
  

  بنام خدا

  ایران  معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی

  ............................بهداشت  شبکه/ مرکز

  .............................. سالمت جامع خدمات مرکز

  

  

  

  

  

  

   فنی و مدیریتی چک لیست پایش عملکرد

  سالمت  جامع خدمات کارشناس تغذیه مرکز

  ستاد کارشناس تغذیهتوسط 

  

  

  

  

  

  

  
  

  .................. پایش تاریخ 

  

  

  

  

  



 چک لیست پایش عملکرد مدیریتی و فنی کارشناس تغذیه مرکز خدمات جامع سالمت

 

 1صفحه  خدمات جامع سالمتمرکز 

 

 : پایگاه/ تغذیه مرکزکارشناس ات مشخص - 1

  :مقطع و رشته تحصیلی  :سن  :نام و نام خانوادگی

  :سابقه اجرایی در واحدهاي محیطی

  

  :مدیریتی که در آن شرکت داشته اند /آموزشی دوره هاي

 

  )امتیاز 100(: سالمت جامع خدماتمرکز  تغذیهپایش وضعیت شاخص هاي   - 2

  مکتسبهامتیاز   امتیاز  عنوان  ردیف

1  
به تفکیک  جمعیت خانوار (تحت پوشش مرکز بر روي بورد تغذیه  فرم آمار جمعیتتهیه و نصب 

  ) مهدهاي کودك به تفکیک مرکز و پایگاه ها  ، مدارس  ،گروه هاي سنی 
30  

  

    40  جامعه در محل کار تهیه و نصب پانل مدیریتی اطالعات برنامه هاي بهبود تغذیه  2

    10  مرکز تحت پوششحوزه در چگونگی تحلیل شاخص هاي بهبود تغذیه   3

  چگونگی مداخالت انجام شده در راستاي بهبود وضعیت شاخص ها  4

  

20    

  

  :خانه هاي تحت پوشش/ پایگاه ها در  تغذیهمشکل اولویت دار در حوزه   سه - 3

1- .................................................................2-.........................................................................    3- ....................................................................... 

  )امتیاز 05(: کارشناس تغذیه وضعیت برگزاري و شرکت در جلسات هماهنگی  - 4

  عنوان جلسه
تعداد 

 جلسات

  مورد انتظار

تعداد 

جلسات 

  برگزارشده

ارائه 

  مستندات

درصد اجراي 

  مصوبات

  امتیاز 

  مکتسبه  سقف

    25        فصلی  مراقبین سالمت/ بهورزانرگزاري جلسات هماهنگی با ب

    25        فصلی  ستاد ذیهتغ ناسکارششرکت فعال در جلسات هماهنگی با 

  

  )امتیاز 05(: کارشناس تغذیهمورد نیاز و کتب دفاتر  ،اقالمات، زتجهی وضعیت -5

  عنوان 

 ترازو و تراز بودن آن

، ) کودك و بزرگسال(

کودك و ( قدسنج

متر نواري ،      ،)بزرگسال

  پرینتر، وزنه شاهد

مکملهاي 

گروه 

  هدف 

فرم هاي 

آماري و 

   دفاتر ثبت

 دستورالعملها،

کتب مرجع و 

بسته هاي خدمتی 

و آموزشی، پمفلت 

  و پوسترهاي تغذیه

  امتیاز 

  مکتسبه  سقف

مورد نیاز کارشناس  و اقالم بهداشتیآیا تجهیزات 

  ؟ موجود است سالمت جامع خدماتتغذیه در مرکز 
        30    

آیا دفاتر و فرم هاي ارزیابی و آماري مورد نیاز 

کارشناس تغذیه موجود و بدرستی تکمیل و 

  بایگانی شده است؟

        10    

آیا دستورالعمل هاي برنامه، کتب مرجع و بسته 

هاي و پوستر هاپمفلتهاي خدمتی و آموزشی، 

 تغذیه مورد نیاز کارشناس تغذیه موجود است؟

  

        10    



 چک لیست پایش عملکرد مدیریتی و فنی کارشناس تغذیه مرکز خدمات جامع سالمت

 

 2صفحه  خدمات جامع سالمتمرکز 

 

  )امتیاز 200(: و مراجعین مباحث تغذیه اي کارشناس تغذیه وسطح آگاهی و تسلط بر دستورالعمل هاي مرتبط   - 6

ف
ردی

  

  خیر  بلی  عملکرد
مورد 

  ندارد

  امتیاز

  مکتسبه  سقف

   :آگاهی کارشناس تغذیه   -الف

    30          )، برنامه حمایتیزمان پیگیریهاشیرمادر، مکمل ها، تغذیه تکمیلی، نحوه مراقبتها و دستورالعملها، ( گروه هدف کودك 1

    10       )           مکمل ها دستورالعملها و تغذیه دوران نوجوانی و جوانی، ( گروه هدف نوجوان و جوان 2

3  
مکمل ها، راهکارهاي رفع  مطلوب در طول بارداري، وزن میزان افزایش تغذیه دوران بارداري،( گروه هدف مادر باردار

    )مشکالت تغذیه اي، نحوه پیگیري موارد مشکلدار 
     30    

    10       )مکمل ها دستورالعملها و تغذیه دوران میانسالی و سالمندي، (  گروه هدف میانسال  4

5  

  آگاهی در خصوص مباحث تغذیه

  منابع غذایی و عوامل مؤثر در افزایش و کاهش جذب آهن ،کم خونی فقر آهن و راه هاي پیشگیري از آن

  مضرات نمک دریا، آن، نگهداري  منابع غذایی، نحوه صحیح  کمبود ید و اهمیت مصرف نمک ید دار ،

    انواع آن، مضرات مصرف روغن جامدروغن ها و 

     30    

  : آگاهی مراجعین   -ب

6  
و  تغذیه دوران کودکیتکمیلی، تغذیه  تغذیه با شیر مادر، مکمل ها،( سال 5تا  2سال و  2مادر داراي کودك زیر 

  ) مشاهده کارت پایش رشد کودك و بررسی توان تفسیر آن توسط مادر
     20    

  

    10       )تغذیه دوران نوجوانی و جوانی، مکمل ها ( داراي نوجوان و جوان مادر  7

8  
و توصـیه هـاي تغذیـه اي     ییمیزان افزایش وزن مطلوب در طول بارداري و روند وزن گیري خویش، گروه هاي غـذا (مادر باردار 

   بررسی دفترچه مراقبت بارداري مادر باردارمشاهده و  -)و مکمل هاي دوران بارداري خویش وزن با مناسب
     20    

    10       آگاهی مراجعین در خصوص مباحث تغذیه و مکمل هاي دوران میانسالی و سالمندي   9

10  

  آگاهی مراجعین در خصوص مباحث تغذیه 

  آهن کم خونی فقر آهن و راه هاي پیشگیري از آن، منابع غذایی و عوامل مؤثر در افزایش و کاهش جذب

  کمبود ید و اهمیت مصرف نمک ید دار ،  منابع غذایی، نحوه صحیح نگهداري آن، مضرات نمک دریا، 

    روغن ها و انواع آن، مضرات مصرف روغن جامد

     30    

  

  )امتیاز 200(: عملکرد آموزشی کارشناس تغذیهبررسی  - 7

ف
ردی

  

  خیر  بلی  عملکرد
مورد 

  ندارد

  امتیاز

  مکتسبه  سقف

  آموزش به مراجعین   -الف

    30        آیا برنامه عملیاتی مرکز با توجه به شاخص هاي برنامه جهت مرکز و پایگاه هاي تحت پوشش تدوین شده است؟ 1

    20        جلسات آموزشی روزانه، مباحث تغذیه اي پیش بینی و اجرا شده است؟ پیش بینی و برنامه ریزيجدول در آیا  2

    10        است؟ بودهمرکز  و سه اولویت تغذیه اي بهبود شاخص هاي برنامه تغذیه متناسب با  روزانه آموزشیآیا جلسات   3

4  
متناسب با مشکالت تغذیه اي منطقه تحت پوشش، برنامه  ،درون بخش هدفمندگروهی  ات آموزشآیا جهت برگزاري جلس

  )جلسه در هفته  2(؟  گزار شده و مستندات آن موجود استبرجلسات و شده ریزي، اطالع رسانی 
      40    

  آموزش به سایر گروه هاي هدف  -ب

   30        ؟ استو مستندات آن موجود سالمت برگزار  داوطلبان ت ومراقبین سالم براي بصورت ماهانه آیا جلسات آموزشی  5

6  

مقطع ابتدایی دخترانه و  مدارستمامی در موزان ان، اولیاء دانش آموزجهت مدیران، معلمین، دانش آآیا جلسات آموزشی 

) گواهی آموزشی(برگزار و مستندات آن ) تحصیلی حداقل یکبار در سال(سالمت  جامع خدماتتحت پوشش مرکز  پسرانه

  تعداد مدارسی که در هر ماه از سال تحصیلی باید کالس آموزشی برگزار شده باشد=  7تعداد مدارس تقسیم بر   موجود است ؟

      50   

7  
 و مستندات آن موجودآیا جلسات آموزشی جهت برون بخش شامل کارکنان سایر ادارت، مراکز تجمعی و نانوایان برگزار 

  )جلسه در ماه 4( است؟
      20   



 چک لیست پایش عملکرد مدیریتی و فنی کارشناس تغذیه مرکز خدمات جامع سالمت

 

 3صفحه  خدمات جامع سالمتمرکز 

 

  )متیازا 200( :ي و رژیم درمانی کارشناس تغذیها عملکرد مشاورهررسی وضعیت و ب -8

ف
ردی

  

  خیر  بلی  عملکرد
مورد 

  ندارد

  امتیاز

  مکتسبه  سقف

    10        توسط کارشناس تغذیه صحیح است؟) وزن ، دور سر، قد ایستاده و خوابیده ( آیا نحوه تن سنجی کودك   1

    10        توسط کارشناس تغذیه صحیح است؟ ) وزن ، قد ، دور کمر یا دور ساق پا ( آیا نحوه تن سنجی بزرگساالن   2

    20        ) نفر در روز 10ارائه خدمات تغذیه اي به حداقل ( آیا عملکرد کارشناس تغذیه بر اساس سامانه سیب مطلوب بوده است ؟  3

    20        آیا کارشناس تغذیه پیام هاي موارد ارجاع شده در سامانه سیب را مشاهده و بر اساس آن ارائه خدمت نموده است ؟  4

5 
و پرونده را بطور صحیح و کامل  )سامانه یا فیزیک(تشکیل پرونده داده  ،کلیه موارد ارجاع شدهآیا کارشناس تغذیه جهت 

  مراجعین روزانه ثبت نموده است؟ فرم/ در دفتر تکمیل و
      20    

6  
جهت موارد ارجاع شده بدرستی کالري مورد نیاز روزانه را محاسبه، در قسمت توضیحات ثبت کرده،  آیا کارشناس تغذیه

   بر اساس آن تعیین سهم و تنظیم برنامه غذایی نموده است ؟ 
      40    

7  
 باردارو وضعیت مادر ) دیابت، چربی خون، فشار خون(آیا رژیم غذایی تنظیم شده متناسب با بیماري موارد ارجاع شده 

   بوده است ؟
      30    

8 
آیا کارشناس تغذیه آموزش هاي ارائه شده را در قسمت اقدام و خالصه اقدامات انجام شده را در قسمت توضیحات بعنوان 

  پسخوراند موارد ارجاع ثبت نموده است ؟
      20    

    20        مراجعه نکرده اند، پیگیري کرده است ؟مراقب سالمت و مشاوره شده هایی که موارد ارجاع شده از آیا کارشناس تغذیه   9

10  
فرم  برنامه هاي حمایتی از میان موارد ارجاع شده شناسایی وشرایط تغذیه واجد  دچار اختالل رشد و سوء کودکانآیا 

   جهت معرفی به کمیته امداد به ستاد معرفی شده و آموزش هاي الزم به مادران داده شده است؟ برنامه تکمیل و 1شماره 
      10    

  )امتیاز 200(: تغذیه کارشناس انجام شده توسط ها و نظارت هايپایش  اجراي وضعیت بررسی -9

ف
ردی

  

  خیر  بلی  عملکرد
مورد 

  ندارد

  امتیاز

  مکتسبه  سقف

  بهورز / پایش مراقب سالمت   -الف

1 
را دارد و طبق برنامه زمان بندي  هاي بهداشت تحت پوشش خانه/ پایگاه سالمتپایش  کارشناس تغذیه مرکز برنامهآیا 

  شده آن را اجرا کرده است؟ 
      20    

2 

هاي بهداشت تحت پوشش  خانه/  چک لیست پایش برنامه هاي بهبود تغذیه پایگاه سالمت کارشناس تغذیه مرکزآیا 

، رونوشت آن را به کارشناس تغذیه شهرستان ل، متناسب با آن گزارش پایش تهیهرا به طور صحیح و کامل تکمیخود 

  ارسال و پسخوراند پایش را دریافت نموده است؟ 

      40    

3  

   ؟قابل قبول کسب کرده استمراقبین سالمت نمره یندهاي انجام گرفته آفر /یندایش فرآآیا بر اساس آخرین نتیجه پ

کارشناس  ایش کارشناس تغذیه ستادي با پایشو مقایسه امتیاز پ 75کسب نمره زیر  مواردبررسی امتیاز و مداخالت انجام شده در ( 

  )تغذیه محیطی از یک مرکز واحد 

      20    

4  
فرآیندهاي مطلوب و تامین تجهیزات و اقالم کارشناس تغذیه مرکز، براي بهبود فرآیندهاي مشکل دار و حفظ وضعیت آیا 

  ؟بهداشتی مورد نیاز مشاهده شده در پایش، اقدام الزم را انجام داده است
      20    

  هاي تحت پوشش بازدید از مدارس، مهد کودك -ب

5  

مقطع تمامی مدارس نظارت بر اجراي برنامه هاي مکمل یاري و بوفه مدارس از برگزاري کالس آموزشی و آیا جهت 

چک لیست برنامه را  و کالس آموزشی برگزار کرده ، در مدارستحت پوشش مرکز دخترانه متوسطه اول و دوم

تعداد ماه از *  9مدارس تقسیم بر  کل تعداد است؟ و مستندات آن موجود بدرستی تکمیل و جهت رفع مشکالت اقدام نموده

  شده باشدکالس آموزشی برگزار  بازدید و مدارسی که بایدتعداد = تا قبل از تاریخ بازدید  یلیحصشروع سال ت

      60    

6  

آیا از مهد کودك هاي تحت پوشش مرکز و برنامه غذایی آنها بازدید به عمل آمده و کالس آموزشی در آنها برگزار کرده و 

مهد تعداد = تا قبل از تاریخ بازدید  تعداد ماه از ابتداي سال*  10تقسیم بر  مهد کودکها کل تعدادمستندات آن موجود است؟ 

  شده باشدکالس آموزشی برگزار  بازدید و که باید کودکهایی

      40    

  

  .................:نام و امضا پایشگر     ...........................                      :نام و امضا پایش شونده      .......................................:امتیاز پایش


