
 دانطگاه ػلوم پسضکی و خذهات بهذاضتی درهانی قن

 هرکس بهذاضت استاى قن
 

 (کاردان يا کارشناس بهداشتیويژه )محيظ و حرفه ای  گروه  بهداشتپزشک خانواده مربوط به چک ليست پايش عملکرد  
 (بهذاضت حرفه ای)

                                            ...................................      : هرکس بهذاضتی درهانی    ....     : ...............................کارضناس یا کارداى بهذاضتی          
 

 

       
  700هجووع اهتیازات     

                                                                                          

 : مالحظات
................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 

 
 

 

 :و امضاء کنندهنام و نام خانوادگی پايش       :نام ونام خانوادگی پايش شونده   و امضاء 

 تاریخ تکویل

 فصل

1 2 3 4 

   /    /    /    /    /    /     /    / 

 سوال  ردیف
اهتیاز 

 برناهه

 سه هاهه

1 2 3 4 

     70 بطور هناسب نگهذاری هی ضود؟ آیا دفاتر ، پرونذه ها ، سوابق فؼالیت های بهذاضت حرفه ای 1

     50 ضذه است ؟ حرفه ای هوجود بوده و پیگیریبهذاضت آیا کلیه فرههای هوردنیاز  2

     50 حرفه ای استخراج گردیذه است؟بهذاضت آیا ضاخع های بهذاضت حرفه ای و آهار  3

     30 آیا دفتر ثبت گسارش روزانه حاوی اطالػات فؼالیت روزانه طبق الگو هی باضذ ؟ 4

     50 ذاری گردیذه است؟نگهسوابق آیا اطالػات آهاری ارسالی به هرکس بهذاضت ضهرستاى به هوقغ ارسال و  5

     50 آیا در خصوظ ضناسایی و بازدیذ از واحذهای کارگاهی پیگیری و تطکیل پرونذه انجام گردیذه است؟  6

7 
آیا نسبت به ضناسایی و ارجاع گروه های هذف هربوط به هؼاینات ضغلی واحذهای کارگاهی و 

 هحیطهای کاری اقذام گردیذه است ؟
100     

8 
ها و دستورالؼول های ابالغی از هرکس بهذاضت ضهرستاى در خصوظ برناهه های بهذاضت در طرح

 اقذام گردیذه است ؟( بهذاضت کطاورزی، طرح بقاء ، ایونی ضیویایی و غیره)حرفه ای 
50     

9 
آیا نسبت به انجام نظارت و بازرسی بر ػولکرد بهورزاى در خصوظ برناهه های بهذاضت حرفه ای 

 اقذام گردیذه است؟
50     

     50 آیا نسبت به برگساری جلسات توجیهی و آهوزضی برای بهورزاى اقذام نووده است ؟ 10

     50 هذف اقذام نووده است ؟ آیا نسبت به پیگیری و اجرای برناهه های آهوزضی برای گروه های 11

12 
آیا نسبت به پیگیری الزم در خصوظ سالهت ػواهل اجرایی  پسوانذها در هناطق تحت پوضص اقذام 

 نووده است؟
100     

 هجووع اهتیاز

 سه هاهه 

 چهارم سوم دوم اول

    


