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سالمت  "  در طی چند دهه گذشته علیرغم سرمایه گذاریهاي سنگین و کوششهاي زیاد در عرصه سالمت ، هدف

اما هنوز    گرچه بهبود قابل مالحظه اي در سالمت جمعیتها بوجود آمده. تحقق نیافت " 2000براي همه تا سال 

هم چنین تعریف . وجود دارد   نابرابریهاي اساسی سالمت در میان کشورها و نیز در بین گروههاي مختلف جمعیتی

سالمت تحت تاثیر ترکیبی از عوامل    ست کهسالمت که از نظر جهانی پذیرفته شده ، روشن کننده این حقیقت ا

بنابراین آنچه درك میگردد این است که سالمت براي همه نمی تواند فقط . اجتماعی، اقتصادي و اجتماعی می باشد

حاصل گردد بلکه این امر خود نیازمند اقدامات و    با مداخالت و اقدامات صرف و جداگانه بخش بهداشت

نهایتا چنین دیدگاههایی منجر به تهیه و تدوین رویکرد . خشی منسجم و همه جانبه استدیدگاههاي توسعه اي چند ب

 –توسط سازمان جهانی بهداشت     Community Based Initiative (C.B.I)"ابتکارات جامعه محور "نوآورانه 

  . دفتر منطقه اي مدیترانه اي شرقی گردید 

  :شامل Community Based Initiative(CBI) محور ابتکارات جامعه برنامه  

  ،  Healthy Cities Program (H.C.P)برنامه شهرهاي سالم    

  ،H.V.P(  Healthy Villages Program(   برنامه روستاهاي سالم 

   B.D.N)  (Basic Development Needs نیازهاي اساسی توسعه  

  . می باشد  Women in Health and Development(W.H.D)زنان در عرصه سالمت و توسعه  

در حال حاضر این برنامه ها در بسیاري از کشورهاي عضو منطقه در حال اجرا است و هر کدام مراحل مختلفی از 

گزارش پایش هاي منظم و بررسی ارزیابی سریع از برنامه هاي در حال اجرا ، پیشرفت . پیشرفت را می گذرانند

وسیعی از جنبه هاي مختلف زندگی از جمله سالمت، تغذیه،  عظیمی را در کیفیت شاخص هاي مرتبط با انواع

هدف از ابتکارات جامعه محور ، دستیابی به کیفیت بهتر . بخشهاي اجتماعی و نیز توسعه اقتصادي نشان میدهد

تعیین کننده سالمت از راه توانمند نمودن عوامل اجتماعی منسجم و توجه به تمام  ،توسعه اقتصادي زندگی از طریق

  .معه بمنظور تغییر در شیوه هاي زندگی اجتماعی و تقویت توسعه انسانی استجا
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توانمندسازي مبتنی برجامعه در مفهوم امروزي بر توانمند شدن افراد در بستر توسعه محلی و با تکیه بر امکانات محلی 

در کتی وتوسعه محوریکدیگر ودر جریان یک برنامه مشار ودر پی آن اعضاي جامعه محلی باهمکاري.تاکید دارد 

و مالکیت نیز پذیري حس مسئولیت . کنند می تالش  جامعه محلیکنار هم براي بهبود و ارتقاءوضعیت زندگی 

ه هم اعتماد کنند و در فرآیند تصمیم گیري و تصمیم سازي مشارکت فعال داشته زمانی به وجود می آید که افراد ب

  .باشند وبرنامه را از آن خود بدانند 

با هدف اجراي تسهیلگري براي توانمند  ییروستا  ویا حاضر براي کسانی تهیه شده است که در مناطق شهريمتن 

بالطبع این دستور العمل به گونه اي تدوین شده است که تسهیلگران . فعالیت می کنند (CBI) سازي جامعه محلی

  .از آموزش بی نیاز باشند آنها بدین معنی نیست که لیبتوانند در مواقع لزوم به آن مراجعه نمایند و

  :منابع مورد استفاده در این دستورالعمل عبارتند از

   و مراقبت هاي اولیه بهداشتی بهداشت براي همه:عنوان کتاب    پیله رودي سیروس    –شادپور، کامل :مترجمان 

    1381پاییز  –

  شاهنده ، خندان  –پاکزاد منش ، پروین  –موسوي شندي، پدرام  –جمشیدي ، انسیه  -نوري نشاط ،سعید: مولفان

  1389سال –توانمند سازي اجتماع محور در جهت توسعه محلی : عنوان کتاب    یوسفی سادات، محرم  

  1388سال  –جامعه محور  راهنماي آموزشی ابتکارات: عنوان کتاب   -بهشتیان ، مریم  :مترجم  

  

  

  

  

  : مقدمه 
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در شهرهاي کشور، که هرروزه برمیزان جمعیت و نیازهاي آنان وبه تبع بر با نگاهی به وضعیت موجود محالت 

مشکالت و آسیب هاي اجتماعی ، افزوده می گردد ،در می یابیم که توجه به منابع انسانی جامعه و پتانسیل آنها جهت 

  .پیش از پیش ضروري است  ،مشارکت و همراهی در برنامه ریزیها و اجرا

انمندي پائینی که جوامع محلی براي حضور در فرآیند توسعه دارند چالش و تنگناي عمده اي در این بین ظرفیت وتو 

از طرفی رویکردهاي مختلف پیاده شده در جوامع درزمینه مقابله . فراروي مسئوالن و نهاد هاي دولتی ذیربط می باشد

ن رویکردها که نتایج مثبتی را نیز به یکی از ای.با مشکالت وآسیب ها ، تجربیات ارزشمندي را به وجود آورده است 

دنبال داشته و با استفاده از مشارکت جامعه به حل مسائل ومشکالت می پردازد ایجاد نهادهاي سازمان یافته مردمی 

   .براي به عهده گرفتن توسعه جوامع محلی است

طبیعتا می بایست  )اجتماع محور(با توجه به اینکه مردم ذینفع اصلی در این فرآیند هستند لذا تشکیل چنین نهادي 

وضامن حفظ حقوق مردم  ایدمبتنی بر مالکیت و مدیریت مردم باشد تا بتواند بستر مناسبی براي تحقق عدالت ایجاد نم

با سایر بخش هاي جامعه  و نهادهاي دولتی زیاد شده  مردمعالوه براین در کنار این توانمند سازي ، ارتباط .گردد

و مشارکت همه جانبه ذینفعان در فعالیت هاي مختلف توسعه محلی ، چه در بخش برنامه ریزي و وزمینه حضور موثر 

  .دگرد چه در اجرا و نظارت فراهم می

انعطاف در جهت گیري نهایی آن است که می تواند مساله و یا نیاز خاصی را در جامعه  نوین نقطه قوت این رویکرد

   .اي چون فقر یا بیکاري را نیز می تواند شامل گردده ز ساده تا چالش عمدهدف قرار دهد این مساله از سطح یک نیا

به  دراین راستا مردم بخوبی قادرند دالئل و راه حلهاي مشکالت اجتماعی و اقتصادي خود را بشناسند و با اتکاء 

و نهایتاّ روند حرکت رند براي راه اندازي یک پروژه فراهم آورا نیروي انسانی خود وداشتن دیگر ابزارها زمینه الزم 

  .رابه سوي سالمت وتوسعه پایدار هموار نمایند 
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1 یمدیترانه شرقاي در منطقه  CBIتاریخچه
)EMRO(  

اجرا   شهر سالم و روستاي  سالم ، 2نیازهاي اساسی توسعه برنامه ،) EMRO(در حال حاضر در منطقه مدیترانه شرقی 

حاکی از پیشرفت قابل توجهی در  حاضرهاي ارزیابی کننده از برنامه ها در حال  زارشات منظم و بررسیگ. دشو می

  .اقتصادي استو ت، تغذیه و دیگر بخشهاي اجتماعی سالمهایی مثل  هاي زندگی در زمینه همؤلفکیفیت 

عرصه زنان در و برنامهسالم  يو روستا سالمبرنامه نیازهاي اساسی توسعه ، شهر رویکرد ابتکارات جامعه محور، 

دن نهادینه کربا هدف نیز کشورهاي منطقه ونماید  را به شکل چشمگیري در سرتاسر منطقه ترویج می و توسعهسالمت 

در سطوح مختلف  اي هاي توسعه ت و برنامهسالمي در امر سازمشارکت اجتماعی و توانمندمفهوم در   این برنامه

  .تالش می کنند

و  مساواتو نیز  داریااستراتژیهاي کاهش فقر و توسعه پدر راستاي و توجه به اهداف مورد اشاره با   EMROدفتر 

، حمایت مضاعفی  همعامشارکت ججلب دسترسی به خدمات مراقبتهاي بهداشتی از طریق تقویت تعهدات سیاسی و 

انجام افغانستان، جیبوتی، پاکستان، سومالی، سودان و یمن در منطقه از قبیل  کم توسعه یافتههاي را نسبت به  کشور 

و به  خواهد یافتکل منطقه ادامه درتا فراگیر شدن  »رحوابتکارات جامعه م« از عملیداده است این نگرش و حمایت 

  . راه اندازي شده استیک خبرنامه و وب سایت نیز یمطالعات پژوهش در منظور حمایت و تبادل تجربیات

با حضور موسسات دانشگاهی، بخشهاي فعال در امر و یملدر سطح راهکارهاي بیشتري اي درصدد یافتن  دفتر منطقه

هاي سازمان ملل در جهت گسترش پشتیبانی و کاهش فقر  سازمانهاي غیردولتی و نمایندگی و نخیری، پایدار توسعه

   .دتالش می نمای

EMRO1: Eastern Managemant Regional Organization  

BDN2: basic Development Needs  

  

  

  کشورهادیگردر   ابتکارات جامعه محوربرنامه 
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  جیبوتی 

ي براي بهبود وضعیت اجتماعی ـ اقتصادي مردمی که در فقر زندگی کارنیازهاي اساسی توسعه به عنوان راه رویکرد

براي تغییر  توسعه روستاییهاي  در روستاهاي جیبوتی، این برنامه با آموزش و تقویت کمیته .می باشد ،کنند می

که دولت نسبت  باعث شددر جیبوتی  بهداشتیهاي  همؤلفبهبود .می باشد استانداردهاي زندگی با موفقیت در حال اجر

  .بگیرد جدیديخود تصمیم  عمومیها و سیاستهاي بهداشت  به اتخاذ این روش در برنامه

  مصر 

 در و مولد در جهت تعامل بین بهداشت و زندگی سالم نهادي منظور تاسیسبه  ) WHO)1اي مدیر منطقهنیز در مصر، 

کارشناس (العرب با الکساندریا  قندر محلی ایجاد یک مجموعه فرهنگی با همکاري دولت،  ویک سازمان غیردولتی 

WHO (باغ، مرکز مراقبت روزانه ، پلی کلینیک ، کتابخانه و مرکز  این مجموعه شامل یک. یدار و گفتگو کردد

  .جوانان خواهد بود

  عراق

 گیري است ریزیهاي درحال شکل رفی برنامه نیازهاي اساسی توسعه و برنامه شهر سالم دربرنامهعدر عراق، براي م

  .وگروهی نیز بمنظور آشنایی با برنامه از ایران بازدید بعمل آوردند

  پاکستان  

نمایندگان  ودرباره برنامه نیازهاي اساسی توسعه تاسیس شده است  محورپاکستان، یک سیستم اطالعاتی جامعه  در

  . انجام میدهنداطالعات مربوط به بهداشت را  ين بهداشت زن گردآوریطرابگروهها، 

WHO1: World Health Organization  

و نیز اقتصادي ، یک پروژه  UNFPA 1درآمد از طریق مشارکت با  هاي کم به منظور حمایت و پشتیبانی از خانواده

برنامه نیازهاي اساسی . کرده اندپیشنهاد  را کاشت درخت و قوانین مربوط به گاز مایع لشام ژه اجتماعی پرویک 



  

 CBIدستور العمل چگونگی نظارت وپایش در برنامه   محیط وکارمرکز سالمت 

9  

 

تعهد گردید تا اعتبار الزم جهت گسترش آن به پنج منطقه توسعه به دو منطقه دیگر نیز تسري یافت و دولت پاکستان م

ضمنا موافقت گردید تا اعتبار جهانی براي مبارزه با ایدز، سل و ماالریا در جهت حمایت از یک . دیگر را تامین نماید

به  گريغربال. مصرف شود)  BDN(نیازهاي اساسی توسعه  ح رطاي با این سه معضل در مناطق مجري  مطالعه مقابله

می کند یکی دیگر از برنامه هاي موفقی است که جلوگیري ها از بروز نابینائی که موقع بیماران مبتال به آب مروارید 

  .در پاکستان اجرا می شود

  سومالی 

در آموزش عمومی مردم  برايدر مشارکت با دفتر صلیب سرخ، گروهی ویژه را  WHOدر سومالی، دفتر منطقه اي

و بهبود سالمت مادر و کودك و ) مثل سل، ماالریا و ایدز(مورد بیماریهاي واگیردار و قابل پیشگیري، ناشی از فقر 

  .دسترسی مردم به تزریق خون سالم را تشکیل داد در مقابل بالیا وآمادگی 

  سودان

پروژه و  داشتی انجام گرفتهاي به ک و یامبیو با اولویت بندي پروژهبدر جنوب سودان در روم BDNهاي  برنامه

طراحی شد و وزارت بهداشت نیز یک  BDNگسترش برنامه . اجرا شددر چهار ایالت سودان  ه نگرمعامدارس ج

  .طراحی نموده است پایدار توسعهر را بر اساس حومسیستم اطالعاتی جامعه 

  افغانستان

برنامه روستاي سالم در افغانستان، یک کمیته رسیدگی به کودکان یتیم را با هدف ثبت نام ایتام در مدارس، بهبود 

اند، تاسیس  هایی که سرپرستی آنها را قبول کرده اي آنان و نیز حمایتهاي مالی از خانواده نیازهاي تغذیهرفع بهداشت و 

  .                                                                                                                    نمود

  UNFPA1: United Nations Population Fund   

  

  اردن 
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به .  زنان برگزار شدتوانمند سازي و نیز  ه نگرمعاهاي تربیتی در زمینه مفاهیم و روش ایجاد مدرسه ج در اردن، دوره

ت، نمایندگانی از سوي برنامه شهرهاي سالم در اردن با نمایندگان برنامه روستاي سالم در منظور تبادل تجربیا

  .جمهوري عربی سوریه دیدار و گفتگو نمودند

  سوریه 

اندازي یک مرکز اطالعات روستایی و نیز  آموزش و راه رو به گسترش است و براي برنامه روستاهاي سالم در سوریه

بهداشتی ، توسط یونیسف مورد  خدمات ارائه دهندگانبخشی و  بین جامعه، گروههاي نیازاي مورد کمکهاي اولیه

هاي اجتماعی  تاکید بیشتر بر جنبه بافعالیت در زمینه زنان در امر بهداشت و توسعه .فتندحمایت و پشتیبانی قرار گر

   .داردزنان ادامه  وتوانمند سازي

بین افراد ذینفع کلیدي برگزیده شده  ازدر افغانستان، جیبوتی، مصر، لبنان، سومالی ، سودان و یمن از طریق زنانی که 

  .ر انجام شدحوابتکارات جامعه م هنزمیها و وامهاي اقتصادي و اجتماعی در  بودند، اقدامات حمایتی از پروژه

در منطقه تصمیم گرفت تا ارزیابی دقیقی از نحوه  CBIسازمان بهداشت جهانی با هدف دستیابی به درك بهتر از 

طی سالهاي . اي صورت دهد اجراي این برنامه در کشورها از طریق منابع غیر مستقل و تحت مدیریت مدیر منطقه

کیفیت برنامه زندگی در اردن با نتایج قابل دفاع و  درسودان و پاکستان و نیز  BDNهایی از برنامه  گذشته ، ارزیابی

که (ي  این طرح مجر د در دیگر کشورهايمی تواناین روند که بازخورد آن انجام شد که بطور چشمگیري نشان داد 

 وجودتوسعه برنامه نیز  ات در زمینهمبتنی بر مستند هايضمن استراتژی در ش یابد گستر )ندبه سطح قابل قبولی رسیده ا

  .ددار

  

  

  

  تاریخچه برنامه درایران
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مطرح    در جمهوري اسالمی ایران "شهر سالم  "   متعاقب سمپوزیوم 1370مفهوم شهر سالم براي اولین بار در سال 

. تهران آغاز گردید شهر آبان منطقه جنوب 13ابتدایی این پروژه ، بعنوان یک مدل در ناحیه  فرآیند عملیات. گردید

سال بسیار مهمی براي برنامه شهر سالم در ایران بود، در طی آن سال برنامه شهر سالم بطور وسیعی در  1375سال 

 National Healthy(هیئت وزیران استقرار شوراي هماهنگی ملی شهرهاي سالم  1375ایران بسط یافت و در سال 

Cities Coordinating Council( هدف شکل گیري این شورا، بهبود و تحکیم همکاریهاي بین  .را تصویب نمود

  . بخشی در برنامه شهرهاي سالم است و داراي ضوابط خاص می باشد 

آغاز  1379روستا از سه استان کشور در سال  10در  )pilot(برنامه نیازهاي اساسی توسعه در ایران بصورت آزمایشی 

   .گردید

که مرتبط با تالش ت سالمتعیین کننده  وابزار یبه خدمات بهداشت یدستیابش ور  BDN )( عه نیازهاي اساسی توس

در سطوح اولیه ،  مساواترسیدن به  يبا هدف توزیع مناسب منابع برا جمعی است را دراختیار افراد قرار می دهد و

مناسب، اطالعات و  ي، تکنولوژیها مردم نیازمورد  یخدمات اجتماع نبال می کند که راه دستیابی بهرا د یاستراتژیهای

  .سازند را تسهیل می یاعتبارات مال

  در ایران CBIارزیابی 

در جمهوري اسالمی ایران به منظور دستیابی به روشهاي اجرا و فرآیند  CBIارزیابی دقیقی از   2005سال   در

داده ها ، فرآیند  ،گسترش برنامه و نهادینه کردن آن در بخش سالمت و توسعه پایدار انجام گرفت در این ارزیابی

  .اجرا، نتایج و تاثیرات برنامه در ایران سنجیده شد

بررسی فرآیند، نتایج و تاثیرات آن به منظور گسترش آتی طرح و نهادینه  ، تعیین داده ها، CBIهدف کلی ارزیابی در 

  :تالش این ارزیابی براي بررسی اهداف زیر می باشد. کردن آن در بخش توسعه و سالمت می باشد

  

  ، مدیریت برنامه ، تعهد و مشارکت سیاسی CBIـ ساختار  1

  ـ تجزیه و تحلیل نحوه اجراي فرآیند و پیشرفت آن 2



  

 CBIدستور العمل چگونگی نظارت وپایش در برنامه   محیط وکارمرکز سالمت 

12  

 

  CBIـ تعیین متغیرها در سالمت و دیگر عوامل اقتصادي ـ اجتماعی در بخش  3

  ـ شناسایی آموخته ها و خط مشی هاي عمده براي دیدگاه آینده 4

     .ـ پیشنهاد اقداماتی براي بهبود مفاهیم و روند برنامه 5

  ) براي مطالعه بیشتر به کتاب ارزشیابی از انتشارات وزارت بهداشت مراجعه کنید(

  تدوین مدل آموزشی مشترك هدف از 

 ، دوپیشرفت در زمینه فعالیتهاي مشترك در برنامه  براي جمع آوري آخرین گزارش 2004 و 2003سالهاي  در

تبادل به منظور کشورهاي عضو منطقه مدیترانه نمایندگانی از  وگردید  برگزار در کشور پاکستان واردن کارگاه

با دیگر اولویتهاي مربوط به بخش  ابتکارات جامعه محورقدام و ایجاد ارتباط بین برنامه ابراي تجربیات، برنامه ریزي 

   .بهداشت در آن شرکت نمودند

   .گردید) (guide lineنتایج حاصل از این نشستها منجر به تدوین یک راهنماي آموزشی مشترك 

این راهنماي آموزشی براي جوامعی در  کشورهاي عضو منطقه مدیترانه اي شرقی سازمان جهانی بهداشت، که  

تحت پوشش  تعداد زیادي از افراددر این منطقه .  هستند، تهیه شده است) CBI(درگیر اجراي ابتکارات جامعه محور

سالمت و  عرصهروستاي سالم و زنان در  ،ر سالم نیازهاي اساسی توسعه، شه ۀبرنامیکی از این ابتکارات در قا لب 

براي گسترش این قبیل برنامه ها، نیاز به تهیه یک راهنماي آموزشی استاندارد ویژه نمایندگان جامعه . توسعه قرار دارند

یک رویکرد مشارکتی آموزشی را دنبال  وبرنامه را ترسیم  )متدولوژي(روش کار واحساس گردید تا طرح کلی 

  .استقرار یک سیستم موثر پی گیري و پایش فراهم کند زمینه را براي حمایت از اتنماید

: شامل مستندات(تهیه و بین دولتهاي منطقه توزیع شده است  EMROکه توسط    CBIمجموعه گزارشها و مستندات 

Regional CBI training manual, Basic Development Needs guide and tools, Healthy City guide and 

others .(این مجموعه ها تصویر روشنی از چگونگی طراحی و اجراي راهبردها را ترسیم می کند .  
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Guide line and tools,    رفیت سازي جوامع کمک خواهد ظدرابتکارات جامعه محوربه مستقر نمودن برنامه و نیز به

اولویت بندي نیازهایشان قادر نموده و شرکاء را به توسعه هم چنین این راهنما می تواند جوامع را به شناسائی و . نمود

به منظور . نمایدها و تعامالت موثرتر از طریق تسهیل اجراي اثربخش تر فعالیتهاي توسعه اي متنوع یاري  هنگی هما

ت محلی  تضمین پایداري برنامه ها، این رویکرد متکی بر استفاده از منابع محلی در جهت یافتن راه حلی براي مشکال

جهت تکمیل این راهنما، با هدف کمک به تسهیلگران در طراحی برنامه اي در زمینه ظرفیت سازي جوامع ، .می باشد

هم چنین این دستورالعملها به . تهیه شده است) master trainers(دستورالعمل هایی براي آموزش دهندگان کلیدي

روش سیستماتیک در راستاي مراحل و گامهاي استقرار  بخش هایی تقسیم شده اند که در واقع آموزش هایی به

هرچند که این آموزش دهندگان مختارند بر اساس نیازهاي گروههاي هدف   .ابتکارات جامعه محور را ارائه می نمایند

 براي تداوم آموزشهاي جامعه ایی مفیدتر و عملی تر ،. روشهاي مختلف تعلیمی و آموزشی را مورد استفاده قرار دهند

آموزش دهندگان کلیدي می توانند از رهنمودهاي موجود در راهنماي آموزشی ابتکارات جامعه محور براي مدیران 

  .سطح میانی بهره گیرند

براي آموزش دهندگان کلیدي و هم چنین به عنوان ) رفرنسی(انتظار میرود که راهنماي آموزشی به عنوان مرجعی

  . مورد استفاده قرار گیرد جوامعابتکارات توسعه ایی در ابزاري براي حمایت از ارتقاء سالمت و 

  در برنامهمورد نیاز نیروي انسانی

توسعه . شوددهد شامل حال همه افراد محلی میهر تغییري که در جامعه رخ می .مردم هستند ابعارزشمندترین منبا 

هاي ازپیش تعیین شده اتفاق اهداف و برنامهمنابع انسانی با ظرفیت سازي در جامعه و آموزش افراد محلی در راستاي 

اي که دارد در دهید هر کسی به اندازه انگیزه و عالقههاي جامعه مشارکت میکه مردم را در فعالیتزمانی. افتدمی

هاي جدید در توسعه دار شدن نقشاین مسئله در زمینه عهده. کندهاي داوطلبانه محلی مشارکت میفعالیت

آن محله سرمایه الزمه را  اگر سرمایه اجتماعی در یک محله موجود باشد. لی اهمیت خاصی داردخودمدیریتی مح

براي تغییر در اختیار دارد اما این تغییر که حتما در جهت توسعه یافتگی پایدار محله است، رخ نخواهد داد مگر آن که 
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سازي می تواند به عنوان یک موضوع مهم در دستور از این رو توانمند  ،افراد در محله به اندازه کافی توانمند باشند

-هاي آنان مرتبط بوده و قصد آن بهکار قرار گیرد   توسعه منابع انسانی با آموزش و پرورش مردم و ساختن ظرفیت

- آموزش و ظرفیت سازي جامعه و بخش .کارگیري موثر انسانها در جهت دنبال کردن اهداف فردي و جمعی است

  .باشدهاي جامعه محور میامر ضروري در اجراي برنامههاي مرتبط ، یک 

  اهداف کلی توسعه منابع انسانی در ابتکارات جامعه محور  

 جلب حمایت سیاسی و مدیریتی مقامات دولتی به منظور دستیابی به اهداف -

 جلب حمایت شرکاء بین بخشی براي دخالت دادن آنها در برنامه -

 (Master Trainer)تربیت مربیان باتجربه وتوانمند  -

 ظرفیت سازي و آموزش مدیران و مسئولین برنامه -

 ظرفیت سازي جامعه محلی -

 هاي غیر دولتیهاي اجتماعی و سازمانگسترش شرکاء محلی با آموزش گروه -

 هاي جمعیاطالع رسانی به جامعه و استفاده از رسانه -

  ویژگیهاي توسعه منابع انسانی

  :این قوانین عبارتند از. ابتکارات جامعه محور،  از قوانین خاصی پیروي می نمایدتوسعه منابع انسانی در برنامه 

و پیشنهاد  هاي سنتی و مقررات و قوانین از باال به پایین توسط مدیران محلی پرهیز می کنداز روش .1

 نمایدروش از پایین به باال را می

 نمایدیران و جامعه را توصیه میکند و همدلی و اتحاد بین مدکار گروهی را ترویج و تبلیغ می .2
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 کنددهد، حمایت میهایی که به نیازهاي مردم پاسخ میها و فعالیتاز برنامه .3

هاي فنی و سنتی در جامعه ها و ارتقاء مهارتها و قابلیتهایی که منجر به ساختن ظرفیتاز برنامه .4

 کندشود، پشتیبانی میمی

 کندرا تربیت می نیروي انسانی کارآمد براي هدایت برنامه .5

 نمایدصرفه و کارا را توصیه میمنابع مالی در دسترس و مقرون به .6

با ایجاد مهارت و توانایی در زمینه تحلیل وضعیت، حل مشکالت و سازماندهی جامعه، اطالعاتی در  .7

 دهداختیار مجریان قرار می

شناسایی و در اولویت قرار  کند،هایی که به بهبود اوضاع و اقدامات آتی در جامعه کمک میبرنامه .8

 دهد می

  گروههاي هدف

سازي به توسعه منابع و شرکاء برنامه باید آموزش ببینند، زیرا این ظرفیت هادر برنامه ابتکارات جامعه محور همه گروه

  . هاي پیش روي برنامه را شناسایی نمایندها و فرصتچالش ،کند تا مداخالت انسانی کمک می

  :برنامه ابتکارات جامعه محور عبارتند از دست اندرکاران

 مقامات دولتی و سایر شرکاء 

 معاونین بهداشتی دانشگاهها،کارشناسان مسئول(مدیریت برنامهCBI  در استان و شهرستان( 

 تیم هاي بین بخشی و درون بخشی متشکل از بخش هاي دولتی و غیر دولتی 

  سرخوشه هاکمیته توسعه محلی و ( نمایندگان جامعه محلی( 

 سالمت ، جوانان ونوجوانان ، زنان (هاي محلیگروههاي اجتماعی یا کانون( 
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   سازماندهیمفهوم  

هایی در راستاي )طرح(سازماندهی ساختاري است که انسان و سایر منابع را قادر می نماید تا در جهت اجراي برنامه

  .رسیدن به اهداف ، بطور موثري با یکدیگر همکاري نمایند

اي سازماندهی صورت شبکه م است، جامعه بهـور رویکرد از پائین به باال حاکـا که در ابتکارات جامعه محـاز آنج

خانوار ها به دستجات مختلف تقسیم می شوند  لیدر ساختار مح. شوندگردد و افراد داراي یک نقش فعال میمی

  انتخاب میشود؛) سرخوشه ( ن نمایندهکنفر بعنواخانوار را پوشش می دهد و از هر خوشه ی 30-25بین وهرخوشه 

تشکیل  )زنان ،سالمت و جوانان و نوجوانان(هاي مختلفهاي فرعی براي پوشش بیشتري از مردم با توانمنديکمیته

   .ها استبراي انجام مسوولیت سرخوشه هاو  کمیته توسعه محلیهاي فرعی، کمک به هدف از تشکیل کمیته. شودمی

آورده شده  32-26صفحات  2ف اعضاء همراه با معیارهاي انتخاب گروهها در راهنماي آموزشی جلد شرح وظای(

  )است 

  ابتکارات جامعه محور دربرنامه سازماندهی

بواسطه  "سالمت براي همه  "دستیابی به آن ابتکارات جامعه محور هدف مشترکی دارد و هدف   برنامه هاي تمام

و روستاي سالم ، که در مناطق  (BDN)برنامه نیازهاي اساسی توسعه  دو .استمداخالت توسعه اي و سالمتی 

برنامه شهر سالم نیز در مکان هاي . روستائی اجرا می شود، اهداف، ساختار و مراحل مشترکی را دنبال می نماید

بهبود شرایط محیطی بمنظور با استفاده از متد نیازهاي اساسی توسعه، ، ) حومه شهر(شهري، خصوصا در مناطق محروم 

  .توسعه محلی، فعالیت می نمایدو
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  ساختار سازماندهی در ابتکارات جامعه محور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

    
    

*Community Representative (CRs)  

  Community Development Committee (CDC)  

Technical Support Team (T.S.T ) ***  

  

  نمودار سازمانی

  

  

  

  )جامعه محلی( مردم  

  

  

  شهرستان

  

  استان

  

  کشور

 کمیته توسعه محلی

(CDC) 

(CDC )  

  سرخوشه ها

 (CRs*)  

 شهرستانیدبیرخانه  
  تیم بین بخشی شهرستان 

(T.S.T***) 

 دبیرخانه استانی

  تیم بین بخشی استان

(T.S.T) 

 کشوريدبیرخانه 

گانهاي بین بخشی در    را

 سطح ملی

 سازمان جهانی بهداشت و

 سایر سازمانهاي غیر دولتی
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  ابتکارات جامعه محوربرنامه هاي  تحت پوشش گامهاي اجرایی براي مناطق

آماده کردن موقعیت 

  براي اجراي برنامه

  آشنایی مسئولین و پذیرش برنامه

 آشنایی تیم بین بخشی و شرکاء محلی

 آشنایی جامعه و پذیرش برنامه

  انتخاب منطقه بر طبق مالك ها

 CBIسازماندهی و ساختار 

  )از سطح استان تا سطح محلی PHCبا سیستم  CBI تلفیق(کار با بخش هاي مختلف شبکه

 )CBI بخش بهداشت براي اجراي(هدایت بهورزان بعنوان هماهنگ کننده

 برنامه هاي بهداشتیایجاد تیم درون بخشی سالمت در سطح استان، شهرستان و ایجاد همکاري در 

  ایجاد تیم بین بخشی در سطح استان و شهرستان و سطح ملی

و  یبسیج اجتماع

  سازماندهی جامعه

 توجیه کامل جامعه و ارتباط با دست اندرکاران روي بسیج اجتماعی و سازماندهی جامعه 

 تحت پوششجمع آوري اطالعات به روز منطقه توسط سرخوشه ها و داشتن لیست کامل از افراد 

 انتخاب یک سرخوشه زن و یک سرخوشه مرد از هر خوشه

 )با تأکید روي توازن جنسیت(انتخاب تیم توسعه محلی و تعیین شرح وظایف

جامعه  ایجاد کمیته هاي فنی مخصوص زنان، جوانان و سالمت و دیگـــر کمیته ها که به نیازهاي 

  .پاسخ می دهدمحلی 

 CBIظرفیت سازي 

 CBIآموزش هماهنگ کنندگان 

 CBI در زمینهآموزش تیم درون بخشی از واحدهاي بهداشتی 

 ، و آموزش سایر بخشهاي درون ادارات  CBIآموزش تیم بین بخشی 

  CBIکمیته هاي فنی و سرخوشه ها در زمینۀ  _آموزش کمیته توسعه محلی 

  تحقیق و نیازسنجی

 شاخصها انطباق ابزارهاي بررسی براي پوشش ارتباطی

 جامعه محلی بررسی وضعیت موجودطرح برنامه ریزي و آماده سازي 

 انتخاب پرسشگرها ، ناظرین و آموزش دهندگان

 انتقال تحقیقات و نیازسنجی

 تجزیه و تحلیل داده ها، جدول زمان بندي، تهیه و تدوین

  آنالیز روند برنامه و میزان درگیري جامعه

 جامعه اولویت بندي نیازها با درگیرکردن

  گزارش یافته ها به دست اندرکاران و جامعه
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 روند برنامه ریزي

اطالعات وضعیت، اولویت بندي نیازها و نقشه محلی و (تدوین شرح حال و تاریخچه ناحیه محلی

(.... 

 تعیین اهداف و شاخصهاي اندازه گیري

 تدوین برنامه توسعه و بهداشت محله با همکاري همۀ دست اندرکاران

  )گروههاي هدف، نقش ها و مسئولیت ها(ارتباط با گروههاي اجتماعی

  پروژه ها

 تدوین پروپوزال پروژه ها براساس اولویت ها و بسته هاي خدمتی

 غربالگري و ارسال پروژه ها

 ، تصویب پروژه و راه اندازي صندوقلی پروژه نگري احتمازبا

  اجراي پروژه و نظارت بر آن

توانمندسازي و توسعه 

  سیستماتیک

 )تمرکز زدائی از شهرستان و سطوح محلی(سیستم مدیریتی

 )، نرم افزار و ابزارهاي مدون PHCبررسی بوسیله سیستم (اطالعات سیستماتیک

 سیستم مستندسازي از تمام فعالیت ها و پروژه ها 

  نظارت و پایش سیستماتیک از برنامه ها

  اطالع رسانی و مشارکت

 کشوري، منطقه اي و محلیاطالع رسانی در سطح 

 سترش همکاري و مشارکت در تمام سطوحو گایجاد 

  بازنگري در اجرا و روش توسط دست اندرکاران مختلف

  ارزشیابی و بازخوراند

 )بادرگیرکردن تیم بین بخشی و شرکاء(بررسی ساالنه توسط هر ناحیه و شرح حال روند برنامه

بعد از هر دو سال با درگیرکردن تیم بین بخشی و بررسی با کمک تیم درون بخشی و بازنگري 

  شرکاء
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        مستند سازي و گزارش دهی در ابتکارات جامعه محور

از  ، مستند سازي فعالیتهاي ابتکارات جامعه محور و گزارش دهی گاهی از وضعیت موجود و پیشرفتهاي برنامه آ    

منظم  شجمع آوري اطالعات براساس یک رو. اهمیت زیادي بر خوردار است از دستاوردهاي این برنامه نتایج و 

براي برنامه ریزي فرآیندها در آینده به منظور ارائه  شواهد ، از ضروریات این برنامه  و ثبت نتایج آنها و مستند

و سبب افزایش کمک نموده منابع  بکارگیريو تی به برنامه ریزي آ این قبیل اقدامات هم چنین.  محسوب میگردد

 ستمراست ممستند سازي وگزارش دهی ، فرآیندي  .دگرداعتماد و اطمینان بیشتر می  تفاهم بهتر و نیز، سازگاري

تمام اسناد و اطالعات جمع آوري شده درسطح . مسئولیت پذیري دارد و حسکه نیاز به صبر و حوصله، تعهد 

، سوابق مالی و غیره  باید  پروژهسوابق ، منطقه  اي در هاي توسعه برنامه، سیماي توسعه منطقه از قبیل  جامعه

هم چنین و رسانی شده  به روزمنظم به طور ،  بین بخشیبا حمایت تیم  و سرخوشه هابوسیله کمیته توسعه جامعه و 

ي باید در اطالعات کلید. د نیز مبادله گرد و بخش هاي مربوطه مافوق، ادارات محلی  جامعه اعضايبا می بایستی

 درترجیحا این قبیل اطالعات . دنقابل دسترسی باشد، نگهداري شو براي جامعه نیز شناخته شده که مکانیک 

 یا در مکانی که جلسات منظم کمیته توسعه جامعهدفاترکمیته توسعه جامعه محلی، دهیاري و شوراي اسالمی 

  .ذاشته شوندمعرض دید و نمایش گ در، باید گرددمی برگزار در آنجا  محلی

  :عبارتند از  مستند سازي و سیستم هاي گزارش دهی در ابتکارات جامعه محور  اهداف

 مستند کردن فعالیت ها و نگهداري داده ها .1

 به فعالیت ها در سطح جامعه محلی و تیم بین بخشی  اطالعات مربوط منتشر نمودن .2

  وقایع حیاتیفعالیت ها و  نگهداري سوابق .3

 وجود سیستم جامع و ساده گزارش دهیحصول اطمینان از  .4

 و انتشار اطالعات دهی تمام سطوح در سیستم گزارش درگیر نمودن .5
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  حفظ کارآیی و اثربخشی برنامه منظورو گزارشات ب مستنداتاستفاده از  .6

 برنامه ترویجحمایت و جلب  شده در راستاي بکارگیري اطالعات مستند .7

بین بخشی با همکاري دبیرخانه و جامعه محلی تهیه و در دبیرخانه م تیاعضاي ی باید توسط یاندر سطح م مستندات

مستندات و گزارشات بر اساس فرمتها و ابزارهاي مرتبط از سطح محلی با در نظر گرفتن  .شهرستان نگهداري شوند 

در  مستندات  پس از آماده شدن ات و که گزارشالزم به ذکر است .الزامات و موقعیت محلی باید تدوین گردد 

    . دبیرخانه شهرستان در اختیار دبیرخانه استان قرار می گیرد

  هجلستدوین صورت

راهنماي   4.8.1در پیوست ( کمیته توسعه جامعه باید صورتجلساتی از جلسات برگزار شده بر اساس فرمتی که

از ،  جامعهسوابق جلسات منظم . و نگهداري نماید تدویناست را ارائه گردیده ) 191صفحه 2آموزشی جلد 

هم چنین لیستی از حضار و سایر  ،دارندپی گیري  ی که نیاز بهمسائل بحث شده ، تصمیمات متخذه و اقدامات قبیل

توسط جامعه  برنامهمدیریت سبب تسهیل کارآئی  صورتجلسات ،این . همگی باید مستند شوند مشخصات مرتبط،

را  اتجلسسوابق میته توسعه جامعه باید خالصه اي از ک .خواهد شد  بین بخشیتیم بین جامعه با  تعامالتو نیز 

ی جلساتدبیرخانه شهرستان  موظف است صورت . ارائه نمایددبیرخانه شهرستان  هتهیه و آن را به طور منظم ب

مشابه این فرمت به منظور ثبت جلسات برگزار شده توسط دبیرخانه تدوین و نگهداري نماید، همچنین گزارشی از 

  . جلسات و پیگیري اقدامات انجام شده را نیز به دبیرخانه استان ارسال نمایدمصوبات 

  ها پروژهسوابق 

کمیته توسعه محلی باید اطالعات جامعی درباره پروژه هاي اجرا شده و فعالیت هاي برنامه مطابق فرمت هاي داده شده 

- 139صفحات 2راهنماي آموزشی جلد   4.5.3و  4.5.2و  4.5.1در مبحث تهیه و اجراي پروژه پیوست هاي ( 

دبیرخانه شهرستان نیز بمنظور اطالع از سوابق برنامه باید یک نسخه از مستندات تهیه  .در دسترس داشته باشد) 147

  . شده را نگهداري نماید 
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  بین بخشیگزارش  تیم 

محور بطور منظم به دبیرخانه  خود را در مورد برنامه ابتکارات جامعههاي فعالیت زارش گاعضاء تیم بین بخشی باید 

انجام  فعالیت هاي نیز ازخود را درون سازمانی  بخش هايتیم بایـــد این  همچنین اعضاء. ارائه نماینداستان / شهرستان 

  .جامعه محور آگاه نمایند منطقه ابتکاراتدر شده 

  گزارش سالیانه از سطح محلی در منطقه ابتکارات جامعه محور

باید یک گزارش ساالنه از اقدامات انجام شده که منطبق بر فعالیت ها و وقایع در سطح محلی در  کمیته توسعه محلی

براي تهیه این گزارش از فرم گزارش دهی . دبیرخانه شهرستان تهیه نماید  رايبمی باشد ، جامعه محور بتکاراتابرنامه 

  .وداستفاده می ش 2راهنماي آموزشی جلد  200 -196صفحه   4.8.2پیوست 

  از دبیرخانه شهرستان   نهیاگزارش سال

   4.8.3پیوست فرمت در  که فعالیت هاي برنامه باشدنتایج نه باید مبتنی بر اطالعات منسجم و یاگزارش سال

از این اطالعات . آمده است ) 2راهنماي آموزشی جلد  209-204فرم گزارش دهی از دبیرخانه شهرستان صفحات ( 

  . می توان براي آماده کردن گزارش نهایی استفاده کرد 

  پایش وارزشیابی

از اجزاي مهم فرآیند برنامه ابتکارات جامعه محور میباشد که چهار کارکرد مهم برنامه را مدیریت  یابیشارزپایش و 

لف، نحوه آموزش کارکنان و نحوه همکاري با سایر در واقع ارزشیابی نحوه مدیریت، معرفی راهکارهاي مخت. میکند

پایش برنامه این امکان را براي برنامه ریزان فراهم میکند که . بخشها را در برنامه ابتکارات جامعه محور تعیین می کند

  .بتوانند تصویر دقیق تر و واقعی تري از روند برنامه و میزان دستیابی به اهداف را داشته باشند
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فرایندي است که جریان اجراي یک پروژه را می سنجد و با اعتبارداده هاي تولید شده تعیین میکند که برنامه  :ارزیابی

ارزیابی . تا چه میزان بر اساس فرایند از پیش تعیین شده پیش می رود و مشکالت را در جریان کار شناسایی می نماید

ش بسزایی برخوردار است زیرا اطالعات زیادي در اختیار به عنوان جزیی مهم از فرایند مدیریت یک برنامه از ارز

ارزیابی برنامه در واقع سنجش انطباق برنامه ها در حین اجراست، بنابراین در سه قسمت . ذینفعان قرار می دهد 

  .برونداد باید مورد بررسی قرار گیرد و درونداد، پردازش

رفته براي اجراي پروژه ها از جمله سازماندهی و بسیج جامعه اطالق  به منابع مالی، منابع انسانی و مواد بکار :دروندادها

 .میگردد

 .کند یک سري اقدامات ویژه اي که دروندادها را به بروندادها تبدیل می :پردازش

   .محصوالت یا کاالهاي سرمایه اي و خدماتی که از یک مداخله حاصل می شود :بروندادها

مند اطالعات برنامه به منظور شناخت ، بهبود عملکرد، یادگیري برقراري ارتباط  فرایند جمع آوري و نظام :ارزشیابی

. ارزشیابی یک فرایند توانمند سازي و مشارکتی در جامعه محلی است. گویند و برنامه ریزي براي آینده را ارزشیابی می

  :در ارزشیابی به دنبال پاسخگویی به سواالت زیر هستیم

 م داده ایم؟آیا کارمان را درست انجا 

 چه آموختیم؟ 

 چرا برخی اقدامات موثرند و برخی نه؟ 

 این برنامه چه تغییري ایجاد کرد؟ 

 حال چه باید بکنیم؟ 

 نتایج ارزشیابی چه استفاده اي براي برنامه ریزي آینده دارد؟ 
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ز ابزارهاي ساده انجام در اجراي برنامه ابتکارات جامعه محور توسط تیم هدایت کننده با استفاده ا : ارزیابی برنامه

نتایج کسب شده از . این ابزار می تواند نتایج بالفصل و فوري برنامه را مورد سنجش و اندازه گیري قرار دهد. می شود

اثر ارزیابی برنامه، . ده قرار می گیردارزیابی به عنوان نقطه ورودي براي گسترش برنامه در مقیاس وسیع مورد استفا

  .و رضایتمندي از برنامه را مورد سنجش قرار می دهد بخشی، عدالت، کارایی

  :د نشاخص هایی که باید ارزیابی شو

ارزیابی مبتنی بر عناصر  مراحلات جامعه محور ، بتکارا مداخالت هايپردازش و بروندادها، دروندادبه منظور ارزیابی 

منتج به یکسري  داده ها پردازش و تجزیه و تحلیل هم چنین .خواهد بودشاخص هاي مربوطه نیز و  برنامهاصلی 

که باید اندازه  مورد انتظار شاخص هاي عمده. دنمودستاوردهاي پروژه خواهد  داللت بر استنتاج هائی میشود که خود

  .آمده است 2راهنماي آموزشی جلد 226-225صفحات   4.10.1د در پیوست نگیري شو

  ابتکارات جامعه محوراطالعات مورد نیاز براي ارزیابی 

و  منطقهتوسعه  بررسی وضعیت پایه اي جامعه و خانوار ، سیماي داده هاي عمدتا بر مبنايکه ارزیابی  از آنجائی

  باید تمام اطالعات مورد نیاز که کمک به اجراي موثرتر کننده  تیم هاي ارزیابی شود، بنا مینه یال هاي سا سیربر

هم چنین این اطالعات بر اساس نتایج ارزیابی قابل تائید و مقایسه . ، را جمع آوري نمایندمی کند  امور و وظایف

 آمده است 2راهنماي آموزشی جلد  229صفحه  4.10.3فهرست انواع اطالعات مورد نیاز در پیوست . هستند

  .)یابد مختلف تغییر مداخالتدر مورد  هم چنین از کشوري به کشور دیگر ومکن است این چارچوب م(
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  و ارزیابی  برنامه  بین ارزشیابی يتفاوتها

  

  

                                                                   

  )Assessment(ارزیابی برنامه   )Evaluation(ارزشیابی برنامه 

  می شود نجامسال ا 5تا  3هر 

  

  می شود نجامسال ا 2تا  1هر 

  

  می شود نجامارزشیابی کنندگان خارجی ا توسط

  

  می شودتوسط جامعه ، تیم بین بخشی و مدیران برنامه انجام 

معتبر سازي هاي شیوه بکار گیري ابزارها و فنون پیشرفته و 

)validation (               
  )براي ارزیابی برنامه  CBI ابزار(بکارگیري فنون ساده 

  البته (عمدتا بر روي نتایج و اثرات تمرکز دارد

  )بدون نادیده گرفتن دروندادها، پردازشها و بروندادها

  تمرکز داردفوري  ملموسها ، پردازشها و نتایج دروندادروي عمدتا بر 

استفاده مورد  )proxy( عمدتاشاخص هاي غیر مستقیم و جانبی

  قرار می گیرند

قرار می شاخصهاي قابل اندازه گیري ساده و مستقیم مورد استفاده 

  گیرند

  به رسمیت ،CBI  بمنظورترویجنتایج عمدتا 

حمایت در سطوح بین المللی  برنامه در سطح ملی و جلبشناختن 

  دنمورد استفاده قرار می گیر

  و جلب حمایت در CBI ترویج منظورنتایج عمدتا ب

  دنسطوح محلی ، منطقه اي و ملی بکار می رو 

  است هزینه باال و زمان بر

  

  است هزینه پائین و بدون زمان بري
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  و نظارت پایش   مفهوم 

  

  مقدمه

فعالیتهاي . ابتکارات جامعه محور، یک رویکرد مشارکتی  است که نیاز به نظارت و پایش همه طرفهاي ذینفع دارد

هم چنین، . برنامه بایستی توسط خود جامعه و نیز توسط تیم هاي بین بخشی از نزدیک پایش شده و حمایت گردند

هیچ برنامه ا ي نمی تواند بدون چک . لی برنامه نیز نیاز به نظارت توسط ادارات هدایت کننده برنامه داردفعالیتهاي ک

کردن و تعادل برقرار کردن بطورموثر و مفید فعالیت کند و اجراي شفاف برنامه فقط هنگامی تحقق می یابد که با 

و پایش شفاف و منطبق با برنامه تعیین شده براعتبار و اگر چه داشتن یک نظام نظارت . تعهد افراد جامعه همراه باشد

دیدگاهها و . کارآمدي برنامه صحه می گذارد ولی اعضاي تیم اجرا کننده عهده دار روند صحیح اجراي برنامه هستند

از به منظور اجتناب . برخورد غیر مسئوالنه هر یک از افراد ممکن است در مدیریت صحیح برنامه اختالل ایجاد نماید

بازدیدهاي نظارتی توسط مسئولین و مقامات ذیربط  ،بروز چنین وضعیتی ، پایش از نحوه فعالیت هاي اجتماع محور

  .برنامه در سطوح مختلف ضروري و حیاتی است

طبق  فعالیت ها درطی اجراي آنها، به منظورکسب اطمینان از اینکه کارهاي مقرر پایش یعنی پیگیري منظم و مکرر

پایش نه تنها در جریان اجرا بلکه در تمام مرحله هاي فرایند مدیریت . ودجدول زمانی تعیین شده پیش می ر برنامه و

  .ضرورت دارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  پایش

منظور اطمینان از دستیابی به اهداف تعیین شده بر اساس برنامه صورت آوري اطالعات است که بهفرایند جمع

  .گیردمی

  نظارت

ها است که براي کسب اطمینان از چگونگی پیشرفت کار طبق برنامه تنظیم یافته انجام اي از فعالیتمجموعه

  .شودمی
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  :کند تا مدیر برنامهکسب اطالعات از طریق پایش و نظارت کمک می

 مشکالت را شناسایی کند 

 ها را بفهمدکمبودها و چالش 

 اندیشی نمایدبراي رفع مشکالت چاره 

  اهداف فراهم سازدراه را براي دستیابی به  

  

  

  

  نظارت و پایش در ابتکارات جامعه محور

هدف ها ، استراتژي، تکنولوژي ، توان فنی نیروي انسانی ، جدول زمانی ماهیت بسیاري از موارد اندیشیده شده اعم از 

به طور عمده در ....برنامه ها، تخصیص منابع ، قدرت خرید ، اعتبار ، امکان بازار براي تدارك و تداوم نیازهاي برنامه و

نظارت در جریان  رو پایش واز این . زیرا عمل است که قابلیت اجرایی آنها را تعیین می کند . عمل آشکار می شود 

آنچه را که اتفاق افتاده با آنچه قرار بود پیش آید مقایسه می کند ،اجرا از اهمیت ویژه اي برخوردار است پایش 

مدیر براي نظارت باید از روش . پایش فعالیت ها از طریق گزارش هاي رسمی مناسب ترین روش نظارت نیست .

با کارکنان و مردم مصاحبه ، واحد وجامعه اي که فعالیت در آن جریان دارد بهره گیرد  مشاهده مستقیم و حضور در

این نظارتها بایستی مبتنی بر شاخص هاي تعریف شده و چک لیست .برداشت هاي آنان را بسنجد  کند و رفتارها و

د ، هم چنین این نظارتها باید نمایها و تالشهاي الزم براي حصول اهداف مورد نظر را روشن میهائی باشد که فعالیت

  .کار گرفته شده در راستاي اهداف برنامه باشدنشان دهنده روند و اقدامات به

  :کند عبارتند از در ابتکارات جامعه محور، عواملی که پویایی و تداوم برنامه را حمایت می

  .سطوح ملی و محلی ها، شفافیت برنامه و مالکیت دولت دربسیج و دخالت دادن جامعه در فعالیت  

بلکه نظارت و پایش باید بر اساس اطالعات . نظارت و پایش نباید فرضی یا فقط مبتنی بر مالحظات شخصی باشد

  .برنامه، که از منابع قابل اعتماد بدست آمده است، باشد
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از پیشرفت کار، میزان دخالت جامعه در نیاز سنجی، اولویت بندي ، برنامه ریزي، اجرا و مدیریت اطمینان  حصول

  ، استفاده از منابع محلی در دسترس  تصمیم گیري ،پروژه 

  :ها باید ناظرین، در نظارت

  )چک لیست نظارت(کنند؟مشخص کنند که برچه چیزمی خواهند نظارت 

  )روش نظارت(چگونه نظارت خواهند کرد ؟ 

  )تناوب نظارت( چه نظم و استمراري مطلوب است ؟

هم چنین در زمان بازدیدهاي نظارتی باید نقاط قوت ، حیطه هاي عمده مشکالت و کمبودهاي مربوط به فعالیتهاي .

( در مشورت با مجریان واقعی  در واقع منظور از این اقدامات پیدا کردن مداخالت عملی. برنامه را مشخص کنند

باید سعی شود که نمایندگان جامعه . می باشد)اعضاي کمیته هاي فرعیو  سرخوشه هاجامعه ، کمیته توسعه اعضاي 

تیم نظارت کننده در برنامه ابتکارات جامعه محور باید مشخص کنند که . در صف مقدم اجرا و مدیریت قرار گیرند

آوري شده با نیازهاي برنامه و مدیریت برنامه تطبیق دارد؟ چه د؟ آیا اطالعات جمعخواهناطالعات را براي چه می

آوري ترین و سریعترین راه دستیابی به اطالعات کدام است؟ چه کسانی براي جمعاطالعاتی مورد نیاز است؟ ارزان

  اطالعات باید بسیج شوند؟

را قادر خواهد ساخت تا مشکالت عمده را کشف و به گسترش مداخالت مناسب در  برنامهمدیران  این قبیل اقدامات،

ناظرین هم چنین باید از محتویات ابزار هاي نظارتی آگاه بوده و . راستاي اجراي آسان مدیریت برنامه کمک نماید

  .تر برنامه ترغیب خواهد نمود انتظارات را بدانند، زیرا این اقدام آنها را به اجراي آسان و نیز مدیریت موثرتر و شفاف

  :هاي اصلی پایش به شرح زیر استشاخصه 

 اسالمی و اعضاي شوراي  سرخوشه هاباید از طریق برگزاري جلسات منظم با افراد جامعه، ) پایش(سیستم  .1

نگهداري  دفتر کمیته توسعه  محلیانجام شده و نیز سوابق این جلسات باید در ) کمیته توسعه جامعه محلی(  

 گردد
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 شودشاخص هاي ساده و قابل درك براي مستمر کردن پایش  استفاده  باید از .2

 مهارتهاي نظارتی باید جزء اصلی آموزش در  مدیریت ابتکارات جامعه محورقرارگیرد .3

 اساس  نیازهاي محلی تهیه شود بر بایدهاي  نظارتی چک لیست .4

ر مستمر انجام شود، جامعه در آن مشارکت داشته باشد، به طو: زمانی موفق است که  ،پایش و نظارت منظم .5

باز خوراند آن و  اعتقاد به آن وجود داشته باشد، جامعه نگر باشد و در جهت رفع مشکالت محله انجام شود

 .در اختیار مردم قرار گیرد

  نظارت و پایش مبتنی بر شواهد

ریزي اصولی تدوین گردیده است، قصد برنامههاي نظارتی که به منظور کلیدي براي مدیریت صحیح و چک لیست

این . دارد به ارزیابی میزان اجراي ابتکارات جامعه محور برمبناي قوانین و دستورالعملهاي از پیش تنظیم شده ، بپردازد

چک لیست می تواند توسط همه ناظرین و شرکاء در خالل بازدید از دبیرخانه هاي استانی ، شهرستانی و سطوح 

براي  رابرنامه ابتکارات جامعه محور در آن در حال اجرا است، مورد استفاده قرار گیرد و اطالعات جامعی محلی که 

همچنین  نقاط قوت و ضعف برنامه را مشخص کرده و براي بهبود آن . مشاهده مسیر و جهت برنامه ارائه  نماید 

مدل و (اعمال انطباقات محلی در هر دو مرحله این چک لیستها می توانند با . پیشنهادات مناسبی را ارائه نماید

  .اجراي ابتکارات جامعه محور مورد استفاده قرار گیرد) گسترش

چک لیست اول مربوط به پایش مبتنی برشواهد  براي . دو چک لیست مجزا براي نظارت تدوین گردیده است

است و در پایش هاي بعدي از ) بازدید  اولین( دبیرخانه هاي استان وشهرستان/جامعه محلی فعالیتهاي  ناظرین از

   .استفاده می شود)  بازدید دوم به بعد(چک لیست دوم مربوط به  نظارت و پایش مبتنی بر شواهد 
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  )اولین بازدید ( چک لیست نظارت وپایش مبتنی برشواهد  براي ناظرین  از فعالیتهاي جامعه محلی 

  روستا                                          شهر            :            منطقه مورد بازدید         

  ......................................سمت بازدید کنندگان             ......................................           کنندگان / نام بازدید کننده        

  .....................................  نام شهرستان                  ...............                                   ......................نام استان       

  .........................تاریخ بازدید                  ...........................                        نام منطقه مورد بازدید       
 

 توضیحات نتایج بازدید شاخص ها جزاءا

  سازماندهی

  

  جوامع

  

 محلی

مشاهده اسامی ،صورتجلسات ،  خیر    بلی   کمیته توسعه محلی تشکیل شده است؟

 مصاحبه با افراد

 این سوال مخصوص  روستا است خیر    بلی   بهورزویاپزشک خانواده درتیم توسعه محلی حضوردارد ؟

 این سوال مخصوص  روستا است خیر    بلی   توسعه  محلی حضوردارد؟دهیار درتیم 

مشاهده اسامی ،صورتجلسات ،  خیر    بلی   سرخوشه ها محلی انتخاب شده اند ؟

 مصاحبه با افراد

 بررسی مستندات خیر    بلی   کمیته توسعه و سرخوشه ها آموزش دیده اند؟

 بررسی مستندات خیر    بلی   شده است ؟ پرسشنامه پایه اي خانوار تکمیل

 بررسی مستندات خیر    بلی   مداخالت براساس بررسی وضعیت خانوار انجام شده است؟

ا نجام شده VDCوCR، CDCنیاز سنجی واولویت بندي توسط 

 است؟

 خیر    بلی  
 بررسی مستندات

CDC, VDC و CRا توانمند ه در تهیه پروپوزال پروژه  

  شده اند ؟

 خیر    بلی  
 بررسی نمونه هاي تهیه شده

چگونه؟ وباچه کسانی تشریک  خیر    بلی   درساختار محلی تلفیق شده است؟ CBIبرنامه 

 مساعی کرده اند

 بررسی لیست شرکت کنندگان خیر    بلی   حضور دارند؟ CBIزنان در ساختار 

 بررسی مستندات خیر    بلی   است؟زیر کمیته مخصوص جوانان تشکیل شده 

 بررسی مستندات خیر    بلی   زیر کمیته مخصوص بانوان تشکیل شده است؟

  وظایف

  و

 مسوولیت ها

 چگونه آنها کارمیکنند؟ خیر    بلی   کمیته توسعه محلی با تیم بین بخشی ارتباط دارد؟

 چگونه ؟ خیر    بلی   ؟کمک میکندتیم بین بخشی به تیم توسعه محلی دراجراي برنامه 

 مستندات بررسی خیر    بلی   در دسترس میباشد؟ CBIاطالعات مربوط به برنامه 

 مشاهدات خیر    بلی   هماهنگی بین اعضاء تیم توسعه  محلی وجود دارد؟

 پرسش از جامعه خیر    بلی   جامعه محلی از عملکرد تیم توسعه رضایت دارد؟

سرخوشه ها نیازهاي خوشه  تحت پوشش خود را به تیم توسعه  

 محلی انتقال می دهند؟

 خیر    بلی  
 چگونه؟ آیاشواهدي دردست است

 بروندادبرنامه بررسی شود خیر    بلی   بین تیم توسعه محلی و سرخوشه ها همکاري وجود دارد؟

افراد بیکار را تیم توسعه محلی افراد فقیر، بی سرپرست، معلول و 

 شناسائی کرده است؟

 خیر    بلی  
 چگونه؟ بررسی مستندات
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 توضیحات نتایج بازدید شاخص ها جزاءا

  

  پروژه هاي

 درآمدزا

  ......تعداد اجرا شده تعداد پروژ ه هاي درآمدزا در منطقه مجري طرح

تعداد درحال 

 ......اجرا

ا، برخی از ه رویت لیست پروژه

آنهارابطور تصادفی انتخاب کنید 

 وبازدید نمایید

  ..................تعداد تعداد خانوارهاي ذینفع از پروژه هاي درآمدزا 

  پروژه هاي

 اجتماعی

  ......تعداد اجرا شده تعداد پروژه هاي اجتماعی در منطقه مجري طرح

تعداد درحال اجرا 

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

ا، برخی از ه رویت لیست پروژه

آنهارابطور تصادفی انتخاب کنید 

 وبازدید نمایید

  ..................تعداد تعداد افراد ذینفع از پروژه هاي اجتماعی

  مدیریت

  

  امور مالی

  

 در روستا

 بررسی مستندات خیر     بلی   ؟صندوق در گردش وام روستا تشکیل شده است

 بررسی مستندات خیر     بلی   ؟صندوق در گردش مطابق با دستورالعمل مالی است

 بررسی مستندات خیر     بلی   ؟مطابق با ضوابط منطقه تدوین شده است دستورالعمل مالی

 بررسی مستندات خیر    بلی   ؟دستورالعمل بازپرداخت و یا تاخیر وام تدوین شده است

زنان، افراد فقیر، بی سرپرستها، افراد بیکار ومعلول از وامهاي صندوق 

  ؟استفاده می کنند

 خیر    بلی  
 مستنداتبررسی 

 مراجعه به سوابق مالی خیر    بلی   ؟مردم روستا در تقویت مالی صندوق مشارکت نموده اند

 پرسش از اعضاي صندوق خیر    بلی   ؟اعضاي صندوق با آئین نامه و دستورالعمل هاي مالی آشنایی دارند

 مشاهده دفاتر خیر     بلی   ؟صندوق توسعه داراي دفاتري جهت ثبت فعا لیتها  می باشد

کلیه اسنادومدارك مربوط به پروژه ها درمحل صندوق نگهداري 

  ؟می شود

 خیر     بلی  
 مشاهده سوابق

  موانع

  و مشکالت

 دهشمشاهده 

  

 

  توصیه ها

  و

 پیشنهادات
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  )اولین بازدید(وپایش مبتنی برشواهد براي ناظرین کشوري واستانی  چک لیست نظارت

  دبیرخانه شهرستان                         دبیرخانه استان  

  ...................................... سمت بازدید کنندگان                   ...........     ....................  کنندگان/ نام بازدید کننده  

  .............                                  .......................... نام شهرستان                          ............................................ نام استان   

  .......................... تعداد روستاهاي تحت پوشش                 ......       .................. تعداد شهرهاي تحت پوشش   

         ................................. تاریخ بازدید      
                                            

 توضیحات نتایج بازدید شاخص ها اجزاء

  

  

  

  

  

  دبیرخانه

  و

  

  

  تیم

بین 

  بخشی

  

  

  

  

  

 

  شهرستانی تشکیل شده است؟/ دبیرخانه استانی

 

 خیر         بلی
 مشاهده

  شهرستانی تشکیل شده ا ست؟/بخشی استانی تیم بین

 

 نام وتعداد افراد معرفی شده خیر         بلی

  شهرستانی همکاري دارند؟/دبیرخانه و تیم بین بخشی استانی

 

بررسی برخی از اقدامات انجام    خیر      بلی

 شده

 صورتجلسات  بررسی خیر        بلی نمایندگان ادارات درجلسات شرکت فعال دارند؟

سهم ومیزان مشارکت ادارات توسط تیم بین بخشی ودبیرخانه 

 مشخص شده است؟

بررسی  نحوه مشارکت             خیر         بلی

 واعتبارات تخصیصی

براي جلب حمایت وهمکاري مدیران وکارشناسان ادارات جلسه 

 توجیهی تشکیل شده است؟

 و گزارشات بررسی صورتجلسات خیر         بلی

بین تیم بین بخشی و جوامع محلی براي تدوین طرح ها همکاري 

 وجود دارد ؟

 اي تدوین شدهه بررسی پروژه خیر         بلی

تیم بین بخشی در انتخاب کمیته توسعه محلی و سرخوشه ها همکاري 

 داشته است؟

  خیر        بلی

 

چگونه ؟آیا شواهدي دراین زمینه 

 میباشددردسترس 

و سرخوشه ها همکاري داشته  CDCتیم بین بخشی در آموزش 

 است؟

چه کسانی؟ رویت برنامه /چگونه  خیر        بلی

 آموزشی تدوین شده

 خیر       بلی کمک می کند؟ CDCتیم بین بخشی در تدوین پروژه ها به 
 پرسش از کمیته توسعه محلی

 خیر        بلی  حمایت می کند؟CBIتیم بین بخشی از پروژه هاي 

 



  

 CBIدستور العمل چگونگی نظارت وپایش در برنامه   محیط وکارمرکز سالمت 

33  

 

 توضیحات نتایج بازدید شاخص ها اجزاء

  

  

  مدیریت

  نظام

 اطالعاتی

شهرستانی ثبت و / سوابق و مدارك پروژه ها در دبیرخانه استانی

 نگهداري  می شود؟

 مدارك راببینید خیر         بلی

 صورتجلسات را بررسی کنید خیر        بلی گزارش از جلسات تیم بین بخشی تهیه می شود؟

گزارشات بطور مکتوب و مستند به دبیرخانه استان و کشور ارسال 

 شده است؟

 خیر         بلی
 رویت گزارشات

گزارش فعالیتها از طریق دبیرخانه استان و شهرستان به مقامات  ارسال 

 می گردد؟

 خیر         بلی
 رویت گزارشات

جامعه تحت سوابق و مدارك مربوط به اطالعات پایه اي خانوار و 

 پوشش در دبیرخانه موجود می باشد؟

 خیر         بلی
 مستندات رابررسی نمایید

  

  

  

  

  مدیریت

  نظام

 پایش

 مستندات رابررسی نمایید خیر         بلی جهت نظارت ، برنامه بازدید تدوین شده است ؟

اسناد مربوط به امور مالی توسط دبیرخانه  و ناظرین  بررسی و کنترل 

 شود؟ می

 خیر         بلی
 مستندات رابررسی نمایید

تیم بین بخشی بر اجراي پروژه هاي درآمدزا و اجتماعی نظارت 

 دارد؟

 خیر         بلی
 مستندات رابررسی نمایید

در زمینه صندوق وام در گردش  BDNدستورالعمل ها و موازین 

 رعایت می شود؟

 خیر         بلی
 بررسی شوداسناد روستا 

دبیرخانه بر صحت اطالعات جمع آوري شده از جوامع محلی نظارت 

 دارد؟

 خیر         بلی
 چگونگی آن بررسی شود

 رویت برنامه خیر         بلی دبیرخانه برنامه عملیاتی تدوین کرده است؟

  موانع و

  مشکالت

مشاهده 

  شده

 

 

  

  پیشنهادات

  وتوصیه ها
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  )بازدید دوم به بعد(و پایش مبتنی بر شواهد چک لیست نظارت 

  روستا                      شهر        :     منطقه مورد بازدید      

  ...........................................کنندگان / نام بازدید کننده                    .....................................         نام منطقه مورد بازدید    

                                     ........................................                              سمت بازدیدکنندگان                    ...........................................                   نام شهرستان     

  .................................تاریخ بازدید               ..........................................                              نام استان     

  

 توضیحات نتایج بازد ید شاخص ها اجزاء

  ازمانس

  د هی

  و

  بسیج

  جامعه

 

درنیاز سنجی، اجراي  CDCاعضاء کمیته توسعه محلی 

 برنامه و مدیریت آن دخالت  دارند؟

چگونه ؟ اطمینان پیدا کنید که کمیته هاي  خیر       بلی  

 توسعه محلی درحال ثبت شواهد هستند

  CDC وCRS  نیازهاي اجتماعی، اقتصادي جامعه را مورد

 توجه قرار میدهند؟

تطبیق فرم تکمیل شده نیازسنجی باپروژه هاي  خیر       بلی  

 تدوین شده

، )CRS(در طی یکسال گذشته دوره بازآموزي براي 

 برگزار گردیده است؟)CDCS(و

تاریخ دوره و تعداد شرکت کنندگان را  خیر       بلی  

 مالحظه نمایید

 نام ببرید خیر       بلی   گروههاي فرعی دیگري دررابطه بابرنامه فعالیت میکنند؟

روابط کاري پایدار بین کمیته هاي جوانان ، زنان ، سالمت ، 

سرخوشه ها ،کارکنان بخش بهداشت و تیم توسعه محلی و 

 تیم بین بخشی وجود دارد؟

  چگونه آنها کار می کنند؟ خیر       بلی  

  .روند آن را مشخص نمائید

  

 

  همکاري

  و

  مشارکت

  بین بخشی

  

  

  

 

بخش هاي اصلی توسعه نمایندگان خودرا به عنوان تمام 

 توجیه نموده اند؟)  TST(اعضاء تیم بین بخشی 

دسترسی به اطالعات ، سوابق جامعه را  خیر       بلی  

مالحظه نمائید و بخشهایی را که هنوز 

 .مطلع نشده اند را یادداشت نمائید/توجیه

براي سه ماه جلسات کمیته توسعه محلی و تیم بین بخشی 

 آینده زمان بندي شده و اعضاء از این امر آگاهند؟

 خیر       بلی  
 .دعوتنامه ها و برنامه عملیاتی را مالحظه نمائید

جدول زمانبندي که فعالیتهاي سه ماه آینده  دبیرخانه 

 ابتکارات جامعه محور را  مشخص نماید، وجود دارد؟

مستند شده براي سه ماه آتی را برنامه هاي  خیر       بلی  

چه کسی و چه موقع آن را (مالحظه نمائید

 )انجام خواهدداد ؟

 نحوه مشارکت و چگونگی سوال شود خیر      بلی    در برنامه مشارکت دارند ؟   (NGO)سازمانهاي غیر دولتی

 بامردم مصاحبه خیر      بلی   ودبیرخانه راضی است؟ TSTجامعه محلی از عملکرد  
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 توضیحات نتایج بازد ید شاخص ها اجزاء

پروژه 

  هاي

  اجتماعی

  و

  درآمدزا

 

لیست پروژه هاي اجتماعی و درآمدزا  به همراه نام مدیر 

 پروژه در دسترس می باشد ؟

بعد از مشاهده لیست برخی از این پروژه ها را  خیر       بلی  

 .بازدید نمائید 

نماینده ادارات در تیم بین بخشی  قادر به تأمین حمایت فنی 

 پروژه می باشد ؟از 

با کمیته توسعه جامعه و تیم بین بخشی  خیر       بلی  

موضوع را مورد بحث قرار دهید و برخی از 

 .مداخالت برنامه ریزي شده را پایش نمائید

ارتباط کاري بین تیم بین بخشی ونمایندگان خوشه ها 

 وکمیته هاي توسعه محلی وجود دارد؟

خالصه مذاکرات، یا فعالیتهاي  صورتجلسات، خیر     بلی  

مشترك در راستاي حمایت از پروژه را مورد 

 .توجه قرار دهید

مستندات پروژه هاي اجتماعی و درآمدزا در دسترس می 

 باشد؟

مستندات پروژه شامل پروپوزال پروژه ، برنامه  خیر       بلی  

 عملیاتی و منابع مالی را بررسی نمائید

تاکنون، سرمایه گذاري جدیدي براي از یکسال گذشته 

 پروژه هاي اجتماعی  ا نجام شده است؟

نام پروژه جدید  و تعداد ذینفعان آن را   خیر       بلی  

 .بررسی نمائید

از یکسال گذشته تاکنون، سرمایه گذاري جدیدي براي 

 پروژه هاي درآمدزا ا نجام شده است؟

تعداد ذینفعان آن را   نام پروژه جدید  و خیر       بلی  

 .بررسی نمائید

صندوق وام  "پروژه هاي اجتماعی که در انجام آن 

 مشارکت داشته ، وجود دارد؟ "درگردش

نام پروژه ، چگونگی و میزان مشارکت  خیر       بلی  

 بررسی شود

  مدیریت 

  امور مالی

  

  

  

  

  

بطور منظم   "صندوق وام درگردش "وضعیت مالی وجوه

 )بازدید از منطقه روستایی(مستند می گردد؟ 

با مراجعه به سوابق مالی، طی یکسال گذشته  خیر         بلی  

مقدار پول دریافت شده،و پرداخت شده وتراز 

 مالی رابررسی نمایید) باالنس(

صندوق وام  "کمیته توسعه محلی از وضعیت وجوه مالی در

کنندگان بازپرداخت  ، بطور و وضعیت  قصور  "در گردش

 )بازدید از روستا( مرتب ، مطلع میشوند؟ 

چگونه؟ آیا شواهدي در زمینه / چه موقع  خیر       بلی  

کانیسمی متبادل این اطالعات وجود دارد؟ آیا 

براي مطلع نمودن همه اعضاء جامعه در 

 خصوص وضعیت مالی برنامه وجود دارد؟

در بازپرداخت داشته اند تهیه لیستی ازکسانی که قصور 

 )بازدید از روستا( گردیده است؟ 

لیست را ببینید و قابلیت بررسی آنها را توسط  خیر       بلی  

کمیته توسعه محلی  و نمایندگان خوشه ها 

 مالحظه نمائید
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 توضیحات نتایج بازد ید شاخص ها اجزاء

  

  مدیریت 

 مالی

اقدامی در خصوص قصور کنندگان بازپرداخت صورت 

 )بازدید از روستا( پذیرفته است؟ 

برخی از اقدامات انجام شده توسط  نمایندگان  خیر       بلی  

خوشه ها  و کمیته توسعه محلی  را بررسی 

 .نمائید

 بازدید از روستا  خیر       بلی   آیا این اقدامات موثر بوده است؟ 

درصد بازپرداخت وامهااز طریق بررسی گزارشات مالی قابل 

 )بازدید از روستا( محاسبه  است؟ 

از طریق مراجعه به گزارشات مالی  قابل  خیر       بلی  

 محاسبه  می باشد

سرخوشه ها و کمیته توسعه محلی در مسائل مرتبط با 

دفتر تیم توسعه  بازدید از( بازپرداخت وامها درگیر هستند؟ 

 )روستا

 خیر       بلی  
چگونه؟ آیا گزارش و شواهدي در این زمینه 

 در دسترس است؟

  ترویج

  و

گسترش 

 برنامه

منابع ما لی پیش بینی شده  ،براي ترویج وگسترش برنامه

      ؟است 

 خیر       بلی  
 رویت برنامه تدوین شده

  براي معرفی وگسترش برنامه ازطریق رسانه هاي محلی

      ؟اقدام شده است ) روزنامه–صدا وسیما ( 

 بررسی مستندات خیر       بلی  

یکسال گذشته ، برنامه به نواحی دیگري بسط داده در طی 

 شده است؟

کجا؟ نام و جمعیت تحت پوشش آن را ذکر  خیر       بلی  

 .نمائید

برونداد برنامه و . مستندات را بررسی نمائید  خیر       بلی   زمینه گسترش  برنامه براي سال آینده در منطقه وجود دارد؟ 

 ؟.آن چگونه بوده استپاسخ مقامات نسبت به 

موانع 

 ومشکالت

  

 

 توصیه ها
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  بخش دوم

  CBI در برنامه پایش و نظارت اجراي چگونگی  دستور العمل  

  :مقدمه

در همۀ شاخه هاي علوم و هنر در هرزمان واژگانی با معانی خاص آن حوزه و موضوع به کار میرود که ممکن است 

در مجموعه راهنماي آموزشی ابتکارات جامعه . هاي لغت آمده است همسان نباشد بطور کامل با آنچه در فرهنگ 

نیز واژگانی به کار رفته است که ممکن است معناي آنها  (CBI)محور از سري برنامه هاي سازمان جهانی بهداشت

شود سپس کوشش شده که دراین جزوه واژه هاي یاد شده ابتدا توضیح داده . برهمه خوانندگان روشن نباشد 

 .دستورالعمل پایش ارائه گردد

  تعاریف ومفا هیم کلیدي در رویکرد ابتکارات جامعه محور  

 Guiding Principles    اصول راهنما    -1

سازمان جهانی بهداشت از کوشش هاي فنی و مدیریتی درسطوح ملی ، منطقه اي و جهانی حمایت می کند از جمله این 

یعنی مقررات همگانی که توسط دولتهاي عضو به صورت الگویی براي تنظیم و . راهنماستپشتیبانی تدوین اصول 

به . اجراي سیاستها ، تدوین فرآیند مدیریت یا سازماندهی در برنامه ابتکارات جامعه محور مورد استفاده قرار می گیرد 

ا کلی است ولی هر کشوري می تواند دلیل تفاوت هاي عمده میان دولتهاي عضو سازمان جهانی بهداشت ، اصول راهنم

براي تدوین دستور کارهاي خود یعنی گام هایی که باید در انجام وظیفه ها یا اجراي سیاستها برداشته شود از آن استفاده 

  .دستور کارها اختصاصی ومفصل تر از اصول راهنماست وبراساس آن تهیه می شود. کند 

  Approach  تعریف رویکرد  -2

کرد ، وسایل و راه رسیدن به مقصدها و هدفهاست مانند وضع مقررات مناسب یا پیش بینی آموزشهاي مورد منظور از روی

متناسب با رانیازمندان جامعه قرار می گیرند ولی توجه مورد  افراد جامعه همهدررویکرد ابتکارات جامعه محور . نیاز 

  .مورد حمایت قرار می دهد تر بیشآنها  نیاز
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  Managerial Process  فرایند مدیریت 

در این  .دیگر بخشهاي مرتبط با بهداشت استجریان مداوم برنامه ریزي نظام یافته و اجراي آن با همکاري ،مقصود   

سازماندهی مدیریت به صورت غیر متمرکز  ،با در اختیار گذاردن منابع و تفویض اختیار به سطوح میانی و محلیرویکرد 

امتیاز چنین عدم تمرکزي آن است که سطوح میانی ازیک طرف به علت نزدیکی به سطوح محلی و پاسخ . ود می ش

در اختیار  گسترده ايو از طرف دیگر به علت ارتباط با سطوح مرکزي و اجراي سیاستها ، امکان  ،گویی به نیازهاي آنان

  .م خواهند یافت د داشت و گروههاي مردمی نیز فرصت بیشتري براي مشارکت مستقینخواه

  Resource Management  مدیریت منابع -3

یکی از حیاتی ترین ضرورتهاي بودجه بندي منابع برنامه اي را تشکیل می دهد و هدف از  ،ثراز منابعؤاستفاده صحیح و م

آن منطقی ترین شکل استفاده از نیروي انسانی، دانش ، منبع هاي مالی براي رسیدن به اهداف مورد انتظار با بیشترین 

  نتیجه و کمترین هزینه است 

   Monitoring پایش -4

پایش اصطالحی است که .ه ها باید مراقب چگونگی مصرف منابع و انجام فعالیت ها بود در سراسر مراحل اجراي برنام

پایش مراقبتی است که .براي پی گیري مستمر فعالیت ها و اطمینان از پیشرفت آنها در مسیر هدفهاي برنامه بکار می رود 

را که در ارتباط با منبع هاي موجود صرف  دستاوردها ، جابجایی افراد و استفاده از آنان، تجهیزات ، وسایل و پولهایی

  .می شود به نوعی دنبال می کند که اگر حرکتی نادرست اتفاق افتد به سرعت بتوان آنرا اصالح نمود 

 Evaluation  ارزشیابی  -6

 اطالعاتی که در اثر پایش حاصل می شود براي ارزشیابی مورد استفاده قرار می گیرد ارزشیابی به عنوان بخش مهم

دیگري از فرآیند مدیریت برنامه ابتکارات جامعه محور می باشد و آن عبارتست ازسنجش مستمر و نظام مند پیشرفت، 

  اثر بخشی و میزان کارایی 
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  Indicators شاخص ها -7

متغیري است که به سنجش مستقیم یا غیر  شاخص یا نشانگر. ارزشیابی برنامه با استفاده از شاخص ها صورت می گیرد 

شاخصهاي تدوین شده در  .مستقیم تغییرها و اندازه گیري میزان دستیابی به هدف ها و مقصد هاي برنامه کمک می کند

بعالوه نمی توان همیشه ارزشیابی را تنها با . چک لیست نظارت در برنامه ابتکارات جامعه محور بصورت کمی است 

در این  کهدرك آنان از وضعیت بهداشتی خویش  الت مردم ومقایسه ارزشهاي عددي انجام داد  مانند سنجش میزان دخ

شاخصهاي برنامه که از طریق سازمان جهانی بهداشت پیشنهاد . گونه موارد بیشتر از شاخصهاي کیفی استفاده می شود 

باید توجه کرد که اگرچه شاخصها براي سنجش . شده است شاخصهایی است که کیفیت زندگی را نیز در بر می گیرد 

  .یزان دستیابی به مقصد ها کمک کننده هستند ولی خود مقصد نیستند م

    programming برنامه ریزي -8

اصطالح برنامه ریزي کاربردي وسیع دارد و درواقع مشتمل است بر ارزیابی از مسائل در متن شرایط اقتصادي و 

برنامه  .تنظیم برنامه هاي الزم براي اعمال تغییر اجتماعی جامعه، تعیین اینکه کدام یک از قلمرو ها نیازمند تغییر است و

ریزي در ابتکارات جامعه محور بخشی از فرآیند مدیریت براي توسعه بهداشت کشور است که به معناي تمام فعالیت 

هایی است که براي هماهنگ ساختن کلیه برنامه هاي توسعه بهداشتی در کشور صورت می گیرد و مراحل زیر را شامل 

  : می شود

 تنظیم سیاستها و تعیین اولویت ها -

 تبدیل سیاستها به راهبردهاي مناسب و تعیین دقیق هدف ها و مقصد ها  -

 تنظیم بودجه برنامه براي کسب اطمینان از تخصیص منابع برحسب اولویت هاي مربوط به اجراي راهبردها -

 تدوین برنامه هاي عملیاتی در چارچوب برنامه ریزي کلی -

 پایش و ارزشیابی برنامه به منظور کسب اطمینان از این که پیشرفت قدم هاي اجرایی منطبق با هدف ها است  -
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بدست آمده ی که براساس ارزشیابی تدر صورت لزوم تنظیم برنامه هاي تجدید نظر شده با اعمال تغییر یا اصالحا -

 است 

    Feedback پس خوراند -9

واحد هاي مجري را پس خوراند می  ه ها به افراد وـالم پیشنهادات و توصیـبازدید و اعه حاصل از ــگزارش کردن نتیج

پس از هر نظارتی براي پیشبرد اهداف ، الزم است ناظر پس خوراندي از بازدید خود به دبیرخانه هاي استانی . نامند 

  .وشهرستانی ارسال نماید 

     Intersectoral Action فعالیت بین بخشی  -10

نی فعالیتی که در آن بخش بهداشت و بخشهاي مرتبط با آن در راه رسیدن به هدف هاي مشترك همکاري می کنند و یع

   .مشارکت بخشهاي مختلف به دقت هماهنگ می گردد

    Technical Support Team (TST)تیم بین بخشی -11

توسعه بهداشت کشور که در شهرستان  سازمانهاي اجرایی مرتبط با به گروهی متشکل از کارشناسان فنی ادارات و

مختلف در استان پس از مطرح شدن  برنامه و پذیرش آن ي نمایندگان دستگاهها. الق می شود طواستان وجود دارد ،ا

در شوراي سالمت استان توسط ادارات خود به دبیرخانه استانی معرفی میشوند ودر شهرستانها نیز یکنفر به دبیرخانه 

ابالغ نمایندگی این افراد در استان توسط استاندار ودر شهرستان توسط فرماندار صادر می . گردد شهرستان معرفی می

راهنماي آموزشی ابتکارات  2جلد  31معیارهاي انتخاب اعضاي تیم بین بخشی وشرح وظایف آنان در صفحه  .شود

  .جامعه محور آمده است

  Community Development Team  تیم توسعه محلی -12

   :شامل دو گروه شهري و روستایی است

متشکل از اعضاي شوراي اسالمی روستا به  :Village Development Committee(VDC)  کمیته توسعه روستا-1

باید فرد اعضاي کمیته توسعه عدد تعداد : تذکر( از سرخوشه ها بعالوه دهیار و پزشک روستا است  نفر 4یا2انضمام 
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 2راهنماي آموزشی ابتکارات جامعه محور جلد 27شرح وظایف افراد تیم توسعه درصفحه   معیارهاي انتخاب و). باشد

  آمده است

در مناطق شهري بنا به مقتضیات Community Development Committee(CDC)   :کمیته توسعه شهري -2

یل شده باشد اعضاي این اگر درمحله خانه سالمت با همکاري شهرداري تشک. منطقه اعضاي این کمیته متفاوت میباشد 

اگر محله فاقد خانه سالمت باشد الزم است درمحله با محوریت  کمیته همان اعضاي شوراي سالمت محله خواهد بود و

با استفاده از معتمدین محلی و رابطین بهداشتی محله، پزشک مرکز بهداشت و  مرکز بهداشتی درمانی همان محل و

محل را از طریق نیاز سنجی  آنیک تیم تشکیل دهند و مسائل ومشکالت موجود درنمایندگان ادارات موجود در محله 

. ضمنا کلیه امور بهداشتی محله به این تیم واگذار می گردد. با کمک ادارات در جهت رفع آن بپردازند  مشخص و

  .ضروري است که اعضاي انتخابی از ظرفیت باالیی برخوردار باشند

 Community Representative (CR)   سرخوشه -13

شوند به هر  خانواري تقسیم می 30-15براي دسترسی به تمامی اعضاي جامعه در سطح محلی،  خانواده ها به دستجات 

) یکنفر زن ویکنفر مرد(خانوار هاي هر خوشه موظف هستند دونفر نماینده . می گویند  "خوشه "دسته از این تقسیمات 

معیار هاي انتخاب وشرح . توسعه محلی معرفی نمایند این افراد سرخوشه نام دارند از بین خودشان انتخاب و به کمیته 

  . جلد دوم آمده است  27وظایف سرخوشه در راهنماي آموزشی صفحه

    Community Involvement  دخالت جامعه -14

خود در برنامه ریزي،  ،ملی و مردمی که درکنار یکدیگر به صورت جامعه پیوند یافته اند باید با استفاده از منابع محلی

  .اجرا وکنترل برنامه هاي بهداشتی و توسعه اي دخالت یابند

  Community Participation                                                                         مشارکت جامعه - 15

انفرادي تر  شناخت عمیق تر و "دخالت "زیرا  بکار بردن واژه دخالت جامعه مناسب تر از لفظ مشارکت جامعه است
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دخالت جامعه موجب می شود که افراد و خانواده ها در قبال سالمت و . از برنامه را ایجاب می کند  جامعه برخوردار

  .رفاه خود و جامعه شان احساس مسئولیت کنند و ظرفیت و توان خود را در جهت اعتالي خود و جامعه فزونی بخشند 

   Health Manpower Developmentیت نیروي انسانیترب -16

هدف "رسیدن به  درجهت یخاص یآموزشدوره که  ،نیاز است  به حد کافی افراد ي ازتعداد وجود بهدر هرکشور

و  این امر برنامه ریزي، تربیت و مدیریت نیروي انسانی رادر بر می گیرد. باشندرا گذرانده  ، "بهداشت براي همه 

برآورد نیازها و برداشتن گام هایی که اطمینان دهد آموزش و بکارگیري آنان بدرستی انجام گرفته است  :عبارتست از

  .وباعث ماندگاري و ارتقاي آگاهی آنان گردیده است

   Progress پیشرفت - 17

  .باشدهماهنگ با برنامه هاي پیش بینی شده ،به شرطی برنامه خوب پیشرفت می کند که فعالیت هاي مربوط به آن 

  Efficiency کار آیی-18

  در برنامه کارآ کوشش هاي بکاررفته تا آنجا که ممکن است مرتبط با منبع هایی است که به آن برنامه اختصاص

  .می یابد 

  Effectiveness   اثر بخشی-19

جهت کاستن از در  مقصد ها و برنامه وقتی اثر بخش است که نتیجه هاي حاصل از اجراي آن در انطباق با هدف ها و

  .ابعاد مشکل یا بهبود وضعیت باشد 

   Adequacy  کفایت -20

  وقتی برنامه کافی است که متناسب با نیازها وضرورت ها باشد 

   Relevance ارتباط -21

  .برنامه اي مرتبط است که پاسخگوي همه نیازها، سیاستهاي اجتماعی و بهداشتی و اولویت هاي تعیین شده باشد 
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  نظارت در برنامه ابتکارات جامعه محورسطوح 

پایش ونظارت در برنامه ابتکارات جامعه محور در سه سطح  

مدل تدوین . محلی ، شهرستانی و استانی انجام می گیرد  

هر سه سطح )  150ص(شده در راهنماي آموزشی جلد دوم 

  . را پوشش می دهد

 ز تشکیل دبیرخانه ها و اجراي برنامه در سطح محلی باید عناوینی کلی که ناظر یا ناظرین در اولین بازدید پس ا

  :مد نظر داشته باشند عبارتند از

 محلی جوامع سازماندهی  

 مسوولیت هاو  وظایف  

 درآمدزا پروژه هاي    

 اجتماعی پروژه هاي  

 در روستا امور مالی مدیریت 

  موانع  و مشکالت مشاهده شده 

 توصیه ها و پیشنهادات 

  شهرستانی باید مد نظر داشته باشند /ناظر یا ناظرین در اولین بازدید در سطح استانی عناوینی کلی که

  :عبارتند از

  دبیرخانه وتیم بین بخشی 

  مدیریت نظام اطالعاتی 

  مدیریت نظام پایش 
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  محلی ، شهرستانی ، استانی ( ناظرین باید در بازدید هاي بعدي  در هر سه سطح / مواردي که ناظر (

  :قرار دهند عبارتند از مورد توجه 

 بسیج جامعه سازمان د هی و  

 مشارکت بین بخشی همکاري و  

 اجتماعی پروژه هايو   درآمدزا پروژه هاي  

   مدیریت امور مالی 

 ترویج وگسترش برنامه 
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  شرح 

  چک لیست نظارت از

  مناطق محلی
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  :شرح بند هاي چک لیست نظارت از مناطق محلی 

  

  محلی جوامعدر  سازماندهی: مبحث 

 

  توضیحات  نتایج بازدید  شاخص ها  اجزاء

  سازماندهی

  

  جوامع

  

  محلی

مشاهده اسامی ،صورتجلسات   خیر       بلی    ؟تشکیل شده است محلیکمیته توسعه 

  ، مصاحبه با افراد

روستا این سوال مخصوص    خیر       بلی    بهورزویاپزشک خانواده درتیم توسعه محلی حضوردارد ؟

  است

این سوال مخصوص  روستا   خیر       بلی    دهیار درتیم توسعه  محلی حضوردارد؟

  است

مشاهده اسامی ،صورتجلسات   خیر       بلی    ؟انتخاب شده اند محلی  ي سرخوشه ها

  ، مصاحبه با افراد

  مستنداتبررسی   خیر       بلی    ؟موزش دیده اندآکمیته توسعه و سرخوشه ها 

  بررسی مستندات  خیر       بلی    پرسشنامه پایه اي خانوار تکمیل شده است ؟

  بررسی مستندات  خیر       بلی    مداخالت براساس بررسی وضعیت خانوار انجام شده است؟ 

  بررسی مستندات  خیر       بلی    ؟نجام شده است اCDCsو CRواولویت بندي توسط  نیاز سنجی

CRsوVDC و CDCبلی    ؟توانمند شده اند  پروژه پروپوزال در تهیه       خیر  بررسی نمونه هاي تهیه شده  

چگونه؟ وباچه کسانی   خیر       بلی    درساختار محلی تلفیق شده است؟ CBIبرنامه 

  تشریک مساعی کرده اند

شرکت  بررسی لیست  خیر       بلی    ؟حضور دارند CBIزنان در ساختار 

  کنندگان

  بررسی مستندات  خیر       بلی    ؟زیر کمیته مخصوص جوانان تشکیل شده است

  بررسی مستندات  خیر       بلی    ؟زیر کمیته مخصوص بانوان تشکیل شده است
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  کمیته توسعه محلی تشکیل شده است ؟ -:سئوال

تعاریف این کمیته ها در ( درسطح مناطق شهري است   CDC در سطح روستا وکمیته  VDCکمیته ،منظور : شیوه کار 

براي اطمینان از تشکیل این کمیته ها ناظر الزم است  پس از حضور در ) همین مجموعه آمده است   42و41ص  

ضمنا بهتر .  آمده است را بررسی نماید) 2جلد 27ص  (دبیرخانه محلی اسامی آنها و تعداد ي که درراهنماي آموزشی

هم چنین کمیته موظف است در طول ماه جلساتی رابراي بررسی . تی نیز با چند نفر از آنان داشته باشد است مالقا

این صورت جلسات باید در دفتر .از این جلسات صورت جلسه تهیه نماید  مشکالت محلی با اعضاء خود داشته باشد و

  .ناظر آنها را رویت نماید کمیته محلی وجود داشته باشد و

  بهورزو یا پزشک خانواده درتیم توسعه محلی حضوردارد ؟-:سئوال 

  PHCبمنظور پیشبرد مسائل بهداشتی در سطح روستا و هماهنگی بین برنامه هاي توسعه اي  وبرنامه هاي: شیوه کار

ناظر موظف است در بررسی   .یا بهورز در ترکیب کمیته روستا ضروري است در سطح محلی حضور پزشک و

این  40تر کیب اعضاي کمیته توسعه روستا در صفحه . (به حضور پزشک یا بهورز توجه نماید  نسبت تشکیل کمیته

  )دستور العمل آمده است

  در مناطق شهري نیز باید پزشک مرکز بهداشتی درمانی در ترکیب کمیته توسعه محلی قرار گیرد: تذکر

  دهیار درتیم توسعه  محلی حضوردارد؟ -:سئوال

سالهاي اخیر در روستا هاي کشور توسط اعضاي شوراي اسالمی یکنفر ازبین اهالی که داراي  درطی: رشیوه کا

مدرك تحصیلی قابل قبولی باشد بعنوان دهیار انتخاب میشود در واقع دهیار نقش شهرداردر روستا را دارد و کلیه 

ان از طریق منابع درآمدي روستا حقوق ومزایاي دهیار .موارد مربوط به عمران وتوسعه روستا بعهده دهیار میباشد

اجرا میشود دفتر کمیته توسعه روستا در   CBIدراغلب روستاهایی که .توسط شوراي اسالمی پرداخت می گردد
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بنابراین ناظر باید از حضور  ،برنامه هاي جامعه محور دارد يدهیاري قرار گرفته است ودهیار نقش پررنگی در ایفا

  دهیار در ترکیب کمیته توسعه روستا مطمئن شود

  

  ؟انتخاب شده اند محلی  ي سرخوشه ها  -:سئوال

همین دستور العمل آمده است در واقع اولین قدم در سطح محلی  41تعریف خوشه و سرخوشه درصفحه : شیوه کار

براي اینکه کمیته توسعه محلی بتواند از نقطه نظرات تمام . شدبراي سازماندهی جامعه محلی انتخاب سرخوشه می با

افراد جامعه محلی با اطالع شود واز طرفی اهالی نیز از برنامه هاي کمیته توسعه مطلع گردند الزم است افرادي که 

انواده ها با کمیته مورد وثوق خانواده ها هستند انتخاب و به کمیته توسعه محلی معرفی شوند فی الواقع اینها رابط بین خ

توسعه هستند  وچنانچه خانواده ها از عملکرد سرخوشه ها رضایت داشته باشند می توانند نمایند ه دائمی آنان باقی 

ناظر باید اسامی سرخوشه ها را که بر روي دیوار دفتر کمیته توسعه نصب شده رویت  ،براي بررسی این بند. بمانند

ضمنا .  از آنان مالقات نماید  تا از نحوه عملکرد ونوع فعالیت آنها مطلع شود نماید ودر صورت لزوم با تعدادي

خانواده ها براي انتخاب سرخوشه خود باید یک جلسه با حضور تمام خانوارهاي خوشه در منزل یکی از اهالی تشکیل 

ضروري است براي  .ددهند سپس از طریق انتخابات ،سرخوشه هاي خود را  انتخاب وبه کمیته توسعه معرفی نماین

می را نیز امضاء یصورت جلسه تنظ  گان در این جلسه  بایدابهامی در آینده کلیه شرکت کنند جلوگیري از هر گونه

براي نظارت دقیق تر این صورت جلسات را  باید ناظر. ویک نسخه از آن را به دفتر کمیته توسعه ارسال نمایندوده نم

  .بررسی نماید 

  ؟موزش دیده اندآکمیته توسعه و سرخوشه ها   -:سئوال

بمنظور اجراي دقیق گام هاي اجرایی برنامه ابتکارات جامعه محور ضروري است کلیه افراد درگیر پروژه : شیوه کار

) آمده است 2جلد  45چگونگی ونحوه آموزش در راهنماي آموزشی صفحه( روزه  3تا2در کالسهاي آموزشی 

ر است که قبل از شروع فعالیت ها در سطح محلی باید این دوره آموزشی توسط دبیرخانه شرکت نمایند الزم به ذک

  .  ناظر با بررسی گواهینامه هاي پایان دوره  می تواند از حضور افراد اطمینان پیدا کند. شهرستان برگزار گردد 
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  پرسشنامه پایه اي خانوار تکمیل شده است ؟  -:سئوال

ها و ابتکارات جامعه محور الزم است وضعیت جامعه مورد بررسی قرار گیرد، زیرا اطالع از داشتهدر برنامه : شیوه کار

آوري شده در سطح جامعه براي گردآوري، مطالعه و تفسیر اطالعات جمع. ها اساس فعالیت ها درآینده استنداشته

ي،عملکرد،کنترل، پایش و ارزیابی یک این امراطالعات مورد نیاز را براي برنامه ریز.تعیین مشکالت ضروري است 

اي آوري شده بستگی دارد و پایههاي جمع بنابراین اجراي پروژه در جامعه به داده. دهدبرنامه در اختیار ما قرار می

اي  جزئیات پرسشنامه پایه. باشدبراي مقایسه وضعیت بعد از مداخالت اقتصادي، اجتماعی با قبل از اجراي برنامه می

تکمیل این  پس از. آمده است  2راهنماي آموزشی جلد 99تا 62 قبل از مداخله وبعد از مداخله درصفحات خانوار

دبیرخانه شهرستان انجام شده، باید یک نسخه از  نظارت کمیته توسعه محلی و پرسشنامه ها توسط سرخوشه ها که با

   .هایی این پرسشنامه ها را رویت نمایدناظر باید جمع بندي ن .آن در دفتر کمیته توسعه محلی نگهداري شود

  مداخالت براساس بررسی وضعیت خانوار انجام شده است؟  -:سئوال

پس از تکمیل پرسشنامه پایه اي جامعه و تکمیل فرم نیازسنجی از خانوارها ،کمیته توسعه محلی با همکاري  :شیوه کار

از آنجایی که . ه را براي اجراي پروژه آماده می نماید تیم بین بخشی و دبیرخانه شهرستان نیاز هاي اولویت دار محل

د که نیاز بیشتر نرویکرد ابتکارات جامعه محور رویکرد از پایین به باال است لذا پروژه هایی در اولویت اجرا قرار میگیر

بنابراین ناظر باید ضمن بررسی فرم جمع بندي شده از نیاز سنجی که یک نسخه از آن در دفتر کمیته   .مردم است

انتخاب ) پروژه(را بررسی نماید که آیا بر اساس نیاز سنجی ، مداخله ) پروپوزال پروژه ها(توسعه قرار دارد مداخالت 

   شده است یا خیر؟

  ؟ نجام شده است اCDC وCRواولویت بندي توسط  نیاز سنجی -:سئوال

آسانترین و کم هزینه ) در شهر(و رابطین محلی)در روستا ( چون دسترسی به خانوارها توسط سرخوشه ها: شیوه کار

ی آیند لذا ضروري است که اطالعات نمایندگان واقعی مردم به حساب م،  ترین راه است واز طرفی این دو گروه
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نیز بر این فعالیت ) CDC/VDC(ن افراد جمع آوري شود  وکمیته توسعه خواسته شده در پرسشنامه ها از طریق ای

ناظر باید براي مشاهده مستندات در دفتر کمیته   .جمع آوري شود   CBIتااطالعات صحیح و طبق برنامه  نظارت  نماید

درست کند ویک  )فایل(ضمنا کمیته توسعه  باید براي هر سرخوشه یک پوشه . توسعه مدارك مربوطه رابازدید نماید

  .قرار گیرد ) فایل ( کلیه فعالیت هاي سرخوشه ها باید دراین پوشه وشماره نیز به سرخوشه اختصاص دهد 

  ؟توانمند شده اند  پروژها پروپوزال در تهیهCDC و CR  ، VDC -:سئوال    

وکمیته ) CR(بمنظور ظرفیت سازي وتوانمند شدن افراد محلی ضروري است که کلیه افراد  سرخوشه :شیوه کار

درشهرستان برگزار   CBI روزه که از طریق دبیرخانه 3الی 2در دوره هاي آموزشی )CDC/VDC(توسعه محلی

سپس در سطح محلی  باید پیش نویس پروژه . میگردد شرکت کنند و در زمینه تدوین پروپوزال پروژه توانمند گردند 

ناظر ضمن بازدید از سطح . توسط این افراد تهیه گردد و براي رفع ابهامات به تیم بین بخشی شهرستان ارسال شود 

  . س هارا در دفتر کمیته توسعه رویت نمایدمحلی باید یک نسخه از این پیش نوی

  درساختار محلی تلفیق شده است؟            CBIبرنامه  -:سئوال

بادرگیرکردن   PHCبا واحد  CBIبراي یکپارچه کردن فعالیت ها ، الزم است همکاري نزدیکی بین واحد  :شیوه کار

با متد  باید ز و واحدهاي بهداشتی و بهورزان مراک.صورت گیرد  CBIکارکنان بهداشتی در سطح محلی در نواحی 

CBI  سرخوشه ها با برنامه هاي مختلف بهداشتی آشناشوند و براي یکپارچه کردن برنامه . آشنا شده و آموزش ببینند

بوجود CBI و PHCهمکاري تنگاتنگی بین  ،پروسه و سهیم شدن در اطالع رسانیریزي، منابع، بسیج جامعه و اجراي 

ایجاد مکانیسم همکاري بین بخشی در تمام سطوح از این بستر براي پیشبرد اهداف وتوسعه بهداشت در سطح  آید و با 

) درشهر(ومرکز بهداشتی درمانی) درروستا(ناظر هنگام نظارت باید سري نیز به خانه بهداشت . محلی استفاده شود 

اینکه چه برنامه هایی از  انیسم همکاري بین آنان وبزند و از نحوه فعالیت برنامه ابتکارات جامعه محور وچگونگی مک

ضمنا براي استحکام این برنامه در سطح محلی توصیه وپیشنهاد هاي . مطلع گردد ،بطور مشترك باهم انجام داده اند را

  . سازنده اي ارائه نماید
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  ؟ حضور دارند CBIزنان در ساختار  -:سئوال

 يفعالی در فعالیتهاي سالمت و ارتقا يدر تمام مراحل اجراي برنامه ابتکارات جامعه محور زنان شرکا :شیوه کار

و نقش اساسی دارند بنابراین  باعضو شدن زنان بوده بهداشت و گسترش دانش بهداشتی براي تمام اعضاء خانواده 

یریهاي مرتبط با فعالیت هاي توسعه اي بطور کامل در تصمیم گ ،محلی، سرخوشه ویا رابط بهداشتی درتیم توسعه

زنان بطور عملی در جامعه سازماندهی شده و در تصمیم  ،جامعه درگیر می شوند  وبا شرکت دادن آنها درانتخابات 

  . کمیته محلی توجه نماید/ ناظر هنگام نظارت باید به تعداد و اسامی زنان در هرخوشه . گیریها مداخله می نمایند

  ؟کمیته مخصوص جوانان تشکیل شده است زیر  -:سئوال 

جوانان بعنوان آینده سازان جامعه باید  در زمینه فرآیند توسعه ، تصمیم سازي ، روشهاي حل مشکل ، : شیوه کار

هاي اجتماعی ، مدیریت وکیفیت زنــــدگی، خانواده سالم ، مشاوره قبل از ازدواج ، عادات غذایی مناسب ، حمایت

رژیم هاي غذایی ، فعالیت بدنی ، سالمت جسمی و ورزش ، مهارت هاي حرفه اي وفنی ، بهداشت  سالمتی وتعادل در

جوانان در جنبه هاي مرتبط با ســـــالمت و توسعه  ،کمیته این جوانی و نوجوانی آموزش ببینند لذا با تشکیل

ابق  برنامه هاي تدوین شده و تعداد ناظر الزم است هنگام بازدید در دفتر کمیته توسعه، به سو. سازماندهی می شوند

  .افراد عضو کمیته و فعالیت هاي جوانان توجه نماید 

  ؟زیر کمیته مخصوص بانوان تشکیل شده است  -:سئوال

سازماندهی و بسیج زنان به شکل زیر کمیته هایی در هر منطقه با نقش فعال زنان در توسعه بهداشت ، : شیوه کار

ي نگرش مثبت ، بهداشت و تنظیم خانواده ، توسعه فنی و حرفه اي ، توسعه شغلی و مدیریت و رهبري و تکنیک ها

کارآفرینی و ایجاد مراکز توسعه زنان براي فعالیتهاي چندمنظوره مثل مرکز سوادآموزي، مهارتهاي توسعه اي و 

درآمدزا و معرفی سالمت ، ورزش، خدمات مشاوره اي براي اشتغال زنان و حل مشکالت با تمرکز روي پروژه هاي 

به بخش هاي مرتبط و ایجاد عملیات چند منظوره  درجهت کاهش فقر و پشتیبانی از پروژه هایی که به زنان خدمات 
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میدهد و تأکید روي مهارتهاي فنی و حرفه اي و خوداشتغالی و مهارتهاي بازاریابی و آموزشهاي کشاورزي وفنی 

دفتر کمیته توسعه محلی باید تمامی اسناد ومدارك موجود . ی باشد وحرفه اي از اهداف تشکیل زیر کمیته زنان م

درجهت تشکیل و فعالیتهاي انجام یافته را در دفتر ثبت ونگهداري کند و ناظر هنگام حضور درسطح محلی باید آنها 

  . رامورد بررسی  ونظارت قرار دهد 

  

  ها ومسوولیت وظایف: مبحث 

  

  

  

  ؟با تیم بین بخشی ارتباط دارد محلیتوسعه  )تیم(  کمیته  -:سئوال

ا کمیته ها ي توسعه  محلی ارتباط داشته بدر سطح شهرستان باید )تشکیل شده ( اعضاي تیم بین بخشی :شیوه کار

اعضاي تیم بین بخشی در جلسات آنها حضور یابددعوت آنان وهرزمان کمیته ها نیاز داشتند که یکی از . باشند 

 ،ضمنا با هدایت تیم بین بخشی واستفاده از امکانات ومنابع موجود در ادارات.راپذیرفته ودر جلسات شرکت نماید 

گی بمنظور  افزایش مکانیسم توان همکاري و هماهن. نیازها ي جامعه محلی با در نظر گرفتن  اولویت بایدبرطرف شود

  وظایف

  و

مسوولیت 

  ها

  چگونه آنها کارمیکنند؟  خیر       بلی    ؟با تیم بین بخشی ارتباط دارد محلیکمیته توسعه 

به تیم توسعه محلی در اجراي برنامه کمک  تیم بین بخشی

  ؟ میکند

  خیر       بلی  
  چگونه ؟

صورتجلسات وگزارشات رامالحظه   خیر       بلی    میباشد؟ دسترسدر  CBI برنامه اطالعات مربوط به

  کنید

  مشاهدات  خیر       بلی    ؟وجود داردمحلی  هماهنگی بین اعضاء تیم توسعه 

  پرسش از جامعه  خیر       بلی    ؟جامعه محلی از عملکرد تیم توسعه رضایت دارد

خود را به تیم تحت پوشش  خوشه  نیازهايسرخوشه ها 

  ؟انتقال می دهندمحلی  توسعه 

  خیر       بلی  
  شواهدي دردست استچگونه؟ آیا 

  برونداد برنامه بررسی شود  خیر       بلی    ؟و سرخوشه ها همکاري وجود دارد محلی بین تیم توسعه 

و افراد  ، معلولافراد فقیر، بی سرپرست محلیتیم توسعه  

   ؟بیکار را شناسائی کرده است

  خیر       بلی  
  چگونه؟ بررسی مستندات

  توضیحات  نتایج بازدید  شاخص ها  اجزاء
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با پذیرش نقش هاي مرتبط از  CBIبین بخشی بایک سیستم یکسان در جامعه شهري و روستایی ،توجیه و آموزش 

ناظرین در هنگام نظارت از دفتر کمیته توسعه محلی باید صورتجلسات . طریق دبیرخانه شهرستان  باید انجام گیرد

دگان ادارات با کمیته از مسئولین کمیته ها ودبیرخانه مربوط به این قسمت رامطالعه نمایند و از نحوه ارتباط نماین

شهرستان سئوال نمایند که آیا هر زمان کمیته به تیم بین بخشی نیاز داشته است ، تیم آنها را یاري کرده است ؟ آیا 

در ادارات همکاري خوبی در پذیرش خواسته هاي جامعه محلی داشته است ؟ اگر مشکلی در رابطه با یکی از ادارات 

سطح شهرستان پیش آید اعضاي کمیته محلی چگونه با نماینده آن اداره می توانند ارتباط برقرار کنند؟ اینها نمونه 

  .سئواالتی است که ناظر راهدایت میکند تا میزان ارتباط کمیته ها را با اعضاي تیم بین بخشی را مشخص نماید 

  کند؟ به تیم توسعه محلی در اجراي برنامه کمک می تیم بین بخشی  -:سئوال

براي دستیابی به این سئوال  ناظریا ناظرین بایدبه مدارك مربوط به پروژه هاي اجراشده در جامعه محلی  :شیوه کار 

 CBIاگر این پروژه ها در راستاي خواسته ونیاز مردم باشد نشان دهنده توجه تیم بین بخشی به اهداف  و مراجعه نمایند

میتوان به میزان همکاري تیم بین بخشی با  نیز ضمنا با سئوال از اعضاي کمیته. وبرنامه ریزي از پایین به باال میباشد 

  . برنامه پی برد 

  میباشد؟ دسترسدر  CBI برنامه اطالعات مربوط به  -:سئوال

درتمام طول اجراي برنامه باید کلیه مستندات قبل از اجراي مداخالت و بعد از اجرا ،در دفتر کمیته توسعه  :شیوه کار

سرعت بتوان  بهمحلی بطور دسته بندي شده و کالسیک وجود داشته باشد تا هر زمان نیاز به یکی از آنها بوجود آمد 

صورت جلسات ، اطالعات   کلیۀ( ذا باید یک فایل یا یک قفسه مخصوص مدارك مربوطبه آن دسترسی پیدا کرد و ل

مربوط به بررسی پایه اي جامعه و خانوار، اسامی و اعضاي هریک ازکمیته هاي فرعی ، برگه هاي مربوط به انتخاب 

به برنامه ابتکارات جامعه محور در  .......)وسرخوشه ها ، سوابق پروژه ها ، سوابق امور مالی ، وام هاي داده شده 

کمیته توسعه محلی ي اعضااز طرفی نقشه کامل توسعه محلی بانضمام اسامی . دفتر کمیته توسعه گذاشته شود 
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رانیز بهتر است به ) اجراي پروژه (تعدادي از عکسهاي مداخالت   . وسرخوشه ها نیز به دیوار دفتر نصب شده باشد 

  .  دیوار نصب کنند

  ؟وجود داردمحلی  تیم توسعه  يهماهنگی بین اعضا -:سئوال

برنامه ، اهداف مورد بررسی براي توسعه در آینده باید با نظر ومشورت همه اعضاي تیم  مراحلدر تمام  :شیوه کار

توسعه  محلی و شرکاء تدوین و یکدست شود وراهکارهاي واضح  وروشنی را براي سنجش و بررسی منابع در بر 

در سطح محلی مکانیسم همکاري بین اعضا درمالقات هایی که براي برنامه هاي مختلف در زمینه توسعه . داشته باشد

تأمین، پشتیبانی ونظارت بر روي مداخالت برنامه در این نشست ها پیوند .وسالمت انجام می شود گسترش می یابد

افراد حاضر در جلسات بطور مستمر، اسامی  چک کردنناظر با بررسی صورتجلسات این نشست ها و . زده می شود

در مرحله اول می تواند حدس بزند که چه میزان همکاري بین اعضاي تیم توسعه وجود دارد ؟ غیبت هاي مکرر 

یک یا چند نفر از اعضاي تیم بین بخشی در این جلسات این سئوال را براي ناظر باید ایجاد کند که چرا همه گروه 

حضور ندارند؟ ودر مرحله بعدي باید با تمام اعضاي تیم توسعه مالقات نماید و از  در جلسات) تیم توسعه محلی(

چنانچه بین اعضاء اختالف است و ظیفه دبیرخانه شهرستان است که این اختالفات را . نقطه نظرات آنها مطلع گردد 

  .با نظرکدخدا منشی حل نماید 

  ؟جامعه محلی از عملکرد تیم توسعه رضایت دارد -:سئوال

تیم توسعه محلی باید براساس اولویت نیازهاي محلی و منابع مرتبط و باعالقمندي و تضمین براي پوشش : شیوه کار 

نیازهاي اساسی جامعه محلی فعالیت هاي خود را پایه گذاري نماید وضروري است  که براي انجام فعالیتها در سطح 

به روز وکارآمد شودو خدمات عملی قابل دسترسی در زمینه توسعه و سالمت در حد استاندارد براي جامعه  ،محلی

ضروري است که مردم در جریان فعالیت ها قرار گیرند و  ،وهدایت جامعه  راهنماییدر تمام مراحل .فراهم نماید 

در این  .خواهند نمودگناها آنها را همراهی شد ودر تنخواهد بدینوسیله جامعه محلی از عملکرد تیم توسعه مطلع 
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لذا ناظر هنگام نظارت باید با مردم گفتگو . جامعه رضایت مندي حاصل می شود ومردم از رهبران خود راضی هستند

نموده و ببیند که مردم تا چه حد در جریان فعالیت تیم توسعه قرار دارند و آیا از نحوه عملکرد آنها راضی هستند ؟ 

بل ذکر اینست که ناظر نباید تنها با نظر خواهی از یک یا دونفر نظر نهایی دهد  بلکه حداقل این گفتگو با ده نکته قا

نفر از اقشار مختلف انجام شود سپس تصمیم گیري کند که نظرات مردم در مورد عملکرد تیم چگونه است ؟ 

اعضاي شوراي اسالمی  مثأل. نها  می باشدانتخاب مجدد آ ،مالك دیگررضایت مندي جامعه از فعالیت تیم توسعه 

  .که براي چندمین بار انتخاب شده اند حاکی از رضایت مندي جامعه  از  عملکرد آنها است 

  ؟ انتقال می دهندمحلی  خود را به تیم توسعه تحت پوشش  خوشه  نیازهايسرخوشه ها -:سئوال

اساس پرسشنامه کشوري ، فرم نیازسنجی تکمیل سرخوشه ها براي نواحی تحت پوشش خود باید بر:  شیوه کار 

نمایند وپس از جمع بندي، آنها را دراختیار تیم توسعه قرار دهند ضمنا تیم توسعه نیز براي اطالع رسانی به خانوار ها 

تیم توسعه باید به هر سرخوشه یک شماره اختصاص دهد ویک پوشه جداگانه نیز . از سرخوشه ها باید استفاده کنند

ناظر باید هنگام .هر سرخوشه در پوشه مخصوص خود نگهداري شود  هايکلیه فعالیتباید. دریگبآن در نظر  براي

     .مدارك مربوط به سرخوشه هارا رویت نموده واز تعامل آنها با تیم توسعه سئوال نماید ،نظارت

  ؟و سرخوشه ها همکاري وجود دارد محلی بین تیم توسعه -:سئوال

براي یکپارچه کردن  برنامه ریزي، منابع، بسیج جامعه و اجراي پروسه و سهیم شدن در ا طالع رسانی   :شیوه کار 

 ياطالع رسانی و ارتقا/در انتقال آموزش هاي بهداشتی. باید بین سرخوشه ها وتیم توسعه همکاري وجود داشته باشد

با تمرکز بر روي فعالیت (هاي اجتماعی  سطح کیفیت زندگی سالم از طریق سرخوشه ها ورابطین محلی و سازمان

تیم توسعه با تعا مل با سرخوشه ها می تواند به ترویج  برنامه .همکاري بوجود آید باید )هاي اصلی سالمت وتوسعه

بطور روشن وبراساس نیازهاي ضروري جامعه و باتوجه به قوانین ،به اهداف توسعه محلی دست یابد ناظر باید نمونه 

اگر مستنداتی دردفتر  ها یی که در سطح محلی باکمک سرخوشه ها انجام شده است را از نزدیک ببیند واي از فعالیت
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کمیته توسعه براي جلب مشارکت جامعه در برنامه هاي توسعه اي باید از . بررسی نماید راکمیته توسعه وجود دارد 

زارش عملکرد آنها را بصورت مکتوب در دفتر ها بعنوان نمایندگان مردم در فعالیت ها استفاده نماید و گ سرخوشه

     .توسعه نگهداري نماید 

  ؟ و افراد بیکار را شناسائی کرده است ، معلولافراد فقیر، بی سرپرست محلیتیم توسعه   -:سئوال

تیم توسعه با کمک  سرخوشه ها بایدخانواده هاي فقیر و نیازمند به انجام برنامه هاي اجتماعی و رفاهی را : شیوه کار 

براي عبور ومرور معلولین باید تمهیداتی صورت گیرد تا افراد معلول . شناسایی و آنها را در اولویت برنامه قرار دهند

نجام فعالیت هاي فقرزدایی و ایجاد صندوق توسعه محلی و ا. بتوانند به راحتی در سطح جامعه رفت وآمد کنند 

اجراي توسعه اقتصادي و درآمدزا  از قبیل کارتهاي کوچک اعتباري براي خانواده هاي فقیر ،زنان سرپرست 

وجود آموزشهاي مرتبط با تکنولوژي به منظور افزایش خود .خانواده و نیازمندان باید در اولویت کارها  قرارگیرد 

لی و رشد حرفه اي براي جوانان بیکار و معرفی ابتکاراتی براي افزایش خوداشتغالی و ایجاد فرصتهاي شغلی و اشتغا

حرفه اي و توسعه فرصتهاي بازاریابی براي محصوالت محلی از دیگر برنامه هاي تیم توسعه براي فقر زدایی در 

ا توجه کند وببیند چه کسانی در اولویت دریافت این ناظر در هنگام بازدید باید به این فعالیته. سطح محلی میباشد 

تسهیالت قرار گرفته اند وتاچه اندازه به این گروه خاص توجه شده است ؟ با بررسی شرح حال افراد دریافت کننده 

  . وام وفرصت هاي شغلی میتوان به این هدف دست پیدا کرد

  

  

  

  

   



  

 CBIدستور العمل چگونگی نظارت وپایش در برنامه   محیط وکارمرکز سالمت 

58  

 

  بررسی پروژه: مبحث 

  

پروژه 

  هاي

  درآمدزا

  ......تعداد اجرا شده  منطقه مجري طرحتعداد پروژ ه هاي درآمدزا در 

تعداد درحال 

  ......اجرا

ا، برخی از ه رویت لیست پروژه

آنهارابطور تصادفی انتخاب کنید 

  وبازدید نمایید

.....................تعداد  تعداد خانوارهاي ذینفع از پروژه هاي درآمدزا 

.  
  

پروژه 

  هاي

  اجتماعی

  ......تعداد اجرا شده  منطقه مجري طرحتعداد پروژه هاي اجتماعی در 

تعداد درحال اجرا 

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

ا، برخی از ه رویت لیست پروژه

آنهارابطور تصادفی انتخاب کنید 

  وبازدید نمایید

    .....................تعداد  تعداد افراد ذینفع از پروژه هاي اجتماعی

  

  )درحال اجرا و اجرا شده ( منطقه مجري طرحتعداد پروژ ه هاي درآمدزا در  -:سئوال

تیم توسعه پس از نیاز سنجی از خانوارها و اولویت بندي آنها، براي رفع مشکالت مطرح شده از طریق  :شیوه کار

نیاز ها را ) نمایندگان ادارات وبا حضور فرماندار ویا نماینده استاندارمتشکل از ( جامعه باید در جلسه تیم بین بخشی

براي . سپس باکمک نمایندگان ادارات ومشارکت جامعه در جهت رفع آن مشکالت اقدام نمایند .مطرح نماید 

یباشد سپس م ،اجرایی شدن هر اقدام نیاز به تهیه پروپوزال پروژه توسط دستگاه مربوطه با همکاري تیم توسعه محلی

لذا  .دنودر نهایت بصورت پروژه در جامعه به اجرا در می آی فتهپروپوزال ها در دستگاه مربوطه مورد بررسی قرار گر

ناظر باید هنگام نظارت از تیم توسعه سئوال نماید که چه تعداد پروژه دراین منطقه اجرا کرده اند ؟ ممکن است 

 باشدوهنوز به اتمام نرسیده  بودهبه اتمام رسیده باشد ویا تعدادي درحال اجرا هنگام بازدید ناظر، تعدادي از پروژه ها 

بنابراین همۀ این  موارد را باید ناظر لحاظ نماید وبهتر است از یک الی دو پروژه تمام شده ویادر حال اجرا نیز . 

یت هاي پروژه ها نیز در دفتر ضمنا باید گزارش فعال. به صحت وسقم اطالعات پی ببرد  ،بازدید نماید وبا مشاهده

  توضیحات  نتایج بازدید  شاخص ها  اجزاء



  

 CBIدستور العمل چگونگی نظارت وپایش در برنامه   محیط وکارمرکز سالمت 

59  

 

یاد . کمیته توسعه محلی نگهداري شود تا ناظرین به راحتی بتوانند به مدارك ومستندات آنها دسترسی پیدا نمایند 

  .آوري میگردد ممکنست این پروژه ها اجتماعی ویا درآمدزا باشند 

  تعداد خانوارهاي ذینفع از پروژه هاي درآمدزا -:سئوال

اجتماعی و در راستاي  –پروژه هاي درآمدزا با هدف کسب درآمد و به منظور بهبود وضعیت اقتصادي  :شیوه کار

این پروژه ها می توانند با ایجاد فرصت مناسب . د ناهداف توسعه پایدار با محوریت سالمت انسان تدوین می گرد

. نوار ها مورد استفاده عموم قرار گیرند براي توسعه مهارتها و تولید محصوالت و در جهت باال بردن سطح درآمد خا

دامداري ،صنایع دستی ،صنایع غذایی،صنایع کوچک داخلی، مشاغل فنی ،کشاورزي و :پروژه هاي درآمدزا از قبیل 

انجام اینگونه برنامه ها به کاهش فقر در جامعه وافزایش درآمد خانوار ها کمک  می نماید و زمانی که . دنمی باش... 

هرچه تعداد افراد مشارکت .خانواده  افزایش می یابد کلیه افراد آن خانواده   از آن بهره مند می شوند در آمد یک 

ا ناظر باید هنگام نظارت، تیم توسعه محلی ذل کننده در اینگونه پروژه ها  بیشتر باشد ، آن پروژه با ارزش تراست و

تعداد خانواده هایی . د که افراد بیشتري در آن دخالت دارندراتشویق نماید تاپروژه هایی را در اولویت اجرا قرار دهن

 .که براي آنها پروژه درآمد زا اجرا شده است تعدادذینفعان محسوب می شوند 

  منطقه مجري طرح  تعداد پروژه هاي اجتماعی در  -:سئوال

آب، محیط  تامین،  تغذیه ومواد غذائی سالمتی ، ) بهبود وضعیت(توسعه پروژه هاي اجتماعی عمدتا به   :شیوه کار

پروژه ها  اینمقصود از . دنمهارت ها مربوط می شو نیزواد، رفاه اجتماعی و س، تعلیم و تربیت و سازي آنزیست و به

چنانچه جامعه اي :مثال . می باشدسالمتی  ملموس با پیامدهاي مردمتوسعه انسانی و بهبود کیفیت زندگی  يارتقا

واین یکی از نیازهاي مردم است که در نیازسنجی به آن اشاره (خواهان لوله کشی گاز بصورت شبکه اي باشند 

سپس نماینده شرکت گاز با .تیم توسعه محلی باید این نیاز را در جلسه تیم بین بخشی مطرح نماید . )کرده اند 

وپیش نویس پروپوزال لوله کشی گاز را . خذ موافقت شرکت مربوطه نماید بررسی موضوع از نظر قانونی اقدام به ا

سپس آن را در دستور کار شرکت گاز قرار داده  و عملیات اجرایی آن . باهمکاري تیم توسعه محلی تهیه کند 
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د را کیفیت زندگی افراد جامعه می شو يتعداد پروژه هاي اجرا شده در سطح محلی که باعث ارتقا.شروع میگردد 

  .ناظر باید بعنوان پروژه اجتماعی یاد داشت کند

  اجتماعیذینفع از پروژه هاي  افرادتعداد  -:سئوال

   هايرنامه ب در راسـتايپــروژه ها را  طبق نیـــــازهاي ارزیابی شـــده و  کمیته توسعه جامعه محلی ،:  شیوه کار

کسب شده از منطقه به براساس اطالعات را هاي اجتماعی  از پروژه این کمیته  فهرستی. می کند تدوین اي  توسعه

منظور انطباق با رویکردهاي توسعه اي خالق تهیه نموده و اقدام به تهیه پروپوزال با کمک تیم  بین بخشی می نماید 

نیازهاي  ه کردنبرآورد در راستايمناسب  مداخالتو ارائه  مبتکرانهقویت ایده هاي کلی، ت  هدفواقع   در  . 

وقتی یک پروژه اجتماعی در یک جامعه انجام میشود کلیه جمعیت موجود درآن جامعه . می باشدجامعه توسعه اي 

  جمعیت ساکن در آن منطقه محسوب میشود  ،از آن سود میبرند ولذا تعدادافراد ذینفع در آن پروژه
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  در روستا امور مالی مدیریت

  بررسی مستندات  خیر          بلی    ؟تشکیل شده است وام روستا ندوق در گردشص

  بررسی مستندات  خیر          بلی    ؟صندوق در گردش مطابق با دستورالعمل مالی است

  بررسی مستندات  خیر          بلی    ؟دستورالعمل مالی مطابق با ضوابط منطقه تدوین شده است

  بررسی مستندات  خیر          بلی    ؟دستورالعمل بازپرداخت و یا تاخیر وام تدوین شده است

از وامهاي صندوق  ومعلول زنان، افراد فقیر، بی سرپرستها، افراد بیکار

  ؟استفاده می کنند 

  خیر          بلی  
  بررسی مستندات

  مراجعه به سوابق مالی  خیر         بلی    ؟مردم روستا در تقویت مالی صندوق مشارکت نموده اند

  پرسش از اعضاي صندوق  خیر         بلی    ؟اعضاي صندوق با آئین نامه و دستورالعمل هاي مالی آشنایی دارند

  مشاهده دفاتر  خیر        بلی    ؟می باشد  لیتها صندوق توسعه داراي دفاتري جهت ثبت فعا

پروژه ها درمحل صندوق نگهداري کلیه اسنادومدارك مربوط به 

  ؟ شود می

  خیر        بلی  
  مشاهده سوابق

  

  ؟تشکیل شده است وام روستا ندوق در گردشص -:سئوال
  

اعضاي کمیته توسعه روستا پس از دریافت آموزشهاي الزم در زمینه توسعه منابع اشتغال زا یک صندوق   :شیوه کار

آحاد مردم روستا در آن مشارکت دارند و با شکل گیري فعالیت هاي در گردش را تشکیل  می دهند بطوریکه 

باقی  اــدر روست ا و بازپرداخت وام ـاین صندوق تا زمان پایان پروژه ه .داري صندوق تضمین می شودـدرآمدزا پای

تامین خواهد موسسات خیریه /منابع مالی صندوق توسط جامعه محلی ، دولت و سایر سازمانهاي غیر دولتی . می ماند

سازمان جهانی بهداشت براي ایجاد صندوق هاي محلی ، )(BDN نیاز هاي اساسی توسعه  ۀدرزمان پایلوت برنام.( شد 

 سرمایهمابقی  و کرد کمکوام درگردش  بصورتپنج میلیون تومان به هر صندوق  مبلغ ،در روستاهاي مجري 

شارکت مالی مردم در هر روستا بسته به توان مالی مردم میزان م. گردیدصندوق هم از طریق مشارکت مردم تکمیل 

  توضیحات  نتایج بازدید  شاخص ها



  

 CBIدستور العمل چگونگی نظارت وپایش در برنامه   محیط وکارمرکز سالمت 

62  

 

براي  تشکیل مورد نیاز  گسترش برنامه درمابقی روستا ها مبلغ اولیه  بعد ها هنگام ) .بودآن روستا باهم متفاوت 

  .می شدصندوق از طریق فرمانداري شهرستان تامین 

در زمینه امور مالی بمنظور انجام فعالیتها است ، عالوه هدف امور مالی جامعه، ساختن جامعه اي خود کفا و خودباور  

هم چنین امور مالی جامعه، از طریق حمایت از . بر این امور مالی جامعه قصد دارد توسعه خود پایدار را نیز ترویج دهد

توانمند  طرحهاي مالی براي اقشار کم درآمد و فقیر تر جامعه به منظور  ارائه و)  microcredit(اعتبارات کوچک 

توسعه اقتصادي  و  يساختن و قادر نمودن آنان به حفظ سالمت و بهره وري و ارزش قائل شدن براي آنان، سبب ارتقا

ناظر در هنگام نظارت در روستا باید کلیه مدارك مربوط به تشکیل صندوق که در دفتر . کاهش فقر نیز می گردد

رك مربوط به اسناد پرداخت وام و برگه هاي بازپرداخت کمیته توسعه روستا نگهداري می شود به همراه مدا

  .را بررسی نماید) فصلی(صورتحساب وامهاي بازپرداخت شده 

  ؟است مطابق با دستورالعمل مالی  ندوق در گردشص -:سئوال
  

صندوق توسعه جامعه، مکانیسمی براي تقویت پایداري ابتکارات جامعه محور بوده و از طریق مساعدت و  :شیوه کار

صندوق . تقسیم منافع بین اعضاءجامعه، توسعه مشارکت محلی را مستقیمأ و نیز بصورت غیر مستقیم ترغیب می نماید

دست آمده ذینفعان از طرحهاي درآمدزائی ب) بر اساس توافق جامعه% 10تا % 5(توسعه جامعه شامل بخشی از سود 

براي دریافت وام از صندوق وباز پرداخت آن باید . که بوسیله ابتکارات جامعه محور حمایت می گردند، می باشد

این دستور العمل با در نظرگرفتن شرایط اقتصادي .دستورالعملی توسط اعضاي صندوق تهیه وبه اطالع عموم برسد 

کمیته توسعه جامعه و تیم بین بخشی به همراه ذینفع بهنگام . گردد ودرهر روستا متفاوت است جامعه محلی تدوین می

و )امکان سنجی(که خود بستگی به ماهیت،عملی بودن(تصویب هر پروژه درآمدزا ، درصد سود باز پرداخت وام، 

یک نسخه از دستورالعمل تنظیمی را  ناظر در هنگام نظارت باید. را تعیین خواهند نمود )سود مورد انتظا ر پروژه دارد

دفتر کمیته توسعه روستا نصب شده باشد تا  دررویت نماید ضمنا شرایط در یافت وام از صندوق نیز باید در مکانی 

  . مد نظرقرار دهدنیز را این نکته ناظر باید . براي اهالی قابل رویت باشد 
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  ؟ تدوین شده استدستورالعمل مالی مطابق با ضوابط منطقه  -:سئوال

دستور العمل  مالی باید با در نظرگرفتن شرایط اقتصادي جامعه محلی تدوین گردد ودرهر روستا متفاوت   :شیوه کار

میزان سود مشارکت را افزایش دهد تا از درآمد باید  استاگر روستایی از تمکن مالی خوبی برخوردار . میباشد 

در مناطقی که اهل تسنن زندگی می کنند این سود هارا . روستا استفاده نماید حاصله بتواند براي پروژه هاي اجتماعی 

کنند و لذا دستورالعمل آنها با مناطق شیعه نشین متفاوت است در این مناطق فرد پس از پایان پرداخت  ربا محسوب می

کند واعضاي  معین میپردازد واین مبلغ را خود شخص  وام خود به دلخواه مبلغی را بعنوان هدیه به صندوق می

  .کمیته هیچگونه مبلغی راپیشنهاد نمی کنند  نظارت براین بند نیز مانند بند قبلی می باشد

  ؟دستورالعمل بازپرداخت و یا تاخیر وام تدوین شده است -:سئوال

 نکاتکلیه واعضاي صندوق در اولین اقدام باید دستور العمل هاي اجرایی براي صندوق تدوین نمایند  :شیوه کار 

هر چند سال یکبار مورد بازنگري قرار  باید د این دستور العملهانگرد شفافمورد ابهام نیز باید دراین دستورالعمل 

بطور اقساط ماهیانه ویا یکجا در هنگام برداشت ( چگونگی باز پرداخت وام توسط ذینفع، :مواردي از قبیل. د نگیرب

ز پرداخت وام ، بخشیدن ویا به تاخیر انداختن باز پرداخت در صورتی که وام مجازاتهاي تاخیردر با.......) محصول و

گیرنده بعلت مشکالت پیش بینی نشده نتواند بموقع وام خود را پرداخت نماید از مواردي است که باید در این 

  .ر آن را گوشزد نماید و نکات ابهام دا ودهرا مطالعه نم هاناظر باید این دستورالعمل. دنپیش بینی گرد هادستورالعمل

  ؟از وامهاي صندوق استفاده می کنند ومعلول زنان، افراد فقیر، بی سرپرستها، افراد بیکار -:سئوال

باید کمیته توسـعه روسـتا    .فلسفه وجودي رویکرد ابتکارات جامعه محور توانمند کردن افراد نیازمند میباشد  :شیوه کار

 .ذف سـود مشـارکت آنهـا رایـاري نمایـد     اینگونه افراد را در اولویت پرداخت وام قرار دهـد وبـا حـداقل سـود ویـا حـ      

سرخوشه باید افراد نیازمند دریافـت وام خوشـه خـود را بـه کمیتـه توسـعه       . تشخیص فرد نیازمند بعهده سرخوشه است 
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ناظر در هنگام نظارت باید لیست این افراد را از اعضـاي صـندوق   . ر اولویت قرار دهدمعرفی نماید وکمیته نیز آنها را د

  .توسعه طلب نماید 

  ؟   مردم روستا در تقویت مالی صندوق مشارکت نموده اند-:سئوال

کمکهاي صندوق توسعه جامعه به حساب وجوه در گردش واریز و بصـورت محلـی توسـط کمیتـه توسـعه      :  شیوه کار

کمکهاي پولی و غیر پولی به صندوق توسـعه جامعـه مـی تواننـد بـراي حمایـت از فعالیتهـاي        . داري میشوندجامعه نگه

و نیـز مخـارج   ) catastrophic(توسعه اي جامعه، اقداماتی به نفع افراد مستمند، ابتکارات رفاهی، مخارج فاجعه آمیز 

در پایان هرسال بسته بـه تـوان مـالی اهـالی بهتـر      . گیرندعملیاتی بمنظور تداوم برنامه در سطح جامعه مورد استفاده قرار 

. مبالغی را به پس انداز هاي خود در صـندوق اضـافه نماینـد     ،است براي تقویت بنیه مالی صندوق ،اهالی بصورت سهم

نـاظر بایـد مـدارك    . تعیین میزان افزایش سهام بعهده کمیته توسعه روستا وبنـا بـه پیشـنهاد اعضـاي صـندوق مـی باشـد        

  . ومستندات مالی مربوطه را رویت نماید 

  ؟ دارنداعضاي صندوق با آئین نامه و دستورالعمل هاي مالی آشنایی -:سئوال

نماینده صندوق . ایده آل است که براي هر روستا بطور جداگانه یک حساب اصلی صندوق افتتاح گردد:  شیوه کار

جمع وجوهات . این حساب را مدیریت نمایند بصورت مشتركتوسعه جامعه بهمراه رئیس کمیته توسعه روستا باید 

بالفاصله پس  صندوقوجوهات  زیراساب سپرده شود، براي یک دوره کوتاه مدت گذرا بایستی به این ح آوري شده

به ذینفعان  )برنامه توسعه ناحیه اساسبر (و عملی بودن هر یک ازپروژه هاي اجتماعی و درآمدزا  نهاییاز تائید 

دیگر . ذینفعان پرداخت گردد/ این وجوهات باید از طریق یک چک با امضاء هردو نفر به ذینفع . گرددمیپرداخت 

ناظر باسئوال کردن از اعضا میتواند به این . دوق نیز باید از کلیه دستورالعملهاي صندوق مطلع باشند اعضاي صن

  .موضوع پی ببرد
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  ؟   می باشد  لیتها صندوق توسعه داراي دفاتري جهت ثبت فعا -:سئوال

تـیم بـین بخشـی بایـد      براي اجراي یک پروژه درآمد زا ویا اجتماعی ، اعضاي صندوق با کمک ذینفعـان و  :شیوه کار

راهنمـاي آموزشـی ابتکـارات    146و139چگـونگی تـدوین تهیـه پروپـوزال در صـفحات      . یک پروپوزال تهیه نمایند 

و     4.7.2و     4.7.1اعضاي صندوق بر اساس دستورالعمل منـدرج در پیوسـت هـاي   .آمده است  2جامعه محور جلد 

نـاظر بادیـدن ایـن دفـاتر بـه       .براي بیالن کاري صندوق تهیه کننـد باید دفاتري را  2در راهنماي آموزشی جلد   4.7.3

  .میزان دقت عمل اعضاي صندوق پی خواهد برد 

  شود؟ ق نگهداري می کلیه اسنادومدارك مربوط به پروژه ها درمحل صندو -:سئوال

مدارك مربوط به فعالیت هاي صندوق توسعه باید در دفتر کمیته توسعه روستا در یک فایل بطور جداگا نه   :شیوه کار

همیشه مباحث مربـوط  .نگهداري شود تا هر زمان که نیاز به یکی از آن اسناد بود بتوان فوري به آن دسترسی پید ا کرد 

وق باید به گونه اي روشن  عمل نمایند که کمترین آسـیب  به امور مالی بحث برانگیز و شبهه دار است لذا اعضاي صند

ناظر درهنگام مراجعه به دفتر کمیته روستا باید این اسناد را بادقت ووسـواس خـاص نظـارت    . به فعالیت آنها زده شود  

  .نماید 

  

  

  

  

  توضیحات  نتایج بازدید

  موانع و مشکالت

  مشاهده شده
  

  توصیه ها

  وپیشنهادات
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  موانع ومشکالت مشاهده شده  -:سئوال

 *مشکالت را شناسایی کند *کسب اطالعات از طریق پایش و نظارت کمک می کند تا مدیر برنامه  :شیوه کار

  .و راه را براي دستیابی به اهداف فراهم سازد *براي رفع مشکالت چاره اندیشی نماید *را بفهمد هاکمبودها و چالش

گران، کمیاب و مشکل است بنابراین نظارت باید با هدف مشخص در جهت بهبود کیفیت خدمات ،کسب اطالعات  

نظارت در واقع بخشی از فرآیند مدیریت است که . و به منظور بازنگري در برنامه و برنامه ریزي هاي آینده انجام گیرد

در جامعه، تدارکات ، میزان بکارگیري  بوسیله آن می توان میزان پیشرفت کار، کفایت آموزشها، میزان تغییر رفتار

منابع، شناسایی منابع موجود محلی، رفع مشکالت پیش بینی نشده در زمان طراحی برنامه، جلوگیري از وقایع 

لذا ناظر در هنگام نظارت باید با .ناخوشایند، پیش بینی نیازها و برنامه هاي آتی و جلب رضایت مردم را بدست آورد 

به همۀ نکات اشاره شده دقت نماید و نظارت جامع نگر داشته  باشد و در جهت رفع مشکالت وسواس ودقت کافی 

  .و بازخوراند آن را دراختیار مسئوالن محلی ومیانی قراردهد )و نه مچ گیري(نظارت کند 

 توصیه ها وپیشنهادات -:سئوال

 
مه تعیین شده براعتبار و کارآمدي برنامه اگر چه داشتن یک نظام نظارت و پایش شفاف و منطبق با برنا:  شیوه کار

دیدگاهها و برخورد غیر . صحه می گذارد ولی اعضاي تیم اجرا کننده عهده دار روند صحیح اجراي برنامه هستند

به منظور اجتناب از بروز چنین . مسئوالنه هر یک از افراد ممکن است در مدیریت صحیح برنامه اختالل ایجاد نماید

توسط مسئولین و مقامات ذیربط برنامه در سطوح استانی و کشوري  ،از نحوه عملکرد فعالیت هاوضعیتی، نظارت 

نظارت گروه،  ،باید با استانداردهاي باالي مدیریت و رهبري) ناظرین(در این راستا ناظر . ضروري و حیاتی است

وصیه هایی در جهت پیشرفت برنامه به واحیانا ت. حمایت و راهنمائیهاي الزم را در حوزه عملکرد برنامه بعمل آورند

  .مایدن ارائه دست اندرکاران برنامه
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  شرح

  چک لیست نظارت

  از دبیرخانه هاي

  شهرستان و استان
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  )اولین بازدید( ستانیي وابراي ناظرین کشوروپایش مبتنی برشواهد  تچک لیست نظار

  دبیرخانه شهرستان   /    دبیرخانه استان                                                                  

ناظرین چنانچه ابتدا در استان . از این چک لیست براي نظارت در سطح شهرستان وهم چنین استان استفاده می گردد 

براي دبیرخانه استان تکمیل نمایند وسپس به اتفاق هماهنگ حضور پیدا می کنند باید یک نسخه از این چک لیست را

کننده استانی در سطح شهرستان حضور یافته وازدبیرخانه شهرستان بازدید نمایندو یک نسخه دیگراز چک لیست را 

  .براي شهرستان تکمیل نمایند  

  مبحث دبیرخانه وتیم بین بخشی

  توضیحات  نتایج بازدید  شاخص ها  ءاجزا 

  

  

  

  

  دبیرخانه

  و

  تیم

  یبین بخش

  

  

  

  

  

  

  

  

  مشاهده  خیر            بلی  ؟شهرستانی تشکیل شده است/ دبیرخانه استانی

  نام وتعداد افراد معرفی شده  خیر            بلی  ؟ست شهرستانی تشکیل شده ا/تیم بین بخشی استانی

بررسی برخی از اقدامات انجام  خیر           بلی  ؟شهرستانی همکاري دارند/دبیرخانه و تیم بین بخشی استانی

 شده

 بررسی  صورتجلسات خیر          بلی  نمایندگان ادارات درجلسات شرکت فعال دارند؟

 ودبیرخانه ادارات توسط تیم بین بخشیسهم ومیزان مشارکت 

  ؟شده استمشخص 

بررسی  نحوه مشارکت              خیر           بلی

  تخصیصی واعتبارات

براي جلب حمایت وهمکاري مدیران وکارشناسان ادارات جلسه 

  توجیهی تشکیل شده است؟

بررسی صورتجلسات و   خیر            بلی

  گزارشات

تیم بین بخشی و جوامع محلی براي تدوین طرح ها همکاري  بین

  ؟ وجود دارد

  خیر            بلی
  بررسی پروژهاي تدوین شده

و سرخوشه ها  محلیتیم بین بخشی در انتخاب کمیته توسعه 

  ؟همکاري داشته است

  خیر          بلی

  

چگونه ؟ آیا شواهدي دراین 

  زمینه دردسترس میباشد

و سرخوشه ها همکاري داشته  CDCs تیم بین بخشی در آموزش 

  ؟است

چه کسانی؟ رویت /چگونه   خیر          بلی

  شده برنامه آموزشی تدوین

  خیر       بلی  ؟کمک می کند CDCsتیم بین بخشی در تدوین پروژه ها به 
  پرسش از کمیته توسعه محلی

  خیر          بلی   ؟ندکحمایت می CBIتیم بین بخشی از پروژه هاي 
  پیگیري پروژه در ادارات تابعه
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  ؟شهرستانی تشکیل شده است/ دبیرخانه استانی -:سئوال

تشکیل دبیرخانه در سطح استان ویک دبیرخانه ،اولین قدم پس از توافق اجراي برنامه در جلسه استانداري :  شیوه کار

 2راهنماي آموزشی جلد  31شرح وظایف ومعیار انتخاب اعضاي دبیرخانه ها در صفحه .در سطح شهرستان میباشد 

رخانه ها مطلع گردد و از امکانات موجود در آن بازدید ناظر در اولین مالقات باید از تشکیل دبی. آورده شده است

  .با معاونت بهداشتی استان و سایر مسئولین مربوطه گفتگو نماید  باشدنماید چنانچه طبق ضوابط تشکیل نشده 

  ؟شهرستانی تشکیل شده است/تیم بین بخشی استانی -:سئوال  

کلیه .پس از تشکیل دبیرخانه ها  قدم بعدي تشکیل تیم بین بخشی در سطح استان وشهرستان می باشد : شیوه کار

 حکم. ادارات موجود در سطح استان وشهرستان باید یکنفر نماینده بعنوان هماهنگ کننده به دبیرخانه ها معرفی نمایند

.  صورت می پذیرداستان توسط استاندار به دبیرخانه ها  این نمایندگان در سطح شهرستان توسط فرماندار ودر سطح

ناظر . آورده شده است  2راهنماي آموزشی جلد  31شرح وظایف و معیار انتخاب اعضاي تیم بین بخشی در صفحه 

  .با رویت اسامی ، سمت و نام ادارات  از تعداد افراد تیم بین بخشی مطلع می گردد

  ؟شهرستانی همکاري دارند/استانی دبیرخانه و تیم بین بخشی -:سئوال

. ید یک رابطه کاري محکم و دوستانه وجود داشته باشد رخانه ها و اعضاي تیم بین بخشی بابین اعضاي دبی: شیوه کار

  . مکانیسم همکاري بین بخشی درمالقاتهاي ماهیانه که براي برنامه هاي مختلف سالمت انجام می شود گسترش می یابد

درسطح استانی و . ونظارت بر روي مداخالت برنامه سالمت در این نشست ها پیوند زده می شود تأمین ، پشتیبانی

کشوري کمیته هماهنگی بین بخشی باید براي تحقیق در منابع و نظارت وپایش ازفعالیت هاي بهداشتی در منطقه تحت 

 ،سازمانهاي اجرایی مداخله کنندهتوسعه چندبخشی اجتماع محوربا افزایش شرکا از دیگر . سازماندهی شوند ،پوشش

امر سالمت با مکانیسم همکاریهاي مناسب وبراساس اولویت نیازهاي محلی و عالقمندي بخشها و تضمین براي  در

ناظر با مالحظه اقدامات انجام شده توسط تیم بین بخشی با کمک اعضاي . پوشش نیازهاي اساسی توسعه انجام میگیرد
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الزم به ذکر است که این آیتم باید در تمام دوره هاي نظارتی . اري بین آنها پی خواهد برد دبیرخانه ها به میزان همک

  .مد نظر ناظر قرار گیرد 

  نمایندگان ادارات درجلسات شرکت فعال دارند؟ -:سئوال

از در سطح شهرستان واستان تیم هاي بین بخشی باید در جلسات حضور فعال داشته باشند چنانچه بعضی : شیوه کار

نمایند گان در جلسات بطو رمنظم شرکت نمی کنند دبیرخانه باید علت آن را از اداره مربوطه سئوال نماید واگر غیبت 

ناظر . ها ادامه یابد باید در جلسات استانداري ویا فرمانداري مطرح گردد وقضیه از طریق این دو ارگان پی گیري شود

  .ه این سئوال پی خواهد برد با رویت صورتجلسات و اسامی شرکت کنندگان ب

  ؟شده استمشخص  ودبیرخانه ادارات توسط تیم بین بخشیسهم ومیزان مشارکت  -:سئوال

به همکاري گرفته  ،با توجه به قوانین اداره  تابعهوتیم بین بخشی باید بر اساس نیازهاي محلی و منابع مرتبط :  شیوه کار

تیم بین بخشی باید  يباحضور کلیه اعضا. با پذیرش نقش هاي مرتبط باید انجام شود CBIتوجیه و آموزش . شوند

در تدوین برنامه عملیاتی توسط دبیرخانه ها . هماهنگی تدوین شود   ۀبرنام ،براي نظارت بر فعالیت هاي چند بخشی

باید با مشارکت کلیه اعضا  تدوین برنامه عملیاتی .مشخص وبه آنها ابالغ گردد يباید نقش ووظایف هریک از اعضا

ناظر با رویت برنامه عملیاتی و میزان مشارکت هریک از ادارات در پروژه هاي تدوین شده  ، به میزان . انجام شود 

   .مشارکت بخشها پی خواهد برد

  

براي جلب حمایت وهمکاري مدیران وکارشناسان ادارات جلسه توجیهی تشکیل شده  -:سئوال 

  است؟

مت جامعه مسئولیتی مشترك است و همکاري همه نهادهاي دولتی و اجتماعی براي اجراي برنامه سال :شیوه کار

همکاري مؤثر به . گسترش ارتباط بین همه بخشهاي ذیربط استوموفقیت  ۀالزم ،تعاون و هماهنگی. حیاتی است

براي مدیران  باید روع برنامهاز این رو دبیرخانه استان و شهرستان قبل از ش. بصیرت و تعهد سازمانها نیاز دارد
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این عمل باعث می شود که حمایت بیشتري از برنامه . مسئول ونمایندگان ادارات جلسات توجیهی برگزار نماید 

لذا . مدیري که آگاه به برنامه باشد وآنرا پذیرفته باشد همکاري مؤثرتري خواهد داشت . در طول اجرا بعمل آید 

و از مسئولین دبیرخانه ها  ودهورتجلسات مربوط به این جلسات توجیهی را رویت نمص ،ناظر باید در هنگام نظارت

 .زمینه سئوال نماید  ایننیز در

  ؟ تیم بین بخشی و جوامع محلی براي تدوین طرح ها همکاري وجود دارد بین -:سئوال

از .رفع مشکالت جامعه ، نیازمند همکاري نهادهاي دولتی و غیردولتی است ،در رویکرد اجتماع محور :شیوه کار

این رو تیم بین بخشی باید براي حل مشکالت جامعه با کمیته هاي محلی همکاري نمایند و در تدوین طرحهاي 

ات پیگیري ضمنا نمایندگان ادارات نیز باید خواسته مردم را در ادار.محلی اعضاي کمیته هاي محلی رایاري نمایند

طرح باید نماینده مربوطه دردفتر کمیته محلی حضور یابد و اعضا را درتدوین  پیش نویسهنگام نوشتن  .نمایند

ناظر با رویت پیش نویس طرح و هم چنین سئوال از مسئول دبیرخانه به این موضوع پی خواهد . طرح یاري نماید 

  .برد

  ؟و سرخوشه ها همکاري داشته است محلی تیم بین بخشی در انتخاب کمیته توسعه -:سئوال

همه گروههاي اجتماعی بعالوه بخشهاي  ،رویکرد اجتماع محور بعنوان یک برنامه از پایین به باال :شیوه کار

مشارکت مردم از طریق اعطاي نقش فعال به . مرتبط در دولت را در یک الگوي شبکه اي سازماندهی می کند

توسعه  جهت در و فعالیتهایی بصورت داوطلبانه، هدفمند انجام.ه عموم اتفاق میافتدآنان براي فعالیتهاي مورد عالق

احساس مشترك  ،لذا با تشکیل کمیته محلی همه گروهها. فواید اصلی مشارکت مردم است  ازو رفاه اجتماعی 

 برنامه ها تر متکیو تر، آگاهتربرنامه، مسئولیت پذیر نسبت به جامعه با حس مالکیت پیدا می کنند وبراي مشارکت 

و با  ودهاز این رو تیم بین بخشی موظف است در تشکیل کمیته هاي محلی ،جامعه را کمک نم. می نماید دنبال را

  .حضور خود در جامعه محلی آنهارایاري نماید
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  ؟و سرخوشه ها همکاري داشته است CDCsتیم بین بخشی در آموزش  -:سئوال

آموزش و ظرفیت سازي . مردم به برنامه هایی عالقمندند که براساس دانش، منابع و ظرفیتهاي محلی باشد  :شیوه کار

تقویت ساختارهاي محلی براي ایفاي . جامعه و بخشهاي مرتبط، عنصر اساسی در اجراي برنامه اجتماع محور  است

ان باید ترغیب شود تا نسبت به افزایش تیم بین بخشی در شهرست.نقش جدید و مدیریت توسعه اهمیت وافري دارد

از این رو الزم است کالسهاي مهارت آموزي براي . دانش  و مهارتهاي جامعه اقدام کند تا برنامه بخوبی اجرا شود

. این دوره ها عموما توسط اعضاي تیم بین بخشی برگزار می گردد . اعضاي کمیته محلی و سرخوشه ها برگزار گردد 

ویک نسخه از برنامه آموزشی را  ودهرنامه آموزشی تدوین شده توسط دبیرخانه شهرستان را رویت نملذا ناظر باید ب

   .مالحظه نماید 

  ؟کمک می کند CDCsتیم بین بخشی در تدوین پروژه ها به  -:سئوال

یکی از فعالیتهاي مهم که در پایداري برنامه نقش بسزایی دارد تدوین پروژه هایی است که منطبق با  :شیوه کار

از این رو تیم بین بخشی باید هنگام تدوین وتهیه پروپوزال در دفتر کمیته محلی حضور یابد و  .نیازهاي محلی است

پوزال و دیدن امضاي نماینده اداره مربوطه وسئوال ناظر بارویت پرو .اعضا را در نوشتن وتدوین پروپوزال یاري نماید

  .کمیته محلی به این موضوع پی خواهد برد  ياز اعضا

  

  ؟ندکحمایت می CBIتیم بین بخشی از پروژه هاي  -:سئوال

پس از تدوین پروپوزال پروژه و تصویب آن در دبیرخانه شهرستان ، پروژه توسط فرماندار به اداره مربوطه   :شیوه کار

هنگامی که پروژه به اداره مربوطه رسید نماینده آن اداره در تیم بین بخشی موظف . سطح شهرستان ارسال میگردد  در

روند پیگیري . پیگیري نماید تا به نتیجه برسد ،است آن پروژه را که با کمک خودش پروپوزال آن راتهیه کرده است 

به نگام نظارت به آن توجه نماید و احیانا با مشاهده مستندات پروژه و نتایج حاصل از آن مطلبی است که ناظر باید ه

  . آن واقف شود 
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  مبحث مدیریت نظام اطالعاتی  

  

  توضیحات  نتایج بازدید  شاخص ها  اجزاء

  

  

  مدیریت

  

  نظام

  

  اطالعاتی

و  تبثشهرستانی / سوابق و مدارك پروژه ها در دبیرخانه استانی

  ؟ودش می  گهدارين

  مدارك راببینید  خیر       بلی

صورتجلسات را بررسی   خیر       بلی  ؟گزارش از جلسات تیم بین بخشی تهیه می شود

  کنید

گزارشات بطور مکتوب و مستند به دبیرخانه استان و کشور ارسال 

  ؟شده است

  خیر       بلی
  رویت گزارشات

 شهرستان به مقامات دبیرخانه استان و فعالیتها از طریق گزارش 

  ارسال می گردد؟

  خیر      بلی
  رویت گزارشات

سوابق و مدارك مربوط به اطالعات پایه اي خانوار و جامعه تحت 

  ؟موجود می باشد پوشش در دبیرخانه

  خیر      بلی
  مستندات رابررسی نمایید

  

  

  ؟ودش می گهدارينو  تبثشهرستانی / سوابق و مدارك پروژه ها در دبیرخانه استانی -:سئوال

-139صفحات  2براي هر پروژه باید مستنداتی بر اساس دستورالعمل موجود درراهنماي آموزشی جلد   :شیوه کار

این مستندات در سه نسخه تهیه می شود یک نسخه از آن در دفتر کمیته محلی و یک نسخه در  .تدوین گردد 147

ناظر با رویت این مستندات به سوابق و . استان و یک نسخه در اداره مربوطه نگهداري میشود / دبیرخانه شهرستان 

  .نحوه اجراي پروژه ها پی خواهد برد 

  ؟تهیه می شودگزارش از جلسات تیم بین بخشی  -:سئوال

 2راهنماي آموزشی جلد  191دبیرخانه هاي شهرستان واستان موظفند طبق فرم تنظیمی مندرج در صفحه  :شیوه کار

براي هر نشستی که ترتیب می دهند یک صورت جلسه تهیه نمایند ویک نسخه از آن را نیز به  ادارات شرکت کننده 



  

 CBIدستور العمل چگونگی نظارت وپایش در برنامه   محیط وکارمرکز سالمت 

76  

 

ابق این صورتجلسات در دبیرخانه ها نگهداري می شود ناظر باید سو. در جلسه براي پیگیري مصوبات ارسال نمایند 

پیگیري مصوبات با . هنگام نظارت این صورتجلسات را بررسی نماید وبه تاریخ آخرین جلسه برگزار شده دقت کند 

   .بررسی صورتجلسات مشخص خواهد شد

  ؟شده استگزارشات بطور مکتوب و مستند به دبیرخانه استان و کشور ارسال  -:سئوال

دبیرخانه شهرستان باید گزارش فعالیتهاي انجام شده در سطح محلی وشهرستانی را براساس فرمت گزارش  :شیوه کار

براي دبیرخانه استان ارسال نماید ودبیرخانه استان نیز موظف است ) 200الی196صفحات ( دهی درراهنماي آموزشی

ناظر باید در . خه کلی از آن را به دبیرخانه کشوري ارسال کند گزارشات را از شهرستانها جمع آوري نماید و یک نس

   .هنگام نظارت  رونوشت آخرین ارسال را رویت نماید

  شهرستان به مقامات  ارسال می گردد؟دبیرخانه استان و فعالیتها از طریق گزارش  -:سئوال

براي جلب حمایت مسئولین و پشتیبانی فنی از برنامه ضروري است که مسئولین شهرستانی واستانی از   :شیوه کار

وضعیت برنامه بطور مستمرآگاه شوند از این رو دبیرخانه ها موظف هستند که گزارش فعالیتها را بطور مرتب براي 

با رویت سوابق ارسال گزارش در . یند  فرمانداري در سطح شهرستان وبراي استانداري در سطح استان ارسال نما

  .دبیرخانه ها ناظر به این نکته پی خواهد برد

  

 سوابق و مدارك مربوط به اطالعات پایه اي خانوار و جامعه تحت پوشش در دبیرخانه -:سئوال

  ؟موجود می باشد

دبیرخانه شهرستان موظف است براي حفظ سوابق و آگاهی از جامعه تحت پوشش یک نسخه از اطالعات  :شیوه کار

این امر براي دبیرخانه استان نیاز . پایه اي  خانوار و جامعه محلی را به تفکیک محل اجرا دردبیرخانه نگهداري نماید 

پروژه بتواند وضعیت قبل از اجرا با بعد از اجرا را وجود این مستندات کمک میکند تا دبیرخانه در پایان . نمی باشد 

  .ناظر با حضور در دبیرخانه شهرستان با رویت سوابق از این امرمطلع خواهد شد.  مقایسه نماید 



  

 CBIدستور العمل چگونگی نظارت وپایش در برنامه   محیط وکارمرکز سالمت 

77  

 

  مبحث مدیریت نظام پایش  

  

  توضیحات  نتایج بازدید  شاخص ها  اجزاء

  

  

  

  

  مدیریت

  نظام

  پایش

مستندات رابررسی   خیر         بلی  است ؟جهت نظارت ، برنامه بازدید تدوین شده 

  نمایید

و بررسی   و ناظرین اسناد مربوط به امور مالی توسط دبیرخانه 

  ؟کنترل می شود

مستندات رابررسی   خیر         بلی

  نمایید

اجتماعی نظارت  وتیم بین بخشی بر اجراي پروژه هاي درآمدزا 

  ؟دارد

رابررسی مستندات   خیر         بلی

  نمایید

در گردش  وام در زمینه صندوق BDNدستورالعمل ها و موازین 

  ؟رعایت می شود

اسناد روستا بررسی   خیر         بلی

  شود

 جوامع محلیدبیرخانه بر صحت اطالعات جمع آوري شده از 

  ؟نظارت دارد

چگونگی آن بررسی   خیر         بلی

  شود

  رویت برنامه  خیر         بلی  ؟تدوین کرده استدبیرخانه برنامه عملیاتی 

موانع و 

  مشکالت

  مشاهده شده

  

  توصیه ها

  وپیشنهادات

  

  

  جهت نظارت ، برنامه بازدید تدوین شده است ؟ -:سئوال 

درسطح شهرستان تیم بین بخشی باید براي نظارت بر فعالیت هاي چند بخشی هماهنگ شوند توجیه و   :شیوه کار

دبیرخانه شهرستان موظف است با هماهنگی سایر بخشهاي  .با پذیرش نقش هاي مرتبط باید انجام گیرد CBIآموزش 

توسعه برنامه بازدید از مناطق تحت پوشش راتدوین کند و یک نسخه از آن را براي اطالع به ادارات ذیربط ارسال 

این بازدید ها ممکن است بطور گروهی و یا بطور  .هم چنین یک رونوشت نیز به فرمانداري ارسال نماید ،نماید

تیم بین بخشی از مناطق در گیر در طول اجراي برنامه  ينچه که مسلم است باید همه اعضاآانفرادي انجام گیرد ولی 

ناظر هنگام بازدید از  .ثرترخواهد بودؤگروهی انجام گیرد ماین بازدیدها بصورت و اگر بطور مکرر بازدید نمایند

  .توجه نماید  ي انجام شدهوبه تاریخ بازدید ها ودهخانه باید برنامه تدوین شده را رویت نمدبیر
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  ؟و کنترل می شودبررسی   و ناظرین اسناد مربوط به امور مالی توسط دبیرخانه  -:سئوال

. مدیریت امور مالی همیشه مسئله بسیار حساسی است، بنابراین نیازمند نظارت و پایش دائمی می باشد  :شیوه کار

دبیرخانه باید یک نقش رهبري اتخاذ نماید و اطمینان حاصل کند که فعالیتهاي کمیته مالی در روستا داراي یک 

ین پروژه ها باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا اسناد مربوط به وام ها وهمچن. سیستم موثر کنترلی و تعادلی می باشد

ناظر باید هنگام نظارت دقت نماید که دبیرخانه شهرستان تاچه  .از هرگونه سوء ظن ویا بی اعتمادي جلوگیري شود

مندرج درراهنماي ( اندازه از ا مور مالی در مناطق محلی اطالع دارد ؟و آیا  وام هاي داده شده براساس دستورالعمل

می باشد ؟ با پرسش از مسئولین دبیرخانه وهم چنین  با بررسی اسناد مربوط ) 183-178صفحات2وزشی جلد آم

  .به صندوق به این سئوال پی خواهد برد 

  ؟اجتماعی نظارت دارد وتیم بین بخشی بر اجراي پروژه هاي درآمدزا  -:سئوال

پروژه ها مراقب چگونگی مصرف منابع و انجام فعالیتها تیم بین بخشی باید در سراسر مراحل اجراي  ياعضا  :شیوه کار

باشند تا اگر حرکت نادرستی در طول مسیراتفاق افتد به سرعت اصالح گردد و اطمینان از پیشرفت برنامه در مسیر 

وسایل و هدفهاي آن برنامه پیدا کنند  در واقع با نظارت  به دستاوردها ، جابجایی افراد و استفاده از آنان، تجهیزات ، 

از این رو ناظر در هنگام نظارت . پولهایی را که در ارتباط با منبع هاي موجود صرف می شود به نوعی مراقبت می گردد

از پروژه ها در سطح محلی با پرسش از کمیته توسعه محلی و احیانا رویت مستندات مربوط به پروژه هاي در دست اجرا 

  .به میزان حضور اعضا پی خواهد برد 

  ؟در گردش رعایت می شود وام در زمینه صندوق BDNدستورالعمل ها و موازین  -:والسئ

بطور مفصل وظایف ومسئولیتهاي  169صفحه  2درمبحث مدیریت ا مورمالی درراهنماي آموزشی جلد :شیوه کار

اعضاء صندوق براي سهولت کار با . اعضا ءکمیته توسعه جامعه در قبال صندوق وام در گردش آورده شده است 

تا مردم به راحتی بتوانند از آن  یددستورالعمل دریافت وپرداخت وام به جامعه را مطابق با شرایط محلی تدوین نمایند

. این دستورالعملها نیز باید از قواعد خاصی که در همان راهنما ي آموزشی قید گردیده پیروي شود . استفاده نمایند 
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ناظر باید با مطالعه دقیق مبحث مدیریت امور مالی، در هنگام نظارت بررسی نماید که دستورالعملهاي تدوین شده در 

  . ه ابتکارات جامعه محور میباشد؟ و اگر انحرافی مشاهده کرد الزاما آن را گوشزد نماید چارچوب برنام

  ؟نظارت دارد جوامع محلیدبیرخانه بر صحت اطالعات جمع آوري شده از  -:سئوال

 در برنامه ابتکارات جامعه محور الزم است وضعیت جامعه مورد بررسی دقیق قرار گیرد، زیرا اطالع از  :شیوه کار

آوري شده در سطح گردآوري، مطالعه و تفسیر اطالعات جمع. ها اساس فعالیت ها درآینده استها و نداشتهداشته

مدیران ومسئولین برنامه را کمک می  ،صحت اطالعات جمع آوري شده. جامعه براي تعیین مشکالت ضروري است

نمایند و از طرفی در پایان برنامه با مقایسه کند تا در اختصاص منابع و تعیین مسئولیتها روش صحیحی را اتخاذ 

به میزان کارایی و اثر گذاري برنامه  آن اطالعات جمع آوري شده در شروع برنامه و اطالعات تکمیل شده در پایان

استان باید نظارت کند که اطالعات / لذا در هنگام تکمیل پرسشنامه جامعه محلی دبیرخانه شهرستان  .برد پی خواهند

ناظر در هنگام نظارت در جامعه . د به سرعت اصالح شود یردگمشاهده  نیز جمع آوري گردد واگر نواقصی واقعی

محلی حضور یابد وبصورت رندم یک یا دو پرسشنامه تکمیل شده را بررسی کند  و با پرسش از مسئولین دبیرخانه ،به 

  .ودمیزان اطمینان آنها از صحت وسقم پرسشنامه هاي تکمیل شده مطلع ش

  ؟دبیرخانه برنامه عملیاتی تدوین کرده است -:سئوال

شهرستان تدوین برنامه عملیاتی است که براساس پروژه ها /یکی از مسئولیت هاي دبیرخانه استان   :شیوه کار

افراد و سازمانها در قبال تعهداتی که براي خویش . وفعالیتهاي برنامه وبا نظر سایر بخشهاي توسعه تنظیم می گردد

یجاد می کنند پاسخگو هستند و تیم بین بخشی باید به تعهدات خود درزمان تعیین شده در برنامه عملیاتی متعهد ا

هم  .در این فرایندیک تعهد نسبت به مداخالت مبتنی بر نتایج و بهبود مستمر ایجاد می شودبدینسان است که د ونگرد

ناظر در هنگام نظارت باید یک . چنین دبیرخانه باید رونوشت برنامه عملیاتی تدوین شده را به ادارت ارسال نماید 

  نسخه از آن را رویت نماید 
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  : مشاهده شده موانع ومشکالت -:سئوال

یکی از مهمترین گام هاي یک ناظر این است که تسهیلگران را درسطح میانی ومحلی براي اجراي مناسب  :شیوه کار

ناظرین باید کمک .برنامه هایاري کند تا تسهیلگران بتوانند یک برنامه مناسب با شرایط محلی خود طراحی نمایند 

ارائه توجیهات . و کاربرد نتایج را بپذیرند کنند تا ذینفعان اصلی یک اجتماع مسئولیت طراحی، اجرا ، ارزشیابی 

کاربردي براي اقدامات و ایده گرفتن از سایر استراتژیهاي مرتبط از مهم ترین نکاتی است که یک کارشناس باید 

در این راستا الزم است ناظرین دقت کنند که برنامه ها واستراتژیها با اجتماع محلی ، فرهنگ . در نظر داشته باشد 

زمینه اي آن اجتماع سازگار باشد و درراستاي اهداف برنامه اجتماع محور تدوین گردیده باشد بنابراین هر وشرایط 

گونه انحراف از اهداف و یا موانعی که باعث کند شدن روند برنامه شود باید یادداشت نموده ودر نشستی که با 

دید هاي بعدي توجه کند که تا چه اندازه مسئولین در پایان بازدید خواهد داشت مطرح نماید و ضمنا در باز

  .مشکالت قبلی مرتفع گردیده است 

  وتوصیه ها پیشنهادات -:سئوال

ناظرین عالوه براینکه خود باید روحیه یادگیري وآموزش و بهبود مستمر را داشته باشند باید بتوانند به  :شیوه کار

سایرین نیز درسطوح مختلف آموخته هاي خود را انتقال دهند ، تالش در جهت آموختن وکسب دانش ها ومهارت ها 

سیاستها وقوانینی که برنامه را تحت .ر موثر واقع شود، نگرشها و توانایی ها می تواند در امر ارتقاء توسعه جامعه بسیا

. تاثیر قرار می دهند و هم چنین نکاتی که مانع تاثیر گذاري پروژه ها می شوند باید به دست اند رکاران گوشزد گردد 

اران برنامه هاي مشابه اجرا شده در سطح محلی وبررسی میزان موفقیت آنها از عواملی است که می تواند دست اندرک

.  برنامه راتشویق به اجرا نماید وبا ارائه نقاط قوت وضعف آن در مقایسه با طرح هاي دیگربه برنامه یاري رساند 

بنابراین ناظر باید از تجربیات خود براي تقویت برنامه استفاده نماید و توصیه هایی در زمینه بهبود کیفیت برنامه ارائه 

  .دهد 
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  در شهر یا روستا)  بازدید دوم به بعد(پایش مبتنی بر شواهد چک لیست نظارت و          

  شهرستانی و استانی استفاده می گردد / از این ابزار براي نظارت وپایش در بازدیدهاي دوم به بعد از سطوح محلی 

  

  مبحث سازماندهی وبسیج  جامعه

  

  توضیحات  نتایج بازدید  شاخص ها  اجزاء

  

  سازمان

  د هی

  و

  بسیج

  جامعه

  

درنیاز سنجی، اجراي  CDCsاعضاء کمیته توسعه محلی 

  برنامه و مدیریت آن دخالت  دارند؟

چگونه ؟ اطمینان پیدا کنید که کمیته هاي   خیر    بلی  

  توسعه محلی درحال ثبت شواهد هستند

  CDCs وCRS  نیازهاي اجتماعی، اقتصادي جامعه را

  مورد توجه قرار میدهند؟

تطبیق فرم تکمیل شده نیازسنجی باپروژه   خیر    بلی  

  هاي تدوین شده

، )CRS(در طی یکسال گذشته دوره بازآموزي براي 

  برگزار گردیده است؟)CDCS(و

تاریخ دوره و تعداد شرکت کنندگان را   خیر     بلی  

  مالحظه نمایید

  نام ببرید  یر  خ   بلی    گروههاي فرعی دیگري دررابطه بابرنامه فعالیت میکنند؟

روابط کاري پایدار بین کمیته هاي جوانان ، زنان ، 

سالمت ، سرخوشه ها ،کارکنان بخش بهداشت و تیم 

  توسعه محلی و تیم بین بخشی وجود دارد؟

  چگونه آنها کار می کنند؟  خیر    بلی  

  .روند آن را مشخص نمائید

  

  

  

درنیاز سنجی، اجراي برنامه و مدیریت آن دخالت   CDCsکمیته توسعه محلی  ياعضا -:سئوال

  دارند؟

در . درگیـر شـود   فرآینـد نیـاز سـنجی   باید به صـورت فعـال در تمـام مراحـل      محلی جامعهکمیته توسعه   :شیوه کار

کمـی   از لحاظ  نیازمنابع مورد تا را طراحی کند ئیتیم بین بخشی باید راه حل ها فنی پشتیبانیبا  این کمیتهحقیقت، 

اولویت بندي نیازها باید به دقت انجام و به طور منظم مورد بازنگري قـرار  . شوندوکیفی مشخص وتامین ) تعدادي(

سرخوشه ها باید نیاز هاي خوشه تحت پوشش خود راجمع آوري واولویـت بنـدي کنـد وسـپس در اختیـار       .دنگیر
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جمع آوري شـده توسـط سرخوشـه هـارا مـورد بررسـی       کمیته توسعه نیز باید تمام نیاز هاي .کمیته توسعه قرار دهد 

نیازهایی که رتبه باالتري آورده اند بـراي آنهـا بایـد پـروژه تهیـه       .قرار دهد و نیاز ها را با اولویت آن مشخص نماید

نـاظر درهنگـام نظـارت بایـد یـک      . شود و پروپوزال آن توسط کمیته توسعه با همکاري تیم بین بخشی تهیه شـود   

نیاز آن را تطبیـق   ،وپوزال پروژه که در دفتر کمیته توسعه موجود است را رویت نماید و با اولویت بندينسخه از پر

ممکن است نیازي در اولویت باشد ولی به دلیل منابع مـالی فعـالّ   . نماید واگر منطبق نبود از چرایی آن سئوال نماید 

کمیتـه  . مربوطه براي سال آینـده قـرار گرفتـه باشـد     اجراي آن مقدور نباشد ویا ممکن است در دستور کار سازمان 

، انـدازه  آن و نهـان   و نیازهـاي آشـکار   مشـکالت  مختلف هايحلراه  عملی بودنباید جامعه را در خصوص توسعه 

و گزارشـات ومسـتندات آن در دفتـر    راهنمایی کنـد   را مردم ،جامعه این مشکالت و تأثیر آن ها بر کیفیت زندگی 

  .ناظر نیز باید به این مستندات وگزارشات توجه نماید .  مایدنگهداري نکمیته 

  نیازهاي اجتماعی، اقتصادي جامعه را مورد توجه قرار میدهند؟ CRSو   CDCs :سئوال

با  مدت خود را  یاندراز مدت و م اهدافباید  کمیته توسعه ، ندمشخص شد نیازهاي اولویت دارهرگاه   :شیوه کار

جامعه  بوده و در زمینه بسیج و پیشرفتباید روشن ، ساده و واقع گرایانه  اهدافاین . کند نظیمتکمک تیم بین بخشی 

مورد توافق  دو جانبهاجتماعی  هاي قرارداد در اساسی ءجزبه عنوان یک این اهداف باید  هم چنین .واقع گردند مفید

فراهم  مداخالت آتی اولویت دار جهتبر طبق نیازهاي  آن را  ياجرا زمینه نیزو درآیند جامعه ، دولت و سایر شرکاء 

راهنماي آموزشی ابتکارات جامعه  123و121مندرج در صفحا ت (جمع آوري نیاز ها توسط فرم  نیاز سنجی . نمایند

ناظر هنگام . توسط سرخوشه ها انجام می شود و مدارك آن در دفتر تیم توسعه باید نگهداري شود ) 2محور جلد 

خه کامل شده آن را که توسط تیم توسعه تدوین گردیده نظارت میکند ودر صورت وجود ابهام در نیاز نظارت نس

  .سنجی واولویت بندي آن باید نسخه هاي  جمع آوري شده توسط سرخوشه ها را هم مورد بررسی قرار دهد 
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  است؟برگزار گردیده )CDCS(و، )CRS(در طی یکسال گذشته دوره بازآموزي براي  -:سئوال

ها NGO، واحدهاي بهداشتی محلی و   CBI بازآموزي کمیته توسعه جامعه، سرخوشه ها، زیر کمیته هاي :  شیوه کار

براي درگیر کردن آنها در نواحی موجود برنامه و در فاز گسترش در تشخیص ، تعدیل ، آماده سازي و پاسخگویی 

ناظر  .کالسهاي بازآموزي بعهده دبیرخانه شهرستان استترتیب  .الزم وضروري است ،براي خطرات ممکن ساالنه 

هنگام نظارت از سطح محلی باید از اعضاي کمیته توسعه محلی سئوال نماید که در سال جاري و گذشته در دوره 

آموزشی شرکت کرده اند ؟ وآیا براي سرخوشه ها و کمیته جوانان ونوجوانان ، زنان وکمیته سالمت دوره آموزشی 

   :رده اند ؟واگرپاسخ منفی است علت آن را جویا شوند واگر پاسخ مثبت است مدارك آن را که شاملبرگزار ک

مباحث آموزشی و تاریخ برگزاري دوره می باشدرامورد بررسی  ،زشی دوره موعداد ونام شرکت کنندگان ، برنامه آت

  .قرار دهد

  ؟گروههاي فرعی دیگري دررابطه بابرنامه فعالیت میکنند -:سئوال

گروه هاي دیگري نیز در جامعه وجود  CBIدر برخی از مناطق ممکنست عالوه برزیر کمیته ها در برنامه    :شیوه کار

کمیته توسعه جامعه باید این گروه هارا تشویق نماید که از بستر ابتکارات جامعه محور  .داشته باشند وفعالیت نمایند

برهماهنگی در اجراي برنامه هاي توسعه اي درجامعه از موازي کاري وهدر  تاعالوه. براي فعالیتهایشان استفاده نمایند 

ناظر در هنگام نظارت باید از وجود این گروه ها مطلع گردد واز نحوه چگونگی . رفتن منابع جلوگیري بعمل آید 

  . فعالیت آنها با خبر شود 

سرخوشه ها ،کارکنان بخش  روابط کاري پایدار بین کمیته هاي جوانان ، زنان ، سالمت ،: سئوال

  بهداشت و تیم توسعه محلی و تیم بین بخشی وجود دارد؟

با گسترش  همکاري وهماهنگی بین تیم اصلی با سایرین   CBIتقویت همکاري و ظرفیت سازي بخشهاي   :شیوه کار

  . ه کار گیرد تیم توسعه باید تالش نماید تامشارکت کنندگان در برنامه را با عالقمندي ب  .ایجاد می شود
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مکانیسم همکاري بین گروه ها در نشست ها پیوند زده می شود لذا باید این نشست ها بطور مستمر انجام گیرد و 

در این مالقاتها الزم است که گروه ها گزارش فعالیت هاي خود را به سمع حاضرین . صورتجلسه نیز از آن تهیه گردد 

به این  ،دچار مشکل شده اند دیگر اعضا براي رفع آن باهمدیگر همکاري نمایندبرسانند واگر احیانا در اجراي برنامه 

ناظر در هنگام نظارت باید از اعضاي تیم . یک تیم یکپارچه ومنسجم در سطح محلی ایجاد می شود  است که ترتیب 

را رویت نماید  آن  ،برنامه زمان بندي شده  وصورت جلسات این نشست ها  ـأتوسعه در این زمینه پرسش نماید و ضمن

  .وچنانچه مالقاتی بین گروه ها انجام نمی شود  علت آن را سئوال نموده ودر جهت رفع آن توصیه وتاکید نماید 

  

  مبحث همکاري ومشارکت بین بخشی

  

  توضیحات  نتایج بازد ید  شاخص ها  اجزاء

  

  

  همکاري 

  و

  مشارکت

  بین بخشی

  

  

  

  

خودرا تمام بخش هاي اصلی توسعه نمایندگان 

توجیه )  TST(به عنوان اعضاء تیم بین بخشی 

  نموده اند؟

دسترسی به اطالعات ، سوابق جامعه   خیر       بلی  

را مالحظه نمائید و بخشهایی را که 

مطلع نشده اند را /هنوز توجیه

  .یادداشت نمائید

جلسات کمیته توسعه محلی و تیم بین بخشی 

و اعضا از  براي سه ماه آینده زمان بندي شده

  این امر آگاهند؟

  خیر       بلی  
دعوتنامه ها و برنامه عملیاتی را 

  .مالحظه نمائید

جدول زمانبندي که فعالیتهاي سه ماه آینده  

درسطح ( دبیرخانه ابتکارات جامعه محور 

  را  مشخص نماید، وجود دارد؟)محلی

برنامه هاي مستند شده براي سه ماه   خیر       بلی  

چه کسی و (آتی را مالحظه نمائید

  )چه موقع آن را انجام خواهدداد ؟

در برنامه    (NGO)سازمانهاي غیر دولتی

  مشارکت دارند ؟

 آن  نحوه مشارکت و چگونگیاز  یر  خ    بلی  

  سوال شود

ودبیرخانه  TSTجامعه محلی از عملکرد  

 راضی است؟

  یر  خ    بلی  

  مصاحبه بامردم
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 ) TST(تیم بین بخشی  ينمایندگان خودرا به عنوان اعضا تمام بخشهاي اصلی توسعه ، :سئوال

  توجیه نموده اند؟

پس از انتخاب نماینده از طریق ادارات ومعرفی آن به دبیرخانه استان بعنوان یکی از اعضاي تیم بین بخشی   :شیوه کار

ل کضروري است نمایندگان قبل از شروع برنامه بطورکامل با برنامه آشنا شوند تا در هنگام اجراي پروژه ها دچار مش

باشد که در جلسه استانداري شرکت نموده وبه اجراي این برنامه توجیه اولیه این افراد با مسئوالن ادارات می . نگردند 

در استان راي داده اند سپس دبیرخانه استان باید براي این نمایندگان یک دوره آموزشی بر اساس دستورالعمل 

برگزار نماید ونمایندگان باید در طول دوره حضور داشته باشند و ) 2راهنماي آموزشی جلد 44مندرج درصفحه(

یرخانه شهرستان نیز باید همانند دبیرخانه استان براي نمایندگان در سطح شهرستان بر اساس همین دستورالعمل دوره دب

این نمایندگان نیز موظف هستند که سایربخشهاي درون ادارات خود را تاحدودي بابرنامه . آموزشی برگزار نماید 

ناظر . بخشها در درون ادارات نیاز شد اطالعات کافی داشته باشندتا در طول اجراي پروژه چنانچه به سایر. آشنا نمایند 

در هنگام نظارت با بررسی سوابق پروژه ها میتواند دریابد تا چه اندازه ادارات با پروژه  همکاري نموده اند ضمنا با 

همکاري ندارند ویا چنانچه هنوز اداراتی هستند که با پروژه . پرسش از تیم توسعه نیز به این مطلب پی خواهد برد 

عملکرد ضعیفی دارند الزم است ناظر این ادارات را به استان معرفی نماید وآنها نیز در جلسات استانی از مسئوالن 

  .استان بخواهند که همکاري بیشتري را در سطح محلی داشته باشند 

شده و اعضا از جلسات کمیته توسعه محلی و تیم بین بخشی براي سه ماه آینده زمان بندي : سئوال

  این امر آگاهند؟

شناسایی نیازهاي ،محلی بایدبراساس او لویت  توسعهکمیته اعضاي ا بدر سطح شهرستان تیم بین بخشی   :شیوه کار 

این جلسات میتواند با حضورکلیه اعضاي تیم بین بخشی باشد ویا . و آمادگی بخشها جلساتی برگزار نماید شده
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دي نکمیته توسعه باید براي هریک از این جلسات برنامه زمانب. هر بخش صورت گیرد  بهبراساس اجراي پروژه مرتبط 

  .ناظر با رویت آنها به این سئوال پی خواهد برد  .تهیه نماید هو همچنین دعوتنامه و صورت جلس

جدول زمانبندي که فعالیتهاي سه ماه آینده  دبیرخانه ابتکارات جامعه محور را  مشخص : سئوال

  د، وجود دارد؟نمای

موظف هستند که برنامه عملیاتی از فعالیت هاي خود براساس نیاز ) استان ، شهرستان ومحلی(دبیرخانه ها  :شیوه کار

شش ماهه ویا یکساله باشد در این برنامه عملیاتی زمان اجرا و / ماهیانه  ،ممکنست این برنامه ها. جامعه  تنظیم نمایند 

باید بطور دقیق مشخص شده باشد ناظر با بررسی برنامه عملیاتی  به میزان فعالیت  ریک از فعالیت هاهمسئولیت 

   .دبیرخانه ها پی خواهد برد

  در برنامه مشارکت دارند ؟   (NGO)سازمانهاي غیر دولتی: سئوال

ها و آژانس هاي شریک در تشخیص ، تعدیل ، آماده سازي و پاسخگویی براي خطرات NGOآموزش   :شیوه کار

با پذیرش نقش  CBI برنامهکن  وتأمین پشتیبانی فنی براي جوامعی که نقاط حادثه خیز دارند و  توجیه آموزش مم

و  CBIها می توانند در نظارت، آماده کردن و پاسخگویی و تقویت نواحی دیگر NGO . هاي مرتبط باید انجام شود

دوباره فعال کردن نواحی کم تحرك نقش موثر داشته باشند و لذا کمیته توسعه محلی باید سازمانهاي مردم نهاد را در 

ناظر باید در هنگام نظارت از نام وچگونگی فعالیت این . سطح محلی شناسایی و در فعالیت ها از آنها کمک بگیرد 

  .باشد آگاه گردد  سازمانها چنانچه در سطح جامعه محلی وجود داشته

  ودبیرخانه راضی است؟ TST جامعه محلی از عملکرد :سئوال

اطالع رسانی یکی از راههایی است که مردم را در زمینه فعالیت هاي انجام یافته  توسط کمیته توسعه :  شیوه کار

ه ویا در حال انجام کمیته توسعه موظف است که در زمانهاي مناسب از فعالیت هاي انجام شد.محلی مطلع می نماید 

هریک از پروژه هاي . این شیوه کمک زیادي می نماید تا  مشارکت  بیشترمرد م را جلب نماید . جامعه را مطلع نماید 
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اجرا شده در سطح محلی  اگربر اساس نیاز هاي گفته شده از طریق مردم باشد و هر چند کوچک هم باشد موجب 

ارت باید درسطح جامعه از افراد مختلف در زمینه عملکرد تیم بین بخشی و ناظر در هنگام نظ. رضایت مندي میگردد

هرچه با  تعداد . کمیته توسعه سئوال نماید پاسخ مردم ناظر را هدایت می نماید تا به نتایج بهتري دست پیدا کند 

  .د بای می رسیتري دست بیشتري از افراد گفتگو کند به نتایج قابل قبول

  

  تماعی ودرآمد زا مبحث پروژه هاي اج

  اجزاء
 نتایج بازدید  شاخص

 مالحظات

  پروژه هاي

  اجتماعی

  و

  درآمدزا

  

لیست پروژه هاي اجتماعی و درآمدزا  به 

  همراه نام مدیر پروژه در دسترس می باشد ؟

بعد از مشاهده لیست برخی از این پروژه ها   خیر       بلی  

  .را بازدید نمائید 

بین بخشی  قادر به  نماینده ادارات در تیم

  تأمین حمایت فنی از پروژه می باشد ؟

با کمیته توسعه جامعه و تیم بین بخشی   خیر       بلی  

موضوع را مورد بحث قرار دهید و برخی از 

  .مداخالت برنامه ریزي شده را پایش نمائید

ارتباط کاري بین تیم بین بخشی ونمایندگان 

محلی وجود خوشه ها وکمیته هاي توسعه 

  دارد؟

صورتجلسات، خالصه مذاکرات، یا   خیر     بلی  

فعالیتهاي مشترك در راستاي حمایت از 

  .پروژه را مورد توجه قرار دهید

مستندات پروژه هاي اجتماعی و درآمدزا 

  در دسترس می باشد؟

مستندات پروژه شامل پروپوزال پروژه ،   خیر       بلی  

  منابع مالی را بررسی نمائیدبرنامه عملیاتی و 

از یکسال گذشته تاکنون، سرمایه گذاري 

تماعی ا نجام جدیدي براي پروژه هاي اج

  شده است؟

  خیر       بلی  
نام پروژه جدید  و تعداد ذینفعان آن را  

  .بررسی نمائید

از یکسال گذشته تاکنون، سرمایه گذاري 

ا ا نجام زجدیدي براي پروژه هاي درآمد

  شده است؟

  خیر       بلی  
نام پروژه جدید  و تعداد ذینفعان آن را  

  .بررسی نمائید

 "پروژه هاي اجتماعی که در انجام آن 

مشارکت داشته ،  "صندوق وام درگردش

  وجود دارد؟

  خیر       بلی  
نام پروژه ، چگونگی و میزان مشارکت 

  بررسی شود
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  شد ؟ درآمدزا  به همراه نام مدیر پروژه در دسترس می با لیست پروژه هاي اجتماعی و: سئوال

در دفتر کمیته  ها و سوابق آن ندبر اساس نیاز تدوین گرد باید همانگونه که قبال توضیح داده شد پروژه ها: شیوه کار

باید برگه نهایی اولویت بندي نیاز را نیز  ها ناظر در هنگام نظارت  ضمن رویت لیست پروژه.توسعه نگهداري شود 

 که ازطرف مردم بیان شده است  محلیجامعه نیاز هاي  براساس اولویتکنترل نماید و توجه کند که آیا این پروژه ها 

 CBIبرنامهنظر سنجی  ارتباطی با وبرنامه  ساالنه بخش مربوطه میباشد پروژه اجرا شده از اینکه ویا ؟تدوین گردیده

محلی بوده باشد وهم برنامه بیان شده از طرف جامعه هم نیاز  ،؟ گاهی ممکن است یک پروژه در حال اجرا  د ندار

  .در اولویت قرار گیرد باید بهر حال خواست جامعه   نیز باشدساالنه اداره مجري 

  نماینده ادارات در تیم بین بخشی  قادر به تأمین حمایت فنی از پروژه می باشد ؟: سئوال

نمایندگانی که از ادارات بعنوان عضو تیم بین بخشی معرفی میگردند باید فعال و آگاه به قوانین اداره تابعه   :شیوه کار

در سطح جامعه ) پروژه(اداره  برخوردار باشند  تا بتوانند بدرستی از برنامه  خود باشند وضمنا از مقبولیت خوبی در

 ،استفاده نماید نداز نمایندگانی که از کارآیی الزم در اداره برخوردار نیست هرگز تیم بین بخشی نباید.حمایت نمایند 

ناظر در هنگام نظارت . این مسئله تاثیر زیادي در روند اجرا پروژه وهم چنین مقبولیت برنامه در سطح جامعه دارد 

  .به این موضوع پی ببرد بامشاهده پیشرفت پروژه درسطح محلی و هم چنین پرسش از کمیته توسعه می تواند بخوبی 

ارتباط کاري بین تیم بین بخشی ونمایندگان خوشه ها وکمیته هاي توسعه محلی وجود  -:سئوال

  دارد؟ 

پروژه هایی موفق خواهند بود که هم براساس خواست مردم  تدوین شده باشد وهم مردم را در آن  :شیوه کار

مشارکت داده باشند در این رویکرد قرار نیست که دولت به تنهایی عهده دار اجراي پروژه ها باشد بلکه باید مردم نیز 

دیگري  که شکل هربه  یا یدي و یا مالی و این مشارکت میتواند بصورت. در تصمیم گیري ، اجرا نیز سهیم باشند 
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بهترین شیوه دسترسی به مردم از طریق سرخوشه ها وکمیته توسعه است ولذا باید . جامعه آمادگی دارد انجام  گیرد 

اسناد نشستها وسهم مشارکتها  باید در دفتر کمیته توسعه . تیم بین بخشی از این دوگروه در اجراي برنامه استفاده نماید

  .ناظر بامشاهده این اسناد وپرسش از اعضا می تواند به پاسخ  این سئوال پی ببرد .هداري گردد نگ

  مستندات پروژه هاي اجتماعی و درآمدزا در دسترس می باشد؟ -:سئوال

ه همانگونه که قبال نیز اشاره شد باید یک نسخه از تمام فعالیت ها، جلسات و مستندات در دفتر کمیته توسع :شیوه کار

ادارات مجري پروژها طبق توافق  موظف . نگهداري شود تاهر زمان که نیاز بود به راحتی به آن دسترسی پیدا کنند 

هستند یک نسخه از گزارش اجراي پروژه را بعنوان سوابق پروژه در اختیار  کمیته توسعه قرار دهد و کمیته نیز آنها 

  .عملکرد پروژه ها پی خواهد برد ناظر بامشاهده این سوابق به . رابایگانی نماید 

از یکسال گذشته تاکنون، سرمایه گذاري جدیدي براي پروژه هاي اجتماعی  ا نجام  -:سئوال

  شده است؟

برنامه ابتکارات جامعه محور چون  رویکرددر. پویایی یک برنامه به تداوم و مستمر بودن آن بستگی دارد:  شیوه کار

معموال از این پویایی برخوردار است لذا مسئولین باید از این بستر فراهم شده  براساس خواست مردم صورت می گیرد

اجراي حداقل یک پروژه اجتماعی . استفاده نموده وبرنامه هاي توسعه اي ادارات خود را با کمک جامعه پیش ببرنند

یی که در طول یک سال ناظر در هنگام نظارت لیست برنامه ها. در طول سال می تواند این خواست را تحقق بخشد 

  .  گذشته اجرا شده است راباید از کمیته توسعه مطالبه نموده وآن را بررسی نماید 

از یکسال گذشته تاکنون، سرمایه گذاري جدیدي براي پروژه هاي در آمد زا ا نجام  -:سئوال

  شده است؟

غال و حل مشکالت ،انجام برنامه اجرا ي پروژه هاي مشترك چند بخشی، خدمات مشاوره اي براي اشت:  شیوه کار

پشتیبانی از پروژه هایی که به اقشار کم در آمد خدمات  ،کاهش فقر براي اقشار کم درآمد و زنان سرپرست خانوار

معرفی به بخش هاي مرتبط براي آموزش آنان روي مهارتهاي فنی و حرفه اي و تأکید روي خوداشتغالی و  ،میدهد
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 .هاي حرفه اي از فعالیت هایی است که میتواند بیکاري وفقر را درجامعه به حداقل برساندمهارتهاي بازاریابی و آموزش

   .اجراي هریک از این فعالیتها می تواند جامعه محلی را توا نمند سازد

مشارکت داشته، وجود "صندو ق وام درگردش"پروژه هاي اجتماعی که در انجام آن  -:سئوال

  ارد؟د

متقاضی موظف است هنگام باز  ،بر اساس دستورا لعمل پرداخت وام  ازصندوق به پروژه هاي در آمدزا  :شیوه کار

اعضاي صندوق نیزدر پایان دوره باید جمع مبالغ اضافه . پرداخت درصدي بعنوان سود مشارکت به صندوق بپردازد 

اگر قرار است در روستا طرح گاز کشی انجام  مثال. شده به صندوق را خرج پروژه هاي اجتماعی و عام المنفعه بنمایند

گاز  جهتپرداخت سهم خود  توانبراي اقشار کم درآمدي که  حاصله  می توان سهمی راشود از سود مشارکت 

مدارك مربوط به مخارج سود باید در دفتر کمیته توسعه موجود باشد و ناظر باید آن را .  نمودندارند ا ستفاده  راکشی 

                                                   .بررسی نماید 
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  مبحث مدیریت امور مالی

  اجزاء
 نتایج بازد ید  شاخص ها

 توضیحات

  

مدیریت 

امور 

 مالی

  

بطور   "صندوق وام درگردش "وضعیت مالی وجوه

  )بازدید از منطقه روستایی(منظم مستند می گردد؟ 

مقدار  ،مالی، طی یکسال گذشتهبا مراجعه به سوابق   خیر         بلی  

) باالنس(تراز  پول دریافت شدهو پرداخت شده و

  مالی رابررسی نمایید

 "کمیته توسعه محلی از وضعیت وجوه مالی در

و وضعیت  قصور کنندگان  "صندوق وام در گردش

بازدید ( بازپرداخت  ، بطور مرتب ، مطلع میشوند؟ 

  )از روستا

چگونه؟ آیا شواهدي در زمینه تبادل این / چه موقع   ر  یخ     بلی  

کانیسمی براي مطلع ماطالعات وجود دارد؟ آیا 

نمودن همه اعضاء جامعه در خصوص وضعیت مالی 

  برنامه وجود دارد؟

لیستی ازکسانی که قصور در بازپرداخت داشته اند 

  )بازدید از روستا( تهیه گردیده است؟ 

ببینید و قابلیت بررسی آنها را توسط کمیته  لیست را  خیر       بلی  

  توسعه محلی  و نمایندگان خوشه ها مالحظه نمائید

اقدامی در خصوص قصور کنندگان بازپرداخت 

  )بازدید از روستا( صورت پذیرفته است؟ 

  خیر       بلی  
برخی از اقدامات انجام شده توسط  نمایندگان 

  .بررسی نمائید خوشه ها  و کمیته توسعه محلی  را

  بازدید از روستا   خیر       بلی    آیا این اقدامات موثر بوده است؟ 

درصد بازپرداخت وامهااز طریق بررسی گزارشات 

  )بازدید از روستا( مالی قابل محاسبه  است؟ 

از طریق مراجعه به گزارشات مالی  قابل محاسبه  می   خیر       بلی  

  باشد

کمیته توسعه محلی در مسائل مرتبط سرخوشه ها و 

دفتر  بازدید از( با بازپرداخت وامها درگیر هستند؟ 

  )تیم توسعه روستا

  خیر       بلی  
چگونه؟ آیا گزارش و شواهدي در این زمینه در 

  دسترس است؟

  

  

بازدید از (بطور منظم مستند می گردد؟   "صندوق وام درگردش "وضعیت مالی وجوه -:سئوال

  )منطقه روستایی

یک صندوق وام در  ،اعضاي تیم توسعه جامعه پس از دریافت آموزش هاي الزم در زمینه مدیریت مالی  :شیوه کار

کمکهاي مردم به حساب وجوه در .گردش را تشکیل می دهند به طوري که آحاد جامعه محلی در آن مشارکت دارند 

استفاده ازوجوهات،مرتبا باید محاسبه  .جامعه نگهداري میشوندگردش واریز و بصورت محلی توسط کمیته توسعه 
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گزارشها و صورتحساب هاي منظم ، بخشی از سیستم محاسباتی است و باید طوري باشد که هر . گردیده ومستند شوند

  .کسی که بخواهد بتواند آنها را بررسی و تائید نماید

دستورالعملها و فرمهاي مربوطه در پیوست . ( مین می شود با شکل گیري فعالیت هاي درآمدزا  پایداري صندوق تض 

مدیریت امور مالی ). آورده شده است 178-183صفحات 2راهنماي آموزشی جلد   4.7.3و  4.7.2،  4.7.1هاي 

ناظر باید یک نقش موثري . همیشه مسئله بسیار حساسی است؛ بنابراین نیازمند نظارت و پایش دائمی می باشد

ذ نما ید تاجامعه اطمینان حاصل کند که فعالیتهاي کمیته مالی داراي یک سیستم موثر کنترلی و تعادلی درنظارت اتخا

  .درهنگام نظارت ناظر باید فعالیتهاي مالی صندوق را با دستورالعمل هاي مالی صندوق تطبیق نماید . می باشد

  

و وضعیت  قصور  "گردشصندوق وام در  "کمیته توسعه محلی از وضعیت وجوه مالی در -:سئوال

  )بازدید از روستا( کنندگان بازپرداخت  ، بطور مرتب ، مطلع میشوند؟ 

کمیته امور مالی باید گزارش فعالیت هاي خود را به اطالع اعضاي کمیته توسعه برساند و چنانچه افرادي   :شیوه کار 

ناظر باپرسش از نحوه . در باز پرداخت وام دریافتی تاخیر ویا قصوري دارند با کمک تیم توسعه آن را برطرف نمایند

  .ینه امور مالی به پاسخ این سئوال خواهد رسید چگونگی تبادل اطالعات و رویت صورت جلسات تشکیل شده در زم

  )بازدید از روستا( لیستی ازکسانی که قصور در بازپرداخت داشته اند تهیه گردیده است؟  -:سئوال

کمیته امور مالی باید لیست افرادي که در بازپرداخت وام تاخیر داشته اند راتهیه نماید ضمنا اگر دلیلی براي  :شیوه کار

بموقع افراد وجود دارد نیز قید شود تا هنگام تصمیم گیري جهت برخورد، دالیل موجه مد نظر قرار  عدم پرداخت

   .این لیست را ناظر باید هنگام نظارت رویت کند. گیرد  
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  )بازدید از روستا( اقدامی در خصوص قصور کنندگان بازپرداخت صورت پذیرفته است؟  -:سئوال

بین کمیته امور مالی وکمیته توسعه محلی انجام می شود باید روشهاي برخورد با  در جلسات مشترکی که :شیوه کار

ابتدا ضمن بررسی علت تاخیر براي هر فرد بطور جداگانه باید روشهاي تنبیهی در نظر . افراد خاطی را مشخص نمایند 

  .  ناظر هنگام نظارت باید این روشها را بررسی نماید . گرفته شود

  اقدامات موثر بوده است؟ آیا این -:سئوال

اقدامات انجام شده هنگامی موثر است که به افراد کمک کند تا وامهاي خود را بموقع پرداخت نمایند واز   :شیوه کار

   .ناظر باید به این نکات توجه نماید. تعداد افرادي که در باز پرداختها تاخیردارند کم شده باشد

  

بازدید از ( یق بررسی گزارشات مالی قابل محاسبه  است؟ درصد بازپرداخت وامها از طر -:سئوال

  )روستا

( وام، صورت حسابهاي فصلی بازپرداخت وام ) استرداد(به منظور مطلع شدن از وضعیت وصول  :شیوه کار

این گزارشات می بایستی براي هر فصل بطور جداگانه . بایستی تدوین گردند) 2راهنماي آموزشی جلد 183صفحه

اگر این گزارشات بطور دقیق تکمیل گردند به ناظرین کمک . ه و سپس در پایان سال با هم ادغام شوندتهیه گردید

  .می نماید تا از چگونگی پرداخت و باز پرداختها مطلع شوند 

  سرخوشه ها و کمیته توسعه محلی در مسائل مرتبط با بازپرداخت وامها درگیر هستند؟  -:سئوال

در اعطاي وام وهم چنین باز پرداخت آن به خانوارها ، سرخوشه ها  کمک زیادي می توانند به کمیته امور   :شیوه کار

اطالعات آنها به کمیته کمک می . این اشخاص از وضعیت خانوار هاي خوشه خود مطلع می باشند. مالی بنمایند 

  . خاب شود نماید تا در انتخاب راهکارهاي باز پس گیري وامها روش مناسبی انت
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  مبحث ترویج وگسترش برنامه

 نتایج بازد ید  شاخص ها  اجزاء
 توضیحات

  ترویج

  و

گسترش 

  برنامه

براي ترویج وگسترش برنامه منابع ما لی پیش بینی شده 

       ؟است 

  خیر       بلی  
  رویت برنامه تدوین شده

  براي معرفی وگسترش برنامه ازطریق رسانه هاي محلی

       ؟اقدام شده است ) روزنامه–صدا وسیما ( 

  بررسی مستندات  خیر       بلی  

در طی یکسال گذشته ، برنامه به نواحی دیگري بسط داده 

  شده است؟

کجا؟ نام و جمعیت تحت   خیر       بلی  

  .پوشش آن را ذکر نمائید

زمینه گسترش  برنامه براي سال آینده در منطقه وجود  

  دارد؟

. مستندات را بررسی نمائید   خیر       بلی  

برونداد برنامه و پاسخ مقامات 

نسبت به آن چگونه بوده 

  ؟.است

  

  ؟      یش بینی شده استلی پمنابع ما ،براي ترویج وگسترش برنامه -:سئوال

یابد براي اجراي پروژه ها هرچه تعداد محالت افزایش . یابد نیاز مالی افزایش می برنامه، در مرحله گسترش :شیوه کار

منابع بیشتري نیاز است لذا دبیرخانه شهرستان با همکاري تیم بین بخشی و کمیته توسعه محلی  باید قبل از بسط برنامه 

این منابع میتواند از طریق ادارات ، افراد خیر محلی وسازمانها ونهاد هاي غیر  .منابع تامین مخارج آنرا مشخص نمایند

   .ناظر با رویت برنامه هاي تدوین شده می تواند از چگونگی آن مطلع گردد . شود دولتی تامین 

اقدام شده ) روزنامه،صدا وسیما ( براي معرفی وگسترش برنامه ازطریق رسانه هاي محلی: سئوال

  ؟      است

از بروشور، ، CBIمدل در بسیاري از مناطق بمنظور انتشار اطالعات بطور منظم وبراي گسترش تبلیغات در   :شیوه کار

هم چنین اگر در سطح . مجالت ماهیانه و مجالت خبري که بطورمعمول در جامعه محلی  وجود دارد باید استفاده شود

شهرستان نمایندگی صدا وسیما حضور دارد براي اطالع رسانی وانتشار اخبار مربوط به فعالیت ها باید از آن استفاده 
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آن در مناطق ي گسترش  سیستم کامل اطالعات فراگیر و یکپارچه بهداشتی و اجرابه طور مؤثري تبلیغات به  .گردد 

CBI  ناظر با پرسش از کمیته توسعه ورویت یک نسخه از انتشارات به چگونگی . و بسط برنامه کمک خواهدکرد

نبود دبیرخانه استانی باید مربوطه از طریق صدا وسیما میسر  اخبار اگر در منطقه اي امکان انتشار. یابد  برنامه دست می

   .از طریق صدا وسیماي استانی اقدام نماید

  در طی یکسال گذشته ، برنامه به نواحی دیگري بسط داده شده است؟ -:سئوال

پس از اجراي موفق برنامه در ناحیه مدل و آمادگی کامل دست اندر کاران الزم است ساالنه بنا به توان   :شیوه کار

چنانچه این مهم اتفاق نیفتد باید علت آن . الی دو منطقه جدید زیر پوشش برنامه قرار گیرد  موجود در منطقه یک

عدم گسترش برنامه باعث رکود در فعالیتها میشود . دبیرخانه استان و دبیرخانه شهرستان بررسی گردد / توسط ناظرین 

گسترش برنامه را پی گیري نماید ،با حسا سیت  ودر نهایت منجر به شکست برنامه در آن منطقه میگردد و لذا ناظر باید

.  

  زمینه گسترش  برنامه براي سال آینده در منطقه وجود دارد؟ -:سئوال

با توجه به شیوه عملکرد در مدل ابتکارات جامعه محور  وحساسیت کار با جامعه ، براي گسترش  برنامه   :شیوه کار

CBI ابتدا در مناطقی انجام شود که به معیارهاي تعریف شده انتخاب  تمام جوانب  بایدبررسی گردد واجراي برنامه

آمادگی کامل ادارات براي گسترش برنامه . نزدیک تر باشد  )آمده است  2راهنماي آموزشی جلد13صفحه(مناطق 

ر موفق را بطو CBIاز مناطقی که  ي برنامه،قبل از اجرا بهتر است ،مناطق جدید مسئولین.گرفته شود  قرارباید مد نظر

آموزش به سرخوشه ها وکمیته توسعه جامعه در مناطق جدید  از سرخوشه هاي  وبراياجرا کرده اند بازدید نمایند

منابع مالی از مهمترین رکن گسترش . بیشتري در بین آنها بوجود آید  توانمند مناطق اجرا شده استفاده شود تا اطمینان

موفقیت هاي کسب شده در مناطق قبلی ضامن . ن کامال شفاف باشد قبل از اجرا باید محل تامین آ .برنامه است

  .گسترش برنامه در مناطق بعدي خواهد بود 
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