
 

 چک لیست پایص برنامه سالمت مادران

 معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

 .................شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
 ....................... خانه بهداشت                                                                                                 ......................./ پایگاه سالمت  سالمتخدمات جامع مرکز    

 

 یبیاضروش ارز نوع فعالیت ریس فرآیند فرآیند
 حداکثر

 امتیاز
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سه 

ماهه 

 دوم

سه 

ماهه 

 سوم

سه ماهه 

 چهارم
 توضیحات

 

 

 

 

 

 ها، دستورالعمل

 ،          مواد آموزضی 

 فرم ها     

 دسته بندی

  ًاهِ ّا، فشم ّا ٍ دستَسالؼول ّا دس پَضِ ای هطخع تش سٍی آیا تایگاًی
 سیستن پضضه/هاها/هشالة/تَْسص ٍجَد داسد؟

 تشسسی هستٌذات/
 پشسص ٍ پاسخ

2      

   آیا هَاد آهَصضی دس پَضِ ای هطخع تش سٍی سیستن
  پضضه/هاها/هشالة/تَْسص ٍجَد داسد؟

 آیا ًسخِ فیضیىی سساًِ ّای آهَصضی هَجَد است؟ 

2      

 دستورالعمل 
 مادری ایمن

  اص آخشیي دستَسالؼول هشالثت ادغام یافتِ هادساى هشالة/تَْسص هاها/پضضه/ آیا
 اعالع داسد؟

 آیا پضضه/هاها/هشالة/تَْسص ًحَُ واس تا تَولت هادساى سا هی داًذ؟ 

 تشسسی هستٌذات/
 پشسص ٍ پاسخ

2      

برنامه حمایتی 
 تغذیه ای مادران

  اص آخشیي دستَسالؼول ٍ فشم تشًاهِ حوایتی تغزیِ هشالة/تَْسص هاها/پضضه/ آیا
 ای هادساى اعالع داسد؟

 آیا گضاسش هَاسد ضٌاسایی ضذُ، هاّاًِ تِ ستاد اسسال هی ضَد؟ 

 تشسسی هستٌذات/
 پشسص ٍ پاسخ

2      

در  91-کووید
 مادران

  ادساى اص آخشیي دستَسالؼول هشالثت اص هپضضه/هاها/هشالة/تَْسص  آیا
 آى اعالع داسد؟دّی گضاسشٍ فشم  11-هثتال/هطىَن تِ وٍَیذ

  ٍ آیا هَاسد ضٌاسایی ضذُ هثتال/هطىَن تِ هَلغ تِ هاها/پضضه هشوض اسجاع
 سپس ستاد اعالع دادُ هی ضَد؟

 تشسسی هستٌذات/
 پشسص ٍ پاسخ

2      

واکسیناسیون 
مادران در برابر 

 91-کووید

  اص هفاد دستَسالؼول ٍاوسیٌاسیَى هادساى دس تشاتش  پضضه/هاها/هشالة/تَْسص آیا
 آى اعالع داسد؟ دّی گضاسشٍ فشم  11-وٍَیذ

 دس غَست تضسیك ٍاوسي، آهاس سٍصاًِ تِ ستاد اسسال هی گشدد؟ 

 تشسسی هستٌذات/
 پشسص ٍ پاسخ

2      



 نقل و انتقال مادران

  ادساى ٍ فشم اص دستَسالؼول ًمل ٍ اًتمال هپضضه/هاها/هشالة/تَْسص  آیا
 آى اعالع داسد؟ دّی گضاسش

 آیا هَاسد ضٌاسایی ضذُ دس اسشع ٍلت تِ ستاد اعالع دادُ هی ضَد؟ 

 تشسسی هستٌذات/
 پشسص ٍ پاسخ

2      

 اسکان مادران

  آیا  پضضه/هاها/هشالة/تَْسص اص دستَسالؼول اسىاى هادساى ٍ فشم آى اعالع
 داسد؟

 غ ضٌاسایی ًوَدُ ٍ تِ ستاد اػالم هی ضَد؟آیا هَاسد ًیاصهٌذ اسىاى سا تِ هَل 

 تشسسی هستٌذات/
 پشسص ٍ پاسخ

2      

 مرده زایی
  هَاسد هشدُ صایی اعالع داسد؟ دّی گضاسشآیا  پضضه/هاها/هشالة/تَْسص اص فشم 

 آیا گضاسش هَاسد ضٌاسایی ضذُ، هاّاًِ تِ ستاد اسسال هی ضَد؟ 

 تشسسی هستٌذات/
 پشسص ٍ پاسخ

2      

مان خارج زای
 بیمارستانی

  اص فشم صایواى خاسج تیواسستاًی اعالع داسد؟پضضه/هاها/هشالة/تَْسص  آیا 

 آیا هَاسد ضٌاسایی ضذُ تِ هَلغ تِ ستاد اػالم هی ضَد؟ 

 تشسسی هستٌذات/
 پشسص ٍ پاسخ

2      

کارت/دفترچه 
 مراقبت مادر

  عالع داسد؟اص واست/دفتشچِ هشالثت هادس اپضضه/هاها/هشالة/تَْسص  آیا 

 آیا تشای ولیِ هادساى ٍ دس ّش هشالثت تىویل هی گشدد؟ 
      2 پشسص ٍ پاسخ

کالس های آمادگی 
 برای زایمان

  اص دستَسالؼول والس ّای آهادگی تشای صایواى پضضه/هاها/هشالة/تَْسص  آیا
 اعالع داسد؟

 ً ة ضذُ ػآیا پَستش والس ّای آهادگی تشای صایواى دس هؼشؼ دیذ هادساى
 است؟

      2 پشسص ٍ پاسخ

 پیش از بارداری مراقبت ها

 تِ تاسداسی تَسظ تَْسص/هشالة/هاها ضٌاسایی ضذُ ٍ جْت  آیا هادساى تا توایل
 اًجام هشالثت پیص اص تاسداسی تِ هاها/پضضه هشوض اسجاع هی ضَد؟

تشسسی هطاٍسُ تاسٍسی 
 سالن دس پشًٍذُ سالهت

2      

 آیا هشالثت پیص اص تاسداسی تَسظ پضضه هشوض ًیض اًجام هی ضَد؟ 

 هاها/هشالة/تَْسص اًجام هی ضَد؟ تَسظ ،آیا پیگیشی اًجام هشالثت پضضه 
      2 پشًٍذُ سالهت یتشسس

  آیا اًذاصُ گیشی ػالئن حیاتی پیص اص تاسداسی عثك دستَسالؼول اًجام ٍ ثثت
 هی ضَد؟

      2 تشسسی پشًٍذُ سالهت

  ِآیا هشالثت ّای پیص اص تاسداسی وِ حذالل یه سال اص صهاى اًجام آى گزضت
 لة تاصًگشی ٍ الذام هٌاسة اجشا هی ضَد؟تَسظ تَْسص/هاها/هشا

تشسسی هشالثت ّای پیص 
اص تاسداسی دس پشًٍذُ 

 سالهت
2      

  آیا هَاسد ًیاصهٌذ پیگیشی دس هشالثت پیص اص تاسداسی پیگیشی ضذُ ٍ الذام
 هٌاسة اًجام هی ضَد؟

      2 تشسسی پشًٍذُ سالهت

  سیَى هادس پیص اص تاسداسی دس خػَظ ٍاوسیٌاهاها/هشالة/تَْسص پضضه/ آیا
 آگاّی داسد؟

 پشسص ٍ پاسخ/
 پشًٍذُ سالهت یتشسس

2      



  ،آیا تِ هادس آهَصش دادُ، اًجام ٍ دس پشًٍذُ ثثت هی ضَد؟ )تَأم تضسگسال
 ٍ ...(11-ّپاتیت ب، سشخجِ، وٍَیذ

مراقبت های 
 بارداری

  اًجام ٍ دس آیا پیگیشی هادس جْت هشاجؼِ تشای دسیافت هشالثت ّای تاسداسی
 پشًٍذُ ثثت هی ضَد؟

      2 پشًٍذُ سالهت یتشسس

  آیا توام هادساى تاسداس دس اٍلیي هشاجؼِ، تَسظ پضضه هشوض هشالثت هی ضًَذ
 )ضشح حال اٍلیِ پضضه(؟

  آیا دس غَست ػذم دسیافت ایي هشالثت دس اٍلیي هشاجؼِ، پیگیشی اًجام هشالثت
 دس هشاجؼِ تؼذی اًجام هی ضَد؟

      2 پشًٍذُ سالهت یتشسس

 آیا پضضه/هاها/هشالة/تَْسص ػالئن خغش دس تاسداسی سا هی داًذ؟ 

 آیا اسصیاتی هادس اص ًظش ػالین خغش تِ دسستی اًجام هی ضَد؟ 

  آیا هَاسد ًیاصهٌذ هشالثت ٍیژُ تِ هَلغ تِ سغح تؼذی اسجاع ضذُ ٍ پیگیشی هی
 ضَد؟

 ؟آیا ػالئن خغش تِ هادس آهَصش دادُ هی ضَد 

      2 تشسسی پشًٍذُ سالهت

  عثك تَسظ پضضه/هاها/تَْسص آیا اًذاصُ گیشی ػالئن حیاتی هادس تاسداس
 دستَسالؼول اًجام ٍ ثثت هی ضَد؟

      2 تشسسی پشًٍذُ سالهت

 2 پشسص ٍ پاسختشسسی/  ؟ضَد یهاًجام  یدس تاسداس یشیًوَداس ٍصى گ شیتفس ایآ      

 س تاسداسی تِ دسستی اًجام ٍ ثثت هی ضَد؟آیا غشتالگشی تغزیِ د 

  آیا هَاسد ًیاصهٌذ پیگیشی ٍ اسجاع تِ دسستی ضٌاسایی ضذُ ٍ الذام هٌاسة اًجام
 هی ضَد؟

      2 تشسسی پشًٍذُ سالهت

  هىول ّای ضشٍسی دس تاسداسی سا هی ضٌاسذ؟پضضه/هاها/هشالة/تَْسص آیا 

 تَضیح دادُ هی ضَد؟ آیا اّویت هػشف آى ّا دس تاسداسی تشای هادس 

  آیا اص دسیافت هىول ّای تاسداسی اعویٌاى حاغل ًوَدُ ٍ دس پشًٍذُ هادس ثثت
 هی ضَد؟

      2 تشسسی پشًٍذُ سالهت

 2 تشسسی پشًٍذُ سالهت آیا هشالثت ّای دٍساى تاسداسی تِ عَس غحیح اًجام هی ضَد؟      

  2 تشسسی پشًٍذُ سالهت تشای ّش هادس وافی است؟)هاها/تَْسص( آیا تؼذاد هشالثت تاسداسی      

 تِ هادسآهَصش دادُ، اًجام ٍ دس  یتاسداس دسهادس  َىیٌاسیدس خػَظ ٍاوس ایآ
 ٍ ...(11-ذیب، وٍَ تی)تَأم تضسگسال، آًفلَآًضا، ّپات ذ؟یًوا یپشًٍذُ ثثت ه

      2 تشسسی پشًٍذُ سالهت



 ّ ،وىاساى تَْسص/هشالة سالهت ضشایظ آیا دس غَست ػذم حضَس هاها/پضضه
هادس تاسداس سا تشسسی ٍ دس غَست ًیاص گضاسش آى سا تِ هاها/پضضه هشوض یا ستاد 
اػالم ًوَدُ ٍ وسة تىلیف هی ًوایذ؟ ًتیجِ سا تا روش تَضیحات دس پشًٍذُ 

 ثثت هی ًوایذ؟

      1 تشسسی پشًٍذُ سالهت

 هشالثت ٍیژُ سا تش سٍی سیستن  لیست هادساى تاسداس ًیاصهٌذ تَجِ ٍ هادساى

 پضضه/هاها/تَْسص ٍ دس غَست لضٍم هشالة سالهت ٍجَد داسد؟

 پیگیشی تِ هَلغ اًجام ٍ دس ساهاًِ ثثت هی ضَد؟ 

      2 هستٌذات

  هستٌذات اسجاع ٍ پسخَساًذ هادساى )دفتشچِ اسجاع( هَجَد است؟ ّوشاُ تا ثثت
 دس پشًٍذُ؟

هستٌذات/تشسسی پشًٍذُ 
 سالهت

2      

 آیا هادساى ًسثت تِ ضشوت دس والس ّای هادساى تطَیك هی ضًَذ؟ 

 آیا لیست هادساى ضشوت وٌٌذُ دس والس ّا دس هشوض هَجَد است؟ 

 هستٌذات/
 هػاحثِ تا هادساى

1      

 پس از زایمان

 جْت دسیافت هشالثت ّای پس اص صایواى اًجام ٍ دس  سآیا پیگیشی هشاجؼِ هاد
 َد؟پشًٍذُ ثثت هی ض

      2 تشسسی پشًٍذُ سالهت

  آیا اًذاصُ گیشی ػالئن حیاتی هادس پس اص صایواى عثك دستَسالؼول اًجام ٍ ثثت
 هی ضَد؟

      2 تشسسی پشًٍذُ سالهت

 2 تشسسی پشًٍذُ سالهت آیا هشالثت ّای پس اص اصیواى تِ عَس غحیح اًجام هی ضَد؟      

  2 تشسسی پشًٍذُ سالهت تشای ّش هادس وافی است؟)هاها/تَْسص( آیا تؼذاد هشالثت پس اص صایواى      

 آیا پضضه/هاها/هشالة/تَْسص ػالئن خغش پس اص صایواى سا هی داًذ؟ 

 آیا اسصیاتی هادس اص ًظش ػالین خغش تِ دسستی اًجام هی ضَد؟ 

  آیا هَاسد ًیاصهٌذ هشالثت ٍیژُ تِ هَلغ تِ سغح تؼذی اسجاع ضذُ ٍ پیگیشی هی

 َد؟ض

 آیا ػالئن خغش تِ هادس آهَصش دادُ هی ضَد؟ 

      2 تشسسی پشًٍذُ سالهت

  هىول ّای ضشٍسی پس اص صایواى سا هی ضٌاسذ؟پضضه/هاها/هشالة/تَْسص آیا 

  آیا اّویت هػشف آى ّا دس دٍساى پس اص صایواى تشای هادس تَضیح دادُ هی

 ضَد؟

  ٍ ُدس پشًٍذُ هادس ثثت هی ضَد؟آیا اص دسیافت هىول ّا اعویٌاى حاغل ًوَد 

      2 تشسسی پشًٍذُ سالهت



  آیا دس غَست ػذم حضَس هاها/پضضه، ّوىاساى تَْسص/هشالة سالهت ضشایظ
هادس پس اص صایواى سا تشسسی ٍ دس غَست ًیاص گضاسش آى سا تِ هاها/پضضه 

ت هشوض یا ستاد اػالم ًوَدُ ٍ وسة تىلیف هی ًوایذ؟ ًتیجِ سا تا روش تَضیحا
 دس پشًٍذُ ثثت هی ًوایذ؟

      1 تشسسی پشًٍذُ سالهت

 یسا تش سٍ ژُیتَجِ ٍ هادساى هشالثت ٍ اصهٌذیًصایواى وشدُ هادساى  ستیل 

 پضضه/هاها/تَْسص ٍ دس غَست لضٍم هشالة سالهت ٍجَد داسد؟ ستنیس

 ضَد؟ یتِ هَلغ اًجام ٍ دس ساهاًِ ثثت ه یشیگیپ 

      2 هستٌذات

 نامه عملیاتیشاخص ها و بر

 آگاّی داسد؟ هادساى تحت پَضص خَد یتیًسثت تِ اعالػات جوؼ 

 پشسص ٍ پاسخ/
 هستٌذات

1      

 1 ًسثت تِ تؼشیف ٍ ًحَُ استخشاج ضاخع ّا آگاّی داسد؟      

 1 تَاًایی گضاسش گیشی اص ساهاًِ سا داسد؟      

 1 جذٍل ضاخع ّا تىویل ٍ هَجَد است؟      

  ِ1 تشسسی ضاخع ّا ٍ تشًاهِ ػولیاتی خاًِ تْذاضت هَجَد است؟غَستجلس      

 قانون خانواده و جوانی جمعیت

  آیا پضضه/هاها/هشالة/تَْسص، هَاد لاًًَی هشتثظ تا تشًاهِ سالهت هادساى سا  
 هی داًذ؟

 ًمص ٍ اّویت هشالثت ّای هادساى دس استثاط تا جوؼیت سا هی داًذ؟ 

      2 پشسص ٍ پاسخ

 یت داروییمدیر

 آیا لفسِ داسٍیی تا دفتش داسٍیی ٍ ساهاًِ ّوخَاًی داسد ؟ 

 پشسص ٍ پاسخ/
 هستٌذات

1      

 1 آیا الالم ٍ داسٍّای تْذاضتی تِ غَست غحیح ًگْذاسی هی ضًَذ ؟      

 1 آیا هَجَدی هىول ّا وافی است؟      

 1 آیا تا ًحَُ دسخَاست هىول ّا ٍ داسٍّا آضٌایی داسد؟      

 
 تجهیزات / امکانات

 آیا تجْیضات هشتثظ تا تشًاهِ سالهت هادساى هَجَد ٍ سالن است؟ 

 تشسسی ٍ هطاّذُ
1      

 1 ًظافت اتاق هاهایی هٌاسة است؟      
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 پایش

 

  آیا پایص ّای تِ ػول آهذُ اص هشوض/خاًِ تْذاضت دس پَضِ ای هطخع تش

 سٍی سیستن ّوىاساى هَجَد است؟

 الصم دس خػَظ سفغ ًمایع هزوَس دسپسخَساًذ پایص ّای ستادی   آیا الذاهات

 ٍ هشوض اًجام ضذُ است؟

 آیا گضاسش الذاهات تِ ستاد اسسال ضذُ است؟ 

      3 هستٌذات

 آموزش

 یا تشًاهِ هغالؼِ دستَسالؼول ّای هادساى تْیِ ٍ اجشا هی ضَد؟آ  ویژه تیم سالمت

 هستٌذات
1      

 ویژه مادران

 1 ِ آهَصضی تشای هادساى تْیِ ٍ اجشا هی ضَد؟آیا تشًاه      

  1 پشسص اص هادساى تِ هادسا آهَصش دادُ هی ضَد؟ 4030آیا ساهاًِ پاسخگَیی ضثاًِ سٍصی      

 عملکرد و آگاهی

 خدمت گیرندگان

 آیا دس پشسص ٍ پاسخ اص هادساى، اعالػات هادساى هغلَب است؟  کیفیت آموزش
 ُهػاحثِ تا خذهت گیشًذ

2      

 رضایت سنجی
 خذهات تشًاهِ سالهت هادساى دس ایي خاًِ  دسیافت ًحَُ اص ّذف گشٍُ افشاد آیا

 تْذاضت سضایت داسًذ؟
2      

      100 جمع امتیاز


