
 
 

 

 

 

 

 خدمات سالمت روان و مراقبت های اجتماعی ایرانیان ) سامان (  ماه سنج الگوی
 مقدار

 شاخص

بسته عامل  شاخص
 

 مراقب  نسبت تعداد مراجعان غربال مثبت) روان ، مواد و اجتماعی ( به تعداد مراجعانی که در یک ماه غربال شده است  .1 

 سالمت 

یه
پا

 

 تعداد بیماران تحت درمان روانپزشکی مرکز که طی ماه گذشته توسط مراقب سالمت جهت ویزیت مجدد فراخوان شده اند  .2 

 روانی به تعداد افراد غربال مثبت ارجاع شده از مراقب سالمت توسط پزشک در ماهنسبت تشخیص مثبت اختالالت  .3 

ک
ش

پز
 نسبت تشخیص مثبت اختالالت روان به کل مراجعان از مسیر غیر از ارجاع مراقب سالمت روان در ماه  .4  

 نسبت تعداد بیماران روانپزشکی که توسط پزشک عمومی ویزیت شده است در ماه به تعداد فراخوان ویزیت مجدد مراقب سالمت  .5 

 نسبت تعداد افراد ارجاع شده به روانشناس به تعداد افراد تشخیص مثبت توسط پزشک عمومی  .6 

 به تعداد کل افراد ویزیت شده با هر نوع ورودی ( همنسبت تعداد افراد ارجاع شده به مرکز سالمت روان جامعه نگر به تعداد افراد غربال مثبت توسط پزشک عمومی) و  .7 

 تحت پوشش  نسبت تعداد افرادی که در این ماه در کارگاه های آموزشی شرکت کرده است به کل جمعیت  .8 

کارا
 

 ه (   تعداد جلسه آموزشی چهره به چهره برگزار شده توسط کارا برای بیماران معرفی شده از پزشک عمومی )هر یک نفر حداقل یک جلسه چهره به چهر .9 

 تعداد افراد ارجاع شده توسط کارا برای دریافت مراقبت های اجتماعی  .10 

ک درصد تشخیص های سایکوتیک از کل میزان ارجاعات نوبت اول مراکز خدمات سالمت جامعه  .1 
ش

روانپز
 

ی
ص

ص
تخ

 

 تعداد بیماران ویزیت شده توسط روانپزشک در این ماه  .2 

 در این ماه تعداد ساعت کارگاه آموزشی پزشکان عمومی و ارایه مشاوره به آنان از کل ساعات اشتغال روانپزشک  .3 

 در این ماه  تعداد ساعات بازدید از مراکز خدمات سالمت جامعه از کل ساعات اشتغال روانپزشک .4 

 تعداد ویزیت در منزل از کل بیماران مشمول مرکز سالمت روان جامعه نگر در این ماه  .5 

تیم مرکز 
 

 نسبت تعداد پیگیری تلفنی ماه از بیماران مشمول پیگیری تلفنی  .6 

 بیماران تحت پوشش واحد توانبخشی روزانهتعداد  .7 

 نسبت تعداد بیماران آموزش دیده طبق پروتکل به کل بیماران مشمول آموزش گروهی تا پایان ماه قبل  .8 

 به کل بیماران سایکوتیک مشمول   ق پروتکل در این ماه نسبت خانوارهای آموزش دیده طب .9 

تکامل  نسبت تعداد مهد کودک های راه اندازی شده در این ماه به تعداد کل مورد نیاز شهرستان  

ی
کودک

 

عه
ام

 ج
ام

قد
ا

 

 نسبت تعداد مهد کودک هایی که رتبه برتر را در این ماه کسب کرده اند به تعداد کل مهد کودک های ماه   

 دقیقه پیاده روی که این ماه راه اندازی شده است به کل مکان های مورد نیاز  30نسبت تعداد انواع مکان های بازی کودکان شهرستان با دسترسی حداکثر   

 نسبت تعداد ثبت نام کودکان ثبت نام نشده در دوره  ابتدایی در این ماه به کل جمعیت مشمول تحصیل در دوره ابتدایی شهرستان  

سواد 
 

 در سن مدرسهشهرستان   ترک تحصیل کردهنسبت تعداد افراد بازگردانده شده به مدرسه به تعداد کل افراد  

 ل مدارس شهرستان  نسبت تعداد مدارس با مشاوران تحصیلی مستقر و آموزش دیده در دوره مصوب فرمانداری ) دوره آموزشی پیشگیری از بازماندگی تحصیلی ( به ک 

 لی شهرستان تعداد دانش آموزانی که به تشخیص مراکز مشاوره مدارس از رکود و افت تحصیلی بیرون آمده اند به کل دانش آموزان دارای رکود و افت تحصی 

کار و  ی شده در شهرستان نسبت تعداد افراد زیر خط فقر  شهرستان که خدمات خوداتکایی در این ماه برای آنها آغاز شده است به کل تعداد افراد زیر خط فقر شناسای 

درآمد
 

 نسبت تعداد افراد بیکار شهرستان که در این ماه اشتغال به کار پیدا کرده اند به کل افراد بیکار ساکن در شهرستان  

   به تعداد محلهای کاری ابالغ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی فعالیت می کنند کاج که بر اساس الگوی و ایستگاه های بهگر محل های کاری تعداد خانه های بهداشت  

 ذاییغامنیت  شهرستان شدید که خدمات خوداتکایی برای آنها شروع شده به کل خانوارهای ناامن غذایی  یی شدیدناامنی غذا وضعیت نسبت تعداد خانوارهای دارای 

 تفریحات  بهبود نسبت خانوارهای دارای تفریحات فعال در هفته به کل خانوارهای شهرستان   

 نسبت تعداد تسهیالت تفریحی راه اندازی شده در این ماه به کل تسهیالت مورد نیاز )مطابق برنامه جامع تفریحات شهرستان ( 

 نقل  حمل و و میزان پیشرفت ماهانه آن   وجود مستند وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی و برنامه رفع نقایص آن  

 وجود نقشه خطر پذیری انواع بحران ، برنامه عملیاتی و میزان پیشرفت ماهانه آن   

ی 
حکمران

 

 میزان قدردانی فرماندار و افراد کلیدی و ارشد شهرستان از شهروندان با اخالق اجتماعی برتر  

 به تعداد کل کارکنان ( مراقبت اجتماعینسبت تعداد کارکنان کلیدی و اثرگذار بخش های دولتی آموزش دیده در دوره مصوب فرمانداری ) پیشگیری از اختالالت روانی و  

 در این ماه ملی (  جلسات حمایت طلبی از طرح الگوی خدمات سالمت روان و اجتماعی شهرستان )حضور مقامات در شهرستان و یا مدیران شهرستان در سطوح استانی و 

   به کل پروژه ها  میزان پروژه های مکاتبه شده برای جذب منابع مالی 

 به بودجه ساالنه تخصیص داده شده شهرستان در این طرح برای اقدامات جامعه  از سطح استانی و ملی شهرستانمیزان جذب منابع مالی برای اقدامات  

 کل مورد نیاز  نسبت تعداد کارگاه های آموزشی برگزار شده برای روسای ادارات ، بخشداران و دهیاران و شوراها در اصول و فنون حکمرانی محلی  به تعداد 

مشارکت  طی یک فصل  60عضو خانه مشارکت مردم با نمره کارنامه باالتر از  21میزان مشارکت  

 به تعداد کل مورد نیاز محالت تشکیل شده توسعه تعداد شورای   مردم 

 تعداد اقدام ترویجی بسته اصلی پیام های پیشگیری توسط شورای محالت و اعضای خانه مشارکت در جمعیت تحت پوشش  

عمومی[ ، پیامک عمومی ( به تعداد پیام های منتقل شده به تفکیک هر کانال ) بیلبوردها و فیکسچرهای شهرستان ، نماز جمعه ، پوستر ادارات ]همان محل دریافت خدمات  
 کل پیام های برنامه ریزی شده از طریق این چهار کانال 

 رسانه 

 تعداد مدد جویانی که شناسنامه سالمت اجتماعی خانوار برای آنها تشکیل شده است ) به تفکیک محل ارجاع اولیه ( در ماه  
 تعداد مددجویانی که برای دریافت حمایت اجتماعی ارجاع شده اند ) به تفکیک محل ارجاع ثانوی ( در ماه 

 ند ) به تفکیک نوع حمایت اجتماعی و محل ارجاع ثانوی که حمایت را ارایه کرده است ( به کل مددجویان ارجاع شدهتعداد مددجویانی که حمایت اجتماعی را دریافت کرده ا

 خوداتکایی

 درصد سبز( 80درصد زرد ، عملکرد باالی  80تا  60درصد قرمز ، عملکرد بین  60) عملکرد زیر جمع امتیاز ماه  


