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 ..... دانطكده علوم پزضكی و خدمات بهداضتی درمانی/ دانطگاه

 معاونت بهداضتی

 

 

 کنترل ناقلين چك ليست پايص برنامه 

 ......................تاريخ پايص...................................مرکزبهداضت ضهرستان       

 نفر/ تعداد  پایش عنوان

  بهداشت محيط واحدستادی تعداد پرسنل 

  تحت پوشش درماني يتعداد مراكس بهداشت

  تعدادپرسنل بهداشت محيط مراكسبهداشتي ودرماني

  تعداد مراكس بهداشتي درماني شهری 

  جمعيت شهری تحت پوشش 

  جمعيت روستایي تحت پوشش 

  تعدادشركت های دارای مجوزتحت پوشش

 خير              بلی روش بررسی عنوان پايص رديف

  مشاهده مستندات يجًد داسد؟مشکضتُذاشتدس ستاد کىتشل واللیه  ػملیاتیتشوامٍآیا  .1

مستندات بررسي  ؟ػملیاتی تذيیه شذٌ طثك تشوامٍ صماوثىذی شذٌ اوجام می گیشدآیا  تشوامٍ   .2

 و مصاحبه
 

آیا مکاتثات الصم جُت اوجام َماَىگی َای دسين تخشی ي تشين تخشی تٍ مىظًس اجشای تشوامٍ کىتشل   .3

 واللیه اوجام گشفتٍ است ؟

 مشاهده مستندات
 

می سکاسگشيٌ سالمت يامىیت غزایی شُشستان مطشح واللیه ددسطًست لضيم مًضًػات تشوامٍ کىتشل آیا   .4

 ؟شًد

  مشاهده مستندات

 دس پایشيپشيوذٌ مستىذات مجًص اصمؼايوت تُذاشتی، داسای داسای  مثاسصٌ تاحششاتآیا تمامی ششکتُای   .5

 می تاشىذ؟مشکضتُذاشت شُشستان  ستاد

  مشاهده مستندات

  بررسي و مشاهده ؟می گیشدطًست  حذالل َشششماٌ یکثاسپایشاص تمامی ششکت َای داسای پشياوٍ فؼالیت  آیا  .6

ق طش تٍ مجًص اصمؼايوت تُذاشتی داسای مثاسصٌ تا حششات ي جاوًسان مًری آیا لیست  ششکت َای خذماتی  .7

 اطالع سساوی می شًد؟دسمىطمٍ تحت پًشش شُشستان مختلف 

  مشاهده مستندات

آن َا الذامی اوجام  غیشلاوًوی آیا دس صمیىٍ شىاسایی ششکت َای سمپاشی غیشمجاص ي جلًگیشی اص فؼالیت  .8

 گشفتٍ است؟

  مشاهده مستندات

ی دمىاسة ي کاستش مًضًع اَمیت تُذاشتی واللیه تٍ طًس آمًصشی، تاتلًَای الکتشيویکی تا تىشَایآیا   .9

 گشدیذٌ است ؟وظة مىاسة َای ػمًمی تُیٍ ي دس محلدسطًست لضيم 

 مشاهده مستندات
 

  مشاهده مستندات ؟داسد يجًد دسمشکض تشای آگاَی ػمًم مشدممىاسة پًستش ي پمفلت آمًصشی آیا   .10
مستندات بررسي  گشدیذٌ است؟ تشگضاس آیا کاسگاٌ آمًصشی تشای پشسىل تُذاشتی دسخظًص کىتشل واللیه پیش تیىی یا  .11

  و مصاحبه

  

 گروه مهندسی بهداضت محيط و حرفه ای 
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 تٍ طًس مىاسة جمغ آيسی، آوالیضکىتشل واللیه تشاساس فشم َای آماسی مظًب  اطالػات تشوامٍیا آماس ي آ  .12

 می گشدد؟اسسال تٍ مؼايوت تُذاشتی  ي

 مستندات مشاهده
 

  مشاهده مستندات ذامات الصم دس خظًص کىتشل جمؼیت سگ َای يلگشد اوجام می گیشد؟آیاال  .13
  مستندات بررسي ؟دسخظًص تشوامٍ َای کىتشل واللیه اوجام می گیشد شُشستانآیا پایش مذين اصمشاکض تُذاشتی دسماوی   .14
آیا شاخض َای مشتثط تاتُساصی محیط دسکىتشل ولملیه اصلثیل؛ جمغ آيسی يدفغ تُذاشتی صتالٍ، فضًالت   .15

 ؟دسمشکضمًجًداست ...حیًاوی، فاضالب ي

بررسي و مشاهده 

  مستندات

  بررسي مستندات یا ویاصسىجی دس خظًص خشیذ تجُیضات ي سمًم طًست گشفتٍ است؟ آ  .16
  بازدیدبررسي و ؟  مشتثط تا کىتشل واللیه داسد وگُذاسی سمًم ي تجُیضات جُتيتا ششایط مىاسة مجضا اوثاسشُشستان آیا   .17
يکىتشل واللیه دسششایط میضان سمًم مًجًدی، تجُیضات سمپاشی، لًاصم حفاظت فشدی تشای مماتلٍ آیا   .18

 مًجًد است ؟ مشکضدس  اضطشاسی يتالیا

 مستنداتبررسي 

  وبازدید

مشاهده وبررسي  آیاسمًم مًجًد دسشُشستان تشاساس تشوامٍ ػملیاتی ي تطًسمىاسة مظشف می گشدد؟  .19

  مستندات

مشاهده وبررسي  ؟سسیذگی می شًددسمشکضتُذاشت شُشستان مشدمی دسخظًص کىتشل واللیه تٍ شکایات  آیا  .20

 مستندات
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