
 

 

 

 یشکپز آموزش و درمان بهداشت، وزارت
 بهداشت معاونت

 سازمانی مراقبتی خود ارزشیابی ابزار
 کار محیط در سالمت ارتقای برای

 

 :  1فرم شماره 

 رهبري و مدیریت :دبع

 سالمت به مدیریت تعهد

 :ها اقدام راهنمای

 سالمت ارتقای شورای در ارشد مدیریت/ رهبران مشارکت 

 سالمت ارتقای از ارشد مدیران/ رهبران عملی حمایت انجام 

 بودجه در سالمت ارتقای های برنامه به مالی منابع تخصیص 
  

-Aشده محقق کامال  -B       مالحظه قابل پیشرفت            - cجزیی پیشرفت  -D        نشده شروع 

 

 :  2فرم شماره 

 سازماندهی :دبع

 ها ها و دستورالعملها، خط مشیسیاست

 :ها اقدام راهنمای

 سالمت مشخص انداز چشم و مشی خط داشتن 

 سازمانی فرآیندهای برای محور سالمت های عمل دستور وجود 

 سازمان در سالمت با مرتبط داخلی مقررات و ها سیاست مطلوبیت 

 سالمت با مرتبط کشوری قوانین اجرای 
 

-Aشده محقق کامال  -B       مالحظه قابل پیشرفت            - cجزیی پیشرفت  -D        نشده شروع 

 

 

 

 



 

 

 

 

 یشکپز آموزش و درمان بهداشت، وزارت
 بهداشت معاونت

 سازمانی مراقبتی خود ارزشیابی ابزار
 کار محیط در سالمت ارتقای برای

 

 :  3فرم شماره 

 ارایه خدمات  :دبع
 سازی ظرفیت و آموزشی خدمات -1

 سالمت خدمات -2

 درمانی و رفاهی خدمات -3

 :ها اقدام راهنمای

 کارکنان به شغل با مرتبط های آموزش ارایه -1-1

 و کارکنان به سالم زندگی های مهارت آموزش ارایه -2-1
 آنها هایخانواده

 گروه به توجه) سازمان در سالمت خدمات فراگیر ارایه -1-2
 تامین بهداشتی، خدمات ارایه در نوآوری خاص، های

 (کارکنان سالمت نیازهای

 سازمان در کار محیط سالمت خدمات ارایه -2-2

 معاینات) سازمان در عمومی سالمت خدمات ارایه -3-2
 ارایه خانواده، به سالمت خدمات ارایه غربالگری،

 (هاخانواده به روانشناسی مشاوره خدمات

 تامین) کار محیط در سالم غذای و تغذیه ارایه -4-2
 هاسبزی و میوه ارایه کار، محل در بهداشتی غذاخوری

 (سالم آشامیدنی آب تامین غذاخوری، در

 خاص هایارایه خدمات حمایتی به گروه -1-3

 تامین نیازهای رفاهی کارکنان در -2-3

تامین سرویس حمل و نقل ایمن، غذاخوری، ر )محل کا

 و ...( کودك، محل ورزش مهد

 کارکنان توجه به نیازهای رفاهی زندگی  -3-3
سفر  توجه به وضعیت مسکن کارکنان، ارایه تسهیالت)

 ، ... (یوادگی، استفاده از اماکن تفریحخان

بیمه از استفاده) تامین خدمات درمانی کارکنان -4-3

 های تکمیلی مناسب، ارایه کمک اولیه / امداد و نجات در

رایه خدمات ترك/ کاهش مصرف دخانیات / ا، محل کار

 ... )مواد

 

 

-Aشده محقق کامال  -B       مالحظه قابل پیشرفت            - cجزیی پیشرفت  -D        نشده شروع 

 

 

 



 

 یشکپز آموزش و درمان بهداشت، وزارت
 بهداشت معاونت

 سازمانی مراقبتی خود ارزشیابی ابزار
 کار محیط در سالمت ارتقای برای

 

 :  4فرم شماره 

 بهداشت و ایمنی وضعيت و رفتارها :دبع
  :های الزماقدام

 سالمت رفتارهای -1

 ایمنی رفتارهای -2

 اجتماعی و معنوی روانی، جسمی، سالمت وضعیت -3

 کار محیط سالمت وضعیت -4

 :ها اقدام راهنمای

 کارکنان بدنی تحرك و ورزش -1-1
 مواد/ دخانیات و سیگار از کارکنان دوری -2-1
 سازمان کارکنان ای تغذیه رفتارهای -3-1

 کار محیط در کارکنان ایمن رفتارهای -1-2
 ارک محیط در فردی حفاظت سایلو از کارکنان استفاده -2-2 

 خاص هایگروه در سالمت وضعیت به توجه -1-3
 ...( مقطعی و فصلی کارکنان سالمندان، زنان،) سازمان

 سازمان در عمومی هایبیماری وضعیت -2-3

 کار محیط در شغلی حوادث وضعیت -1-4

 کار محیط در شغلی هایبیماری وضعیت -2-4

 

-Aشده محقق کامال  -B       مالحظه قابل پیشرفت            - cجزیی پیشرفت  -D        نشده شروع 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :نحوه امتياز دهی

ترین گزینه را مناسب دامات الزم،ملکرد داخلی، قضاوت خود را بر اساس میزان تحقق اقسازمان برای ارزشیابی ع ارزشیابی داخلی؛

 :انتخاب می کند

-Aكامال محقق شده 

پرسش، انجام داده  وعقای سالمت در محیط کار را با موضهای ارتشیابی برای هر بعد، سازمان اقدامتوضیح: مطابق نکات راهنمای ارز

 .است 8 نه،است. امتیاز این گزی

 

-Bپيشرفت قابل مالحظه 

 .است 6 امتیاز این گزینه، .ود داردهای ارتقای سالمت در محیط کار مرتبط با پرسش وجتوضیح: شواهد روشنی مبنی بر اجرای برنامه

 

-Cپيشرفت جزیی 

اسب با اجرای موفقیت نتایج من یننپرسش وجود دارد. همچ تقای سالمت در محیط کار مرتبط باهای ارتوضیح: شواهد مبنی بر آغاز فعالیت

 .است 4 ها به صورت پراکنده وجود دارد. امتیاز این گزینه،آمیز برنامه

 

-Dشروع نشده 

مرتبط با پرسش ارزیابی  یدموجود است و یا هیچ گونه اقدام جکار  در محیط های ارتقای سالمتیح: شواهد ناچیز از اجرای برنامهتوض

 . است 2 وجود ندارد. امتیاز این گزینه،


