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  امتياز١٠                    خانه بهداشت نصب كرده است . اطاق كار بهورز فرمهاي زير را به صورت تميز و مرتب در  – 1
  امتياز داده شود  1براي هر فرم 

  حياتي سال جاري موجود باشد ) سال قبل در زير برگ زيج 5برگ زيج حياتي (برگهاي زيج حياتي  – 1/1
  فرم مشخصات بهورزان  – 2/1
  فرم تبديل ماههاي ميالدي به شمسي  – 3/1
  جدول ثبت درجه حرارت يخچال  – 4/1
  كروكي منطقه  – 5/1
  پوستر مزاياي تغذيه با شير مادر  – 6/1
  پوستر طبقه بندي بيماران مبتال به اختالالت رواني   – 7/1
  امام و مقام معظم رهبري پوستر حضرت – 8/1
   پانل خانه بهداشت يفرم ها -9/1

  پوستر انتخاب تصميم گيري مسئوالنه ، آگاهانه و آزادانه  -10/1
  
  امتياز٣                 بهورز فرمهاي زير را به صورت تميز و مرتب در اطاق انتظار خانه بهداشت نصب كرده است .   – 2 

  ود امتياز داده ش 1براي هر فرم 
  فقط يك پوستر بهداشتي متناسب با اولويت آموزشي منطقه و تعويض مرتب آن  - 1/2
  بهورز   يكار هفتگ  برنامه - 2/2
  برنامه سياري پزشك خانواده -3/2
  
   زامتيا ٤                        در ديوار خانه بهداشت خود داري مي كند  اضافي  از نصب هرگونه  فرم و پوستر ورز به – 3
  

  امتياز٣    دهد. ي قرار م  يحرارت  بدور از منابع  و مناسب  مطمئن  را در مكان  يا نفت  پركلرين  مواد آتش زامانندـ بهورز  4

  
  امتياز٣                                     در مورد تامين كپسول آتش خاموش كن پيگيري مي كندبهورز  - 5

  يا مشاهده مواردي دال بر پيگيري بهورز امتياز داده شود . كه تاريخ شارژ آن منقضي نشده باشد  ش كندر صورت موجود بودن كپسول آتش خامو
  
  امتياز٣                                     .بيان مي كندرا   كن  خاموش  آتش  از كپسول  استفاده  بهورز روش - 6

  .روش استفاده معموال در روی کپسول نوشته می شود 

  
  امتياز٣                                 كند. ي م  ينگهدار تميز و مرتب در پوشه مخصوص را   بهداشت  خانه  يورز فرمهاـ به 7

  
  امتياز٤                                  مرتب است . ها ها و پرونده دفاتر ، بخشنامه  يو نگهدار  ي، بايگان  ـ ثبت 8

  شود  دهامتياز دا ١ھر مورد   یبرا       
  .شود ي م  ينگهدار  يو بخوب  شده  نوشته  بطور مرتبدفاتر  – 8/ 1 
  و قابل دسترسي اند. شده  يبايگان واصله ي ها بخشنامه  - 2/8 
  .اندو محتويات درون پرونده محكم شده   شده تميز و مرتب نگهداري موجود بطور   يها پرونده - 3/8 
  .گردد مي  ثبت ها در دفتر انديكاتور نامه  - 4/8 

  

 امتياز ١٠٠بھورز                 ، آموزشی مديريتی  فرايند
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  امتياز٢                                                                     .يابد يبهورز در جلسات سمينارها بطور مرتب حضور م - 9

  در صورت نداشتن غيبت غير موجه در سالجاري امتياز داده شود .
  
  متيازا ٤                                                           .                       رد دا يبهورز در سمينارها برنامه سخنران يدر سالجار - 10

   در صورت موجود برنامه يا مدركي دال بر پيگيري بهورز براي دريافت آن امتياز داده شود 

  
   امتياز٢                                              .فصلنامه بهورز را در اختيار دارد دو سال قبل  مختلف يهاه بهورز  شمار - 11

  
       امتياز٢                                                                     .              آخرين فصلنامه بهورز در خانه بهداشت موجود است - 12

  
    امتياز٢                                      امه مطلع است .بهورز از بخشنامه هاي وزارتي مندرج در آخرين شماره فصلن – 13

 با سئوال از بهورز در صورت اطالع بهورز امتياز داده شود 

  
  امتياز٤                                                                      .        دارد  يآشناي خانه بهداشت  ساالنه يبهورز با برنامه ريز - 14

  بهورز فلوچارت برنامه ريزي ساالنه خانه بهداشت و نحوه پايش با استفاده از چك ليست را بيان كند . 
  

   امتياز٢                                                       .                   مشاركت داشته است  يساالنه با مرب يبهورز در برنامه ريز - 15
  مبني بر مشاركت كافي است .اظهار بهورز 

  
  امتياز٦                                                                  .             تواند شخصا حداقل يك فرايند را پايش نمايدي بهورز م - 16

   دن پايش امتياز داده شودبه انتخاب خود بهورز يك فرايند از چك ليست حاضر توسط خود بهورز پايش شود و در صورت درست بو

  
  امتياز٢                                                       بهورز دفتر گزارش روزانه  را مرتب تكميل كرده است .                           – 17

   در صورت تكميل بودن دفتر در يك دوره يك ماهه امتياز داده شود

  
  امتياز٢                                                              .      اجرا مي شودبق برنامه زمان بندي شده فرايند مورد ارتقا مطا – 18

  
  امتياز٣              بهورز در روزهاي دهگردشي مطابق با ساعات حضور پزشك و ماما در خانه بهداشت  حضور دارد. - 19
  . نيز گزارشات احتمالي پزشك تيم سالمت به ازاي هر جلسه  عدم حضور غير موجه بهورز دو امتياز كسر گردد بررسي دفتر گزارش روزانه بهورز و با

  

  امتياز٣                                    بهورز عدم حضور خود در خانه بهداشت را به اطالع پزشك خانواده  مي رساند. - 20
  بهورز  در خانه بهداشت در زمان دهگردشي به پزشك مربوطه كل امتياز كسر گردددر صورت اطالع ندادن  از مرخصي يا غيبت  

  
  امتياز ٤                          بهورز پرونده خانوار و پرونده سالمت را با هم در محل خانه بهداشت نگهداري مي كند . - 21

نها خواسته شود  . به ازاي هر مورد عدم دسترسي به پرونده كه به علت سهل انگاري بهـورز بـوده   چهار شماره خانوار به طور راندوم انتخاب و پرونده خانوار و سالمت آ
  امتياز كسر گردد . يكباشد 
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  امتياز٥به                            بهورز براي افراد مراجعه كننده به خانه بهداشت مطابق فلوچارت نحوه ارائه خدمات - 22

  اشت عمل مي كند .مراجعه كننده خانه بهد
وره اي فرد يا پي گيري پنج نفر از مراجعين به خانه بهداشت در هفته جاري به صورت راندوم انتخاب و پرونده سالمت آنان كنترل گردد در صورت كامل بودن ويزيت د

  بهورز براي تكميل آن امتياز داده شود
  

  امتياز٥                                                    دارد .پرونده سالمت و پوشه خانوار جمعيت تحت پوشش همخواني  – 23
امتيـاز   يـك  هر پرونـده  پنج پرونده خانوار و سالمت به صورت راندوم انتخاب و بررسي گردد در صورت همخواني شماره خانوار ،اطالعات جمعيتي و اعضاي خانواده به 

  داده شود 
 

               امتياز٢                                                                        را پي گيري مي كند .         تشكيل جلسه هيئت امنا  بهورز  - 24
صورت عـدم  ن پايش در با مراجعه به صورت جلسه هيئت امنا در صورت تشكيل جلسه يا مدركي دال بر پي گيري بهورز  امتياز داده شود . بديهي است با توجه به زما

  لزوم تشكيل جلسه فوق صورت جلسه سال قبل مالك عمل خواهد بود
  

  امتياز٢                                                              بهورز مصوبات مربوط به خود در هيئت امنا را انجام مي دهد. - 25
  قدام بهورز براي تكاليف خود بر اساس صورت جلسه امتياز داده شودبا مراجعه صورت جلسه مذكور در صورت وجود دليل كافي مبني بر  ا

 

  امتياز٤                                                      .                 بيماران نيازمند ارجاع  توسط بهورز ارجاع مي شوند  -  26
 2بل  در صورت ارجاع بيماران نيازمند امتياز داده شود و به ازاي هر مورد عدم ارجاع بيمار نيازمند  با مراجعه به دفتر ثبت مراجعين و بيماران  خانه بهداشت در ماه ق

  امتياز كسر شود .
 

  امتياز٤                                               .    بهورز در زمان دهگردشي  تيم سالمت در روستاي قمر حضور دارد  - 27
بهورز مرد بالمانع است  در خانه هاي بهداشت داراي بهورز زن حضور بهورز زن در روستاي قمر در زمان دهگردشي الزامي است و در صورت نبود بهورز زن ، استفاده از

  امتياز داده شود 3سه ماهه قبل بررسي گردد و به ازاي هر حضور بهورز 
 

  امتياز٤                        ه مردم روستا (اصلي و قمر)  اعالم مي كند .بهورز زمان حضور يا عدم حضور پزشك را ب - 28
ضـور پزشـك در روز   بهورز  با نصب اطالعيه در محل مناسب مي يايد مردم روستاي اصلي و قمر را از زمان دهگردشي پزشك مطلع نمايد و در صورت اطالع از عدم ح

    ه تحو مقتضي برساند . به ازاي هر مورد عدم اطالع دو امتياز  كسر گردد .مورد نظر مي بايست موضوع را به اطالع مردم ب

  
    امتياز٤                                    . بهورز در تنظيم برنامه ويزيت دوره اي.مردم روستا با پزشك همكاري مي كند - 29

براي ويزيت دوره اي را تنظيم نموده و برنامه ويزيت آنان را به صورت سـاالنه بـر اسـاس دسـتور     بهورز مي بايد با هماهنگي   پزشك خانواده ليست  افراد حائز شرايط 
  العمل وزارتي ( مثال تناوب ويزيت يا ...)  تنظيم نمايد . در صورت وجود برنامه امتياز كامل داده شود

  
  
  
  
  
  
  

  امتياز٣                   ت  پيگيري مي كند .در مورد تامين و تعمير شيرآالت و سرويس بهداشتي خانه بهداشبهورز   -1

  در صورت سالم بودن شير آالت يا عدم وجود سرويس بهداشتي  يا مشاهده مواردي دال بر پيگيري بهورز امتياز داده شود .
  
  امتياز٣                                                بهورز خرابي احتمالي پشت بام را پيگيري مي كند .                                         – 2

  در صورت سالم بودن پشت بام يا مشاهده مواردي دال بر پيگيري بهورز امتياز داده شود .
  

 امتياز ١٠٠   تجھيز و پوشش  خانه بھداشت  رايندف
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امتياز٣                                           در فصل سرما در مجاري آب باران پشت بام سنگ نمك گذاشته مي شود . – 3

    

                  امتياز٣                                                  شكالت ساختماني خانه بهداشت را گزارش و پيگيري ميكند .بهورز م – 4

  

  امتياز٣                                      بهورز سالم بودن محفظه كنتور برق  و آب را پيگيري مي كند  .                                – 5
  در صورت سالم بودن محفظه كنتور برق و آب  يا مشاهده مواردي دال بر پيگيري بهورز امتياز داده شود .

  
                      زامتيا٥ بهورز بهسازي مستراح خانه بهداشت را پيگيري مي كند .                                                                            – 6

   . در صورت وجود مستراح بهداشتي  يا مشاهده مواردي دال بر پيگيري بهورز امتياز داده شود

  

  امتياز٣                                       بهورز نصب توري بر روي درب و پنجره هاي خانه بهداشت را پيگيري مي كند . – 7
  ودن توري يا مشاهده مواردي دال بر پيگيري بهورز امتياز داده شود .در صورت موجود ب

  
  امتياز٣            بهورز دفع بهداشتي فاضالب  خانه بهداشت را پيگيري مي كند .                                                       – 8

  دال بر پيگيری بھورز امتياز داده شود .يا مشاھده مواردی  دفع بھداشتی فاضالب خانه بھداشت در صورت 
  

  امتياز١٠                            بهورز رفع نواقص تجهيزات را پيگيري مي كند .                                                               – 9
  ري بهورز امتياز داده شود .خانه  يا مشاهده مواردي دال بر پيگي و سالم بودن تجهيزاتدر صورت كامل بودن 

  
    نموده  اقدام  بهداشت  خانه  سبز در محوطه  يايجاد فضا  به  ـ بهورز نسبت 10

   امتياز٢                                                                                                     و علفهاي هرز در محوطه وجود ندارد.
  

  امتياز١                                                . است  نموده  اقدام  خانه  داخل  در  گل  و پرورش  ينگهدار رز نسبت به بهو – 11

  

  امتياز٤                                                 ؟ درخانه موجود است يشده سالجار ليتكم زاتياستاندارد تجه ستيل -12

   

            امتياز٢                                       را استخراج نموده است؟ استاندارد ستيبا ل يفن زاتيدرصد مطابقت تجهزبهور -13
  ) مشخص شده اند موجود باشد                              nباشد و تمام تجهيزاتي كه با حرف ( 90امتياز در صورتي تعلق ميگيردكه درصد باالي 

  
  امتياز٢                             .استاندارد را استخراج نموده است ستيبا ل يفنغير زاتيبهورزدرصد مطابقت تجه -41

  ) مشخص شده اند موجود باشد                              nباشد و تمام تجهيزاتي كه با حرف ( 90امتياز در صورتي تعلق ميگيردكه درصد باالي 
  

   امتياز٢                         .  را استخراج نموده است مربوطه ستياورژانس با ل زاتيصد مطابقت تجهدربهورز -15
  تخت ژنيكولوژي وايروي ميباشد                                                              -سفتي باكس-تجهيزات اورژانس خانه شامل:كپسول اكسيژن

  
   

  امتياز٣                است . دهيو مركز مربوطه ارائه گرد ياستاندارد به مرب ستيمازاد نسبت به ل زاتيتجه ليست -16

  

   امتياز٣                                                                              بهورز تجهيزات را درست و منظم چيده است. - 17
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  امتياز١٢                                                                  .كند ي م  قمر را مراقبت  يروستا  بهورز جمعيت - 18

  *اگر  خانه بھداشت فاقد روستای قمر باشد فرايند پايش نمی شود و امتياز آن منظور نمی شود . 
  

و در صورتي كه خانـه بهداشـت بـيش از     شود  امتياز داده يك   ماهه  سه  دورة  قمر در يك  يروستا  به  هر مراجعه  يبرادر خانه بهداشتي كه فقط يك روستاي قمر دارد 
امتيـاز   يـك ) به تعداد روستاهاي اقمار ضرب و در يك دوره سه ماهه براي هر مراجعه بهورز به يك روسـتاي قمـر   12يك روستاي قمر داشته باشد  امتيازكل  فرايند (

   .منظور شود 
  

  زامتيا١٢                                                                                    .كند ي م  را مراقبت سياري   يروستا  ـ بهورز جمعيت 19
  اگر  خانه بھداشت فاقد روستای سياری باشد فرايند پايش نمی شود و امتياز منظور نمی شود . 

  
و در صورتي كه خانه بهداشـت   شود  امتياز داده  چهار   ماهه  سه  دورة  در يكسياري    يروستا  به  هر مراجعه  يبرادارد  سياري در خانه بهداشتي كه فقط يك روستاي 

) به تعداد روستاهاي سياري ضرب و در يك دوره سه ماهه براي هر مراجعـه بهـورز بـه يـك روسـتاي      12داشته باشد  امتيازكل  فرايند (سياري  بيش از يك روستاي 
 .امتياز منظور شود  چهارياري س

 

 زامتيا٢٥                                                                                                  د .كن ي م  را مراقبت مشترك   يـ بهورز  روستا20
  متياز آن  منظور نمی شود . اگربھورز  خانه بھداشت فاقد روستای مشترک باشد فرايند پايش نمی شود و ا     
  

  . شود يك امتياز كسر شود  بر اساس برنامه تنظيم شده ، به ازاي هر بار عدم مراجعه به روستاي مشترك  ماهه  سه  دورة  در يك
 
 
 
  
   

      
  


