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معاونت بهداشت
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(سال)94

چک لیست پایش عملکرد مدیریتی معاون فنی حوزه معاونت بهداشت دانشکده/دانشگاه
-1مشخصات معاون محترم فنی :
نام ونام خانوادگی:

سن:

سابقه کار در حوزه بهداشت شهرستان و دانشگاه:

مقطع و رشته تحصیلی:
دوره های مدیریتی که در آن شرکت داشته اند:

 -2جدول اطالعات ساختاری و جمعیتی دانشکده /دانشگاه:
جمعیت کل تحت پوشش

تعدادشهرستان تحت پوشش

جمعیت شهری

تعداد شهر تحت پوشش

جمعیت روستایی

تعداد روستا های تحت پوشش

تعداد شبکه شهرستان

تعداد مرکز بهداشت شهرستان

تعداد مراکز شهری طبق

تعداد مراکز روستایی طبق طرح

تعداد مراکز شهری وروستایی طبق
طرح
تعدادمراکز شهری روستایی فعال
تعدادمراکز شهری روستایی

تعداد خانه بهداشت طبق
طرح

طرح

تعداد خانه بهداشت فعال

تعداد مراکز شهری فعال

تعداد مراکز روستایی فعال

تعداد خانه بهداشت

تعداد مراکز شهری

تعداد مراکز روستایی استیجاری

استیجاری

استیجاری

استیجاری

-3وضعیت گروههای کارشناسی حوزه معاونت بهداشت( :جمع امتیاز)50 :
ردیف

عنوان گروه

مدیر گروه

تعداد کارشناسان

برنامه عملیاتی سال93
دارد

ندارد

1
2
3
4
5
6
7

حوزه معاونت بهداشت وزارت بهداشت

صفحه 1

چک لیست پایش عملکرد مدیریتی معاون فنی حوزه معاونت بهداشت دانشکده/دانشگاه

 -4پایش وضعیت شاخص های بهداشتی دانشگاه(:جمع امتیاز)200 :
عنوان

ردیف

امتیاز

1

تهیه و نصب پانل مدیریت اطالعات سالمت در محل کار

50

2

چگونگی تحلیل شاخص های بهداشتی دانشگاه

50

3

نحوه مدیریت مداخالت مورد نیاز در راستای بهبود وضعیت شاخص ها

100

امتیاز کسب شده

 -5مهمترین اپیدمی ها و رخدادهای تهدید کننده سالمتی سال  93دانشگاه :
................................ -3..................................... -2................................. -1

 -6مهمترین مشکالت حوزه سالمت دانشگاه :
.................................. -3...................................... -2............................... -1

 -7وضعیت برگزاری و شرکت در جلسات هماهنگی در سال ( :93جمع امتیاز)250 :

عنوان جلسه

تعداد جلسات مورد انتظار

تعداد جلسات

درصد اجرای

برگزارشده

مصوبات

(درصد تشکیل قابل قبول)

درصد اجرای
مورد انتظار
مصوبات

سقف
امتیاز

شورای هماهنگی با نمایندگان فنی گروههای ستاد

ماهانه ()80

80

80

شورای هماهنگی روسا و معاونین بهداشتی شبکه ها

فصلی ()75

80

60

شش ماهه ()100

70

60

برگزاری جلسه هماهنگی با معاونین بهداشتی شهرستانها
برگزاری جلسات برنامه ریزی عملیاتی حوزه معاونت

ساالنه ()100

امتیاز
کسب
شده

50

 -8وضعیت پایش معاون فنی حوزه معاونت بهداشت در سال ( :93جمع امتیاز)300 :

پایش شوندگان

مورد انتظار

تعداد پایش
انجام شده

درصد

سقف

امتیاز

امتیاز

کسب شده

همراهی با معاون بهداشتی در پایش مدیران
گروه های کارشناسی ستاد معاونت بهداشتی

ساالنه یک بار

100

معاونین بهداشتی شبکه ها ی بهداشت و درمان

ساالنه یک بار

120

روسای مراکز بهداشتی،درمانی تابعه

درهربار پایش شبکه یک مرکز

40

خانه های بهداشت

درهربار پایش شبکه یک خانه

40

حوزه معاونت بهداشت وزارت بهداشت

صفحه 2

چک لیست پایش عملکرد مدیریتی معاون فنی حوزه معاونت بهداشت دانشکده/دانشگاه
 -9وضعیت اجرای برنامه های آموزشی ( جمع امتیاز)100 :
ردیف

عنوان

1

تدوین و اجرای برنامه های آموزشی مدیریتی مدیران
گروه و کارشناسان مسوول حوزه ستاد معاونت

درصد

سقف
امتیاز

امتیاز کسب شده

100

 -10خالقیت و نو آوری های فنی ومدیریتی در معاونت بهداشتی دانشگاه 100( :امتیاز تشویقی)
(این خالقیت ها باید در راستای رسالت و اهداف بهداشتی بوده و برای پیشبرد برنامه های بهداشتی در سطح دانشکده/دانشگاه موثر بوده و اجرایی شده باشد)

تاریخ :

حوزه معاونت بهداشت وزارت بهداشت

نام و امضا پایشگر:

صفحه 3

