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۱ 

 ايـن كـه براساس نتايج پايـشها مـي باشـد نها آ عملكرد تحليل ، فرايندها ارتقا و بهبود يکی از اساسی ترين اقدامات برای : مقدمه
 تنـاوب زمـاني جمـع اوري داده هـا بديهي اسـت . امكان پذير مي باشد آنها نتايج وبكارگيري استخراج ، جمع آوري داده ها طريق از امر

 . سه ماهه ، شش ماهه و يا يك ساله باشد مي تواند براساس نوع فرايند ومراحل عملكردي ان
 بـراي جمـع اوري داده هـاي ، برنامه هاي گروه كارشناسـان گـسترش شـبكه هـا package ياستهاي موجود در براساس اصول وس

 و شناسـان گـسترش گـروه كار رئـيس ط سـتاني توسـ ا فراينـدهاي كميل چك ليست ت يعني روش دو عملكرد فرايند اموزش كاركنان ا ز
 وظ داشـتن نتـايج انهـا ، حـ كـه بـا مل استفاده مـي گـردد تاني كارشناس اس توسط واحد هاي محيطي شهرستاني و كميل چك ليست ت

 : به شرح زير اعالم مي گردد در سه بعد ۱۳۸۵ عملكرد فرايند اموزش كاركنان درسال
 فرايند آموزش كاركنان اجراي - ۱

 در ده پـيش بينـي شـ هـاي براسـاس زمان ن پايش مراحل اجـراي آ اجراي فلوچارت فرايند آموزش مداوم كاركنان در مورد مهمترين •
 اردي بهـشت و دي مـاه در ماههـاي دو بارپـايش فلوچارت مي باشد كه در اين مورد و براساس زمان بندي موجـود در فلوچـارت

 امتيـاز كـه انجـام گرفـت گروه كارشناسـان گـسترش ، توسط رئيس ارزشيابي فرايند استاني از طريق تكميل چك ليست ۱۳۸۵
 ) ۲ و ۱ پيوست ( . بوده است % ۱۰۰ در هر دو بار كسب شده

 طريـق از ۱۳۸۵ بهمـن مـاه كاركنان براساس زمان پـيش بينـي شـده در خدمت بدو نحوه اجراي مراحل فلوچارت فرايند آموزش •
 مورد پايش قرارگرفت كه امتياز كسب شـده گروه كارشناسان گسترش ، توسط رئيس تكميل چك ليست ارزشيابي فرايند استاني

 رنامه ريزي مجدد و انجام پايش هـر ا ب ب بوده است  كه از شهرستانها پايش راي كامل برنامه اج عدم كه علت اين امر بوده است % ۹۰
 ) ۳ پيوست ( جبران گرديد ۱۳۸۵ يك بار در طول سال داقل شهرستان ح

 ( ارزشـيابي از واحـدهاي تابعـه كيقيت آموزش مداوم وبدو خدمت كاركنان درواحدهاي محيطي از طريـق تكميـل چـك ليـست •
 شـركت % ۸۵ نشان مي دهد كـه كه نتايج حاصله پايش گرديد ) آموزش بدو خدمت مشمول نفر ۸ آموزش مداوم و ل مشمو نفر ۲۷

 برنامه ها را در تحكيم اطالعـات پايش شوندگان ، % ۹۲ / ۵ بوده و ي ض را ) يا ضمن خدمت ( آموزش مداوم كنندگان از برنامه هاي
 آيـتم وظ داشـتن لحـ م عليـرغم ولي . دانسته اند موثر بهبود ارائه خدمات در را شركت كنندگان آموزشهاي دريافتي % ۹۲ / ۵ و قبلي

 يـاز ت ميزان ام ، شهرستاني فلوچارت در توسط كميته هاي آموزشي شهرستانها ي تابعه ارسال برنامه هاي مدون آموزشي به واحدها
 مجـدد مـورد تاكيـد ميـت آن اه شهرسـتانها در پـايش لـذا رضايت بخش نبوده اين درصد چون بوده است كه % ۴۱ كسب شده
 ) ۴ پيوست ( . قرارگرفت

 ۸۵ سال در ها وشهرستان فرايندها عملكردي فرايند آموزش كاركنان به تفكيك شاخصهاي جهت ارزشيابي فرايند آموزش كاركنان •
 . است ه آورده شد ۵ / ۲ و ۵ / ۱ يوست درپ

 تحليـل و ج شده است ، نبـود فرمـت يكـسان گـزارش استخرا ۱۳۸۵ شهرستانها در سال يكي از مهمترين نكات كه از نتايج پايش •
 فرمت جديدي تدوين گرديـد كـه توصـيه آموزش كاركنان بوده است ، كه در اين مورد با مشاركت و نظر همكاران عملكرد فرايند

 ) ۶ پيوست .( گزارش عملكرد در قالب فرمت ذكر شده باشد ۱۳۸۶ شد در سال
 نامه با شهرستانها توافق مفاد - ۲

 ، شـبكه سرپرسـت بـا شـركت كـه طي جلساتي هرسال ابتداي ي هرچه بهتر فرايند هاي گروه گسترش در شهرستانها جهت اجرا
 تشكيل ر ديگ از طرف استان و كارشناسان گروه گسترش رئيس از يك طرف و نها شهرستا مسئول گسترش و معاون بهداشتي

 تصويب قرارمـي گيـرد مورد بحث و نامه اي طي توافق و تعهدات طرفين ، راه حلهاي پيشنهادي انتظارات استراتژيها ، ، مي گردد
 با توجه به نتايج پايش ونظرا ت شهرستانها ي پايلوت مي باشد كه به شرح زير كاركنان كه موارد مربوط به فرايند آموزش

 : تغييراتي در بعضي از فرمها داده شده است ) آذرشهر ، اهر ، بستان آباد و عجب شير (
 . و اولويت بنـدي اسـتاني تنظـيم مـي گـردد نان اي استخراجي از طرح نيازسنجي كارك كه براساس دوره ه قويم آموزشي ساالنه ت •

 از ميانـه تمام شهرسـتانها غيـر ( . درسالهاي قبل به علت نبودن ليست دوره ها تقويمها به صورت شش ماهه تنظيم مي شده است
 . ) ه گروه كارشناسان گسترش تحويل داده اند آموزشي را در موعد مقرر ب تقويم ساالنه

. خواهد بود ) بدون درنظرگرفتن ناهار ( ريال ۵۰۰۰ اعتبار آموزشي به ازاي هربارآموزش براي هر فرد وبه مبلغ •
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۲ 

 . اسـتخراج گرديـده اسـت ونتـايج گرديده جمع آوري از تمام شهرستانها ۱۳۸۵ سال رگزار شده در ب اموزشي تحليل دوره هاي فرم
 ) ۷ پيوست (
 . پرداخت شده است ريال ۳۴۱۲۰۰۰۰۰ مقدار ) ريال ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ( اعتبار پيش بيني شده به شهرستانها ازكل مبلغ •
 در نظر گرفته شده اسـت ، كـه انجـام آنهـا در اجـراي هرچـه بهتـر قسمتي با عنوان تعهدات در موافقت نامه شهرستانها : تعهدات •

 انجام تعدادي از اين تعهدات در رابطه با فرايند آموزش كاركنان به شرح زيـر . ضرورت دارد وم پاسخ گويي در موارد لز فرايندها و
 : بوده است

 ) ۸۵ ماه مهر در ( گرفت صورت ي قابل توجه با فاصله زمان ولي ۱۳۸۵ با توجه به توافق به عمل آمده در ابتداي سال ين اعتبار تام
 مرحلـه اجـرا بـه ۱۳۸۵ شهرستان به صورت پايلوت از دي ماه تـا آخـر بهمـن مـاه ۴ در ها جمع آوري داده تغييريافته فرمها ي

 . گرديدند وظ ح در پكيج برنامه هاي گروه گسترش مل ۱۳۸۶ ال هت اجرا از س ات الزم ج و اصالح ييرات گذاشته شد و پس از تغ
 جمـع آوري سالمت براساس فرمت وزارتـي هاي آموزشي برگزارشده براي تيم هاي ه نتايج دور ، درخواست وزارت متبوعه براساس

 . مي گردد
 دوره برگزارگرديـد كـه ۲ از سه دوره آموزشي پيش بيني شده براي معاونين بهداشتي و كارشناسان مسئول گسترش شهرستانها ،

 . در برگزار ي دوره بوده است NPMC ، آماده نبودن سوم علت برگزارنشدن دوره
 ي مفاد موافقت نامه با معاونت بهداشت - ۳

 گروه گسترش با برنامه هاي مركز بهداشـت اسـتان و اخـذ فرايندهاي اجراي براي هماهنگي استراتژي هاي بكارگرفته شده جهت •
 معاون بهداشتي دانشگاه ، معـاون اجرايـي مركزبهداشـت اسـتان در جلسه مشتركي با خضور موافقت معاون محترم بهداشتي دانشگاه

 ف ، اصـول ، اسـتراتژيها ونيازهـا ي ا هـد ا مي رسد كـه در آن بـه يب شركت كنندگان . موافقت نامه اي به تصو ، گروه گسترش س ئي ر و
 شده است هرفرايند اشاره

 : به شرح زير بوده است مورد فرايند آموزش كاركنان فعاليت هاي انجام گرفته در موافقت نامه اشاره شده ، با توجه به •
 : اختصاصي ف ا هد يابي به ا دست •

 . اجرا شده است ۱۳۸۵ از كل برنامه هاي پيش بيني شده در سال % ۷۳ / ۵
 . ساعت بوده است ۴۴ متوسط ساعت آموزش برگزار شده به ازاي هر كارمند

 . از نيروهاي جديدالورود واجد شرايط آموزش بدو خدمت ، آموزشهاي الزم را طي كرده اند % ۹۷
 . رسيده است % ۸۵ به % ۵۴ / ۵ داده شده از زشهاي و از آم ضايت ر ميزان افزايش

 : اصول
 وبر اساس نتايج نياز سنجي دوره هاي آموزشي تدوين وبـه ، نظرات گروههاي كارشناسي دوره هاي آموزشي در قالب تقويم ساالنه

 . شهرستانها ارسال گرديده است
 . وبه شهرستانها ارسال گرديده است استخراج يج نياز سنجي دوره هاي آموزشي عناوين دوره هاي آموزشي اولويت دار براساس نتا

 . به شهرستانها ارسال گرديده است ۱۳۸۵ ماه در اسفند ، ۱۳۸۶ تقويم ساالنه آموزشي
 . طي نموده اند ۱۳۸۵ عاون بهداشتي آموزشهاي بدو خدمت مربوطه رادر سال وم نفررئيس شبكه ۱۶ تعداد

 برگزارگرديـد ۱۳۸۵ در سـال گـسترش شهرسـتانها كارشناسـان مـسئول بـراي معـاونين بهداشـتي و يريتي دو دوره آموزشي مـد
 : ها استراتژي

 . گرديد شكيل ت ۱۳۸۵ در طول سال جلسه ۹ تعداد به موزش مداوم مركزبهداشت استان آ ه ت كمي جلسات - ۱
 از قالب شش ماه بـه سـاالته يمهاي آموزشي ، تدوين تقو نتايج نياز سنجي دوره هاي آموزشي جهت تسهيل در امور وبراساس - ۲

 . تغيير يافت
 . قرار گرفتند پايش وارزشيابي مورد ۱۳۸۵ كليه شهرستانها ، حداقل يك بار در طول سال - ۳
 هاي شهرسـتاني ، تـشويق و چـك ليـست ) ۵ / ۲ و ۵ / ۱ پيوست ( ات كسب شده درفرم ارزشيابي ز ا تي تمامي شهرستانها براساس ام - ۴

خواهند شد
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۳ 

 ۱۳۸٥ شهرستانها در سال آموزش مداوم و بدوخدمت کارکنان ا زواحدهای محيطی نتايج پايش خالصه

 امتياز خير بلی ) نفر ۲۷ ( آموزش مداوم

 ۱۱ ۱٦ ٤۱ آيا برنامه های آموزشی  شش ماهه در محل خدمت شما موجود است ؟ ۱

 ۱۹ ۸ ۷۱ ی شرکت نموده ايد ؟ آيا در برنامه های آموزشي پيش بينی شده شش ماهه طبق زمان بند ۲

 ۱۸ ۹ ٦۷ آيا برنا مه های آموزشی  اجرا شده با نيازهای شغلی شما منطبق بوده است  ؟ ۳

 ۲۳ ٤ ۸٥ آيا از برنامه های آموزشی رضايت داريد ؟ ٤

 ۹۲ / ۲٥ ۲ ٥ آيا آموزش های داده شده در تحکيم اطالعات شما موثر بوده است ؟ ٥

 ۹۲ / ۲٥ ۲ ٥ داده شده دربهبود ارائه خدمات داده شده توسط شما موثر بوده است؟ آيا آموزش های ٦

 ) نفر ۸ ( آموزش بدو خدمت
 امتياز خير بلی

 ۸ ۰ ۱۰۰ آيا دوره های آموزشی  بدو خدمت برای  شما برگزار  شده است ؟ ۱

 ٦۲ / ٥ ۳ ٥ آيا در آموزشهای  بدو خدمت شما مسائل عمومی  مد نظر بوده است ؟ ۲

 ۸ ۰ ۱۰۰ آيا در آموزشهای بدو خدمت شما مسائل حرفه ای وشغلی مد نظربوده است ؟ ۳

 ۸ ۰ ۱۰۰ آيااز آموزشهای بدو خدمت داده شده رضايت داريد ؟ ٤

 ۸ ۰ ۱۰۰ آيا آموزش های داده شده در تحکيم اطالعات شما موثر بوده است ؟ ٥

 ۸ ۰ ۱۰۰ ر ارائه خدمات توسط شماکمک کننده  بوده است؟ آيا آموزش های بدوخدمت داده شده د ٦

 : نام ونام خانوادگی تکميل کننده
 کارشناس مسئول آموزش و بازآموزی : سمت

 : امضا

) ٤ پيوست (
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 فرم گزارش عملكرد ساالنه  فرايند آموزش كاركنان شهرستان

 وضعيت شاخصها - ۱

 عناوين شاخصهاي عملكردي نام فرايند نتايج شاخصهاي عملكردي
 پايان  سال ابتداي  سال

 درصد تحقق
 عملي فلوچارت

 ه های درصد برنامه های اجرا شده به کل برنام
 پيش بينی شده

 متوسط نفرساعت  آموزش برگزار شده
 متوسط نفرساعت  آموزش برگزار شده برای هر

 کارمندواجد شرايط آموزش
 درصد پوشش آموزش

 آموزش مداوم

 در صد وجود پيش آزمون و پس آزمون در دوره
 های آموزشی

 درصد افراد آموزش ديده بدوخدمت
 درصد رضايت از آموزشهای داده شده آموزش بدو خدمت در صد وجود بسته آموزش بدو خدمت

 تعد اد افراد آموزش ديده بدو خدمت به تفكيك رده هاي شغلي - ۲

 : تحليل - ۳

 )  : برنامه براي سال بعد ( پيشنهادات - ۴

 جمع کل اداري ومالي بهورز كاردان كارشناس پزشك
 تعداد افرادجديد الورود

 تعداد افراد آموزش ديده

 : تاريخ تکميل : امضا : نام ونام خانوادگی تکميل کننده

 ) ٦ پيوست )
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 ) ۷ پيوست ( در شهرستانها ۸۵ درصد برنامه هاي آموزشي اجرا شده در سال
 شهرستان شش ماه دوم شش ماهه اول

 درصد اجرا شده پيش بيني شده درصد اجرا شده پيش بيني شده
 ۹۷ ۳۰ ۳۱ ۸۹ ۲۵ ۲۸ آذر شهر

 ۵۹ ۵۴ ۹۲ ) ساالنه ( اسكو
 ۹۳ ۳۹ ۴۲ ۹۵ ۳۷ ۳۹ اهر

 ۸۶ ۳۸ ۴۴ ۹۳ ۳۸ ۴۱ بستان آباد
 ۱۰۰ ۶۲ ۶۲ ۷۸ ۱۸ ۲۳ بناب
 ۸۵ ۶۲ ۷۳ ۸۰ ۸۰ ۱۰۰ تبريز
 ۷۸ ۳۱ ۴۰ ۶۴ ۳۵ ۵۵ جلفا

 ۳۰ ۹ ۳۰ ۹۳ ۲۸ ۳۰ چاراويماق
 ۶۵ ۲۰ ۳۱ ۶۷ ۲۰ ۳۰ سراب
 ۳۳ ۱۰ ۳۰ ۴۸ ۱۲ ۲۵ شبستر

 ۲۸ ۱۳ ۴۶ ۳۸ ۱۵ ۳۹ عجب شير
 ۷۹ ۱۱ ۱۴ ۱۰۰ ۸ ۸ كليبر

 ۱۰۰ ۲۳ ۲۳ ) ساالنه ( مراغه
 ۷۶ ۲۶ ۳۴ ۷۲ ۲۱ ۲۹ مرند

 ۷۵ ۲۴ ۳۲ ۷۸ ۲۸ ۳۶ ملكان
 ۷۸ ۲۵ ۳۲ ۷۰ ۲۸ ۴۰ ميانه

 ۷۵ ۴۲ ۵۶ ۶۱ ۳۵ ۵۷ ورزقان
 ۵۸ ۱۴ ۲۴ ۸۸ ۱۵ ۱۷ هريس

 ۱۰۰ ۱۱ ۱۱ ) ساالنه ( هشترود
۷۳ ۵۴۴ ۷۴۷ ۷۴ ۴۴۳ ۵۹۷ جمع
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 تحليل *

 ) برنامه مداخله ای ( ات پيشنهاد

 ۷۱ ۷٦ ۱۰۰ ۹۱ / ٤ آذرشهر

 تدوين دوره ها با توجه به نيازهای شغلی  ۱
 رعايت ضوابط ( اطالعلت قبلی موثربودن اموزش ها در تحکيم  ۲

 ) استانی
 شاخص تحقق يافته بيش از حد به نظر می رسد  ۳
 جدی بودن کارشناس اموزش شهرستان  ٤

 ادامه روند فعلی  ۲ و ۱
 ) لزوم بررسی شاخص تحقق يافته ( بررسی مقطعی  ۳
 تشويق کارشناس شهرستانی  ٤

 رعايت ضوابط استانی  ۳۷ ٤۳ ۱۰۰ ۷۲ ۱ / ٥ اسكو
 شاخص تحقق يافته بيش از حد به نظر می رسد  ۲

 ادامه روند فعلی  ۱
 ) قق يافته ح لزوم بررسی شاخص ت ( بررسی مقطعی  ۲

 ٦۸ ۷۳ ۱۰۰ ۸٥ / ۲ اهر
 ) رعايت ضوابط ستانی ( تدوين دوره ها با توجه به نيازهای شغلی  ۱
 موثربودن اموزش ها در تحکيم اطالعلت قبلی  ۲
 رشناس اموزش شهرستان جدی بودن کا  ۳

 ادامه روند فعلی  ۲ و ۱
 ) لزوم بررسی شاخص تحقق يافته ( بررسی مقطعی  ۳
 تشويق کارشناس شهرستانی  ٤

 ٦٦ ۷۱ ۱۰۰ ۹۰ / ۷ بستان آباد
 رعايت ضوابط استانی  ۱
 شاخص تحقق يافته بيش از حد به نظر می رسد  ۲
 جدی بودن کارشناس اموزش شهرستان  ۳

 روند فعلی ادامه  ۱
 ) لزوم بررسی شاخص تحقق يافته ( بررسی مقطعی  ۲
 تشويق کارشناس شهرستانی  ۳

 بررسی مقطعی شاخص تحقق يافته بيش از حد به نظر می رسد ۷۲ ۷۷ ۱۰۰ ۷٥ / ۲ بناب

 استانی ليست پايش محيط بر اساس چک پايشی از طرف کارشناس استانی صورت نگرفت ٥۸ ٦٤ ۱۰۰ / ۸ تبريز

 ٤۷ ٥۲ ۱۰۰ ۷٥ جلفا
 رعايت ضوابط استانی  ۱
 شاخص تحقق يافته بيش از حد به نظر می رسد  ۲
 جدی بودن کارشناس اموزش شهرستان  ۳

 ادامه روند فعلی  ۱
 ) لزوم بررسی شاخص تحقق يافته ( بررسی مقطعی  ۲

 ٦۲ ٦۷ ۱۰۰ ٥۰ / ٥ چاراويماق
 رعايت ضوابط استانی عدم  ۱
 ح وظايف کارشناس آموزش دوگانگی شر  ۲

 بازآموزی کارشناس شهرستانی  ۱
 تفکيک شرح وظايف کارشناس آموزش وتعيين  ۲

 کارشناس شهرستانی

 رعايت ضوابط استانی  ٤۰ ٤٥ ۱۰۰ ۸۳ ۱ سراب
 شاخص تحقق يافته بيش از حد به نظر می رسد  ۲

 ادامه روند فعلی  ۱
 ) يافته لزوم بررسی شاخص تحقق ( بررسی مقطعی  ۲

 ۳۸ ٤٤ ۱۰۰ ٦٦ / ٥ شبستر
 بازآموزی کارشناس شهرستانی  ۱ دوگانگی شرح وظايف کارشناس آموزش

 تفکيک شرح وظايف کارشناس آموزش وتعيين - ۲
 کارشناس شهرستانی

 ٦۱ ٦۷ ۱۰۰ ۸۳ عجب شير
 رعايت ضوابط استانی  ۱
 شاخص تحقق يافته بيش از حد به نظر می رسد  ۲
 کارشناس اموزش شهرستان جدی بودن - ۳

 ادامه روند فعلی  ۱
 ) لزوم بررسی شاخص تحقق يافته ( بررسی مقطعی  ۲

 ٤٥ ۱۰۰ ٦٦ كليبر

 درنيمه اول ( ۸٥ / ٦ / ۲۱  ٥ / ۹ / ۳۹۷۳ و ۸٥ / ٤ / ۲٦  ٥ / ۹ / ۲٦٥۳
 جواب داده نشده است ) ۸٥ سال

 عايت ضوابط کارشناس شهرستانی ور ر تغيي در نيمه دوم به علت
 . ود يافته است شاخص بهب استانی

 شاخص تحقق يافته بيش از حد به نظر می رسد  ۱
 جدی بودن کارشناس اموزش شهرستان  ۲

 ادامه روند فعلی  ۱
 ) لزوم بررسی شاخص تحقق يافته ( بررسی مقطعی  ۲

 پايش محيط بر اساس چک ليست  استانی پايشی از طرف کارشناس استانی صورت نگرفت ٥۹ ٦٤ ۱۰۰ مراغه

 ٥۰ ٥٥ ۱۰۰ ۷٥ مرند
 رعايت ضوابط استانی  ۱
 شاخص تحقق يافته بيش از حد به نظر می رسد  ۲
 جدی بودن کارشناس اموزش شهرستان - ۳

 ادامه روند فعلی  ۱
 ) لزوم بررسی شاخص تحقق يافته ( بررسی مقطعی  ۲

 ٤۷ ٥۲ ۱۰۰ ۷٥ / ۱ ملكان
 رعايت ضوابط استانی  ۱
 بيش از حد به نظر می رسد شاخص تحقق يافته  ۲
 جدی بودن کارشناس اموزش شهرستان - ۳

 ادامه روند فعلی  ۱
 ) لزوم بررسی شاخص تحقق يافته ( بررسی مقطعی  ۲

 ۷٦ ۷٦ ۱۰۰ ۷۳ ميانه
 رعايت ضوابط استانی  ۱
 شاخص تحقق يافته بيش از حد به نظر می رسد  ۲

 ادامه روند فعلی  ۱
 ) لزوم بررسی شاخص تحقق يافته ( بررسی مقطعی  ۲

 ٦۰ ٦٥ ۱۰۰ ۸۰ ورزقان
 رعايت ضوابط استانی  ۱
 شاخص تحقق يافته بيش از حد به نظر می رسد  ۲
 جدی بودن کارشناس اموزش شهرستان - ۳

 ادامه روند فعلی  ۱
 ) لزوم بررسی شاخص تحقق يافته ( بررسی مقطعی  ۲

 ٥۰ ٥٥ ۱۰۰ ٥۸ هريس
 ضوابط استانی رعايت عدم  ۱
 دوگانگی شرح وظايف کارشناس آموزش  ۲

 تمکين بيشترضوابط استانی  ۱
 تفکيک شرح وظايف کارشناس آموزش وتعيين  ۲

 کارشناس شهرستانی

 ٦۰ ٦٥ ۱۰۰ ۷٥ هشترود
 رعايت ضوابط استانی  ۱
 شاخص تحقق يافته بيش از حد به نظر می رسد  ۲
 تان جدی بودن کارشناس اموزش شهرس  ۳

 ادامه روند فعلی  ۱
 ) لزوم بررسی شاخص تحقق يافته ( بررسی مقطعی  ۲

 ٥٤ ٦۰ ۱۰۰ ۷٥ / ٥ *** استان

 وت به قضا ٬ ونتايج رضايت سنجی شاخص با توجه به کلی بودن  ۱
 طور کامل صحيح نخواهد بود و چون تعداد نمونه های  بررسی شده

 عات ٬  چندان قابل استناد نمی کمتر بوده است ٬لذا از نظر آماری اطال
 ) مورد ۱۲ ( باشند

 ضوابط ٬عليرغم آموزشهای داده شده در تعدادی از شهرستانها  ۲
 ) مورد ۲ ( . استانی رعايت نمی شود

 گروه package رعايت ضوابط اعالمی در تعدادی از شهرستانها  ۳
 ) مورد ۱۲ ( . باعث بهبود عملکرد فرايند شده است گسترش

 دی و جدی بودن کارشناس شهرستانی از ديگر عوامل عالقه من  ٤
 ) مورد ۱۲ . ( مهم بهبود عملکرد فرايندهابوده است

 نتايج  بررسی محيط  توسط کارشناس استانی با نتايج شهرستانها  ٥
 . همخوانی داشته است

 از واحدهای محيطی توسط مقطعی بررسی  ۱ / ۱
 ستانی شهر استانی و کارشناس

 انها و بررسی موردی توسط چک پايش شهرست  ۱ / ۲
 ليست محيطی از واحدهای محيطی توسط کارشناس

 استانی
 بررسی موردی از شهرستانهايی که عملکرد  ۱ / ۳

 باالتری دارند
 انجام بررسی درطول برگزاری دوره های  ۱ / ٤

 آموزشی به جای پايان سال
 تجديد نظردر  شاخصهای  پايش  ۱ / ٥
 های جمع آوری داده ها اصالح تعدادی از فرم – ۱ / ٦
 تهيه برنامه بر اساس ( بازآموزی ضوابط استانی  ۲

 کار ب نياز سنجی از گروه هدف٬ اولويت بندی دوره ها ٬
 گيری شيوه های موثر آموزشی و تدوين دوره ها

 ) منطبق با شغل و حرفه فرد

 ۱۳۸٦ / ۰۳ / ۰٦ : تاريخ تکميل شهرستانها بر اساس توافقنامه ۸٥ در سال فرايند آموزش کارکنان گزارش عملکرد مرکز بهداشت استان
 گروه کارشناسان گسترش

ميزان موثربودن آموزشها در تحکيم اطالعات قبلی ٬ موثربودن آموزشها در بهبود ارائه خدمات داده شده و منطبق بودن آموزشها با نيازهای شغلی ( شده ميزان رضايت از آموزش های داده : عنوان شاخص



 : شده ارائه يشنهادات س تحليل انجام گرفته و پ براسا ۱۳۸۶ در سال اي برنامه مداخله

 تجديد نظر در شاخصهاي پايش : هدف

 نتيجه ) ۱۳۸٦ ( زمان

ف
ردي
 

 عنوان فعاليت
۱ ۲ ۳ ٤ ٥ ٦ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳۸۷ 

 ) ۲ و ۱ (
 انجام
 شد

 انجام
 نشد

 * اصالح فرمهای جمع آوری داده ها ۱
 * شاخصهای  پايش تجديد نظردر ۲
 الم موارد به شهرستانها طی توافق نامه های اع ۳

 شهرستانی
* 

 از شهرستانها تدوين برنامه پايش ماهانه ٤
 وری داده آ جمع و شهرستانها انجام پايش ٥
 جمع بندی داده ها ٦
 تحليل داده ها ۷
 هيه گزارش نهايی ت ۸

 . پيش بينی شده بود ۱۳۸٤ شاخص % ٥ زايش شاخص تعهد شده برای هرشهرستان به ميزان اف *
 : شامل الزامات اجرايی * *

 : پيش بينی و تخصيص اعتبارآموزشی براساس تقويم آموزشی شهرستانها
 جديدالورود ان برگزاری دوره آموزش بدو خدمت برای کارشناس

 برگزاری دوره آموزش توجيهی برای کارشناسان آموزش شهرستانها
% ۸٤ ) نفر ۲۷ ( احدهای محيطی نتايج بررسی از و ***


