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  : اداره: 2

  :بخش مصاحبھ با بخش مدیریت پروژه
معلومات را از طریق مشاھده مستقیم ،چک نمودن اسناد و سواالت از 

  .بدست آورید پروگراممشاور روانی اجتماعی و بخش اداری 

  مالحظات  نخیر  بلی

    0  1  باشد؟آیا موسسھ ثبت وزارت اقتصاد می   201
    0  1  آیا موسسھ مربوطھ تفاھمنامھ با وزارت صحت عامھ دارد؟  202
موسسھ تایید شده وزارت صحت عامھ کارمندان صحی  آیا  203

  ؟ اند
1  0    

حمایتی یا تخنیکی  آیا موسسھ از برنامھ ھای خویش نظارت   204
  می نماید؟

1  0    

ت اندر صحت روانی وسایر دس ایا موسسھ با دیپارتمنت   205
مثال اشتراک در مجالس در  ؟مربوطھ ھماھنگی داردکاران 

1  0    

معلومات عمومی. 1  

  در حاالت اضطرار  اجتماعی-یمشاوره روان محل عرضھ خدماتو موقعیت شناسایی 
) جنتری شمسی ( تاریخ  

 
139         /       / 

:کننده گان   مانیتوراسم   
___________________________: الف   
____________________________: ب   

 101 
___________________________: الف   
____________________________: ب   

 102  : نام ارگان ھای مونیتورکننده   
)ساعت و دقیقھ(       |___|___| : |___|___|     

 
 103 زمان آغاز 

 :  موقعیت عرضھ خدمات   ------------------------- 
 

  

104 

_______________________والیت : الف   
_______________________ولسوالی : ب   
_____________________قریھ / شھر : ج   

 

 105 موقعیت 

 
------------------------------------ 

 
صحی  نفوس تحت پوشش مرکز   

106 

 ........................در کمپ بیجا شدگان .1
 .................................بشکل موبایل .2
 .........................در ساحھ اسیب دیده .3
 ...............................بھ سطح جامعھ .4
 ................................در داخل خانھ .5
  ..............)........یدینمامشخص (سایر  .1

 107 عرضھ خدماتنوع 

وزارت صحت عامھ بدون حمایھ موسسات  -1
.................................................... 

 وزارت صحت عامھ با حمایت موسسات  -2
  ...........................................)نام موسسھ (
 تنھا موسسھ  -3
  ...................).......................نام موسسھ ( 

 

 
اداره تطبیق کننده   

108 
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  سطح مرکز و والیات
  

 -کورس آموزش یک سالھ مشاوره روانی 
تصدیق شده وزارت صحت / اجتماعی 

 عامھ

موزش دیده و سرتیفکیت آاجتماعی   -  آیا مشاور روانی 1 0
  دارد؟

206 

روزه 5روزه و  10 اجتماعی آموزش ھای خاص در مورد   - آیا مشاور روانی  1 0 
دریافت نموده حاالت اضطرار اجتماعی در - مشاوره روانی

؟است  

207 

بھ (دارد  تایید شده  آیا مشاور روانی اجتماعی الیحھ وظایف 1 0 
؟)زبان رسمی  

208 

 209  ؟مشاور روانی اجتماعی پالن کاری داردآیا  1 0 
امضا انھ حاضری اجتماعی روز –آیا مشاورین روانی  1   0 

  میکنند؟
210 

آیا کارکنان صحی جامعھ مربوط بھ ساحات کاری تان در  1 0 
  رابطھ بھ مداخالت اولیھ روانشناختی آموزش دیده اند؟

211 

رجعت بھ شما  آیا مراجعین توسط کارکنان صحی جامعھ  1 0 
  داده میشوند؟

212 

/12:نمره  
 

جمع ان را در خانھ مقابل  راجمع نموده و حاصل212- 201ه نمرات شمار
.دینوشتھ نمای  

  بنازیر: 3 بلی نخیر مالحظات
ازطریق مشاھده مستقیم درمرکز صحی ویا درمرکز مشاوره روانی 

 .دیده شوداجتماعی 
 301  مناسب و مصوون برای مشاوره وجود دارد؟ آیا جای 1 0 
 302  ؟مراجعین جای مصوون  برای انتظار دارند 1 0 
اور عالمتی بری شناسایی دارد ؟ مانند یونیفورم یا ایا مش 1 0 

  لوحھ یا غرفھ یا موقعیت مشخص
303 

     
 304  خدمات بشکل تیم ورک فراھم میگردد؟آیا  1 0 
 اجتماعی - آیا دسترسی مراجعھ کنندگان بھ مشاور روانی  1 0 

  ؟آسان است 
305 

/ 5 :نمره  
 

جمع ان در خانھ مقابل راجمع نموده و حاصل  305-301نمرات شماره 
 .دینوشتھ نمای

  وسایل ضروری: 4 بلی نخیر مالحظات
جایی کھ خدمات  مشاوره ازطریق مشاھده مستقیم درمرکز صحی ویا در

 .شودمی روانی اجتماعی عرضھ
دوشک  فرش معھ/چوکی و  میز وسایل برای نشستن مانندآیا 1 0 

   موجود است؟ لشت و با
401 

م نظارتموسنظر بھ  در صورت فضای باز (تھویھ محل مشاوره مناسب است ؟  1 0 
  )سایبان دارد

402 

 403  ایا خدمات بھ صورت درست ریکارد و ثبت میشود؟ 1 0 
 404  )مرکز صحی( است؟موجود  و مارکرتختھ سفید آیا  1 0 

/4 :نمره راجمع نموده و حاصل جمع ان در خانھ مقابل   404- 401نمرات شماره 
 .نوشتھ نماید

  خدمات : 5 بلی نخیر مالحظات
معلومات را ازطریق مشاھده مستقیم ،چک نمودن اسناد وسواالت از 

 .مشاور روانی اجتماعی و مراجعھ کننده بدست آورید
  اجرا شده در ماه گذشتھ؟فعالیت ھای مشاوره روانی اجتماعی 

 501 مشاوره روانی اجتماعی انفرادی 1 0 
)گروپ ھای باز و بستھ(مشاوره روانی اجتماعی گروپی  1 0   502 
 503 مشاوره روانی اجتماعی فامیلی 1 0 

ت مشاوره روانی اجتماعی تعداد مجموعی کسانیکھ خدما تعداد  تعداد مردھا ، خانم ھا اطفال
  نموده اند؟ مراجعھ

504 
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مشاوره روانی  متعدد جلساتتعداد مجموعی کسانیکھ   تعداد 
  دریافت نموده اند؟ رای اجتماع

505 

تعداد مجموعی کسانیکھ مشاوره روانی اجتماعی انفرادی  تعداد 
 دریافت نموده اند؟

506 

اد مجموعی کسانیکھ مشاوره روانی اجتماعی گروپی تعد تعداد 
 دریافت نموده اند؟

508 

افراد کھ مشاوره روانی اجتماعی را در مجموعی  تعداد تعداد 
.یافت نموده استدر گروپھای باز  

509 

 افراد کھ مشاوره روانی اجتماعی را در تعداد مجموعی تعداد 
.دریافت نموده اند گروپھای بستھ  

510 

تعد اد مجموعی کسانیکھ مشاوره روانی اجتماعی فامیلی  تعداد 
.دریافت نموده اند  

511 

اجتماعی  –تعداد مجموعی افرادیکھ توسط مشاور روانی  تعداد 
.شده اند دهرجعت دا  

512 

اجتماعی رجعت _تعدادمجموعی افرادیکھ بھ مشاور ورانی  تعداد 
.داده شده اند  

513 

تعداد مجموعی افرادیکھ  توسط کارکنان صحی جامعھ بھ   تعداد 
.اجتماعی رجعت داده شده اند_مشاور روانی   

 

 مقابلنموده و حاصل جمع ان در خانھ را جمع  503-501نمرات شماره   / 3: نمرات
 .دینوشتھ نما

  :سیستم معلوماتی: 6 بلی نخیر مالحظات
معلومات را ازطریق مشاھده مستقیم ،چک نمودن اسناد وسواالت از 

 .مشاور روانی اجتماعی و مراجعھ کننده بدست آورید
؟ یا  مراجعین راجستر میشوندآ 1 0   601 
ھ دوسی ایا موارد ثبت و ریکارد شده بھ صورت درست  درج 1 0 

؟میگردد  
602 

 604 ؟موجود است ورق رجعتآیا  1 0 
؟راپور ماه گذ شتھ موجود استآیا  1 0   605 
 606 شدن مراجعین در دوسیھ ثبت گردیده است ؟ آیا فارغ  1 0 
ایا تیم ھای دیگر در ساحھ از موجودیت خدمات مشاوره  آ 1 0 

 اجتماعی اطالع دارند؟-روانی
607 

مرجع  مناسب  کیمراجعھ کننده بھ در صورت ضرورت  1 0 
 ؟درجعت داده میشو) قابل دسترس(

608 

محل ر داجتماعی ه روانی برای مشاور آیا رھنمود معیاری 1 0 
  است؟موجود کار

609 

/9: نمرات راجمع نموده و حاصل جمع ان در خانھ مقابل   609-601نمرات شماره  
 .نوشتھ نماید

  :عامھآگاھی دھی : 7 بلی نخیر مالحظات
معلومات را ازطریق مشاھده مستقیم ،چک نمودن اسناد وسواالت از 

 .بدست آورید پروگراممشاور روانی اجتماعی و آمر 
 701 ؟است موجودفعالیت ھای آگاھی برای مردم یا آ 1 0 
 702 ؟ برای آگاھی دھی استفاده میشود IECمواد آیا  1 0 

وده و حاصل جمع ان در خانھ مقابل راجمع نم 702-701نمرات شماره  /2: نمرات
 .نوشتھ نماید

 
 

 
وکارھا راچک کنید  مراحل  مواردزیر را چک و مشاھده کنید  

مھارت ھای ارتباطات: اولبخش  درجلسھ  
: تاریخ   

 1 سالم دادن و احوال پرسی 1 0
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 2 تشویق نمودن مراجعھ کننده بھ صحبت نمودن در مورد مشکالت خود 1 0
 3 و مشاھده رفتار مراجعھ کنندهفعال ادن گوش د 1 0
 4 ابراز ھمدلی  1 0
 5 )در اخیر مصاحبھ ( و بستھ ) در اوایل( سواالت باز استفادهتوازن میان  1 0
 6 سازی میگرددخالصھ  1 0

6 /  مجموعھ 
مھارت ھا و دانش کارمند صحی: بخش دوم  

شکایت عمده  بررسی 1 0  1 
ارتباط ان با حالت اضطرار و بررسی اعراض موجود 1 0  2 
و ارتباط ان با حالت اضطرار اجتماعی موجود- استرس زا ھای روانی بررسی 1 0  3 

 4 قھ فرسایر اختالالت روانی مت بررسی 1 0 
اعراض باالی زند گی روزمره مریض تاثیراتدریافت  1 0  5 
قبلی، مدت دوام و تداوی بررسی تاریخچھ مریضی روانی 1 0  6 
)در فامیل روانی التاختال(تاریخچھ فامیلی  1 0  7 
)مانند ھیروئین ، تریاک، الکول ( بررسی استعمال مواد نشھ اور  1 0  8 
 Bio-psychosocial(  9مطابق مودل  ( اھتمامات 1 0

9 /  مجموعھ 
  : در مورد تعلیمات روانی برای مریضان و فامیل آنھا: سومبخش 

 
ان با حالت اضطرارو ارتباط ماھیت اعراض  1 0  1 
 2 عوامل خطرات ممکنھ  1 0
اجتماعی  -فشارزا ھای روانی 1 0  3 
 4  اجتماعی -اھمیت مشاوره روانی 1 0
پیگیریاھمیت  1 0  5 

5/  مجموعھ 

 
 

  )بعد از ظھر/ قبل از ظھر(__ __ / __ __ :ختمزمان 
  
  

: امضا نظارت کنندگان  
 
 

:خ یتار  

  :معلومات در قسمت جلسھ مشاورین: چھارمبخش 
  مخالف  موافق  وقت تعیین شده  

با مراجعھ چھ جتماعی ا–روانی مشاور برای اولین نشست انفرادی 
    1  "30-"10  مقدار وقت را در نظر دارد؟

مراجعھ کننده چند دقیقھ با اجتماعی- روانیمشاور در مالقات تعقیبیھ
    1  "30-"20  وقت سپری می کند؟

در مشاوره گروپی چی مقدار وقت ھمرای روانی اجتماعی –مشاور 
    1  "45-"30  مراجعین سپری می کند؟

  /3  مجموعھ


