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چک لیست پایش عملکرد مدیریتی ریاست دانشکده/دانشگاه
 - 1مشخصات ریاست محترم دانشگاه:
نام ونام خانوادگی:

سن:

سابقه کار در حوزه اجرایی شهرستان و دانشگاه:

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

 -2پایش وضعیت شاخص های بهداشتی دانشگاه( :جمع امتیاز)200 :
ردیف

امتیاز

عنوان

1

تهیه و نصب پانل مدیریت اطالعات سالمت در محل کار رئیس دانشگاه

100

2

چگونگی تحلیل شاخص های بهداشتی دانشگاه

100

امتیاز کسب
شده

 -3مهمترین اپیدمی (های) سال  93دانشگاه:
....................................-3..................................-2 ...................................-1
 -4مهمترین مشکالت حوزه سالمت دانشگاه :
.....................................-3..................................-2...................................-1
 -5وضعیت جلسات اصلی ریاست محترم دانشگاه در سال ( :93جمع امتیاز)15 0 :

عنوان جلسه

هیات رئیسه

تواتر مورد انتظار
(درصد قابل قبول)

تعداد

درصد اجرا

جلسات

مصوبات مرتبط با

برگزارشده

حوزه بهداشت

درصد اجرا مورد
انتظار مصوبات
مرتبط با حوزه

امتیاز
امتیاز

شده

بهداشت

بر اساس برنامه دانشگاه

100

جلسه هماهنگی روسای شبکه های بهداشت
و درمان

فصلی ()%50

55

کارگروه سالمت و امنیت غذایی

ماهانه ()%50

50

50

دو ماهانه()%66

00

20

کارگروه سالمت در حوادث غیر مترقبه
شرکت معاون بهداشتی در جلسات شورای
برنامه ریزی استانداری
حوزه معاونت بهداشت وزارت بهداشت

براساس برنامه استانداری
(% 50حضور)

کسب

30
30

20

صحفه 1

چک لیست پایش عملکرد مدیریتی ریاست دانشکده/دانشگاه
 -6وضعیت پایش رئیس محترم دانشگاه درسال ( :93جمع امتیاز )250:
پایش مورد انتظار

پایش شوندگان
پایش معاون بهداشتی دانشگاه
پایش روسای شبکه ها ی بهداشت
و درمان شهرستانهای تابعه

تعداد پایش

درصد اجرا

انجام شده

امتیاز

ساالنه یک بار

50

هرماه یک شبکه بهداشت و درمان

200

امتیاز کسب
شده

 -5وضعیت اجرای برنامه تحول بهداشت درجمعیت روستایی-سال ( :93جمع امتیاز )400:

ردیف

برنامه

عنوان

مورد انتظار

1

برنامه پزشک
خانواده
روستایی()250

درصد جمعیت تحت پوشش برنامه پزشک خانواده روستایی

پوشش%95جمعیت3ماه بعد ازابالغ برنامه

50

درصد تامین پزشک خانواده

تامین%95پزشک3ماه بعد ازابالغ برنامه

50

درصد تامین مامای مورد نیاز

تامین%100ماما3ماه بعد ازابالغ برنامه

20

4

پرداخت به هنگام  %00دریافتی پزشکان و  %50ماماهای
طرف قرارداد

%100تا پایان هر ماه

30

5

پرداخت %100دریافتی (تسویه کامل )پزشکان وماما های
طرف قرارداد

 %100تا پایان هرسه ماه

20

6

درصد ساخت خانه های بهداشت براساس برنامه تحول
بهداشت93

 %100تا پایان سال

60

2
3

جمعیت کل حاشیه نشین در سطح استان

-

تعداد مرکز راه اندازی شده جدید درکل جمعیت حاشیه
نشین

-

9

درصد جمعیت حاشیه نشین تحت پوشش برنامه تحول
بهداشت

تا پایان سال در حد%50

30

10

درصدتامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز حاشیه با
استاندارد مرکز توسعه

تا پایان سال در حد%50

40

11

پرداخت به هنگام پزشکان وسایر نیروهای طرف قرارداد در
هر ماه

در پایان هرماه

30

5
0

12
13
14

برنامه حاشیه
شهر ها
(100امتیاز)

درصد

امتیاز

برنامه شهر
های
زیر50000نفر
(50امتیاز)

جمعیت شهر های زیر 50000نفر در سطح استان

امتیاز کسب
شده

-

درصد جمعیت شهرهای زیر 50000نفرتحت پوشش برنامه
تحول بهداشت

تا پایان سال در حد %50

20

درصدتامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز

تا پایان سال در حد %50

30

سال 91

سال 92

سال93

درصد کسورات برنامه پزشک خانواده روستایی

تاریخ :

حوزه معاونت بهداشت وزارت بهداشت

نام و نام خانوادگی و امضا پایش گر

صحفه 2

