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  مشخصات کلی و نحوه محاسبه امتیازها

که است تهیه و تدوین شده  انسالمت و بهورز ینمراقبکارشناسان جوانان ستاد شهرستان،  جهت پایش و ارزشیابی عملکرد راهنماي حاضر 

دستورالعمل ها و مواد آموزشی، پایش و ارزشیابی، بررسی ریزي، سازماندهی،  برنامه و مدیریتبخش  7محتوي آن مشتمل بر 

تعیین شده است. امتیاز کسب شده نیز توسط  حداکثر امتیاز یا امتیاز مطلوب. در هر بخش می باشد انتظارات و دهی و گزارش عملکرد

ش مقایسه پایش کننده مشخص می شود و میزان امتیاز با استانداردهاي تعیین شده (ضعیف، متوسط و خوب)، جهت تعیین وضعیت هر بخ

آن، امتیاز ضعیف تیک  % بود در ستون مربوط به60صد امتیاز کسب شده در بخش مدیریت و برنامه ریزي، کمتر از می شود. مثال چنانچه در

  زده می شود. 

  در هر بخش نحوه محاسبه امتیازهاو مشخصات 

و امتیاز کسـب شـده مـی    فعالیت فعالیت مورد انتظار، استاندارد مورد انتظار، روش ارزیابی، حداکثر امتیاز برنامه، چک لیست شامل چند بخش 

بررسی نموده و  "استاندارد مورد انتظار و روش ارزشیابی  "را بر اساس  "مورد انتظار  فعالیت "مندرج در ستون باشد. پایش کننده فعالیت هاي 

  در ستون مورد نظر ثبت می نماید. "حداکثر امتیاز "را با توجه به  "امتیاز کسب شده "
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  بخش اول :

  راهنماي تکمیل چک لیست ستاد شهرستان

 بخش مدیریت و برنامه ریزي.1

  می باشد. آموزشی شامل اطالعات جمعیتی و شاخص هاي برنامه، پنل مدیریتی، برنامه عملیاتی و برنامه ریزياین بخش 

  اطالعات جمعیتی و شاخص هاي برنامه:

سال تحت پوشش به تفکیک جنس، وضعیت تاهل، وضعیت تحصـیل (دانشـجو و غیردانشـجو) و     29تا  18مشخص بودن گروه هدف  .1

 تایی)وضعیت منطقه (شهري و روس

کارشناس سالمت جوانان ستاد شهرستان می بایست جمعیت گروه هدف را به تفکیـک ذکـر شـده از سـامانه یکپارچـه بهداشـت (سـیب)        

  استخراج نماید.

   نکته:

      در مواردیکه وضعیت تاهل در سامانه سیب به درستی ثبت نشده است می توان جهت استخراج ایـن آمـار همـاهنگی الزم را بـا

 احوال شهرستان به عمل آورد.اداره ثبت 

 منظور از وضعیت منطقه شهري و روستایی است. 

 .وضعیت تحصیل تا اطالع ثانوي از سامانه قابل استخراج نیست و امتیاز این آیتم از کل امتیازات کسر خواهد شد  

 

حـداقل یـک خـدمت گرفتـه، میـانگین       موجود بودن اطالعات آماري برگرفته از سامانه سیب (تعداد جوانان ثبت شده در سامانه، جمعیت .2

 خدمت، درصد مراقبت جوانان به صورت فصلی و درصد ارجاعات پیگیري شده)  

گـروه سـنی جوانـان در سـامانه     ( کارشناس سالمت جوانان ستاد شهرستان شاخص هاي مذکور را مطابق ذیل از سامانه سیب استخراج نمایـد. 

  سال تعریف شده است) 18-30سیب 

  ثبت شده در سامانه:تعداد جوانان 

  اول: مسیر

گزارش به تفکیک گـروه                 گزارش جمعیت ثبت نام شده ها   جمعیت               نوار سبز رنگ در باالي صفحه سامانه            

   جوانان (جمعیت کل و جمعیت شهرستان هاي زیر مجموعه)      هاي سنی           

    دوم: مسیر

تـا   18تعیین گروه سـنی   ثبت عنوان جوانان در فیلد مربوطه،              مدیریت سامانه                  ساخت گزارش افراد تحت پوشش  

  گزارش             ثبت مشاهده              سال تعریف شده اند)، انتخاب شبکه و... 30تا  18سال(در سامانه سیب جوانان گروه سنی  30

    حداقل یکبار خدمت گرفته در سامانه:جمعیت 
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گزارش بـه                جمعیت            گزارش جمعیتی که حداقل یکبار خدمت گرفته اند       نوار سبز رنگ در باالي صفحه سامانه      

  جوانان (جمعیت کل و جمعیت شهرستان هاي زیر مجموعه)            سنی تفکیک گروه هاي

  :خدمتیمیانگین 

انتخـاب شـبکه خـدمت، انتخـاب                فعالیت کاربران سـامانه               شبکه خدمت     نوار سبز رنگ در باالي صفحه سامانه        

  خدمت=  رد نظر            میانگین خدمتگروه هدف دریافت کننده خدمت و تاریخ مو

  خدمت دریافت کرده اندتعداد افرادیکه                                                                           

  درصد مراقبت جوانان:

انتخـاب شـبکه خـدمت، انتخـاب گـروه                فعالیت کاربران سـامانه               شبکه خدمت    سامانه         نوار سبز رنگ در باالي صفحه 

  100× تعداد افرادیکه خدمت گرفته انددرصد مراقبت جوانان=        و تاریخ مورد نظر      ، انتخاب نقش هدف دریافت کننده خدمت

  تعداد جوانان ثبت نام شده در سامانه                                                                                                                   

   نکته:

  از سامانه قابل استخراج نیست و امتیاز این آیتم از کل امتیازات کسر خواهد شد.درصد ارجاعات پیگیري شده تا اطالع ثانوي  

  

  پنل مدیریتی

 تکمیل بودن پنل مدیریتی ابالغی سالمت جوانان  .1

 می بایست پنل ابالغی از معاونت بهداشتی را مطابق دستورالعمل تکمیل نماید در این آیتم کارشناس ستاد شهرستان. 

 تحلیل پنل مدیریتی ابالغی سالمت جوانان  .2

  موجود باشد)( نقاط قوت و ضعف و مداخالت اعمال شده  موجود باشد. هاشاخص پنل مدیریتی به تفکیک تحلیل 

 پاسخ دهی به مکاتبات استان تا موعد مقرر .3

  مکاتبات ستاد استان و پیگیري هاي درخواستی در بازه زمانی مشخص شده پاسخ داده شود.کلیه  

  برنامه عملیاتی

 بررسی وضعیت موجود و تعیین اهداف کلی بر اساس آن .1

    ،در این قسمت انتظار می رود کارشناس ستاد شهرستان وضعیت سالمت جوانان شهرستان را از نظر جمعیت، میـانگین سـنی ازدواج

در سـتاد و   داخلیوضعیت سوانح و حوادث در جوانان شهرستان، وضعیت مرگ و رفتارهاي پرخطر در جوانان را با همکاري واحدهاي 

  ی را ترسیم  نماید.نهادهاي برون بخشی تحلیل و هدف کل

 تعیین اهداف اختصاصی بر اساس هدف کلی .2

  در جهت رسیدن به هـدف کلـی لیسـت     مطابق با برنامه عملیاتی ابالغی از ستاد دانشگاهدر این قسمت می بایست اهداف اختصاصی

  گردد.

 تعیین استراتژي ها بر اساس اهداف اختصاصی .3

  بـا در نظـر گـرفتن جلـب مشـارکت       مطابق با برنامه عملیاتی ابالغی از ستاد دانشگاهدر این قسمت می بایست استراتژي یا راهبردها

  ترسیم گردد.درون بخشی و برون بخشی 

 تعیین فعالیت ها و تعیین بازه زمانی انجام آن .4

  از سـتاد دانشـگاه  مطابق با برنامه عملیاتی ابالغی در این قسمت می بایست اقداماتی که جهت پیگیري راهبردها برنامه ریزي شده اند 

  و نیز جدول گانت یا زمانبندي انجام فعالیت ها تا پایان سال تعریف شوند.

 نظارت و انجام مداخله در صورت لزوم .5
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  درصد پیشرفت برنامه عملیاتی ارزیابی گردد و در صورت تاخیر در پیشرفت برنامه و عدم تحقق اهداف مـداخالت الزم  در این قسمت

 اعمال گردد.

  برنامه عملیاتی با برنامه ابالغی وزارتانطباق  .6

 .در این قسمت مطابقت برنامه عملیاتی شهرستان با برنامه عملیاتی ابالغی از ستاد دانشگاه در تمامی مراحل الزامی است  

 ثبت به موقع اطالعات در سامانه برنامه عملیاتی .7

 رستان نرم افزار سامانه برنامه عملیاتی را تکمیل می کنـد  در صورتیکه کارشناس مسئول سالمت جوانان، نوجوانان و مدارس ستاد شه

  ها مطابق برنامه و هدف کمی مرتبط ماهانه در سامانه برنامه عملیاتی ثبت گردد.فعالیت ثبت پیشرفت ضروري است 

 میزان انحراف از برنامه (انحراف خوداظهاري و انحراف ارزیابی انطباق) .8

 

  برنامه ریزي

 اولویت بندي آموزشانجام نیازسنجی و  .1

  در این آیتم با همکاري واحد آموزش و ارتقاي سالمت شهرستان نیازسنجی آموزشی و اولویت بندي عناوین آموزشی در منطقه انجام

  شود و اولویت هاي آموزشی تعیین شده به سطوح محیطی ابالغ گردد.

 برنامه زمانبندي .2

  طراحی گردد.گانت آموزش ها با همکاري واحد آموزش و ارتقاي سالمت در این قسمت پس از تعیین اولویت هاي آموزشی جدول  

 اجرا مطابق برنامه زمانبندي .3

 .مطابق جدول گانت طراحی شده اجراي برنامه هاي آموزشی در شهرستان پیگیري شود 

  

 سازماندهی.2

  هماهنگی برون بخشی

         هماهنگی با اداره ورزش و جوانان شهرستان .1

                              ذینفعانهماهنگی با سایر  .2

اداره کارشناس ستاد شهرستان می بایست ادارات و نهادهایی را که در ارتباط با جوانان فعالیت می نمایند را شناسایی کند از جمله فرمانـداري،  

رد اهداف برنامه سالمت جوانـان را بـا   هماهنگی هاي الزم جهت پیشب (در چک لیست ذکر شده است) وورزش و جوانان و سایر ذینفعان برنامه 

  ایشان به عمل آورد از جمله این برنامه ها:

 ازدواج سالم و پایدار -

 پیشگیري از رفتارهاي مخاطره آمیز -

 سبک زندگی سالم در جوانان -

 کاهش مرگ جوانان -

 روابط اجتماعی سالم در جوانان -

  ارزیابی سالمت جوانان در قالب بسته هاي خدمتی... -

  درون بخشیهماهنگی 

 از جمله:هماهنگی با واحدهاي ستادي جهت اجراي برنامه هاي مشترك  .1

 سفیران سالمت دانشجویی -

 ازدواج سالم، شاد و پایدار -

 پیشگیري از رفتارهاي مخاطره آمیز -
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 کمپین هاي مشترك  -

 نمایشگاه هاي مشترك... -

  مکمل یارينظارت بر 

 نظارت بر تهیه و توزیع مکمل مگادوز ویتامین دي .1

   کارشناس ستاد شهرستان می بایست با هماهنگی واحدهاي مرتبط برآورد مکمل مراکز خدمات جامع سالمت را تجمیع نماید و پـس

از دریافت مکمل به طور دقیق توزیع نماید و در پایش از سطوح محیطی بر نحوه توزیع مکمل بین گروه هاي هـدف و آمـوزش هـاي    

 ارائه شده نظارت نماید.

  

 دستورالعمل ها و مواد آموزشی.3

  موجود بودن مستندات

 سال                             18-29بسته خدمت پزشک و غیر پزشک جوانان الکترونیک و فیزیک موجود بودن فایل  .1

هـاي  سفیران، خودمراقبتی، هفته سالمت جوانان، راهنماي برگزاري ازدواج سالم، دانستنی دستورالعمل ( شامل وجود دستورالعمل ها .2

              ازدواج ...)

                                                                      و سند سالمت جوانانوجود نامه هاي ابالغی  .3

  ارسال مستندات و دستورالعمل ها

  ارسال مستندات و دستورالعمل ها به سطوح محیطی 

  برنامه هاي ابالغی از ستاد استان را جهت پیگیري و اعمال مداخالت ضـروري   دستورالعمل ها وکارشناس ستاد شهرستان می بایست

 حداکثر تا دو هفته بعد از دریافت به سطوح محیطی ارسال نماید.

 پایش و ارزشیابی.4

  نظارت و پایش از سطوح محیطی

 ماهه دوم) 6ماهه اول و  6وجود برنامه بازدید دوبار در سال ( .1

  نکته:

  انجام بازدید از پایگاه ها و مراکز خدمات جامع سالمت و خانه هاي بهداشت مـی بایسـت بـر اسـاس اولویـت      قابل ذکر است که

 بندي شهرستان انجام شود و مراکزیکه نیاز به اعمال مداخالت به صورت جدي و به موقع دارند در اولویت بازدید قرار گیرند.

                           استفاده از چک لیست استاندارد                               .2

 توجه به مشکالت و نواقص بازدید قبل                                                          .3

  ارسال پسخوراند بازدید

 امتیاز) 5/0امتیاز) و پس از دو هفته از بازدید ( 1ارسال پسخوراند تا حداکثر دو هفته بعد از بازدید ( .1

  

  مداخالت موثر و به موقع

 بازدید  در اهده شده شموثر جهت رفع مشکل و نواقص مانجام مداخله  .1

  :نکته

  کـه بـه صـورت مـوثر و بـه       منظور از مداخله هرگونه تالش و برنامه ریزي به منظور رفع مشکل و نقص مشاهده شده می باشـد

 هنگام در سطوح محیطی اعمال شود.
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 بررسی عملکرد.5       

  ابالغیاقدام بر اساس انتظارات 

                   مطابق برنامه عملیاتی صد جوانان تحت پوشش در سامانه سیبثبت صد در  .1

                   مطابق برنامه عملیاتی پوشش مطلوب مراقبت جوانان .2

     (تا پایان برنامه توسعه ششم) % جوانان تحت پوشش به صورت سالیانه مورد انتظار است.30مراقبت 

                        مطابق برنامه عملیاتیبه جوانان شده  مطلوب بودن میانگین خدمت ارائه .3

    .منظور از این آیتم کامل بودن تعداد خدمات ارائه شده به جوان مطابق بسته خدمتی است 

 پیگیري تا حصول نتیجه موارد ارجاع شده .4

    این آیتم تا زمان دسترسی به سامانه قابل استخراج نیست 

 سامانه                   "ثبت وقایع"ثبت بیماري هاي تایید شده در قسمت  .5

 برگزاري کمیته ارتقاي سالمت جوانان    .6

     مورد انتظار است ماه یکبار 6برگزاري کمیته مذکور 

      (ازدواج، پیشگیري از مرگ، روابط اجتماعی سالم در جوانان...) ، کمپین، نمایشگاهسمینار، نشست، همایش، کارگاهبرگزاري  .7

                                      

  .گزارش دهی6

  گزارش عملکرد به معاونت بهداشتی

                                           هفته جوانارسال عملکرد  .1

                             ماه یکبار) 6(هر ارسال صورتجلسه کمیته ارتقاي سالمت جوانان  .2

                                           (ازدواج، پیشگیري از مرگ، روابط اجتماعی سالم در جوانان...)ارسال عملکرد  .3

  

  شاخص هاي سالمت جوانان طبق بسته خدمتارسال 

 به سطوح محیطی                                               شاخص هاارسال  .1

 به معاونت بهداشتی                                             شاخص هاارسال  .2

  نکته: 

     به سطوح محیطی به تفکیک پایگاه هاي سالمت، مراکز خدمات جـامع سـالمت روسـتایی و شـهري بـه      شاخص هاي برنامهارسال 

 صورت فصلی انجام شود.

    انجام شود.به صورت فصلی معاونت بهداشتی  ارسال شاخص هاي برنامه به  
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  بخش دوم : 

   خانه هاي بهداشتو راهنماي تکمیل چک لیست پایگاه هاي سالمت 

 بخش مدیریت و برنامه ریزي   .1

  می باشد. و جدول گانت فعالیت ها این بخش شامل اطالعات جمعیتی و شاخص هاي برنامه، پنل مدیریتی

  اطالعات جمعیتی و شاخص هاي برنامه:

 یت تحصیل (دانشجو و غیردانشجو) سال تحت پوشش به تفکیک جنس، وضعیت تاهل، وضع 29تا  18هدف  مشخص بودن گروه .1

  می بایست جمعیت گروه هدف را به تفکیک ذکر شده از سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) استخراج نماید. مراقب سالمت شهري

  نکته:

  از زیج حیاتی اسـتفاده  در مواردیکه وضعیت تاهل در سامانه سیب به درستی ثبت نشده است می توان جهت استخراج این آمار

 کرد.

 .وضعیت تحصیلی تا اطالع ثانوي از سامانه سیب استخراج نیست  

حـداقل یـک خـدمت گرفتـه، میـانگین      موجود بودن اطالعات آماري برگرفته از سامانه سیب (تعداد جوانان ثبت شده در سامانه، جمعیت  .2

 درصد ارجاعات پیگیري شده)  درصد مراقبت جوانان به صورت فصلی، خدمت، 

  شاخص هاي مذکور را مطابق مسیر ذیل از سامانه سیب استخراج نماید.مراقب سالمت شهري می بایست 

  تعداد جوانان ثبت شده در سامانه:

  جمعیت ثبت نام شده ها                         زارش گ       شبکه       گزارش جمعیت          گزارش ها   نوار سبز رنگ در باالي صفحه سامانه            

  جوانان          گزارش به تفکیک گروه هاي سنی              

    جمعیت حداقل یکبار خدمت گرفته در سامانه:

گزارش جمعیتی کـه حـداقل یکبـار             گزارش جمعیت شبکه              گزارش ها       گ در باالي صفحه سامانه          نوار سبز رن

  جوانان        گزارش به تفکیک گروه هاي سنی            خدمت گرفته اند     

    :میانگین خدمتی     

 گزارش مراقبت ها ي انجام شده                گزارش مراقبت ها                گزارش ها            نوار سبز رنگ در باالي صفحه سامانه 

   شده ارائه خدمات تعداد=  نفر به خدمت میانگین      نظر مورد تاریخ و خدمت کننده دریافت سنی گروه انتخاب                    

  اند گرفته خدمت که افرادي تعداد                                                                                                                           

  :درصد مراقبت جوانان

یا گزارش مراقبت هـا، گـزارش تشـخیص هـا،      ها به تفکیک آمار مراقبت            گزارش ها             سامانه  نوار سبز رنگ در باالي صفحه 

  مراقبت جوانان             مجموع موارد

   نکته:
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  امتیازات کسر خواهد شداز سامانه قابل استخراج نیست و امتیاز این آیتم از کل درصد ارجاعات پیگیري شده تا اطالع ثانوي  

  

  پنل مدیریتی

 می بایست پنل ابالغی را مطابق دستورالعمل تکمیل نماید و تحلیل شاخص هاي پنل موجود باشد مراقب سالمت/بهورزدر این آیتم  .1

  

  جدول گانت فعالیت ها

 و منطبق با زمان مورد انتظار وجود جدول گانت فعالیت هاي برنامه سالمت جوانان به تفکیک ماه .1

   نکته:

 .نمونه جدول گانت در انتهاي دستورالعمل پیوست می باشد  

  دستورالعمل ها و مواد آموزشی. 2

  

  موجود بودن مستندات

  سال                                                                  18-29بسته خدمت پزشک و غیر پزشک جوانان الکترونیک و فیزیک موجود بودن فایل .1

 )        ...سالمت جوانان، راهنماي استفاده از اپلیکیشن ، قرص ویتامین ديسالمازدواج وجود دستورالعمل ها (.2

  وجود نامه هاي ابالغی                                                                                                                                                 .3

  

  دانش و مهارت

، و آشنایی با سیاست هاي مقام معظم رهبري در خصوص ازدواج سالم و آسـان  (کمپین ازدواج شاد وپایدار تسلط به برنامه هاي واحد .1

دانشجویان و توزیع قرص ویتامین دي، روابـط اجتمـاعی سـالم، پیشـگیري از     کمیته ارتقاي سالمت جوانان، مراقبت سالمت جوانان، 

 )آسیب هاي اجتماعی در جوانان، کاهش مرگ جوانان

 )سیبیکپارچه بهداشت (تسلط به سامانه  .2

 تکمیل فرم هاي سالمت جوانان در سامانه طبق دستورالعمل  .3

  . سازماندهی3

  درخواست مکمل ویتامین دي مورد نیاز

                                        طی هماهنگی با کارشناسان مربوطهتنظیم فرم درخواست مگادوز ویتامین دي مورد نیاز  .1

  طی هماهنگی با کارشناسان مربوطهه به جمعیت جوانان تحت پوشش موجودي کافی مگادوز ویتامین دي با توج .2

 ویتامین ديدرصد جوانان مصرف کننده قرص  .3

      درصد جوانان مصرف کننده ویتامین دي از تقسیم تعداد جوانان مصرف کننده ویتامین دي بر کل جوانـان تحـت پوشـش ضـرب در

  بدست می آید. 100

  هماهنگی درون بخشی

                   و اجراي برنامه هامنطقه در پیگیري ارتقاي سالمت جوانان  خانه بهداشت بهورزان /پایگاه  بین مراقبین سالمتهماهنگی و مشارکت 

  .بررسی عملکرد4

  اقدام بر اساس انتظارات ابالغی

 ثبت صد در صد جوانان تحت پوشش در سامانه یکپارچه بهداشت                             .1

 جوانانپوشش مطلوب مراقبت  .2
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 (تا پایان برنامه توسعه ششم) .است انتظار مورد سالیانه صورت به پوشش تحت جوانان% 30 مراقبت                                                           

 مطلوب بودن میانگین خدمتی ارائه شده به جوانان .3

  مطابق بسته خدمتی است.منظور از این آیتم کامل بودن تعداد خدمات ارائه شده به جوان                             

 پیگیري تا حصول نتیجه، موارد ارجاع شده      .4

 این آیتم تا زمان دسترسی به سامانه قابل استخراج نیست                                       

   سامانه                               "ثبت وقایع  "ثبت بیماري هاي تایید شده در قسمت  .5

 برگزاري جلسات آموزشی جهت جوانان             .6

 و ثبت در سامانه          دانشجویان معرفی شده ارزیابی مقدماتی و معاینات  .7

 برگزاري کمیته ارتقاي سالمت جوانان .8

  ماه یکبار مورد انتظار است 6برگزاري کمیته مذکور     

  جلب مشارکت ذینفعان منطقه در خصوص ارتقاي سالمت جوانان .9

 انجام مداخالت موثر و به موقع جهت رفع مشکالت سالمت جوانان در منطقه و تالش در جهت رفع مشکل.  10

  گزارش دهی.6

  ارسال گزارش عملکرد

  ، پیشگیري از مرگ، روابط اجتماعی سالم در جوانان...)                                                          سالم (ازدواج ارسال عملکردد .1

 جوانانارسال نتایج اقدامات ارزیابی و معاینات  .2

  نکته:

 از سطوح محیطی به ستاد شهرستان یکبار نتایج ارزیابی دانشجویان و جوانان و اقدامات انجام شده در این راستا فصلی  نتظار می رودا

  ارسال گردد.
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  بخش سوم :

  شهري و روستایی راهنماي تکمیل چک لیست مراکز خدمات جامع سالمت 

 پـایش  ی مراقـب ( نظارتعملکرد و روستایی مراقب سالمت  عملکرد اجراییمراکز خدمات جامع سالمت روستایی چک لیست در 

  است.مورد نظر و انجام مداخالت اصالحی) عملکرد بهورزان تحت پوشش

 بخش مدیریت و برنامه ریزي   .1

  می باشد.و برنامه آموزشی جوانان  جدول گانت فعالیت ها، برنامه، پنل مدیریتیاین بخش شامل اطالعات جمعیتی و شاخص هاي 

  اطالعات جمعیتی و شاخص هاي برنامه:

 سال تحت پوشش به تفکیک جنس، وضعیت تاهل، وضعیت تحصیل (دانشجو و غیردانشجو)  29تا  18مشخص بودن گروه هدف  .1

  ذکر شده از سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) استخراج نماید.مراقب سالمت می بایست جمعیت گروه هدف را به تفکیک 

  نکته:

 .در مواردیکه وضعیت تاهل در سامانه سیب به درستی ثبت نشده است می توان جهت استخراج این آمار از زیج حیاتی استفاده کرد  

جمعیت حـداقل یـک خـدمت گرفتـه، میـانگین      موجود بودن اطالعات آماري برگرفته از سامانه سیب (تعداد جوانان ثبت شده در سامانه،  .2

 ت فصلی، درصد ارجاعات پیگیري شده)  خدمت، درصد مراقبت جوانان به صور

  مراقب سالمت می بایست شاخص هاي مذکور را مطابق مسیر ذیل از سامانه سیب استخراج نماید.

  تعداد جوانان ثبت شده در سامانه:

  گزارش جمعیت ثبت نام شده ها                                 گزارش جمعیت شبکه         گزارش ها                ر باالي صفحه سامانه     نوار سبز رنگ د

  جوانان           گزارش به تفکیک گروه هاي سنی                   

    جمعیت حداقل یکبار خدمت گرفته در سامانه:

گـزارش جمعیتـی کـه حـداقل یکبـار           گزارش جمعیت شبکه               گزارش ها             نوار سبز رنگ در باالي صفحه سامانه     

  جوانان        گزارش به تفکیک گروه هاي سنی                  خدمت گرفته اند

    میانگین خدمتی:     

 گزارش مراقبت ها ي انجام شده               مراقبت ها گزارش               گزارش ها        نوار سبز رنگ در باالي صفحه سامانه     

   شده ارائه خدمات تعداد=  نفر به خدمت میانگین      نظر مورد تاریخ و خدمت کننده دریافت سنی گروه انتخاب                    

  اند گرفته خدمت که افرادي تعداد                                                                                                                           

   :درصد مراقبت جوانان

ها به تفکیک یـا گـزارش مراقبـت هـا، گـزارش تشـخیص هـا،         آمار مراقبت      گزارش ها          سامانه          نوار سبز رنگ در باالي صفحه 

  مراقبت جوانان             مجموع موارد

   نکته:
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  از سامانه قابل استخراج نیست و امتیاز این آیتم از کل امتیازات کسر خواهد شد.درصد ارجاعات پیگیري شده تا اطالع ثانوي 

 (دانشگاه ، سربازخانه، حوزه علمیه، ورزشگاه ها، کتابخانه، پارك و...)شناسایی مراکز تجمعی جوانان در منطقه تحت پوشش  .3

       مراقب سالمت می بایست کانون هاي تجمعی جوانان را شناسایی و برنامه هاي جوانان را در مراکـز مـذکور معرفـی نمایـد و خـدمات

 آموزشی و بالینی را به این گروه هدف ارائه نماید.

 مجموع اطالعات خانه هاي بهداشت تحت پوشش را از سامانه سـیب اسـتخراج نمایـد و شـاخص      مراقب سالمت روستایی می بایست

  هاي برنامه به تفکیک خانه ها موجود باشد.  

  

  نل مدیریتیپ

مطـابق  (بـه تفکیـک مرکـز خـدمات جـامع سـالمت و پایگـاه هـاي تحـت پوشـش)           می بایست پنل ابالغی را راقب سالمت در این آیتم م

  .نماید و تحلیل شاخص هاي پنل موجود باشد دستورالعمل تکمیل

 .مراقب سالمت روستایی می بایست شاخص هاي پنل به تفکیک خانه هاي بهداشت تحت پوشش را تحلیل نماید 

  

  جدول گانت فعالیت ها

 منطبق با زمان مورد انتظار وجود جدول گانت فعالیت هاي برنامه سالمت جوانان به تفکیک ماه .1

   نکته:

  گانت در انتهاي دستورالعمل پیوست می باشد.نمونه جدول 

 .در مراکز خدمات جامع سالمت روستایی جدول گانت مجزا از خانه هاي بهداشت جهت آموزش مراقب سالمت روستایی موجود باشد 

 

  برنامه آموزشی جوانان

  تعیین اولویت بندي موضوعات آموزشی براي کارکنان واحدهاي تحت پوشش و گروه هدف جوانان .1

 اولویت بندي عناوین آموزشی نیازهاي آموزشی جمعیت تحت پوشش (جوانان) لحاظ گردد. در 

  . اجراي برنامه هاي آموزشی کارکنان و جوانان مطابق برنامه2

  . دستورالعمل ها و مواد آموزشی2

  

  موجود بودن مستندات

  سال                                                                  18-29بسته خدمت پزشک و غیر پزشک جوانان الکترونیک و فیزیک موجود بودن فایل .1

، راهنمـاي اسـتفاده از اپلیکیشـن    وجود دستورالعمل ها (کمیته ارتقاي سالمت جوانان، کمپین ازدواج شاد و پایدار، قـرص ویتـامین دي  .2

 )        سالمت جوانان

  نامه هاي ابالغی                                                                                                                                                  الکترونیک و فیزیک فایل وجود .3

  

  دانش و مهارت

م و آسـان،  تسلط به برنامه هاي واحد (کمپین ازدواج شاد وپایدار و آشنایی با سیاست هاي مقام معظم رهبري در خصوص ازدواج سال .1

 سفیران سالمت دانشجویی، کمیته ارتقاي سالمت جوانان، مراقبت سالمت جوانان، دانشجویان و توزیع قرص ویتامین دي)

 )سیبیکپارچه بهداشت (تسلط به سامانه  .2

 تکمیل فرم هاي سالمت جوانان در سامانه طبق دستورالعمل  .3

  . سازماندهی3
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  درخواست مکمل ویتامین دي مورد نیاز

 تنظیم فرم درخواست مگادوز ویتامین دي مورد نیاز                                                        .1

 موجودي کافی مگادوز ویتامین دي با توجه به جمعیت جوانان تحت پوشش  .2

 درصد جوانان مصرف کننده قرص ویتامین دي .3

  

  بخشی و برون هماهنگی درون

 تشکیل جلسات با مسئولین واحدهاي تحت پوشش .1

 جلسات برون بخشی با ادارات و سازمان هاي تحت پوشش .2

   مراقب سالمت روستایی می بایست در جلسات برون بخشی که توسط بهورزان تشکیل می شود حاضر شود و مداخالت الزم را اعمـال

  نماید.

  

 پایش و ارزشیابی.4

  نظارت و پایش از سطوح محیطی

 ماهه دوم) 6 ماهه اول و 6وجود برنامه بازدید دوبار در سال ( .1

 استفاده از چک لیست استاندارد                                                                   .2

 توجه به مشکالت و نواقص بازدید قبل                                                          .3

  ارسال پسخوراند بازدید

  امتیاز) 5/0ته از بازدید (امتیاز) و پس از دو هف 1ارسال پسخوراند تا حداکثر دو هفته بعد از بازدید ( .1

  مداخالت موثر و به موقع

 انجام مداخله موثر جهت رفع مشکل و نواقص مشاهده شده در بازدید   .1

  :نکته

  کـه بـه صـورت مـوثر و بـه       منظور از مداخله هرگونه تالش و برنامه ریزي به منظور رفع مشکل و نقص مشاهده شده می باشـد

 هنگام در سطوح محیطی اعمال شود.

                 

  .بررسی عملکرد5

  و پزشک) مراقب سالمت(اقدام بر اساس انتظارات 

  مراقب سالمت:

                    (مطابق برنامه عملیاتی ابالغی)ثبت صد در صد جوانان تحت پوشش در سامانه یکپارچه بهداشت  .1

 پوشش مطلوب مراقبت جوانان .2

 (تا پایان برنامه توسعه ششم) .است انتظار مورد سالیانه صورت به پوشش تحت جوانان% 30 مراقبت                                                           

 (مطابق برنامه عملیاتی ابالغی) مطلوب بودن میانگین خدمتی ارائه شده به جوانان .3

                                        .منظور از این آیتم کامل بودن تعداد خدمات ارائه شده به جوان مطابق بسته خدمتی است 

 پیگیري تا حصول نتیجه، موارد ارجاع شده      .4

                                                    این آیتم تا زمان دسترسی به سامانه قابل استخراج نیست 

 سامانه                                 "ثبت وقایع  "ایید شده در قسمت ثبت بیماري هاي ت .5

 جوانان             کمیته ارتقاي سالمتبرگزاري  .6
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        برگزاري سمینار، کارگاه، نشست در خصوص برنامه هاي ابالغی .7

 برگزاري کمیته ارتقاي سالمت جوانان .8

  ماه یکبار مورد انتظار است     6برگزاري کمیته مذکور 

  پزشک:

 (مطابق برنامه عملیاتی ابالغی) پوشش مطلوب مراقبت جوانان .1

 (تا پایان برنامه توسعه ششم). است انتظار مورد سالیانه صورت به پوشش تحت جوانان% 30 مراقبت                                                           

 (مطابق برنامه عملیاتی ابالغی) مطلوب بودن میانگین خدمتی ارائه شده به جوانان .2

 است خدمتی بسته مطابق جوان به شده ارائه خدمات تعداد بودن کامل آیتم این از منظور                            . 

 ي ارتقاي سالمت جوانان منطقه و اجراي برنامه هامشارکت در پیگیر .3

 مشارکت در کمیته ارتقاي سالمت جوانان و پیگیري مصوبات 

  نکته:

 نظارت مراقب سالمت بر شاخص هاي عملکردي خانه هاي بهداشت از جمله معاینـات انجـام شـده توسـط      در مراکز سالمت روستایی

در سامانه سیب مد نظر است (در صورت پایین بودن شاخص هاي عملکرد در خانه هاي بهداشت مداخله بـه هنگـام و   و ثبت بهورزان 

  موثر از سوي مراقب سالمت ناظر مورد انتظار است). 

 

  گزارش دهی.6

  ارسال گزارش عملکرد

 ارسال عملکرد (ازدواج، پیشگیري از مرگ، روابط اجتماعی سالم در جوانان...)                                                             .1

  جوانانارسال نتایج اقدامات ارزیابی و معاینات  .2

  نکته:

 نتایج ارزیابی دانشجویان و جوانان و اقدامات انجام شده در این راستا فصلی یکبار از سطوح محیطی به ستاد شهرستان  نتظار می رودا

 ارسال گردد.

  

  .انتظارات از کارشناس روان و تغذیه7

  کارشناس روان     

(طـی همـاهنگی بـا کارشـناس      پیگیري انجام ارجاعات سالمت روان، سالمت اجتماعی در موارد غربالگري مثبـت تـا حصـول درمـان     .1

 مربوطه)

همکاري در اجراي آموزش هاي مهارت هاي زندگی، مهارت هـاي اجتمـاعی و سـبک زنـدگی سـالم در جوانـان (طـی همـاهنگی بـا           .2

 کارشناسان مربوطه)

 کارشناس تغذیه

 )مربوطه کارشناسان با هماهنگی طی( درمان حصول تا مثبت غربالگري موارد در تغذیه ارجاعات انجام پیگیري .1

بررسی، برنامه ریزي و اجراي مداخالت الزم براي جوانـان داراي اضـافه وزن، چـاقی و کمبـود وزن (طـی همـاهنگی بـا کارشناسـان          .2

 مربوطه)

 ) تغذیه، کارشناس سـالمت روان...) جهـت   کارشناس پزشک، هماهنگی بین مراقب سالمت با تیم سالمت مرکز خدمات جامع سالمت

  جوانان ضروري است.پیگیري برنامه هاي 

  



١۶ 
 

  ای سالمت جوانانھ ھجدول گانت برنامنمونھ 
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 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

  یدارازدواج سالم و پا
                                                  

                                                  

لم در روابط اجتماعی سا

  جوانان

                                                  

                                                  

 سبک زندگی سالم 

  در جوانان

                                                  

                                                  

رفتارهاي پیشگیري از 

  مخاطره آمیز در جوانان

                                                  

                                                  

 کاهش مرگ و میر 

  در جوانان

                                                  

                                                  

ا ذکر سایر برنامه ها ب

  عنوان

                                                  

                                                  




