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آيا اقدامي براي جلب حمايت به منظور   .1
اجراي برنامه خودمراقبتي فردي، سازماني، 

تحت دانشگاه  خودياري دراجتماعي و 
 پوشش انجام داده است؟

مكاتبات، )در صورت وجود  هر اقدامي 
نامه، عقد قرارداد، هماهنگي  جلسه، تفاهم

 همگاني رساني ، اطالعدرون و برون بخش
 هاي براي هر يك از برنامه. ( ...و 

 .امتياز در نظر گرفته شود 52خودمراقبتي 
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برنامه ملي  هاي آموزشي آيا در دوره  .5
ي و ارزشيابي رسانه و مداخالت خودمراقبت

 شركت كرده است؟آموزش سالمت 

ي آموزشي زيج   به ازاي گذراندن هر دوره
خودمراقبتي، راهنماي ملي خودمراقبتي 
خانواده، پورتال ملي خودمراقبتي، 

ريزي عملياتي مشاركتي،  برنامه
به و سامانه ارس  خودمراقبتي سازماني

 .امتياز در نظر گرفته شود 11 طور ساالنه
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 ارتقاي و آموزش كارشناسان خدمات آيا  .3

 برنامه اجراي براي پوشش را تحت سالمت

 است؟ كرده پشتيباني خودمراقبتي ملي

تامين بودجه خدمات پشتيباني شامل 
ابزارهاي مورد نياز، تهيه و توزيع 

هاي آموزشي، چك  بسته)خودمراقبتي 
 51 (هاي پايش و شرح وظايف ليست فرم

 .در نظر گرفته مي شود امتياز
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در پورتال اقدامات انجام شده بر ثبت آيا   .4
 كرده است؟ ملي خودمراقبتي نظارت

هاي  نظارت اقدامات هر يك از برنامهبراي 
خودمراقبتي فردي، سازماني، اجتماعي و 

 71 خودمراقبتي در پورتال ملي خودياري
 .در نظر گرفته شود امتيار

581   

آيا براي كميپين آموزشي برنامه ريزي كرده   .2
 است؟

ريزي شامل طراحي، اجرا، ارزشيابي  برنامه
و مشاركت در اجراي اقدامات ابالغ شده 

 .شود امتياز در نظر گرفته مي 41. است
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امل ايجاد شناسنامه و ارزيابي مديريت ش آيا سامانه ارس را  مديريت كرده است؟  .0
داخلي در هر يك از چهار مرحله پيش 

مداخله، پيش آزمون، اجرا و / رسانه
ارزشيابي و نظارت بر رسانه ها و مداخالت 

 .هاي تابعه است ثبت شده توسط شهرستان
امتياز در نظر  01 ها براي هر يك از آيتم

 .شود گرفته مي

541   

تشكيل داده آيا كميته ساماندهي رسانه   .7
 است؟

   21 . امتياز در نظر گرفته شود 21

هاي ابالغ شده از  برنامهآيا براي اجراي   .8
 اقدام كرده است؟  سطوح باالتر

   21 .امتياز در نظر گرفته شود 21

 


