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 مقدمه

به یک برنامه « اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»های علوم پزشکی سراسر کشور در آستانه سال   دانشگاه

. در راستای اهداف کالن نظام سالمت خواهد بود« اقدام و عمل»راهنمای اند که  عملیاتی مشترک مجهز شده

های علوم   با مشارکت جمع کثیری از مدیران و کارشناسان ستاد و دانشگاهسال گذشته و این برنامه که 

مدیران نظام سالمت در سال پیش رو به « میثاق جمعی»های مختلف تدوین شده است،  پزشکی در حوزه

، گامی در راستای یکپارچگی، هماهنگی و ناپذیر اجتناب های چالشرود به رغم  انتظار میو  رفتهشمار 

 . یی در عرصه بهداشت و سالمت باشدافزا هم

است  «یادگیری سازمانی»فرایند یا چرخه های  حلقهیکی از خود ریزی اعم از راهبردی و عملیاتی،  اما برنامه

بازخورد و »، و «پایش و ارزیابی»، «اجرا»، «ریزی سیاستگذاری و برنامه»: شود تشکیل می  مولفه 4که از 

ریزی به طور عام و برنامه عملیاتی به طور خاص، بدون پایش پیشرفت  برنامهبنابراین سیاستگذاری و . «اصالح

امه عملیاتی، شدن برن به بیان دیگر به منظور اطمینان از اجرایی. اثربخشی کافی را ندارد ها ها و برنامه سیاست

این فرایند . قرار گیردو ارزیابی  پایشمند مورد  به طور مستمر و نظام ها ها و فعالیت الزم است پیشرفت برنامه

 با اتخاذ تدابیر مناسببتوان و ثانیاً  ،دهد تا اوالً موانع احتمالی پیشرفت برنامه عملیاتی شناسایی گردد اجازه می

 . ، از اتالف منابع اعم از منابع مالی و زمان جلوگیری کردها ها و برنامه و اصالح سیاست

است و ارتباطی  مطابق زمان ها ها و برنامه ، بررسی پیشرفت فعالیت«پایش»شایان یادآوری است که مراد از 

کم و کاست  به بیان دیگر، هدف از پایش صرفاً بررسی اجرای به موقع و بی. میزان تحقق اهداف نداردبا 

ها و  ، سنجش میزان اثربخشی فعالیت«ارزیابی»اما مقصود از . طبق نشانگرهای مورد نظر است ها فعالیت

برای مثال، هدف کلی دستیابی . است( ها شاخص)ها بر تحقق اهداف کلی و کمی  ها به معنای تاثیر آن برنامه

کاهش »اف کمی ذیل آن، را در نظر بگیرید که یکی از اهد« عادالنه آحاد مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب

برای دستیابی به این . است« درصد 4اسیدهای چرب ترانس روغن مصرفی در صنایع مواد غذایی به حداکثر 

، «آموزش کارشناسان و مسئوالن فنی»: برنامه مختلف تدارک دیده شده است که عبارتند از 4هدف کمی، 

و « ن بسته حمایتی و تشویقی صنایع مرتبطتدوی»، «های مرتبط نامه بازنگری و تدوین ضوابط و آیین»

برنامه عملیاتی هدف ما صرفاً « پایش»در . «بازرسی و کنترل مستمر واحدهای تولیدی و محصوالت»

برنامه « ارزیابی»اما در . استها  های ذیل آن و فعالیتیادشده   برنامه 4نقص  اطمینان از اجرای به موقع و بی

به این سوال « ارزیابی»در واقع در . سیدهای چرب ترانس روغن مصرفی استان ازعملیاتی، تمرکز ما بر می

، آیا (ها ها و برنامه نقص فعالیت بیاجرای به موقع و )بودن نتایج پایش  دهیم که در صورت مثبت پاسخ می

 . تغییری در میزان اسیدهای چرب ترانس روغن مصرفی رخ داده است یا خیر

تدوین سال گذشته فصل اول آن که « های علوم پزشکی دانشگاهبرنامه عملیاتی در  پایشتدوین و نامه  شیوه»

در برنامه عملیاتی های  مولفهمبانی و به ارسال شد،  2/11/1394د مورخ /212/131طی نامه شماره و 

های علوم  و زمینه را برای تدوین برنامه عملیاتی مشترک در دانشگاه پرداخت های علوم پزشکی دانشگاه
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 «پایش»فرایند نامه، به  عنوان فصل دوم آن شیوهحاضر به نامه  شیوهلذا . پزشکی سراسر کشور فراهم ساخت

و بدواً به منظور یادآوری، مروری اجمالی بر  پردازد ها و ستاد وزارتخانه می برنامه عملیاتی در سطح دانشگاه

 سامانهها توسط  های برنامه عملیاتی و پایش آن و نیز منطق یا الگوی محاسبه انحراف برنامه مفاهیم و مولفه

 . دهد میرا شرح ارزیابی انطابق و پایش برنامه عملیاتی بر اساس خوداظهاری و سپس دارد 

 و پایش آن های اصلی برنامه عملیاتی مولفه

های علوم پزشکی ابالغ  نامه که سال گذشته به دانشگاه این شیوه اولابتدا به منظور یادآوری مفاهیم مندرج در فصل 

توان به  مطالعه بیشتر در خصوص مفاهیم ذیل میبرای . خواهیم داشتها  آنمهمترین شد، مروری اجمالی بر تعاریف 

 . نامه مراجعه نمود فصل نخست این شیوه

 هدف و خروجی مشخصی زمان، که د میشوق طالافعالیتها ای از به مجموعه« برنامه»نامه  در این شیوه :برنامه

 . انجامند ماه به طول می 12تا حداکثر  5-4ها معموالً بین  به لحاظ زمانی، برنامه. دارد

 ها،  نداشته و متضمن تغییر یا بهبود در روش« جاری»شود که جنبه  اطالق می ای  به برنامه :ای برنامه توسعه

طراحی نظام اخذ عوارض از »برای مثال . باشدفرایندهای جدید ایجاد طراحی و یا  ی جاری،ها فعالیتیا فرایندها 

ی خدمات سامانده»، «پایش و ارزشیابی طرح تحول سالمت در حوزه بهداشت»، «رسان کاالها و خدمات آسیب

ای به شمار  توسعه  برنامه« اندازی داشبورد نظام ارزیابی عملکرد مقام عالی وزارت و معاونین راه»یا « دندانپزشکی

به ای مندرج در برنامه عملیاتی متعاقبا از سوی دبیرخانه برنامه عملیاتی نشاندار شده و  های توسعه برنامه .روند می

 . در سامانه پایش برنامه عملیاتی نیز مشخص خواهند شدنحو مقتضی 

 برنامه یک تحقق ای بربندی مشخص است که  مشخص با زمان یتعملیا ، یک اقدامفعالیتر از منظو :فعالیت

حتی توسط رابه ر موعد مقردر ها آنصد پیشرفت درنوشته میشوند که سنجش ای فعالیتها بهگونه. ضرورت دارد

 . یر باشدپذنمکاس اشناریک کا

 ها بر اساس مستندات و شواهد مورد نظر  الیتمنظور از ارزیابی انطباق، بررسی میزان پیشرفت فع: ارزیابی انطباق

برای این منظور، .  استها  توسط این معاونتیا انجام بازدیدهای میدانی  ستاد وزارتخانه های تخصصی معاونت

 در سامانه پایش برنامه عملیاتی بارگذاریدبیرخانه برنامه عملیاتی متعاقباً نشانگرهای مربوط به هر برنامه از سوی 

 . خواهد شد

 دلیل انحراف »و در صورت نیاز، درج )به اعالم میزان پیشرفت هر فعالیت در پایان هر ماه : خوداظهاری

 . شود توسط مسئول پایش همان فعالیت اطالق می( «فعالیت

 یک نفر به  (های علوم پزشکی دانشگاههر یک از و وزارتخانه در ستاد ) و هر فعالیت  به ازای هر برنامه :پایشل مسئو ،

اره از که هموگردد  میق طالا( اعم از مدیر یا کارشناس) دیبه فرمسئول پایش . شود می تعیین« مسئول پایش»عنوان 

رو پیش ی با فرصتها، میشناسدرا آن نع پیشرفت اموو ها هگلوگا؛ ستامطلع آن برنامه یا فعالیت پیشرفت ان میز

 مسئول پایش موظف است .کندد حتمالی پیشنهای ابنبستهاز وج اخرای برای خالقانهی حلهاراهند امیتوو شناست آ

و مستندات و شواهد مورد  دهقبل را در سامانه درج کرپایان ماه تا ا ه میزان پیشرفت هر یک از فعالیتهر ماه،  تا دهم
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همچنین مسئول پایش موظف است در صورتی که یک . نیاز دال بر پیشرفت هر فعالیت را نیز در سامانه بارگذاری نماید

، دلیل انحراف آن را نیز در (انحراف فعالیت  >= -5% )بندی تاخیر داشته باشد  درصد نسبت به زمان 5فعالیت بیش از 

 . سامانه درج نماید

 به عنوان رئیس دبیرخانه هیات امنا  ها، عالوه بر مسئوالن پایش هر یک از معاونت در هر دانشگاه :مدیر پایش

، شود که مسئولیت وی معرفی میبرنامه عملیاتی کل برنامه عملیاتی منصوب و به دبیرخانه پایش « مدیر پایش»

توسط  در پایان هر ماهشواهد و مستندات معتبر نیز و ها  پیشرفت فعالیتاطمینان از درج به موقع و صحیح میزان 

های تخصصی ستاد وزارتخانه  معاونتیک از در هر . باشد می در سامانه مسئوالن پایش واحدهای مختلف دانشگاه

بر پیشرفت عالوه بر نظارت شود که  برنامه عملیاتی انتخاب مییک نفر از مدیران به عنوان مدیر پایش نیز 

درج به موقع میزان پیشرفت بر نظارت دار  سراسر کشور، عهدههای  دانشگاههای دارای برش دانشگاهی در  فعالیت

 ها، و به طور ، بارگذاری شواهد و مستندات دال بر پیشرفت آن(ستاد وزارتخانه)های دارای برش ستادی  فعالیت

 . باشد میها نیز  این فعالیتحسن اجرای نظارت بر کلی 

 است همای نتهاایخ معین که معموالً رتادر یک فعالیت ر نتظارد اتحقق موان میزاز ست رت اعبا :پیشبینی .

یک فعالیت بر از گذشته ن مازتقسیم : یدآست میدبه ده سال با یک فرموشود،   بیان می« درصد»که با  «پیشبینی»

تاریخ شروع، تاریخ پایان، و )مولفه  3بینی با توجه به  پیش(. صددربه )م آن نجاای ابرز نیارد مون مازکل 

مسئوالن  نیازی به محاسبه آن توسطشود؛ و بنابراین  محاسبه میسامانه توسط ( تاریخ اعالم گزارش

 . وجود نداردپایش 

  آخرین روز هر )اعالم گزارش ن مادر زیک فعالیت  «پیشرفتان میز»از ست رت اعبا :(درصد)میزان پیشرفت

فعالیت هر پیشرفت ان میزبرای پایش بر مبنای خوداظهاری، . شود بیان می« درصد»که در قالب  (شمسیماه 

اما برای ارزیابی انطباق، . شود موعدد مقرر در سامانه درج میتوسط مسئول پایش همان فعالیت اعالم و در 

آن دال بر پیشرفت شواهد و مستندات ،  یک فعالیتدرج میزان پیشرفت  همزمان بامسئوالن پایش موظفند 

توضیحات بیشتر در خصوص دو مرجع تعیین میزان پیشرفت . فعالیت را نیز در سامانه بارگذاری نمایند

موسوم به  ستاد وزارتخانههای تخصصی   مورد نظر معاونت شواهد/و ارایه مستندات ،ن پایشمسئوال یخوداظهار)

 . نامه آمده است در ادامه همین شیوه( ارزیابی انطباق

 از الیل مختلف دبرخی فعالیتها بنا به . ندرو بینی پیش نمی مطابق پیش لزوماًفعالیتها : افنحران امیز

پیشرفت ه پیشبینی شدار مقداز بیش ، یگردبرخی و ند دار «منفی»اف نحرح اصطالابه و پیشبینی عقب میمانند 

ها نسبت به آنپیشرفت سریعتر ی به معناها  فعالیتمثبت اف نحرا. نددار «مثبت»اف نحرح اصطالابه و میکنند 

میزان انحراف . میباشدر نتظااها نسبت به حد آنپیشرفت کندتر ی به معنا، ها لیتفعامنفی اف نحرر، و انتظااحد 

 پیشبینیار تقسیم بر مقد، همان فعالیت پیشبینیاز پیشرفت آن فعالیت حاصل تفاضل از ست رت اعباهر فعالیت 

ها باعث  همچنین، انحراف فعالیت. دمیشون صد بیادرمحاسبه و در قالب  سامانهمیزان انحراف توسط . فعالیتآن 

ها، اهداف کمی و  انحراف برنامه. شود بندی می ها، اهداف کمی و نتیجتاً اهداف کلی از زمان انحراف برنامه

 . شود و نیازی به محاسبه از سوی مسئوالن پایش ندارد محاسبه می سامانهکلی نیز توسط 
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ها و اهداف  ها و متعاقباً برنامه یکی از مالحظات کلیدی در پایش برنامه عملیاتی، نحوه محاسبه انحراف فعالیت

ها،  بینی و انحراف فعالیت جا که میزان پیش از آن. پردازیم است که در ادامه به آن می سامانهکلی و کمی توسط 

در محاسبه و سامانه ها، توسط  ها و نیز اهداف کلی و کمی به محض درج میزان پیشرفت فعالیت برنامه

 .ها توسط مسئوالن پایش وجود ندارد شود، نیازی به محاسبه آن میترسیم  داشبوردهای مدیریتی

 سامانهها، اهداف کمی و اهداف کلی توسط  ها، برنامه منطق محاسبه انحراف فعالیت
 (شود محاسبه می سامانهتوسط « انحراف»د، زیرا مطالب این صفحه صرفاً جنبه آموزشی دار)

یخ رتا( 2، فعالیتوع شر یخرتا( 1ا توجه به سه عامل تت ب استت،  در انتهای هر ماه ها فعالیتر نتظارد اپیشرفت موبینی که معادل  پیش

یخ ربا توجه به تاابتدا  سامانهبه این منظور، . شود محاسبه میتوسط سامانه ( ارشیخ گزرتا)د یابی عملکرن ارزماز( 3، و فعالیتن پایا

یخ رتا)د کریابی عملن ارزمازبا توجه به ستپس  . کنتد  را محاسبه میفعالیت آن م نجاای ابرز نیارد مون مازکل ، فعالیتن پایاوع و شر

از . مینامیم «فتهرست ن از دماز»آن را که  کنتد  متی محاسبه را رد ذتت ی گتت متفعالیوع رتیخ شراتتن از مدتی که تا کنو، (ارشگز

 .یدآست میدبه  «پیشبینی»، فعالیتم نجاای ابرز نیارد مون مازفته بر کل رست ن از دمازتقسیم 
 

 (وعیخ شررتای منهاارش گزتهیه ن مازمعادل )فته رست ن از دماز                  
 = -------------------------------------------------------پیشبینی 

 فعالیتم نجاای ابرز نیارد مون مازکل                   
 

یک تقسیم بر ست با وی امسا «پیشبینی»مقدار ، گذشته باشده یک ما، نجامدامیل به طوه ما 11فعالیتی که از گر ل، امثاای بر

یم یا پیشبینی میکنیم که ر دارنتظااما ، ماهه 11یک فعالیت ه اول از مان پایا، در یگرن دبه بیا. درصد است 11که معادل   11

یک مورد نیاز ن مازصد در 51در روز تهیه گزارش پایش،  گرال، ابه همین منو. شته باشدداصد پیشرفت در 11فعالیت آن 

  .شود درج میمحاسبه و  سامانهدرصد خواهد بود که توسط  51بینی پیشرفت آن فعالیت معادل  پیش، فعالیت گذشته باشد

، پایش برنامهل گر مسئول، امثاای بر. دشوم عالابه تفکیک نیز قعی فعالیتها واپیشرفت ان میز ستزم االه هر مای نتهادر ا

ست این معنا ابه ، میکندم عالاصد در 111را  «هیات علمینامه ارتقای توانمندی اعضای  تدوین شیوه»پیشرفت فعالیت ان میز

فرآورده  61تولید شواهد علمی برای »پیشرفت فعالیت ان گر میزایا . نامه به طور کامل تدوین شده و موجود است این شیوهکه 

شده و مستندات  فرآورده مهیا 31شواهد علمی برای ست که این معنا ابه د، میشوم عالاصد در 51 «طبیعی، سنتی یا گیاهی

ست دیر به ل زفعالیتها با فرمواف نحر، اهار آننتظارد اپیشرفت موو قعی فعالیتها واپیشرفت س ساابر . آن قابل ارایه است

 :آید توسط سامانه به نمایش در میو ید آمی
 پیشبینی تد عملکر             

 -------= -------------اف نحرا
 پیشبینی         

یا ، ها پیگیری مضاعف برای اجرای فعالیت وتواند ناشی از تالش مجدانه  می، صد باشددر 5از گر بیش ، امثبتی هاافنحرا

 5از گر بیش انیز منفی برنامهها اف نحرا .که خوشایند نیست باشد فعالیتهام نجاای ابرز نیارد مو نمازست درناآورد براز ناشی 

ابالغ به موقع اعتبار از سوی دالیلی همچون عدم یا  ،ها فعالیتای جرری در انگااسهلناشی از قصور یا ند امیتو، صد باشددر

ا یا فعالیتهم نجاای ابرز نیارد مون مازست درناآورد بر، در شهر یا استان ربط های ذی ، عدم همکاری سازمانستاد وزارتخانه

 :دشو میداده یر نمایش ی زها نگربا ،  (x)یر مختلف ده مقابرنامه با توجه باف از نحرا. باشد غیرمترقبهادث حو

<= X<%215% <= X < %5 1% ‐%5 <= X<%1 X < ‐%5 

 هیژوتوجه  دبهبول حادر  طبق برنامه ومناسب  هیژوتوجه 
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. در آن وجود ندارد+ 21ریزی شده است که درج میزان پیشرفت با انحراف بیشتر از  الزم به یادآوری است، سامانه طوری برنامه

ها، میزان انحراف برنامه  های ذیل یک برنامه مشخص شود، با توجه به وزن نسبی آن فعالیت اگر میزان انحراف یکایک فعالیت

 سامانههای ذیل یک هدف کمی،  با توجه به اوزان نسبی برنامه. محاسبه خواهد شد سامانههای اولیه توسط  بینی نسبت به پیش

با در اختیار داشتن میزان انحراف اهداف کمی ذیل  سامانههمچنین . ان انحراف آن هدف کمی را محاسبه نمایدتواند میز می

 . را محاسبه کندو نهایتا انحراف کل برنامه عملیاتی ها، انحراف یک هدف  کلی  یک هدف کلی و وزن نسبی هر یک از آن

 مخاطبان پایش برنامه عملیاتی. 1

 :گیرد گروه اصلی از مخاطبان قرار می 3در اختیار نتایج حاصل از پایش برنامه عملیاتی 

 مدیران دانشگاه، اعم از رئیس دانشگاه، معاونان، مدیران کل تا مسئوالن پایش هر : مدیران دانشگاه

پایش برنامه  «ماهانه»های  به همین منظور، گزارش. توانند مخاطب پایش برنامه عملیاتی باشند برنامه می

مدیر »از سوی ها همراه با دالیل انحراف   ها و فعالیت عملیاتی مشتمل بر انحراف اهداف کلی، کمی، برنامه

ی ریز ر خواهد گرفت تا بر اساس ضوابط تشکیل در شورای برنامهمدیران دانشگاه قرادر اختیار « پایش

موضوع . طرح و بررسی شودماهه  و یا سهدر مقاطع زمانی دشورای دانشگاه دانشگاه و هیات رئیسه یا 

علل و  شناخت، ای های خاص و توسعه با تاکید بر برنامه برنامه عملیاتیتحلیل پیشرفت جلسات،  گونهاین

بندی، شناسایی راهکارهایی برای جبران تاخیرها و نیز ارایه بازخورد  از زمانعملیاتی نامه عوامل انحراف بر

 . استهای تخصصی ستاد وزارتخانه  به معاونت

 ترین مخاطبان پایش برنامه عملیاتی است و لذا  هیات امنای دانشگاه یکی از مهم :هیات امنای دانشگاه

املی از پایش برنامه عملیاتی در اختیار اعضای ، گزارش ک(انتهای هر فصل)الزم است هر سه ماه یک بار 

 . هیات امنا قرار گیرد

 های علوم  ، اجالس روسای دانشگاهریزی شورای معاونین، شورای برنامهمقام محترم وزارت، : ستاد وزارتخانه

برای این . مدیران کل از مخاطبان پایش برنامه عملیاتی هستند و نیز مدیران وزارتخانه از معاونان تا پزشکی

 . خواهد شد تنظیمای  های خاص و توسعه با تاکید بر برنامههای فصلی  گروه از مخاطبان نیز گزارش

به شورای عالی سالمت و  های فرابخشی برنامهگزارش پایش یک نسخه از ماه یک بار،  3هر : 1 تبصره

 . امنیت غذایی ارایه خواهد شد

باشد نیز در  می( ستاد وزارتخانه)ی برش ستادی هایی که دارا عالوه بر کل برنامه عملیاتی، فعالیت :2تبصره 

  .اهد شدوبه طور ماهانه پایش خستاد وزارتخانه  ذیربط تخصصیهای  هر یک از معاونت

 اساس خوداظهاریپایش برنامه عملیاتی بر . 2

درج میزان پیشرفت یکایک به معنای شود که نخستین آن، خوداظهاری  پایش برنامه عملیاتی به دو روش انجام می

 :است (های علوم پزشکی اعم از ستاد وزارتخانه و دانشگاه) ها در انتهای هر ماه توسط مسئوالن پایش فعالیت

  ،هر ماه توسط مسئول  پایانمیزان پیشرفت هر فعالیت در به منظور انجام پایش بر اساس خوداظهاری

 .خواهد شددرج سامانه در محل مربوطه در « درصد»در قالب و  یا اعالم پایش همان فعالیت محاسبه
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  ،در ماه  ها برای محاسبه و درج میزان پیشرفت فعالیت دهم هر ماهبه منظور سهولت کار مسئوالن پایش

منتهی به پایان ها  بایست پیشرفت فعالیت میبنابراین برای مثال، مسئوالن پایش . منظور شده است قبل

 . درج نمایندسامانه در  11/13/1395ماه را حداکثر تا  اردیبهشت

 هایی را اعالم کنند که زمان شروع  در پایان هر ماه، مسئوالن پایش موظفند صرفاً میزان پیشرفت فعالیت

برای مثال، در گزارش پایش اردیبهشت ماه که در ابتدای . برنامه عملیاتی فرا رسیده باشد ها مطابق آن

ها قبل از  هایی اعالم شود که تاریخ شروع آن صرفاً باید میزان پیشرفت فعالیتشود،  خردادماه ارایه می

که تاریخ  هایی درج میزان پیشرفت برای فعالیتسامانه طوری طراحی شده است که . باشد 31/12/95

 . باشد مقدور نمی( است 11/14/95ال تاریخ شروع آن برای مث)ها فرا نرسیده است  شروع آن

  یک فعالیت توسط مسئول پایش، سامانه میزان انحراف را محاسبه و « میزان پیشرفت»پس از درج

یعنی بیش )درصد باشد  5یک فعالیت بیش از منفی انحراف قدر مطلق ه در صورتی ک. نمایش خواهد داد

را نیز « دلیل انحراف»مسئول پایش موظف است ، (بندی تاخیر داشته باشد زماننسبت به درصد  5از 

از سوی ستاد مورد نیاز عدم ابالغ به موقع اعتبار »مانند  مواردیتواند  دلیل انحراف می. مشخص نماید

تاخیر در . باشد «دث غیرمترقبهحوا»یا « یستادنیاز  های پیش فعالیتعدم انجام به موقع »، «وزارتخانه

. دانشکده باشد، به عنوان تاخیر موجه تلقی خواهد شد/اجرای فعالیت چنانچه خارج از اراده و اختیار دانشگاه

 . باشد ها، معاونت تخصصی مربوط در ستاد وزارتخانه می بودن تاخیر در اجرای فعالیت مرجع تشخیص موجه

 ارزیابی انطباقپایش برنامه عملیاتی بر اساس . 3

های  معاونتمورد نظر ها بر اساس مستندات و شواهد  منظور از ارزیابی انطباق، بررسی میزان پیشرفت فعالیت

توسط  (مستندات و شواهد) برای این منظور، متعاقباً نشانگرهای مربوط. ستاد وزارتخانه است تخصصی

برای مثال، شواهد و مستندات مربوط به . خواهد شدبرنامه عملیاتی بارگذاری دبیرخانه پایش در سامانه پایش 

م یا کنندگان در کارگاه آموزشی، هرگونه فیل  تواند فهرست اسامی شرکت می« برگزاری کارگاه آموزشی»برنامه 

های صادره برای  یا گواهینامهالزحمه مربی کارگاه  مستندات مربوط به پرداخت حقتصویر از برگزاری کارگاه، 

همزمان با درج میزان پیشرفت  ه، هر ماهها دانشگاهبنابراین الزم است مسئوالن پایش . باشد کنندگان شرکت

های  از قبیل تصویر پیشرفت برنامه)ها  ، شواهد و مستندات دال بر پیشرفت فعالیت ها در سامانه یکایک فعالیت

 . را نیز در سامانه بارگذاری نمایند...( مربوطه و عمرانی، فیلم یا تصاویر برگزار کارگاه آموزشی، صورت جلسات 

های تخصصی ستاد وزارتخانه  مورد نظر معاونت (های)ها، نشانگر در صورتی که در مورد هر یک از فعالیت

ی را دال بر موظفند بنا به  تشخیص خود، شواهد و مستنداتها  دانشگاهبارگذاری نشده باشد، مسئوالن پایش 

برش ستادی دارای های  شواهد و مستندات مربوط به فعالیت. ها در سامانه بارگذاری نمایند پیشرفت آن فعالیت

های ستاد  توسط مسئوالن پایش هر از یک معاونتها  همزمان با درج میزان پیشرفت آننیز ( ستاد وزارتخانه)

 . شود میوزارتخانه در سامانه بارگذاری 
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های  ، مدیران پایش مربوطه در حوزهها توسط مدیران پایش دانشگاه ذاری شواهد و مستنداتپس از بارگ

و با عنایت به شواهد و مستندات، میزان پیشرفت آن  ها خواهد پرداخت تخصصی ستاد وزارتخانه به بررسی آن

مبنای خوداظهاری و در نهایت، سامانه تفاوت میزان پیشرفت بر . فعالیت را از منظر خود اعالم خواهند کرد

 . کند میزان پیشرفت اعالمی از سوی مسئوالن ستاد وزارتخانه را محاسبه و اعالم می

های تخصصی  ، بازدیدهای میدانی نیز توسط معاونتدر ارزیابی انطباق، عالوه بر بررسی شواهد و مستندات

ارزیابی انطباق از طریق بررسی بازدیدهای میدانی مکمل . ریزی و انجام خواهد شد ستاد وزارتخانه برنامه

 . شواهد و مستندات خواهد بود

های تخصصی  ت توسط معاونت بررسی شواهد و مستندات و بازدیدهای میدانیدو روش از اق ت ارزیابی انطب

 . ستاد وزارتخانه صورت خواهد گرفت

 ارزیابی. 4

ها بر تحقق اهداف کلی و  معنای تاثیر آنها به  ها و برنامه نجش میزان اثربخشی فعالیتسمنظور از ارزیابی، 

در سراسر ( های کلیدی شاخص)اهداف کمی میزان بایست  ارزیابی برنامه عملیاتی میبنابراین برای . کمی است

ارزیابی به . سنجیده و با وضع مطلوب مقایسه شوددر مقاطع زمانی مشخص و منظم کشور از طرق مختلف 

های امنا مستقر در ستاد  ها، به طور متمرکز توسط دبیرخانه مرکزی هیات معنای سنجش منظم مقادیر شاخص

 . وزارتخانه انجام خواهد شد

 پایش برنامه عملیاتی اختصاصی دانشگاه. 5

یب برنامه نامه اقدام به تدوین و تصو در چارچوب فصل اول همین شیوهها  ها و دانشکده برخی از دانشگاه

توانند  ها در صورت تمایل می این دانشگاه. اند عملیاتی اختصاصی ذیل اهداف کلی و کمی بخش سالمت نموده

. افزاری پایش برنامه عملیاتی مشترک برای پایش برنامه عملیاتی اختصاصی خود نیز استفاده کنند از سامانه نرم

ها در سامانه بارگذاری شده است و لذا پایش برنامه  در حال حاضر، صرفاً برنامه عملیاتی مشترک دانشگاه

نامه، مخاطب پایش برنامه  مطابق شیوه. این برنامه در سامانه استمستلزم بارگذاری عملیاتی اختصاصی 

هیات امنای دانشگاه ریزی، هیات رئیسه و  شورای برنامه، (در صورت وجود)عملیاتی اختصاصی دانشگاه 

سطح توانند در صورت تمایل، از همین سامانه برای پایش برنامه عملیاتی در  ها می همچنین دانشگاه. باشند می

 . باشد واحدهای تابعه خود استفاده نمایند که آن نیز مستلزم بارگذاری برنامه در سامانه می

 تحلیل پیشرفت برنامه عملیاتی. 6

را ای  جلسهریزی دانشگاه  برنامه شورایها توسط مسئوالن پایش،  میزان پیشرفت فعالیتهر ماهه پس از درج 

 :به شرح زیر استکه محورهای آن  خواهد نمودبرگزار « برنامه عملیاتیتحلیل پیشرفت »به منظور 

  با ...( بهداشت، درمان، آموزش و )های مختلف  دانشکده در حوزه/دانشگاهپیشرفت برنامه مرور وضعیت

 «ای توسعه»و  «خاص»های  تاکید بر برنامه
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  باشد می 5ها بیش از  آنمنفی انحراف قدر مطلق هایی که  برنامه/ها دالیل انحراف فعالیتبررسی . 

 حل، ارایه تدابیر یا طراحی میانبر برای غلبه بر تاخیرها و عواملی که مانع پیشرفت برنامه  شناسایی راه

 . باشد دانشکده می/عملیاتی دانشگاه

  هایی که در برش  ها یا برنامه در خصوص فعالیتهای تخصصی ستاد وزارتخانه  به معاونتارایه بازخورد

دانشکده یا محیط /وجود دارد، اما بنا به دالیل متقن با شرایط و مقتضیات دانشگاهمتبوع دانشکده /دانشگاه

 . منطقه همخوانی ندارد/شهرستان/شهر

 نظام تدوین و پایش برنامه و دستاوردهای ر رسانی به مسئوالن پایش در خصوص آخرین اخبا اطالع

 عملیاتی سالمت

تحلیل پیشرفت برنامه »در خصوص ریزی  جلسات شورای برنامه یک نسخه از صورتهمچنین الزم است 

 . ارسال گردد( ریزی و نظارت راهبردی ستاد وزارتخانه دفتر برنامه)به دبیرخانه برنامه عملیاتی « عملیاتی

نظارت فوق از طریق کمیته باشند،  می( ستاد وزارتخانه)ی برش ستادهایی که دارای  لیتدر مورد فعا: تبصره

 . تخصصی شورای برنامه ریزی ستاد وزارتخانه انجام و گزارش آن به وزیر محترم ارایه خواهد شد

 

 


