
 داًشگبُ علَم پسشکی ٍ خذهبت ثْذاشتی درهبًی قن

 هرکس ثْذاشت استبى قن

 ...........هرکس ثْذاشت شْرستبى
 

 (ويژه پزشک )تين سالهت هربوط به گروه بهداشت هحيظ و حرفه ای چک ليست پايش عولکرد  
 (ثْذاشت حرفِ ای)
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  (250 اتاهتیبزهجوَع ) اقذاهبت هذیریتی: الف ثخش
                                             

 

 (اهتیبز   350)دی اقذاهبت عولکر( ثخش ة       

 تبریخ تکویل

 فظل

1 2 3 4 

   /    /    /    /    /    /     /    / 

 ٍزى هعیبر سَال ردیف 
 سِ هبِّ

1 2 3 4 

 هسئَل ثرًبهِ هشکالت ثْذاشت حرفِ ای هٌغقِ تحت پَشش را شٌبسبیی کردُ است ؟ آیب پسشک 1
آئیییي ًبهییِ ٍ ثسییتِ   

 خذهتی ثْذاشت هحییظ 

 ٍ حرفِ ای
30 

    

 ّبی تحت پَشش هَجَد است؟یب شبخض ّبی ثْذاشت حرفِ ای ثِ تفکیک کل هٌغقِ ٍ ٍاحذآ 2
آئیییي ًبهییِ ثْذاشییت  

 ٍ حرفِ ای هحیظ
50     

3 
 هرثَط ثغَر هٌبست ًگْذاری ٍ قبثلیتآیب دفبتر ٍ پرًٍذُ ّب ، ثخشٌبهِ ٍ دستَرالعول ّبی ارسبلی 

 دسترسی دارد ؟
ثستِ خیذهتی پسشیک   

 خبًَادُ
20     

4 
ثْذاشت ثخش، رٍستب اقذام ًوَدُ  آیب ًسجت ثِ ثرگساری ٍ حضَر هرتت در تشکیل جلسبت شَرای

 است ؟
آئیییي ًبهییِ ثْذاشییت  

 هحیظ
50     

 آشٌبیی دارد ؟( قبًَى تبهیي اجتوبعی-قبًَى کبر– 688)آیب ثب هَاد قبًًَی گرٍُ ثْذاشت حرفِ ای  5
هجوَعیییِ قیییَاًیي ٍ  

هقررات ثْذاشت هحییظ  

 ٍ حرفِ ای
30 

    

6 
اشت حرفِ ای از عریق ثجت گیسار  در دفتیر   حضَر در خبًِ ّبی ثْذاشت ٍ ثررسی هشکالت ثْذ

 هرثَط هَجَد است ؟
ثستِ خیذهتی ٍ شیر    

 ٍظبیف پسشک خبًَادُ
40     

7 
رسیذگی ثِ شکبیبت ثْذاشت حرفِ ای تشکیل شذُ ٍ پیگییری شیذُ    ٍآیب پرًٍذُ ای جْت ثجت 

 است ؟
     30 عر  تکرین ارثبة رجَع

     هجوَع 

 ٍزى هعیبر سَال ردیف
 سِ هبِّ

1 2 3 4 

1 
هشکالت ثْذاشت حرفِ ای هرثَط سالهت عَاهل اجرایی  پسوبًذّبی  ثرًبهِآیب پسشک هسئَل 

 طٌعتی ٍ خبًگی هرثَط ثِ هراکس تحت پَشش را پیگیری ًوَدُ است ؟
 ثستِ خذهتی

 پسشک خبًَادُ 
60     

 هظَثبت شَراّبی ثْذاشت رٍستبیی را پیگیری ًوَدُ است؟ بهِثرً آیب پسشک هسئَل  2
 ثستِ خذهتی

 پسشک خبًَادُ 
60     

3 
ًسجت ثِ اًجبم هعبیٌبت کلیِ شبغلیي تحت پَشش ثْذاشت حرفِ   ثرًبهِ آیب پسشک هسئَل 

 ای ٍ تکویل فرم ّبی هرثَعِ ٍ پرًٍذُ سالهت آًْب اقذام ًوَدُ است؟
 ثستِ خذهتی

 پسشک خبًَادُ 
60     



 
 

  (اهتیبز   250)آهَز  ٍ تَاًوٌذسبزی : ج  ثخش      
                               

 

 : هالحظات
 

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

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

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

 
 

 : ًتیجِ کلی پبیش 
 

 

 
 

 
 

 
 

 :نام و نام خانوادگي پايش كننده و اهضاء                            :نام و نام خانوادگي پايش شونده و اهضاء

 

4 
ًظبرت الزم را جْت شٌبسبیی هراکس کبرگبّی ٍ خذهبت فٌی عریق   ثرًبهِ آیب پسشک هسئَل 

 کبرداى ثْذاشتی ٍ ثَْرز اًجبم دادُ است ؟ 
 ثستِ خذهتی

 پسشک خبًَادُ 
60     

5 
پیگیری ٍ ًظبرت الزم جْت اجرای عرحْب ٍ ثرًبهِ ّبی ثقبء ،   ثرًبهِ آیب پسشک هسئَل 

 ثْذاشت کشبٍرزی ، ایوٌی شیویبیی ، ارگًََهی را در هٌغقِ تحت پَشش اجرا ًوَدُ است ؟
 ثستِ خذهتی

 پسشک خبًَادُ 
60     

6 
شذُ در خظَص ثْذاشت حرفِ  درخَاستدر خظَص پیگیری هَارد  ثرًبهِ آیب پسشک هسئَل 

 کس ثْذاشت ٍ ارائِ گسار  اقذام ًوَدُ است ؟ای از هر
 ثستِ خذهتی

 پسشک خبًَادُ 
50     

 
     هجوَع اهتیبزات  

 ٍزى هعیبر لا سَ ردیف
 سِ هبِّ

1 2 3 4 

ِ تذٍیي ٍ اجرای ثرًبهِ ّبی آهَزشی جْت کلیِ گرٍّْیبی  ًسجت ث ثرًبهِ  آیب پسشک هسئَل  1

 ّذف هَضَعبت سالهت هحیظ ٍ کبر اقذام ًوَدُ است ؟
 ثستِ خذهتی

 پسشک خبًَادُ 
150     

ٍیژُ پرسیٌل تحیت    ٍ ّوبٌّگی ًسجت ثِ تشکیل جلسبت آهَزشی ثرًبهِ  ایب پسشک هسئَل  2

 پَشش اقذام ًوَدُ است ؟
 ثستِ خذهتی

 ُپسشک خبًَاد 
50     

ًسجت ثِ ارتقبئ سغح علوی خَد در خظیَص هَضیَعبت سیالهت     ثرًبهِ  آیب پسشک هسئَل  3

 هحیظ ٍ کبر اقذام ًوَدُ است ؟
 ثستِ خذهتی

 پسشک خبًَادُ 
50     

     هجوَع اهتیبزات   

 هجوَع اهتیبزات

 سِ هبِّ

 چْبرم سَم دٍم اٍل

    


