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 : : اداره2 بلی نخیر مالحظات
سواالت از  طریق مشاهده مستقیم ،چک نمودن اسناد و ازرا معلومات 

 .وریدآبدست بخش اداری مرکز صحی و  اجتماعی مشاور روانی
)به زبان د یف دارحه وظایالروانی اجتماعی مشاور آیا  1 0 

  ؟رسمی(

201 

یک ساله مشاوره روانی  آموزشکورس 

/ تصدیق شده وزارت صحت اجتماعی  -

     عامه 

 202  ؟ت داردیفکتیسر و دهیموزش دآ روانی اجتماعی مشاورآیا  1 0

 203  ؟مشاور روانی اجتماعی پالن کاری داردآیا  1 0 

اجتماعی روزانه حاضری شان را امضا  –آیا مشاورین روانی  1 0 

 میکنند؟

204 

  /4  نمره:

 

نموده و حاصل جمع ان را در خانه جمع  را  203- 201ه نمرات شمار

د.یمقابل نوشته نمای  

                                                                                                     . معلومات عمومی1

                                                                           اجتماعی- یا مشاوره روانی مرکز صحیو موقعیت شناسایی 

) جنتری شمسی (  تاریخ  

 

139         /         / 

کننده گان  : مانیتوراسم   

 الف : ___________________________

  ب : ____________________________

          101 

 الف : ___________________________

  ب : ____________________________

 102 نام ارگان های مونیتورکننده  :           

 ) ساعت و دقیقه(      |___|___| : |___|___|   

  

 103  زمان آغاز 

 الف :      -------------------------

  

  |___|___|___|___|                                     ب : 

:  الف : نام مرکز صحی  

 

       : ب : کود شناسایی مرکز صحی  

104 

 الف : والیت _______________________

 ب : ولسوالی _______________________

 ج : شهر / قریه _____________________

 

 105 موقعیت 

 

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

 

 نفوس تحت پوشش مرکز صحی  

106 

 ................................مرکز صحی اساسی  .1

 ................................ ..مرکز صحی جامع .2

 .....................................شفاخانه ولسوالی  .3

 ............................شفاخانه والیتی/حوزوی  .4

     ---------------  ید(ینمامشخص مراکز)سایر  .5

........................................................... 

 107 نوع مرکز صحی

وزارت صحت عامه بدون حمایه موسسات  -1

.................................................... 

 وزارت صحت عامه با حمایت موسسات  -2

 ...........................................()نام موسسه 

 تنها موسسه  -3

 ) نام موسسه ..........................................(

 

  

اداره تطبیق کننده          

108 
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 بنازیر: 3 بلی نخیر مالحظات
مرکز مشاوره روانی  یا در مرکز صحی و طریق مشاهده مستقیم در از

                        .دیده شوداجتماعی 
؟موجود است اجتماعی -روانی برای مشاورآیا اطاق جدا گانه  1 0   301 

انتظار به مراجعین موجود است ؟ محلآیا  1 0   302 

موجود باالی دروازه اتاق اجتماعی  -روانی همشاورلوحه آیا  1 0 

  ؟است

304 

اجتماعی در محوطه مرکز  –ایا لوحه بخش مشاوره روانی  1 0 

 صحی موجود است؟

305 

 306 آیا اطاق دارای روشنی و نور مناسب میباشد؟ 1 0 

 307 مناسب میباشد؟ تهویهآیا اطاق دارای  1 0 

 نمودن با مراجعه کننده فضا خلوت و مصون برای صحبتآیا  1 0 

  ؟موجود است

308 

آسان  اجتماعی -به مشاور روانی  یا دسترسی مراجعه کنندگانآ 1 0 

 ؟است 

309 

/ 8 نمره:  

 
جمع نموده و حاصل جمع ان در خانه مقابل  را 309-301نمرات شماره 

 د.ینوشته نمای

 : وسایل ضروری4 بلی نخیر مالحظات
مرکز مشاوره روانی  در یا  مرکز صحی و طریق مشاهده مستقیم در از

                       .مشاهده شوداجتماعی 

اطاق موجود  درلشت دوشک و با فرش معه /چوکی و  میزآیا  1 0 

  است؟

401 

م نظارتموسنظر به   402  در اطاق موجود است؟ ندهکن سرد / ندهکنوسایل گرم آیا  1 0 

و اسناد موجود  دوسیه هامصون  الماری برای نگهداریآیا  1 0 

  است؟

403 

 404 است؟موجود  و مارکرتخته سفید آیا  1 0 

/4 نمره: جمع نموده و حاصل جمع ان در خانه مقابل  را  404-401 نمرات شماره 

 نوشته نماید.

 خدمات : 5 بلی نخیر مالحظات
سواالت از  طریق مشاهده مستقیم ،چک نمودن اسناد و ازرا معلومات 

 .وریدآو مراجعه کننده بدست  اجتماعی مشاور روانی

 اجرا شده در ماه گذشته؟فعالیت های مشاوره روانی اجتماعی 

 501 مشاوره روانی اجتماعی انفرادی 1 0 

502 

503 

504 

)گروپ های باز و بسته(مشاوره روانی اجتماعی گروپی  1 0   

 مشاوره روانی اجتماعی فامیلی 1 0 

 مشاوره روانی اجتماعی در حاالت عاجل 1 0 
تعداد مجموعی کسانیکه خدمات مشاوره روانی اجتماعی را  تعداد تعداد مردها ، خانم ها اطفال

 دریافت نموده اند؟

505 

روانی اجتماعی را تعداد مجموعی کسانیکه پنج جلسه مشاوره  تعداد 

 دریافت نموده اند؟

506 

تعداد مجموعی کسانیکه مشاوره روانی اجتماعی انفرادی     تعداد 

 دریافت نموده اند؟

507 

اد مجموعی کسانیکه مشاوره روانی اجتماعی گروپی تعد                                تعداد 

 دریافت نموده اند؟

508 

که مشاوره روانی اجتماعی را در  افرادمجموعی  تعداد                                تعداد 

دریافت نموده است. گروپهای باز  

509 

 که مشاوره روانی اجتماعی را در افراد تعداد مجموعی                                تعداد 

دریافت نموده اند. گروپهای بسته  

510 

تعد اد مجموعی کسانیکه مشاوره روانی اجتماعی فامیلی                                 تعداد 

.دریافت نموده اند  

511 

تعداد مجموعی کسانیکه مشاوره روانی اجتماعی در حاالت                                 تعداد 

.عاجل دریافت نموده اند  

512 
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اجتماعی ریفر  –تعداد مجموعی افرادیکه توسط مشاور روانی                                 تعداد 

 شده اند.

513 

اجتماعی ریفر  –تعداد مجموعی افرادیکه برای مشاور روانی  تعداد 

 شده اند.

514 

 مقابلجمع نموده و حاصل جمع ان در خانه  را 504-501نمرات شماره  / 4  نمرات: 

 د.ینوشته نما

 :: سیستم معلوماتی6 بلی نخیر مالحظات
سواالت از  طریق مشاهده مستقیم ،چک نمودن اسناد و ازرا معلومات 

 .وریدآو مراجعه کننده بدست  اجتماعی مشاور روانی

موجود است؟  آیا کتاب راجستر مراجعین 1 0   601 

ورت درست ثبت و راجستر گردیده آیا مراجعه کننده گان بص 1 0 

؟اند  

602 

 603 موجود است؟ خالی کافی دوسیهمراجعین  برای آیا 1 0 

 604  ؟موجود است ورق ریفردهیآیا  1 0 

 605  ؟راپور ماه گذ شته موجود استآیا  1 0 

 606 آیا رخصت شدن مراجعین در دوسیه ثبت گردیده است ؟ 1 0 

اند، موجود دوسیه های مراجعین که ترک خودسرانه نموده آیا  1 0 

 است؟

607 

 608  موجود است؟چارت فعالیت آیا  1 0 

سطح ر داجتماعی برای مشاروه روانی  آیا رهنمود معیاری 1 0 

  است؟موجود  مرکز

609 

/9 نمرات:  جمع نموده و حاصل جمع ان در خانه مقابل  را  609-601نمرات شماره  

 نوشته نماید.

 :عامهدهی : آگاهی 7 بلی نخیر مالحظات
سواالت از  طریق مشاهده مستقیم ،چک نمودن اسناد و ازرا معلومات 

 .وریدآبدست  آمر مرکز صحیو  اجتماعی مشاور روانی
 701 .مرکز صحی است عامه الن اگاهیپروانی جز یا  صحت آ 1 0 

 702 برای آگاهی دهی موجود است؟  IECمواد آیا  1 0 

جمع نموده و حاصل جمع ان در خانه مقابل  را 702-701نمرات شماره  /2 نمرات: 

 نوشته نماید.

 

: یا معلومات اضافی تبصره  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 __ __/ __ __ )قبل از ظهر/ بعد از ظهر(  زمان ختم:

 

 

 امضا نظارت کننده :

 

  

  خ :یتار


