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 مركز مديريت شبكه
 ستاد برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع

 

 واحد مديريت و كاهش خطر باليا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
 كميته بهداشت كارگروه سالمت در حوادث غيرمترقبه

 

 

 

 دستورالعمل پايش و ارزشيابي 

 برنامه آمادگي خانوار در برابر باليا 

 )گاه، شهرستان و دانشگاهپاي/سطوح مركز(
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Uپايگاه/سطح مركز 

  پايش برنامه آمادگي خانوار در برابر باليا -1فرم 

 فرم واحدهاي بهداشتي  -الف

UتوضيحU : زمان تكميل و گزارش فرم، پايان هر فصل مي باشد. اين بخش توسط مسئولين رابطين با همكاري مسئول مديريت و كاهش خطر باليا تكميل مي شود . 

 .اطالعات اين بخش در پايان  هر فصل به سطح باالتر گزارش شود – 1 بخش

 :فصل :سال :نام مركز :نام دانشگاه

 :موبايل:                                 تلفن:                                                   نام مسئول برنامه رابطين

 :موبايل:                                 تلفن                                          :  نام مسئول مديريت و كاهش خطر باليا

 :مخرج كسر
تعداد كل خانوار 

 تحت پوشش

 :صورت كسر
تعداد خانوارهايي كه 
ارزيابي آمادگي خانوار 
در برابر باليا در آنها 

 انجام شده است

Uروش محاسبهU : تعداد خانواري كه
خانوار در برابر باليا در  ارزيابي آمادگي

تعداد كل تقسيم بر آنها انجام شده، 
 خانوار، 

 . 100 ضربدر
 .نتيجه با يك رقم اعشار ثبت شود

درصد پوشش برنامه ارزيابي آمادگي خانوار در : نام شاخص
 برابر باليا

 :مخرج كسر
تعداد كل خانوار 

 :تحت پوشش

 :صورت كسر
تعداد خانوارهايي كه 

خانوار آموزش آمادگي 
در آنها انجام شده 

 است

Uروش محاسبهU : تعداد خانواري كه
آموزش آمادگي خانوار در آن انجام 

 ضربدرتعداد كل خانوار، تقسيم بر شده 
100 . 

 .نتيجه با يك رقم اعشار ثبت شود

 درصد پوشش برنامه آموزش خانوار در برابر باليا: نام شاخص

 :مخرج كسر
تعداد كل  
خانوارهايي كه 

يابي در برابر ارز
باليا در آنها 

 انجام شده

 :صورت كسر
جمع امتياز ارزيابي 
تمام خانوارهايي كه 
ارزيابي آمادگي در 

برابر باليا در آنها انجام 
 شده است

Uروش محاسبهU : جمع امتياز ارزيابي
تعداد  تقسيم برخانوارها در برابر باليا 

شش ( 6.7ضربدر خانوار ارزيابي شده، 
تيجه با يك رقم ن).  و هفت دهم

 .اعشار ثبت شود

 متوسط ميزان آمادگي خانوار در برابر باليا: نام شاخص

 .است درج صورت و مخرج الزاميجهت محاسبه شاخصها : توجه •
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 ارزشيابي برنامه آمادگي خانوار در برابر باليا - 2فرم 

 .شود مي رشگزا باالتر سطح به و تكميل مي شوددر هر مركز يا پايگاه اين فرم ساالنه 

 :                             سال:                            پايگاه/مركز:                       شهرستان:                  دانشگاه

 ضريب مخرج صورت ارزشيابي شاخص رديف
مقدار 
 شاخص

درصد خانوارهاي تحت پوششي كه براي آمادگي  1
 بي قرار گرفته اند در برابر باليا مورد ارزيا

تعداد خانوار 
 ارزيابي شده

تعداد خانوار تحت 
  100 پوشش

درصد خانوارهاي تحت پوششي كه براي آمادگي  2
 در برابر باليا مورد آموزش قرار گرفته اند

تعداد خانوار 
 آموزش ديده

تعداد خانوار تحت 
  100 پوشش

3 
ارزيابي شده خانوارهاي سطح آمادگي متوسط 

 در برابر باليا  تحت پوشش

جمع سطح 
 دگيآما

خانوارهاي تحت 
ارزيابي  پوشش

 شده

كل تعداد 
تحت  هايخانوار

ارزيابي  پوشش
 شده

 - 

4 

متوسط سطح آمادگي خانوارهاي تحت پوشش 
به منظور محاسبه اين شاخص، (در برابر باليا 

سطح آمادگي خانوارهايي كه در سال مورد نظر 
 )مي شودتلقي  "صفر"ارزيابي نشده اند 

جمع سطح 
آمادگي 

خانوارهاي تحت 
 پوشش

تعداد كل خانوار 
 -  تحت پوشش
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 .فرم ليست خطي ثبت نام افرادي كه ارزيابي جهت آنها انجام شده است •

 . اطالعات اين بخش، در سطح مركز مورد استفاده قرار مي گيرد- 2بخش 

ز امتيا نام سرپرست خانوار شماره خانوار رديف
 ارزيابي

آيا آموزش داده شده 
 )خير/ بلي (است؟ 

تاريخ انجام شدن 
 ارزيابي

تاريخ انجام  شماره تماس
 شدن آموزش

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        
 :متوسط امتياز :تعداد خانوار :جمع امتياز

U توجه:U  تكميل ليست خطي، جهت انجام پايش برنامه و محاسبه شاخص ها الزامي است. 

رت بر نحوه انجام كار، به صورت ضروري است مسئول رابطين مركز بهداشت شهرستان و دانشگاه در پايش هاي خود عالوه بر نظا

 .تصادفي با تعدادي از مددجويان جهت صحت مندرجات فرم تماس تلفني بگيرد
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U شهرستان/ سطح مركز بهداشت دانشگاه 

 پايش برنامه آمادگي خانوار در برابر باليا  -3فرم 

Uتوضيح: 

 . تكميل مي شود) فصلي(ماه يكبار  3اين فرم هر 

 كل شهرستان ها) 2به تفكيك هر شهرستان، ) 1: ي زير به دو صورت محاسبه مي شوندشاخص ها ،در سطح دانشگاه

 كل مراكز) 2به تفكيك مراكز، ) 1: شاخص هاي زير به دو صورت محاسبه مي شوند ،در سطح شهرستان

 : فصل      :                        سال:                            شهرستان:                       دانشگاه

 ضريب مخرج صورت شاخص پايش  رديف
مقدار 
 شاخص

1 
درصد خانوارهاي تحت پوششي كه در اين فصل 
براي آمادگي در برابر باليا مورد ارزيابي قرار 

 . گرفته اند

تعداد خانوار 
 ارزيابي شده

تعداد خانوار تحت 
  100 پوشش

2 
درصد خانوارهاي تحت پوششي كه در اين فصل 

دگي در برابر باليا مورد آموزش قرار براي آما
 .گرفته اند

تعداد خانوار 
 آموزش ديده

تعداد خانوار تحت 
  100 پوشش
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 ارزشيابي برنامه آمادگي خانوار در برابر باليا - 4فرم 

Uتوضيح: 

 . اين فرم بطور ساالنه تكميل مي شود

 كل شهرستان ها) 2به تفكيك هر شهرستان، ) 1: در سطح دانشگاه، شاخص هاي زير به دو صورت محاسبه مي شوند

 كل مراكز) 2به تفكيك مراكز، ) 1: در سطح شهرستان، شاخص هاي زير به دو صورت محاسبه مي شوند

 

 :                             سال:                            شهرستان:                       دانشگاه

 ضريب مخرج صورت شاخص ارزشيابي رديف
مقدار 
 شاخص

درصد خانوارهاي تحت پوششي كه براي آمادگي  1
 در برابر باليا مورد ارزيابي قرار گرفته اند 

تعداد خانوار 
 ارزيابي شده

تعداد خانوار تحت 
  100 پوشش

درصد خانوارهاي تحت پوششي كه براي آمادگي  2
 در برابر باليا مورد آموزش قرار گرفته اند

ر تعداد خانوا
 آموزش ديده

تعداد خانوار تحت 
  100 پوشش

متوسط سطح آمادگي خانوارهاي ارزيابي شده  3
 تحت پوشش در برابر باليا 

جمع سطح 
آمادگي 

خانوارهاي تحت 
پوشش ارزيابي 

 شده

تعداد كل 
خانوارهاي تحت 
پوشش ارزيابي 

 شده

 - 

4 

متوسط سطح آمادگي خانوارهاي تحت پوشش 
ظور محاسبه اين شاخص، به من(در برابر باليا 

سطح آمادگي خانوارهايي كه در سال مورد نظر 
 )تلقي مي شود "صفر"ارزيابي نشده اند 

جمع سطح 
آمادگي 

خانوارهاي تحت 
 پوشش

تعداد كل خانوار 
 -  تحت پوشش

 .است درج صورت و مخرج الزاميجهت محاسبه شاخصها : توجه •

 

 

 

 


