آیا نتایج تحلیل نظارت هاي برنامه  به واحد هاي 

  تابع محیطی وسطوح باالتر ارسال شده است ؟ 

  ( مشاهده رونوشت نامه ارسال شده )

کامل (به سطوح تابعه محیطی و به سطوح باالتر ظرف مدت         

ماه  یا به  5/1ناقص(بیش از  –امتیاز  2ماه ارسال شده)  5/1

ارسال نشده صفر  –امتیاز   1همه سطوح ارسال نشده باشد)

  3حداکثر امتیاز =  -امتیاز
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آیا نواقص قبلی پایش برنامه سالمت کودکان از  

  رفع شده است؟ ستاد شبکه/مرکز

درصد نواقص  70رفع  -امتیاز 5رفع کلیه نواقص پایش قبل         

  5حد اکثر امتیاز = -امتیاز 3پایش قبل 
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آیا کارشناس در گزارش گیري اطالعات/شـاخص  

هـاي برنامـه سـالمت کودکـان از سـامانه سـیب       

ــابق      ــا مط ــد و شــاخص ه ــلط کــافی دارن تس

  دستورالعمل تهیه شده است؟

تسلط کامل  در گزارش گیري اطالعات/ شاخص هاي برنامه و     

نداشتن تسلط کافی  در گزارش  -امتیاز 3تهیه شاخص ها 

گیري اطالعات/ شاخص هاي برنامه و شاخص ها تهیه نشده 

  3حد اکثر امتیاز= -است صفر امتیاز

سـالمت  آیا کارشناس در ورود اطالعـات برنامـه   

  کودکان در سامانه سیب تسلط کافی دارند؟

تسلط کامل  در ورود اطالعات برنامه سالمت کودکان در سامانه     

نداشتن تسلط کامل در ورود اطالعات برنامه  -امتیاز 2سیب 

  2حد اکثر امتیاز= -سالمت کودکان در سامانه سیب صفر امتیاز

پانـل  آیا شاخص هاي برنامه سالمت کودکـان در  

  شبکه/مرکز صحیح می باشد؟

کلیه شاخص هاي برنامه سالمت کودکان در پانل صحیح است     

  1حد اکثر امتیاز= -در غیر این صورت صفر امتیاز -امتیاز 1

آیا گزارش عملکرد آموزشی بـه موقـع و صـحیح    

  ارسال شده است؟

در غیر این صورت  -امتیاز  3ارسال گزارش به موقع و صحیح     

  3حد اکثر امتیاز= -صفر امتیاز
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آیــا آگــاهی کارشــناس برنامــه  در خصــوص     

  دستورالعمل ها و منابع آموزشی مطلوب است؟

 5سوال از هر برنامه)  2پاسخ صحیح به همه سواالت( با طرح     

عدم پاسخ  -امتیاز 3درصد سواالت  50پاسخ صحیح به  -امتیاز

  5کل امتیاز= -امتیازصحیح به سواالت صفر 

          امتیاز پایش


