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1 
 بدو توجیهیـ  آموزشی هایدوره در کارشناس آیا

 اعتیاد و اجتماعی روانی، سالمت های برنامه خدمت
 )نکته مهم : صرفا برای اولین دوره پایش( است؟ داشته شرکت

 امتیاز(  5) ساعت  15 0کامل های آموزشیشرکت در دوره
 امتیاز( 3)دریافت بسته آموزشی 
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برای 

اولین 

 پایش

 هابرنامهآموزی باز هایدوره کارشناس در اـآی 2
 است؟ داشته شرکت

حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد   های آموزشیشرکت در دوره
 امتیاز(  5) در طول یک سال گذشته 

 امتیاز( 3) روان، اعتیاد و اجتماعی بسته آموزشی وجود
  

برگزاری جلسات آموزش روانشناختی برای گروه  3
 ؟ماه گذشته 3های هدف در 

 امتیاز( 3 هرجلسه) پروری فرزند آموزش مهارت جلسه یک هرماه
 امتیاز( 3 هرجلسه) زندگی هایمهارت آموزش جلسه یک هرماه

 امتیاز( 1 هرجلسه) مواد مصرف از پیشگیری آموزش جلسه دو هر ماه
 امتیاز( 2 هرجلسه) بالیا در مداخالت آموزش جلسه یک ماه هر سه

 امتیاز( 2 هرجلسه) اجتماعی سالمت توانمندسازی جلسه یک هر سه ماه
 امتیاز( 1 هرجلسه)روانپزشکیشایع  اختالالت آموزش جلسه دو هر ماه

34   

 سالمت حوزه در مراجعین تکمیلی غربالگری آیا 4
 ؟نجام شده استا اقدام موارد مصرف و اجتماعی

 امتیاز(2 هرپرونده) مواد مصرف اختالالت در پرونده 3 بررسی
 (امتیاز2 هرپرونده) اجتماعی سالمت در پرونده 3 بررسی
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 آموزش مستندات بررسی فرآیند نحوه عملکرد و 5
 هر برنامه دستورالعمل طبق بیماران برای روانشناختی

 آموزش جلسه 2 اقلحد وجود، روان سالمت در پرونده 3 بررسی
 امتیاز( 4)هر پرونده کامل  هر پرونده در روانشناختی

 جلسه 2 حداقل وجود، مواد مصرف اختالالت در پرونده 3 بررسی
 امتیاز( 4)هر پرونده کامل  پرونده هر درمختصر  مداخله
 جلسه 2 حداقل وجود، اجتماعی سالمت در پرونده 3 بررسی

 4)هر پرونده کامل  پرونده هر در یتوانمندسازی از طریق مهارت آموز
 امتیاز(
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 مطابق بیماران خانواده برای شناختی روان آموزش آیا 6
 شود؟می انجام دستورالعمل

 آموزش جلسه 1حداقل وجود - روان سالمت در پرونده 3 بررسی
 امتیاز( 1 جلسه هر) پرونده هر در خانواده
 جلسه 1حداقل وجود - مواد مصرف اختالالت در پرونده 3 بررسی

 امتیاز( 1 جلسه هر) پرونده هر درخانواده  آموزش
 آموزش جلسه 1حداقل وجود - اجتماعی سالمت در پرونده 3 بررسی

 (امتیاز 1 جلسه هر) پرونده هر در خانواده 
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 پذیرد؟می انجام مختلف سطوح در ارجاع فرایند آیا 7

  روان سالمت در پرونده 3 بررسی
  اجتماعی سالمت در ندهپرو 3 بررسی
  مواد مصرف اختالالت در پرونده 3 بررسی

 (امتیاز 1 خانواده سالمت مراقب یا پزشک به ارجاعبرگه  هربرای )
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 شده انجام روانپزشکی هایفوریت موارد پیگیری آیا 8
 ؟است

 امتیاز(2) فوریتها پوشه یا زونکن در نگهداری و پرونده تشکیل
 امتیاز( 2) قرمز رنگ با فرمها و دفاتر ثبت

 هایو هفته دوم هفته در و اول هفته در بار 2: یریپیگتکمیل فرآیند 
 امتیاز( 6)هفتگی صورت به بعد

 امتیاز( 5) پزشک به افراد فوری ارجاع

 (امتیاز 5) بیمار خانواده حضور پیگیری و رسانی اطالع
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بر اساس دستورالعمل در موارد اقدام به  برای افراد انجام مداخله
  امتیاز( 6) خودکشی
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9 
 مورد در سالمت مراقبت کارشناس عملکرد پایش آیا

 روانی سالمت حوزه در پیگیرینحوه  و غربالگری روند
 ؟ گیردمی صورت اعتیاد و اجتماعی ،

 هر دو هفته یکبار ( انتظار حد) گذشته ماه 3 در ها پایش بررسی
 امتیاز( 2)هرگزارش پایش  مستندات رویت
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توسط کارشناس  فصلی کردعمل گزارشتکمیل فرم  10
 سالمت روان مرکز جامع خدمات سالمت

 امتیاز( 4) روانشناس عملکردـ  خدمات ارائه ثبت
 امتیاز( 2)هر فصل  اولارسال فرم گزارش تاقبل از پنجم ماه 
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 ؟گیردانجام می آمارها موقع به ارسال و ثبت بر نظارت 11

 آمار و خدمات مراقبت: صحیح ثبتنظارت بر 
 امتیاز( 10) روانپزشکی اختالالت رمف 

 امتیاز( 2)خودکشی ثبت فرم
 امتیاز( 4) اعتیاد و اجتماعی سالمت ثبت فرم

 (امتیاز 2) ماه هر پنجمبررسی تا قبل از 
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21  های ارائه خدماتشاخص های خامداده دفتر بررسی 
  توسط روانشناس

های حوزه مههای ارزیابی برناهای خام از شاخصوجود دفتر داده
 تحت پایگاههای سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد به تفکیک 

  امتیاز( 3) پوشش
 (امتیاز 10)  موجود وضعیت تحلیل
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31  
 غیر حوادث وقوع زمان در روان سالمت کارشناس آیا

 اساس بر های بهداشتیو فوریت بالیا و مترقبه
 است؟ کرده عمل دستورالعمل

 امتیاز( 2) بحران در تمدیری در موثر حضور  -
 امتیاز( 2) افراد غربالگری -

 امتیاز( 2) ایهای مقابلهمهارت و آموزش روانشناختی مداخالت  -

 و یا آسیب دیده ردرمعرض خط هایو یا خانواده افراد پیگیری  -
 امتیاز( 2) هفته چهار مدت به
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   200 اعتیاد و اجتماعی ،روانی سالمت های برنامه حوزه در عملکرد ارزیابی امتیاز مجموع


