


يشرت و پايش پ و ر
ثضا غ مغيثي ضا

غيرواگيرريهاي 

رپروتكل نظار ل پرو
ض ل دكترعليرضدكت

بيما دفترمديريت



ش ا ت نظارت و پايشنظا
:دفف

نظارت بر حسن اجراي برنامه در طول دوره بسيج
مطلوب وضعيت و موجود وضعيت بين انطباق بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوبانطباق

:  داف اختصاصي از طريق
به تمامي پرسنل در سطوح  العملهاحصول اطمينان از ابالغ كليه دستور 

مختلف
كنان كا هدايت و اهنماي ، آموزش ، راهنمايي و هدايت كاركنان  آموزش

استفاده بهينه از منابع
ترغيب كاركنان براي نظم كاري بيشتر

التر و تالش براي رفع مشكالتاارسال بازخورد به سطوح ب
دستورالعملهاانتقال شفاف پيام و 

ايجاد انگيزه در كاركنان
حفظ وحدت گروهي در بين كاركنان



 انجام مي شود

ايستگاه  /پايگاه سالمت/ت روي خانه بهداشت

 مركز خدمات جامع سالمت
رستان

ي تحت تابعه

ت نظا سطوح نظارتط
و در پنج سطح بروكراتيكنظارت از نوع •

جامع سالمتنظارت مركز خدمات : سطح صفر•
تحت ششج پوششبسيج تحت 

نظارت مركز بهداشت شهرستان روي: 1سطح •
2 نظارت مركز بهداشت استان روي شهر: 2سطح•

نظارت دانشگاه قطب روي دانشگاههاي: 3سطح• هح رو ر
ستاد وزارت بهداشت روي دانشگاهها: 4سطح•



ملي سيج ملي  سيج
باال رخون

قطب دانشگاه قطبدانشگاه

بهداشتداشت مركز داشت  
انشگاه

بهداشت بهداشتكز مركز

مركز بهداشت  
دانشگاه/استان

مركز بهداشت  
شهرستان

الاك ا

مركز بهداشت  
شهرستان

جامع سالمت  
ستايي

جامع سالمت   حدماتمركز 
روستايي/شهري

جامع سالمت   حدماتمركز 
روستايي/شهري

پ/خانه بهداشت
ايستگاه/سالمت

پايگاه  /خانه بهداشت
ايستگاه بسيج/سالمت

پايگاه  /خانه بهداشت
ايستگاه بسيج/سالمت

بس دبيرخانه ت چا وتكللو تپ دبيرخانه بسنظا
فشاكنترل 

نظارت پروتكللو چارت 

دانشگاه قطب

بهد كز اش ك

ب ا

مركز بهد
د/استان

بهداشت كز م هداشت كز

مركز بهداشت  
دانشگاه/استان

مركز بهداشت  
شهرستان

مركز بهداشت  
شهرستان

ج حدماتمركز 
رو/شهري

جامع سالمت   حدماتمركز 
روستايي/شهري

جامع سالمت   حدماتمركز 
روستايي/شهري

پايگاه  /خانه بهداشت
ايستگاه بسيج/سالمت

پايگاه  /خانه بهداشت
ايستگاه بسيج/سالمت

پايگاه  /ه بهداشت
ايستگاه بسيج/ت



جامع سالمت

ش ا ت نظا ات تواتر نظارت و پايشت
ايستگاه/ پايگاه /خانه بهداشت 5هر روز حداقل : سطح صفر

مركز خدمات ج ايستگاه/ پايگاه /خانه بهداشت 5هر روز حداقل : 1سطح

هر شهرستان حداقل يكبار مورد بازديد قرار گيرد: 2سطح

هر دانشگاه حداقل يكبار توسط قطب بازديد شود: 3سطح

هر دانشگاه حداقل يكبار بازديد شود: 4سطح



ش ا ت نظا زا ابزار نظارت و پايشا



چك ليست بازخورد



: دانشگاه•
ريك ناظر جهت معرفي به ستاد وزارت  • وز ب ي ر جه ر ي

بهداشت به عنوان ناظر رابط
رييستيم نظارت دانشگاه به صالحديد رييس • ي ب ر يم

دانشگاه جهت بازديد از ستاد شهرستاني
:شهرستان•
تيمهاي نظارت الزم براي بازديد روزانه از  •

ممراكز ارائه خدمات به انضمام خانه  ر ز ر
بسيجايستگاه / پايگاه سالمت/بهداشت

ت ضا شا ا ت نظارت و پايشاعضاء تيم نظا
: ستاد وزارت بهداشت

مراكز حوزه معاونت بهداشت/معاونين دفاتر•
مراكز حوزه معاونت  /روساي ادرارات دفاتر•

بهداشت
موضوعمرتبط حسب كارشناسان •
ب:طبق
معين سه ناظر به صالحديد رياست دانشگاه •

جهت معرفي به ستاد
بيشتر براي تيم نظارت در   ناظرينتعيين •

صورت لزوم   



:تت
:در طي بسيج

نظارت بر عملكرد شهرستانها و مراكز تحت پوشش •
بر اساس پروتكلهاي مربوطه

ارسال گزارش نظارت و پايش از سطوح پايينتر به •
وزانه ت صو به دانشگاه ستاد دانشگاه به صورت روزانه  ستاد

ارسال گزارشات نظارت و پايش از دانشگاه به •
هفتگي بصورتدانشگاه قطب 

ارسال گزارشات نظارت و پايش از دانشگاه قطب به  •
هفتگي بصورتستاد مركزي 

داشت ن ا از ات انتظارات از معاونين بهداشتانتظا
:قبل از شروع بسيج

دانشگاه قطب به ستاد كشوري ناظرينارسال ليست • ي ل وريرينر ب ب
دانشگاه به ستاد كشوري ناظرينارسال ليست •
)براي ستاد دانشگاه(شهرستان ناظرينارسال ليست • ل نر نر رهر
نظارت و پايش به مراكز تحت   ليستهايتوزيع چك •

پوشش
ارسال برنامه زمان بندي بازديد به تفكيك دانشگاهها  •

به ستاد كشوري
ستان• شه ندي زمان نامه ب يافت اي(د ب ازي ن نيازي براي (دريافت برنامه زمانبندي شهرستاني

باشد، فقط ارسال براي دانشگاه  نميارسال به ستاد 
)قطب



تشک تان ه ت از توجه تان متشکرماز


