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 باسمه تعالی

 چک لیست نظارت/بازدید از پایگاه سالمت/مرکز خدمات جامع سالمت 

 /بازدیدتاریخ و تیم نظارتالف( 

 ___/ ___/ ___تاریخ نظارت/بازدید قبلی: ___/ ___/ ___         تاریخ نظارت/بازدید: 

 دانشگاه علوم پزشکی: ....................................       
 ناظر:تیم 

 ناظر ارشد: ................................................................ -1

 ناظر ستادی: ............................................................ -2

 سایر: ........................................................................ -3

 .(استمستندات و بررسی  روش نظارت بازدید حضوری) سالمت پایگاهاطالعات کلی ب( 

     نام پایگاه سالمت: ..............................................................                     مستقل     پایگاه سالمت: ضمیمه 

                  ................................................مرکز خدمات جامع سالمت:  پوشش تتح

 جمعیت تحت پوشش پایگاه سالمت: ................. نفر

 تعداد کارشناسان مراقب سالمت شاغل در پایگاه سالمت: .......... نفر

کننده رد پایشففعالیت می کند، بنابراین  نکته: با توجه به اینکه در هر پایگاه سالمت احتماالً بیش از یک کارشناس مراقب

 یا ناظر الزم است که به تعداد مراقبین سالمت شاغل در پایگاه، موارد زیر را تکمیل نماید.

 (1مشخصات کارشناس مراقب )

 نام ببرید ................ سایر  پیمانکاری  طرحی  قراردادی  پیمانی  وضعیت استخدام: رسمی 

  دکتری  فوق لیسانس  لیسانس  میزان تحصیالت: فوق دیپلم 

 .......... سال سالمتسابقه کار در این پایگاه                                       رشته تحصیلی: نام ببرید: ...................... 

 های آموزشی/ بازآموزی حوزه سالمت سالمت از نظر شرکت در دوره تعیین وضعیت مراقب

 روانی، اجتماعی و اعتیاد

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی تشخیص و مراقبت اختالالت شایع روانپزشکی

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی پیشگیری از خودکشی

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی از کودک آزاری پیشگیری

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی پیشگیری از همسرآزاری

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی تشخیص و مراقبت اختالالت مصرف دخانیات، مواد و الکل
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 (2کارشناس مراقب ) مشخصات

 نام ببرید ................ سایر  پیمانکاری  طرحی  قراردادی  پیمانی  وضعیت استخدام: رسمی 

  دکتری  فوق لیسانس  لیسانس  میزان تحصیالت: فوق دیپلم 

 .......... سال سالمتسابقه کار در این پایگاه                                    رشته تحصیلی: نام ببرید: ...................... 

 های آموزشی/ بازآموزی حوزه سالمت سالمت از نظر شرکت در دوره تعیین وضعیت مراقب

 روانی، اجتماعی و اعتیاد

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی شایع روانپزشکیتشخیص و مراقبت اختالالت 

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی پیشگیری از خودکشی

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی پیشگیری از کودک آزاری

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی پیشگیری از همسرآزاری

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی تشخیص و مراقبت اختالالت مصرف دخانیات، مواد و الکل

 (3مشخصات کارشناس مراقب )

 نام ببرید ................ سایر  پیمانکاری  طرحی  قراردادی  پیمانی  وضعیت استخدام: رسمی 

  دکتری  فوق لیسانس  لیسانس  میزان تحصیالت: فوق دیپلم 

 .......... سال سالمترشته تحصیلی: نام ببرید: ......................                                 سابقه کار در این پایگاه 

 های آموزشی/ بازآموزی حوزه سالمت تعیین وضعیت مراقب سالمت از نظر شرکت در دوره

 روانی، اجتماعی و اعتیاد

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی تشخیص و مراقبت اختالالت شایع روانپزشکی

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی پیشگیری از خودکشی

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی پیشگیری از کودک آزاری

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی پیشگیری از همسرآزاری

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی رف دخانیات، مواد و الکلتشخیص و مراقبت اختالالت مص

 (4مشخصات کارشناس مراقب )

 نام ببرید ................ سایر  پیمانکاری  طرحی  قراردادی  پیمانی  وضعیت استخدام: رسمی 

  دکتری  فوق لیسانس  لیسانس  میزان تحصیالت: فوق دیپلم 

 .......... سال سالمترشته تحصیلی: نام ببرید: ......................                                 سابقه کار در این پایگاه 
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 های آموزشی/ بازآموزی حوزه سالمت تعیین وضعیت مراقب سالمت از نظر شرکت در دوره

 روانی، اجتماعی و اعتیاد

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی و مراقبت اختالالت شایع روانپزشکیتشخیص 

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی پیشگیری از خودکشی

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی پیشگیری از کودک آزاری

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی پیشگیری از همسرآزاری

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی تشخیص و مراقبت اختالالت مصرف دخانیات، مواد و الکل

 .(استروش نظارت بازدید حضوری و بررسی مستندات )مرکز خدمات جامع سالمت اطالعات کلی ج( 

            ...... نفر..............: مرکزجمعیت تحت پوشش ............  نام مرکز خدمات جامع سالمت: .............      روستایی     شهری

 تعداد پزشک عمومی شاغل در مرکز: ...............                         تحت پوشش مرکز: ..........  سالمت هایپایگاه ادتعد

 ........... روز ، چند روز هفتهدر صورت پاسخ بلی  خیر      بلیکارشناس سالمت روان دارد؟  خدمات جامع سالمت آیا مرکز 

 

 مشخصات کارشناس سالمت روان

 نام ببرید ................ سایر  پیمانکاری  طرحی  قراردادی  پیمانی  وضعیت استخدام: رسمی 

   م ببرید: .....................رشته تحصیلی: ناگرایش                    دکتری  فوق لیسانس  لیسانس میزان تحصیالت: 

                             خیر      باشد؟ بلیکارشناس سالمت روان دارای اتاق مستقل می                .......... سال سالمتسابقه کار در این پایگاه 

    خیر     های ارائه خدمات حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد در اتاق کارشناس سالمت روان نصب شده است؟ بلیفلوچارت

    خیر     اجتماعی و اعتیاد در اتاق کارشناس سالمت روان موجود است؟ بلیمحتواهای آموزشی حوزه سالمت روانی، 

 .........................................................................موارد موجود را نام ببرید: ...................................................................................................

 های آموزشی/ بازآموزی حوزه سالمت سالمت روان از نظر شرکت در دورهکارشناس تعیین وضعیت 

)در مواردی که دوره آموزشی براساس استانداردهای ابالغی ستاد وزارت بهداشت کامل نشده است به نقص  روانی، اجتماعی و اعتیاد

 در آموزش اشاره گردد.(

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی ی()آموزش روانشناخت اختالالت شایع روانپزشکیتشخیص و مراقبت 

 ..وزش/ بازآموزی ................تاریخ آخرین آم   خیر      بلی پیشگیری از خودکشی

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی مدیریت استرس و خشم(مهارت )با تاکید بر  های زندگیمهارت 

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی نوجوان سالم من(سال  12-17سال و  2-12) های فرزندپروریمهارت
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 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی اجتماعی در حوادث غیرمترقبه -های روانیحمایت

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی خودمراقبتی در حوزه سالمت روان واعتیاد

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی (PHC) تشخیص و مراقبت اختالالت مصرف دخانیات، مواد و الکل

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی مداخالت روانشناختی مختصر در مصرف مواد

 ..............تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ......   خیر      بلی مداخالت شناختی و رفتاری کوتاه شده در مصرف مواد

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی پیشگیری از کودک آزاری

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی پیشگیری از همسرآزاری

ننده یا ناظر کفعالیت می کند، بنابراین فرد پایش پزشک عمومیاحتماالً بیش از یک  مرکزنکته: با توجه به اینکه در هر 

 شاغل در پایگاه، موارد زیر را تکمیل نماید. پزشکان عمومیالزم است که به تعداد 

 (1) مشخصات پزشک عمومی مرکز

 نام ببرید ................ سایر  پیمانکاری  طرحی  قراردادی  پیمانی  وضعیت استخدام: رسمی 

 .......... سالمرکز خدمات جامع سالمت سابقه کار در این سال فارغ التحصیلی: .......................                                    

    خیر      بلی ؟ با الگوی مراقبت مشارکتی آشنایی دارد

    خیر      )مستندات همکاری بررسی شود( بلیهای ابالغی همکاری دارد؟ با مرکز سالمت روان جامعه نگر و طبق پروتوکل

)مستندات شرکت در کند؟ نگر، شرکت میبرگزارشده توسط روانپزشک مرکز سالمت روان جامعه ،های آموزش پزشکان عمومیدر دوره
 خیر      بلیجلسات بررسی شود(    

         خیر      بلیکند؟ )مستندات همکاری، از جمله سامانه سیب، بررسی شود(  با روانشناس مرکز خدمات جامع سالمت همکاری می

 های آموزشی/ بازآموزی حوزه سالمت از نظر شرکت در دورهپزشک عمومی مرکز تعیین وضعیت 

 و اعتیاد روان

را به مدت ارزیابی و درمان اختالالت سالمت روان دوره کامل 
 ساعت گذرانده است؟ 25

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی دوره تشخیص و درمان اختالل افسردگی را گذرانده است؟

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی دوره تشخیص و درمان اختالالت اضطرابی را گذرانده است؟

دوره تشخیص و درمان اختالالت ساکوتیک و دوقطبی را گذرانده 
 است؟

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی دوره تشخیص و درمان اختالل دمانس را گذرانده است؟

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی دوره تشخیص و درمان اختالل صرع را گذرانده است؟
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 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی دوره تشخیص و درمان اختالالت دوران کودکی را گذرانده است؟

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی دوره تشخیص و درمان خودکشی/ آسیب به خود را گذرانده است؟

    خیر    ...........................................نام ببرید     بلی های تشخیص و درمان اختالالت مصرف مواد دوره

 (2مشخصات پزشک عمومی مرکز )

 نام ببرید ................ سایر  پیمانکاری  طرحی  قراردادی  پیمانی  وضعیت استخدام: رسمی 

 .......... سالمرکز خدمات جامع سالمت سابقه کار در این سال فارغ التحصیلی: .......................                                    

    خیر      با الگوی مراقبت مشارکتی آشنایی دارد؟  بلی

    خیر      مستندات همکاری بررسی شود( بلیهای ابالغی همکاری دارد؟ )با مرکز سالمت روان جامعه نگر و طبق پروتوکل

کند؟ )مستندات شرکت در نگر، شرکت میهای آموزش پزشکان عمومی، برگزارشده توسط روانپزشک مرکز سالمت روان جامعهدر دوره
 خیر      جلسات بررسی شود(    بلی

         خیر      بلیکند؟ )مستندات همکاری، از جمله سامانه سیب، بررسی شود(  با روانشناس مرکز خدمات جامع سالمت همکاری می

 های آموزشی/ بازآموزی حوزه سالمت از نظر شرکت در دورهپزشک عمومی مرکز تعیین وضعیت 

 و اعتیاد روان

دوره کامل ارزیابی و درمان اختالالت سالمت روان را به مدت 
 ساعت گذرانده است؟ 25

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی دوره تشخیص و درمان اختالل افسردگی را گذرانده است؟

 رین آموزش/ بازآموزی ....................تاریخ آخ   خیر      بلی دوره تشخیص و درمان اختالالت اضطرابی را گذرانده است؟

دوره تشخیص و درمان اختالالت ساکوتیک و دوقطبی را گذرانده 
 است؟

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی دوره تشخیص و درمان اختالل دمانس را گذرانده است؟

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی دوره تشخیص و درمان اختالل صرع را گذرانده است؟

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی دوره تشخیص و درمان اختالالت دوران کودکی را گذرانده است؟

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی دوره تشخیص و درمان خودکشی/ آسیب به خود را گذرانده است؟

    خیر    ...........................................نام ببرید     بلی های تشخیص و درمان اختالالت مصرف مواد دوره

 (3مشخصات پزشک عمومی مرکز )

 نام ببرید ................ سایر  پیمانکاری  طرحی  قراردادی  پیمانی  وضعیت استخدام: رسمی 

 .......... سالمرکز خدمات جامع سالمت سابقه کار در این سال فارغ التحصیلی: .......................                                    
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    خیر      با الگوی مراقبت مشارکتی آشنایی دارد؟  بلی

    خیر      مستندات همکاری بررسی شود( بلیهای ابالغی همکاری دارد؟ )با مرکز سالمت روان جامعه نگر و طبق پروتوکل

کند؟ )مستندات شرکت در نگر، شرکت میهای آموزش پزشکان عمومی، برگزارشده توسط روانپزشک مرکز سالمت روان جامعهدر دوره
 خیر      جلسات بررسی شود(    بلی

         خیر      بلیکند؟ )مستندات همکاری، از جمله سامانه سیب، بررسی شود(  با روانشناس مرکز خدمات جامع سالمت همکاری می

 های آموزشی/ بازآموزی حوزه سالمت از نظر شرکت در دورهپزشک عمومی مرکز تعیین وضعیت 

 و اعتیاد روان

دوره کامل ارزیابی و درمان اختالالت سالمت روان را به مدت 
 ساعت گذرانده است؟ 25

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی دوره تشخیص و درمان اختالل افسردگی را گذرانده است؟

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی دوره تشخیص و درمان اختالالت اضطرابی را گذرانده است؟

دوره تشخیص و درمان اختالالت ساکوتیک و دوقطبی را گذرانده 
 است؟

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی

 ن آموزش/ بازآموزی ....................تاریخ آخری   خیر      بلی دوره تشخیص و درمان اختالل دمانس را گذرانده است؟

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی دوره تشخیص و درمان اختالل صرع را گذرانده است؟

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی دوره تشخیص و درمان اختالالت دوران کودکی را گذرانده است؟

 تاریخ آخرین آموزش/ بازآموزی ....................   خیر      بلی دوره تشخیص و درمان خودکشی/ آسیب به خود را گذرانده است؟

    خیر    .......................نام ببرید ....................    بلی های تشخیص و درمان اختالالت مصرف مواد دوره

 


