آیین نامه نحوه ارزیابی و امتیاز دهی
مقدمه:
نظارت و ارزيابي يكي از مهم ترين اركان اداره هر پروژه بوده كه موجب ارتقاء سطح كيفي خدمات ارائه شده
توسط آن پروژه را فراهم مي آورد .ارزيابي كمك مؤثري به شناخت نقاط ضعف خدمات ارائه شده مينمايد .در
روند ارزيابي ابتداء استانداردها تعريف و برمبناي اين استاندارد تعيين وضعيت انجام ميشود .سياست گذاران و
تصميم گيرندگان در سراسر جهان در حال هماهنگ سازي خود با شيوه ها و ابزارهاي كيفي هستند تا فرايند هايي را
فراهم آورده و بتوانند عملكرد سيستم خود را بهبود بخشند .در حال حاضر در سراسر جهان اين روند در حوزه هاي
مختلف انجام ميشود
طبق چهارچوب ودستورالعمل اجرايي مداخالت طرح سنجش عدالت در شهر ،بند  61مدير سالمت منطقه موظف
است ضمن ن ظارت و پايش مستمر از روند اجراي مراحل مداخالت اقدام به ارزيابي مداخالت محالت نمايد
وهمچنين اداره كل سالمت موظف به ارزيابي نهايي از روند اجراي مداخله مناطق و محالت مي باشد
جدول ارزيلبي و امتياز دهي گزارش طرح مداخالت محالت جمعا داراي پنج بند و  6111امتياز
مي باشد:
 - 6فرايندها (ارايه گزارش از تحقق فرايندها بر اساس مفاد دستورالعمل )  441امتياز
 - 2توانمند سازي ذينفعان طرح  631امتياز
 - 3مداخله انجام شده  621امتياز
 - 4ارزيابي مداخالت ( اداره كل سالمت شهرداري تهران )
 - 4نظارت ستادي از روند اجراي مداخالت  641امتياز

 671امتياز

 - 1فرایندها
(ارایه گزارش از تحقق فرایندها بر اساس مفاد دستورالعمل )

امتیاز کل444

این بخش شامل هفت بند است که عبارتند از :

الف) برگزاری جلسه گزارش دهی از روند اجرای طرح به هیات امناء  44امتیاز
طبق دستورالعمل مي بايست مسئول خانه سالمت دو ( )2جلسه گزارش دهي از روند اجراي مداخالت (  1ماه
اول و  1ماه دوم ) با حضور  1نفر از اعضاي هيات امناء و مدير محله برگزار نمايد .
 الزم به ذكر است ،موارد قابل مطرح توسط مسئول خانه سالمت در جلسه گزارش دهي عبارت است از :
 - 6بيان عنوان اولويت
 - 2ذكر برنامه هاي مداخله اي اجرا شده ( تا پايان هر  1ماه )
 - 3تعداد و نوع مخاطبين تحت پوشش مداخله
 - 4بيان موانع و مشكالت موجود در حين اجراي مداخالت طرح
 - 5ارايه نتايج حاصله از مداخالت انجام شده ( تا پايان هر  1ماه)
 ارايه صورتجلسه  31 ،امتياز را دريافت مي كند
 ارايه تصوير(عكس از جلسه)  61 ،امتياز را دريافت مي كند

 ب) برگزاری نشست مشورتی با اعضای کمیته توسعه محله

 44امتیاز

در اين قسمت طبق دستورالعمل مي بايست مسئول خانه سالمت به همراه مدير محله اقدام به برگزاري
نشست مشورتي در خصوص روند اجراي مداخالت ( 1ماه اول و  1ماه دوم) ويژه اعضاي كميته توسعه
محله نمايد .
 الزم به ذكر است ،موارد قابل مطرح توسط مسئول خانه سالمت در جلسه گزارش دهي عبارت است از :

 - 6بيان عنوان اولويت
 - 2ذكر برنامه هاي مداخله اي اجرا شده ( تا پايان هر  1ماه )
 - 3تعداد و نوع مخاطبين تحت پوشش مداخله
 - 4بررسي موانع و مشكالت موجود در حين اجراي مداخالت طرح
 - 5ارايه نتايج حاصله از مداخالت انجام شده ( تا پايان هر  1ماه)
 ارايه صورتجلسه  31 ،امتياز را دريافت مي كند
 ارايه تصوير(عكس از جلسه)  61 ،امتياز را دريافت مي كند

ج) انتخاب اولویت (محدوده و روش انتخاب اولویت)  27امتیاز
اولويت انتخاب شده مي بايست توسط كميته توسعه محله با استفاده از ماتريس زوجي صورت گرفته باشد
و همچنين كارگروه مداخله با استفاده از روش نمودار درختي علت ها و پيامدهاي اولويت را موردبررسي
قرار داده باشند.
 الزم به ذكر است راهكارهاي ( برنامه هاي مداخله اي) اتخاذ شده هم در راستاي شناخت صحيح علت ها و
پياندها صورت گيرد


انتخاب اولويت جهت مداخله با توجه به وجود اولويت در محدوده زرد و قرمز  62 ،امتياز را در يافت مي

كند


انتخاب اولويت با استفاده از روش ماتريس زوجي 31 ،امتياز را دريافت مي كند



بررسي اولويت انتخاب شده از طريق رسم نموداردرختي  31امتياز را دريافت مي كند

براي تعيين وضعيت محله در محدوده قرمز  ،زرد و سبز مي بايست به جدول شاخص مورد نظرمنطقه به تفكيك محالت
رجوع كرد و دامنه اطمينان حداكثر و حداقل آن منطقه رابه عنوان شاخص تعيين كننده وضعيت محله در سه محدوده
مذكور (قرمز  ،زرد و سبز )قرار داد .در ادامه مي بايست عدد گوياي وضعيت هرمحله را (درصد نهايي) با عدد منطقه
مورد مقايسه قرار داد تا مشخص گردد محله مورد نظر در كدام يك از سه محدوده (قرمز،زرد،سبز)قرار دارد.

اگر درصد نهايي عدد به دست آمده شاخص در آن محله كمتر از عدد دامنه اطمينان حداقل منطقه باشد آن محله
در محدوده سبز قرار دارد و اين نشانگر وضعيت خوب محله است  .اما اگر درصد نهايي عدد به دست آمده
شاخص در آن محله بيشتر از عدد دامنه اطمينان حداكثر منطقه باشد  ،آن محله در محدوده قرمز قرار دارد و اين
نشانگر وضعيت بد محله است  .اگر درصد نهايي عدد به دست آمده شاخص در آن محله بين اعداد دامنه اطمينان
حداقل و حداكثر منطقه باشد  ،آن محله در محدوده زرد قرار دارد و اين نشانگر وضعيت خطر و نزديك به بحران
است .
به عنوان مثال :
وضعيت شاخص خانوارهاي سيگاري د ر سه محله هاي اميريه  ،مخصوص و سالمت از منطقه يازده شهرداري
تهران در ذيل مورد بررسي قرار ميگيرد .
دامنه اطمينان حداقل شاخص خانوارهاي سيگاري در منطقه  66برابر است با  63/4و دامنه اطمينان حداكثر
شاخص خانوارهاي سيگاري در منطقه 66برابر است با  . 32/2جهت تشخيص موقعيت محالت در سه محدوده
قرمز  ،زرد و سبز مي بايست به درصد نهايي آن محله نگاه كرد .
درصد نهايي ش اخص خانوارهاي سيگاري محله سالمت برابر است با  37/3و از عدد دامنه اطمينان حداكثر منطقه
باالتر است  .بنابراين محله سالمت در رابطه با شاخص مذكور در محدوده قرمز مي باشد.
درصد نهايي شاخص خانوارهاي سيگاري محله مخصوص برابر است با  67/4و از عدد دامنه اطمينان حداقل
منطقه باالتر و از عدد دامنه اطمينان حداكثر منطقه پايين تر است ( درصد نهايي مابين
عدد حداقل و حداكثر دامنه اطمينان منطقه قرار دارد).بنابراين محله مخصوص در رابطه با شاخص مذكور در
محدوده زرد قرار دارد .
درصد نهايي شاخص خانوارهاي سيگاري محله اميريه برابر است با  63و از عدد دامنه اطمينان حداقل منطقه پايين
تر است .بنابراين محله اميريه در رابطه با شاخص مذكور در محدوده سبز قرار دارد .

حیطه سالمت (عوامل خطر)
شاخص خانوارهای سیگاری
(جدول شماره ) 11
محالت منطقه یازده
تعداد خانوار
هر محله

تعدادخانوار

درصد

درصد نهایی

دارای فرد

خانوار

خانوار

دامنه اطمینان

سیگاری

سیگاری

سیگاری

حداقل

حداکثر

جمهوری

11

3

3/2

14/1

4/4

12/7

جمالزاده _ حشمت الدوله

14

71

74/3

74/7

14/7

34/7

فلسطین(انقالب)

14

71

32/1

33/7

77

44/3

شیخ هادی

144

74

71

74/2

11/1

34/4

باغ شاه _ میدان حر

14

14

74

71

17/1

72/2

اسكندری

172

71

77

74/3

14/7

34/3

سالمت (دخانیات -خرم شهر)

14

74

47/2

32/3

71/1

42/7

مخصوص

144

14

11/4

12/4

2/3

71/4

منیریه

174

74

71/2

77/3

13/1

31/1

امیریه

141

11

14/1

13

1/2

74

فروزش _ امیر بهادر

113

37

71/3

72/4

12/7

32/4

قلمستان _ برادران جوادیان

43

4

4/3

14/4

2/7

77

هالل احمر

44

7

1

11/7

2/2

77/2

عباسی

27

13

14/1

74/2

11/1

72/4

انبار نفت

44

12

74/4

74/1

14/1

34

آگاهی

11

34

34/1

31/2

74/2

47/2

راه آهن

21

17

14/2

74/3

11/1

72/1

منطقه 11

18412

344

74/2

77/1

13/4

37/7

تهران

338444

28222

73/2

74/1

14/1

33/2

د) اعضای کار گروه مداخله  27امتیاز
اعضاي كميته توسعه محله مي بايست نسبت به شناسايي و جذب افراد داوطلب ،عالقمندو متخصص
ومرتبط با اولويت انتخاب شده جهت شركت در كارگروه مداخله اقدام نمايند و پس از توجيه  ،كارگروه
مداخله محله را تشكيل دهند (تعداد اعضاء كارگروه مداخله حداقل  4نفر مي باشد)


كارگروه مداخله حداقل با  4نفر تشكيل شده باشد  41،امتياز را دريافت مي كند



چنانچه همه اعضاي كارگروه مداخله تشكيل شده مرتبط و متناسب با اولويت انتخاب شده باشند 41

امتيازات را دريافت مي كند
 در صورتي كه 2( 6/2نفر) اعضاي كارگروه مداخله متناسب و مرتبط با اولويت انتخاب شده باشند 23امتياز
رادريافت مي كند

ه )حضور مسئول خانه سالمت در کارگاه آموزشی مرتبط ( منطقه ای)  44امتیاز
مسئول خانه سالمت موظف است در كارگاه هاي آموزشي منطقه اي( حداقل يك كارگاه  8ساعته و
حداكثر دو كارگاه  8ساعته به صورت ساليانه) در راستاي ارتقاي سطح توانمندسازي خود و بهره گيري از
آن در اجراي برنامه هاي محله اي  ،شركت نمايد.
موضوعات پيشنهادي جهت آموزش مسئولين خانه هاي سالمت عبارتند از:
الف  -آموزش سالمت و نياز سنجي محله اي
ب  -برقراري ارتباطات مناسب با مردم
ج  -روشهاي جلب مشاركت
د  -آشنايي با اجراي پروژه محله سالم


اظهار واعالم به حضور دركارگاه آموزشي (با ذكر سرفصل هاي آموزشي در كارگاه)  65امتياز را دريافت

مي كند


ارايه تصاويري از برگزاري كارگاه آموزشي  61،امتياز را دريافت مي كند



ارايه ليست حضور غياب  65امتياز را دريافت مي كند

و) شناسایی منابع  44امتیاز
اعضاي كارگروه مداخله قبل از اجراي برنامه هاي مداخله اي مي بايست منابع محله خود (منابع انساني -
منابع محيطي – منابع مالي) را شناسايي نمايند .
منابع انساني :شامل افرادي است كه در زمينه اولويت انتخابي صاحب تجربه هستند واين افراد يا در محل ساكنند و يا
در محله بزرگ شده اند
منابع محيطي  :شامل پاركها – مراكز ارايه خدمات بهداشتي و درماني وآموزشي – خيابانهاي اصلي –اماكن عمومي
– فضاهاي اداري و تجاري و. . .
منابع مالي  :شامل ظرفيت هاي مالي سازمانهاي دولتي و غير دولتي  -سازمانهاي خيريه – بانكها – صندوق هاي
محلي – موسسات اعتباري و . . .


شناسايي منابع انساني و ارايه ليست افراد  62 ،امتياز را دريافت مي كند



شناسايي منابع محيطي وارايه ليست منابع  66،امتياز را دريافت مي كند



شناسايي منابع مالي وارايه ليست منابع  66،امتياز را دريافت مي كند



ارايه ماتريس اختالف و همكاري و نمودار "ون"  62،امتياز را دريافت مي كند

ز) تدوین برنامه مداخله  27امتیاز
اعضاي كارگروه مداخله پس از بررسي وضعيت و ظرفيتهاي محله وشناسايي منابع  ،مي بايست نسبت به
تدوين برنامه هاي اجرايي به منظور ارتقاء شاخص اولويت انتخاب شده  ،اقدام نمايند  .در اين قسمت
تمامي ستونهاي موجود در جدول تدوين برنامه مداخله  ،امتياز جداگانه اي خواهند داشت .

اعضاي كارگروه مداخله مي بايست براي هر برنامه اي كه اعالم مي كند يك هدف كلي ،يك هدف
اختصاصي  ،وحداقل  2فعاليت تعريف نمايد و همچنين براي هر برنامه ذينفعان آن را در جدول تدوين
برنامه ذكر نمايند.
 oذي نفعان  :افراد گروهها و سازمان هايي هستند كه به طور مستقيم يا غير مستقيم بر روي اولويت
انتخابي اثر گذار ويا تاثير پذيرند
جدول مشخصات برنامه تدوين شده
عنوان برنامه

هدف

اهداف

فعاليت هاي

تدوين شده

كلي

اختصاصي

تعريف شده











ذينفعان
اوليه

ثانويه





تكميل فرم تدوين برنامه هاي مداخله اي وارايه تصويرفرم تاييد شده  65 ،امتيازرا دريافت

مي كند


انتخاب وتبيين هدف كلي و اهداف اختصاصي در فرم مذكور 65،امتياز را دريافت

مي كند


ثبت برنامه هاي مداخله اي در فرم مذكور(حداقل 3برنامه)61 ،امتيازرا دريافت مي كند



ثبت فعاليت هاي مداخله اي در فرم مذكور(هربرنامه حداقل2فعاليت) 61 ،امتيازرا دريافت

مي كند


ثبت ذي نفعان در فرم مذكور 65،امتياز را دريافت مي كند



ارايه ليست مخاطبين طرح مداخله65 ،امتياز را دريافت مي كند

 - 7توانمندسازی ذینفعان طرح امتیاز کل 144

الف) آموزش اعضای کارگروه مداخله محله  44امتیاز
اعضاي كارگروه مداخله مي بايست در خصوص تدوين برنامه ،ارزيابي و  ...مورد آموزش قرار گيرند


ارايه ليست حاضرين در كارگاه آموزشي  21امتياز را دريافت مي كند



ارايه تصاويري از كارگاه آموزشي 21امتياز را دريافت مي كند



ارايه گزارش از برگزاري كارگاه (گزارش شامل  :تاريخ،مكان،سرفصل هاي آموزشي و چكيده محتوا) 21

امتياز را دريافت مي كند

ب ) نشست مردمی  24امتیاز
مسئول خانه سالمت موظف است با همكاري اعضاي كارگروه مداخله (هر  1ماه يكبار)يك نشست مردمي ويژه
اهالي محل برگزار نمايد تا بدين وسيله شهروندان از روند اجراي مداخالت سنجش عدالت و نتايج حاصل از آن
مطلع گردند.
 ارايه گزارش نشست مردمي ( 1ماه اول)  25امتياز دريافت مي كند
 ارايه گزارش نشست مردمي ( 1ماه دوم)  25امتياز دريافت مي كند
 ارايه تصاوير نشست مردمي  61امتياز دريافت مي كند
 ارسال چكيده فيلم نشست مردمي  61امتياز دريافت مي كند
( از طريق كارشناس منطقه در شبكه داخلي گذاشته مي شود)

 - 3مداخالت انجام شذه امتیاز کل 174

الف ) تدوین برنامه مداخله ای

 44امتیاز

در اين قسمت اشاره به آن برنامه هايي است كه مرتبط با الويت انتخابي مي باشد


مرتبط بودن كل برنامه ها با اولويت انتخاب شده  11امتياز را دريافت مي كند



مرتبط بودن  2/3برنامه ها با اولويت انتخاب شده  41امتياز را دريافت مي كند



مرتبط بودن  6/2برنامه ها با اولويت انتخاب شده  31امتياز را دريافت مي كند



مرتبط بودن  6/3برنامه ها با اولويت انتخاب شده  21امتياز را دريافت مي كند



مرتبط بودن ساير برنامه ها با اولويت انتخاب شده كه قبال در فرم تدوين برنامه اعالم نشده است (امتياز اين

قسمت  ،در صورتي تعلق مي گيرد كه امتياز كامل را در اجراي برنامه هاي مداخله اي دريافت نكرده باشد)65
امتياز رادريافت مي كند

ب ) اجرای برنامه های مداخله ای

 44امتیاز

در اين قسمت امتياز دهي بر اساس برنامه هايي است كه در جدول برنامه مداخله اي ثبت وبه اطالع مراتب
باالتر رسيده و همچنين گزارش و تصوير اجراي برنامه ها به پيوست اعالم شده باشد


اجراي كامل برنامه هاي تدوين شده همراه با تصاوير 31امتياز را دريافت مي كند



اجراي كامل برنامه هاي تدوين شده همراه با گزارش مخاطبين  31امتياز را دريافت مي كند



اجراي  2/3برنامه هاي تدوين شده همراه با تصاوير وگزارش 41،امتياز را دريافت مي كند



اجراي  6/3برنامه هاي تدوين شده همراه با تصاوير وگزارش  21 ،امتياز را دريافت مي كند

 - 4ارزیابی مداخالت امتیاز کل 124

الف) نظارت محلی  14امتیاز
كارشناس سالمت منطقه موظف است نسبت به تكميل فرم بازديد از روند اجراي مداخالت اقدام نمايد


ارايه فرم بازديد تكميل شده  21امتياز را دريافت مي كند



ارايه فرم بازديد تكميل شده به همراه تصوير انجام بازديد  31امتياز را دريافت مي كند

ب) تدوین گزارش مدون از روند اجرا  174امتیاز
مسئول خانه سالمت موظف است نسبت به مستند سازي روند اجراي مداخالت محله اقدام نمايد


ارايه نتايج مصاحبه فردي و گروهي ( حداقل  6صفحه )به عنوان گزارش قبل از اجرا با تصاوير (تصاوير

اجراي مصاحبه)  41امتياز دريافت مي كند


ارايه نتايج مصاحبه فردي و گروهي ( حداقل  6صفحه )به عنوان گزارش قبل از اجرا بدون تصاوير (تصاوير

اجراي مصاحبه)  21امتياز دريافت مي كند


ارايه نتايج مداخالت از طريق تكميل فرم ارزيابي نهايي  41امتياز را دريافت مي كند



تحليل نتايج ارزيابي (تحليل فرم ارزيابي نهايي حداقل  6صفحه)  41امتياز را دريافت مي كند

 - 1نظارت ستادی از روند اجرای مداخالت امتیاز کل  141امتیاز

الف) کنترل روند اجرا  24امتیاز
كارشناس سالمت منطقه موظف است نسبت به كنترل ساختار نيروي انساني طرح (اعضاي كميته توسعه ،اعضاي
كارگروه مداخله و مخاطبين طرح ) و همچنين نسبت به برگزاري جلسات فصلي درون منطقه اي با حضور
نماينده كارگروه مداخالت در راستاي دريافت گزارش از محالت اقدام نمايد.



كنترل ساختار نيروي انساني و اعالم صحت آن  35امتياز را در فت مي كند



برگزاري جلسات فصلي درون منطقه اي ( توسط كارشناس سالمت )  35امتياز

ب) کنترل روند ارزیابی  14امتیاز
كارشناس سالمت منطقه موظف است نسبت به تكميل فرم ارزيابي نهايي مداخالت مرتبط با اولويت انتخابي و
برنامه هاي تدوين شده اقدام نمايد.


تناسب جدول ارزيابي اولويت با برنامه ها  25امتياز



مرتبط بودن خروجي جدول ارزيابي با اولويت  25امتياز

ج) رعایت نظم در ارایه گزارش  71امتیاز
اداره سالمت منطقه موظف است گزارش روند اجراي طرح مداخالت محله را به صورت منسجم و منظم طبق
دستورالعمل ابالغي تهيه و به اداره كل ارايه نمايد .


در صورتي كه منطقه گزارش پاياني خود را به ترتيب روند اجرا ارايه داده باشد  61،امتياز را در يافت مي

كند


در صورت آراستگي و مرتب بودن گزارش  61 ،امتياز را دريافت مي كند

