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  پیشگفتار
و  پزشکی تدوین آموزش و ماندر  زارت بهداشت،و کارو  برنامه هاي مرکز سالمت محیطاز  یکی

سایر موضوعات و  حرفه ايو  زمینه هاي مختلف بهداشت محیطو  انتشار رهنمودهاي مربوط به حوزه ها
سراسر کشور، انجام شده از  همکاران متعدديتجربی و  توان علمیاز  مرتبط است که با بهره گیري

 تجربه کارشناساناز  آخرین دستاوردهاي علمی،از  این راستا سعی شده است ضمن بهره گیريدر  .است
کشور در  مواردي کهو در  کار نیز استفاده شودو  متخصصین حوزه ستادي مرکز سالمت محیطو 

انتشار این رهنمودها مورد استناد قرار و  تدویندر  رددا وجود دستورالعمل هاي مدونیو  قوانین، مقررات
شایسته و  تمام تالش کمیته هاي فنی مسئول تدوین رهنمودها این بوده است که محصولی فاخر. گیرد

و  دستگاههاي اجرائیو  کاربران سایر سازمان هاو  سراسر کشوردر  ارائه نمایند تا بتواند توسط همکاران
کاستی هایی باشد که و  به هر حال ممکن است داراي نواقص ولی استفاده باشدبعضاً عموم مردم قابل 

و  صاحبنظران ارجمند دعوت می شود با ارائه نظراتو  همه متخصصین، کارشناساناز  بدینوسیله
نزدیکتر کردن هر چه بیشتر محتواي این رهنمودها به و  ارتقاء سطح علمیدر  پیشنهادات خود ما را

 . یراست هاي بعدي این رهنمودها بکار گرفته شوددر و  معه یاري نمایند تانیازهاي روز جا

 با توجه به دسترسی بیشتر کاربران این رهنمودها به اینترنت، تمام رهنمودهاي تدوین شده بر روي 
، معاونت بهداشتی، پژوهشکده محیط )وبدا(پزشکی  آموزشو ماندر زارت بهداشت،و تارگاه هاي

تنها نسخ بسیار و  کار قرار خواهد گرفتو  مرکز سالمت محیطو  وم پزشکی تهرانزیست دانشگاه عل
کاربران به آن از  آنها به چاپ خواهد رسید تا عالوه بر صرفه جویی، طیف گسترده اياز  محدودي

  . دسترسی مداوم داشته باشند
شکوهمند اسالمی این  چهارمین سال پیروزي انقالبو  آستانه سیدر  اکنون که با یاري خداوند متعال

انتشار این و  زحمات کلیه دست اندرکاران تدویناز  رهنمودها آماده انتشار می گردد، الزم است
کسانی که با ارائه پیشنهادات اصالحی خود ما از  پیشاپیشو  قدردانی نمایمو  رهنمودها صمیمانه تشکر

  . سپاسگزاري نمایم بهبود کیفیت این رهنمودها یاري خواهند نمود، صمیمانهدر  را
  

   دکتر کاظم ندافی
  کارو  رئیس مرکز سالمت محیط



    

 

  2 صفحه  دستور العمل پایش و نظارت در برنامه ابتکارات جامعه محور یآموزش يراهنما

  مقدمه  -1

و  نیازهاي آنانو  میزان جمعیت بر روزه که هر، شهرهاي کشوردر  ضعیت موجود محالتو نگاهی بهبا 
 یابیم که توجه به منابع انسانی جامعهمیدر  ،می گرددافزوده ، آسیب هاي اجتماعیو  به تبع بر مشکالت

  . پیش ضروري استاز  یشب، اجراو  برنامه ریزیهادر  همراهیو  پتانسیل آنها جهت مشارکتو 
و  فرآیند توسعه دارند چالشدر  توانمندي پائینی که جوامع محلی براي حضورو  این بین ظرفیتدر  

ف پیاده طرفی رویکردهاي مختلاز  .می باشدنهاد هاي دولتی ذیربط و  روي مسئوالنااي فرتنگناي عمده
. آورده است وجود ت ارزشمندي را بهتجربیا، آسیب هاو  زمینه مقابله با مشکالتدر  جوامعدر  شده
 مشارکت جامعه به حل مسائلاز  با استفادهو  به دنبال داشته مثبتی را نیز این رویکردها که نتایجاز  یکی

هده گرفتن توسعه جوامع محلی پردازد ایجاد نهادهاي سازمان یافته مردمی براي به عمشکالت میو 
  . است

 اًطبیعت) اجتماع محور( این فرآیند هستند لذا تشکیل چنین نهاديدر  با توجه به اینکه مردم ذینفع اصلی
و  باشد تا بتواند بستر مناسبی براي تحقق عدالت ایجاد نماید مدیریت مردمو  بایست مبتنی بر مالکیتمی

ارتباط مردم با سایر بخش هاي ، کنار این توانمند سازيدر  براینعالوه . ضامن حفظ حقوق مردم گردد
ي فعالیت هادر  مشارکت همه جانبه ذینفعانو  ثرؤزمینه حضور مو  نهادهاي دولتی زیاد شدهو  جامعه

  . می گرددنظارت فراهم و  اجرادر  چهو  بخش برنامه ریزيدر  چه، مختلف توسعه محلی
یا نیاز خاصی و  لهأگیري نهایی آن است که می تواند مسجهتدر  افقوت این رویکرد نوین انعط ۀنقط
فقر یا بیکاري را  اي چونچالش عمده یک نیاز ساده تا سطحاز  لهأجامعه هدف قرار دهد این مسدر  را

  . نیز می تواند شامل گردد
و  را بشناسنداقتصادي خود و  راه حلهاي مشکالت اجتماعیو  این راستا مردم بخوبی قادرند دالئل در

داشتن دیگر ابزارها زمینه الزم را براي راه اندازي یک پروژه فراهم و  با اتکاء به نیروي انسانی خود
  . توسعه پایدار هموار نمایندو  به سوي سالمت حرکت را روند "انهایتو  آورند



  
 

 

  3 فحه ص  الزامات، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

  رویکرد ابتکارات جامعه محوردر  مفا هیم کلیديو  تعاریف  -2

  Guiding Principles اصول راهنما 2-1

    جهانی حمایتو  منطقه اي، سطوح ملیدر  مدیریتیو  کوشش هاي فنیاز  سازمان جهانی بهداشت
یعنی مقررات همگانی که توسط دولتهاي عضو . جمله این پشتیبانی تدوین اصول راهنماستاز  می کند

برنامه در  دهیتدوین فرآیند مدیریت یا سازمان، اجراي سیاستهاو  به صورت الگویی براي تنظیم
هاي عضو هاي عمده میان دولت به دلیل تفاوت. می گیردابتکارات جامعه محور مورد استفاده قرار 

براي تدوین دستور  می تواند هر کشوري ولی اصول راهنما کلی استاگرچه ، سازمان جهانی بهداشت
آن استفاده از  برداشته شودها سیاست  ظیفه ها یا اجرايو  انجامدر  کارهاي خود یعنی گام هایی که باید

  . می شودبراساس آن تهیه و  اصول راهنماستاز  ترمفصلو  دستورکارها اختصاصی. کند

  Approachتعریف رویکرد  2-2

بینی ضع مقررات مناسب یا پیشو هدفهاست مانندو  راه رسیدن به مقصدهاو  سایلو  ،رویکرداز  منظور
 ولی اندرات جامعه محور همه افراد جامعه مورد توجه رویکرد ابتکادر  .مورد نیاز هاي آموزش

  . گیرندبیشتر مورد حمایت قرار می  آنها نیازمندان جامعه متناسب با نیاز

  Managerial Processفرایند مدیریت 2-3

مرتبط با بخش هاي اجراي آن با همکاري دیگر و  جریان مداوم برنامه ریزي نظام یافته، مقصود 
، محلیو  تفویض اختیار به سطوح میانیو  اختیار گذاردن منابعدر  رویکرد بااین در  .بهداشت است

امتیاز چنین عدم تمرکزي آن است که سطوح . مدیریت به صورت غیر متمرکز سازماندهی می شود
طرف دیگر به از  و ،پاسخ گویی به نیازهاي آنانو  محلی یک طرف به علت نزدیکی به سطوحاز  میانی

       و  اختیار خواهند داشتدر  امکان گسترده اي، اجراي سیاستهاو  طوح مرکزيعلت ارتباط با س
  . مردمی نیز فرصت بیشتري براي مشارکت مستقیم خواهند یافتگروه هاي 

  Resource Management مدیریت منابع 2-4

را تشکیل اي حیاتی ترین ضرورتهاي بودجه بندي منابع برنامهاز  یکی، منابعاز  مؤثرو  استفاده صحیح
منبع هاي مالی براي رسیدن  و دانش، نیروي انسانیاز  آن منطقی ترین شکل استفادهاز  هدفو  دهدمی

  . کمترین هزینه استو  به اهداف مورد انتظار با بیشترین نتیجه



    

 

  4 صفحه  دستور العمل پایش و نظارت در برنامه ابتکارات جامعه محور یآموزش يراهنما

   Monitoring پایش 2-5
پایش . ودانجام فعالیت ها بو  در سراسر مراحل اجراي برنامه ها باید مراقب چگونگی مصرف منابع

 مسیر هدفهاي برنامهدر  پیشرفت آنهااز  اطمینانو  فعالیت هااصطالحی است که براي پی گیري مستمر 
و  سایلو ،تجهیزات، آناناز  استفادهو  جابجایی افراد، پایش مراقبتی است که دستاوردها. رودمیبه کار 

که اگر حرکتی  می کندی دنبال نوع ارتباط با منبع هاي موجود صرف می شود بهدر  را که پول هایی
  . نادرست اتفاق افتد به سرعت بتوان آنرا اصالح نمود

 Evaluation ارزشیابی 2-6

ارزشیابی به عنوان  می گیردبراي ارزشیابی مورد استفاده قرار می شود  اثر پایش حاصلدر  اطالعاتی که
سنجش از  آن عبارتستو  دمی باشفرآیند مدیریت برنامه ابتکارات جامعه محور از  بخش مهم دیگري

  . میزان اثر بخشیو  کارایی، نظام مند پیشرفتو  مستمر

  Indicators شاخص ها 2-7
یري است که به سنجش شاخص یا نشانگر متغ. می گیردصورت  شاخص هااز  ارزشیابی برنامه با استفاده

        اي برنامه کمکمقصدهو  گیري میزان دستیابی به هدف هااندازهو  مستقیم یا غیر مستقیم تغییرها
 به صورتبرنامه ابتکارات جامعه محور در  چک لیست نظارتدر  ي تدوین شدهشاخص ها. می کند

مانند سنجش  نمی توان همیشه ارزشیابی را تنها با مقایسه ارزشهاي عددي انجام داده عالوه ب. کمی است
شاخص از  گونه موارد بیشتر ایندر  ضعیت بهداشتی خویش کهواز  ك آنانو در میزان دخالت مردم

طریق سازمان جهانی بهداشت پیشنهاد شده است از  ي برنامه کهشاخص ها. ي کیفی استفاده می شودها
براي  شاخص هاباید توجه کرد که اگرچه . بر می گیرددر  یی است که کیفیت زندگی را نیزشاخص ها

  . قصد نیستندخود م ولی کننده هستندسنجش میزان دستیابی به مقصد ها کمک 

   programming برنامه ریزي 2-8
متن شرایط در  مسائلاز  مشتمل است بر ارزیابی واقعو در  سیع داردو اصطالح برنامه ریزي کاربردي

هاي الزم تنظیم برنامهو  ها نیازمند تغییر استقلمرواز  تعیین اینکه کدام یک، اجتماعی جامعهو  اقتصادي
فرآیند مدیریت براي توسعه بهداشت از  ابتکارات جامعه محور بخشیدر  برنامه ریزي. براي اعمال تغییر

یی است که براي هماهنگ ساختن کلیه برنامه هاي توسعه فعالیت هاکشور است که به معناي تمام 
  : مراحل زیر را شامل می شودو  می گیردکشور صورت در  بهداشتی

 تعیین اولویت هاو  سیاست ها تنظیم -
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 مقصد ها و  تعیین دقیق هدف هاو  راهبردهاي مناسب بهسیاست ها  تبدیل -

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

 چارچوب برنامه ریزي کلیدر  تدوین برنامه هاي عملیاتی -

با  هاي اجرایی منطبقاین که پیشرفت قدم از  ارزشیابی برنامه به منظور کسب اطمینانو  پایش -
 . هدف ها است

در صورت لزوم تنظیم برنامه هاي تجدید نظر شده با اعمال تغییر یا اصالحاتی که براساس  -
 . ارزشیابی بدست آمده است

   Feedback پس خوراند 2-9
هاي مجري را  واحدو  توصیـه ها به افرادو  اعـالم پیشنهاداتو  بازدیداز  ه حاصلگزارش کردن نتیج

بازدید از  الزم است ناظر پس خوراندي، هر نظارتی براي پیشبرد اهدافاز  پس. اند می نامندپس خور
  . شهرستانی ارسال نمایدو  خود به دبیرخانه هاي استانی

  Intersectoral Actionفعالیت بین بخشی  2-10

رك راه رسیدن به هدف هاي مشتدر  مرتبط با آنبخش هاي و  آن بخش بهداشتدر  یعنی فعالیتی که
  . مختلف به دقت هماهنگ می گرددبخش هاي مشارکت و  همکاري می کنند

   Technical Support Team (TST)تیم بین بخشی 2-11
 سازمانهاي اجرایی مرتبط با توسعه بهداشت کشور کهو  کارشناسان فنی اداراتاز  به گروهی متشکل

از  استان پسدر  مختلفهاي دستگاه  نمایندگان. اطالق می شود، دارد وجود استانو  شهرستاندر 
شوراي سالمت استان توسط ادارات خود به دبیرخانه استانی معرفی در  پذیرش آنو  برنامه مطرح شدن
 ابالغ نمایندگی این افراد. می گرددبه دبیرخانه شهرستان معرفی یک نفر  شهرستانها نیزو در  می شوند

معیارهاي انتخاب اعضاي تیم . می شودر صادر شهرستان توسط فرمانداو در  استان توسط استانداردر 
محور آمده  ی ابتکارات جامعهآموزشراهنماي  2جلد  31صفحه در  ظایف آنانو  شرحو  بین بخشی

  . است

  Community Development Team تیم توسعه محلی 2-12
  : روستایی استو  شامل دو گروه شهري
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اعضاي شوراي از  متشکل Village Development Committee (VDC): کمیته توسعه روستا- 1
معیارهاي . پزشک روستا استو  دهیاره عالوه بسرخوشه ها از  نفر 4 یا2اسالمی روستا به انضمام 

  .ی ابتکارات جامعه محور آمده استآموزشراهنماي  2جلد در توسعه ظایف افراد تیمو  شرحو  انتخاب
مناطق شهري بنا به  در :Community Development Committee (CDC) کمیته توسعه شهري- 2

محله خانه سالمت با همکاري شهرداري در  اگر. می باشدمقتضیات منطقه اعضاي این کمیته متفاوت 
اگر محله فاقد و  تشکیل شده باشد اعضاي این کمیته همان اعضاي شوراي سالمت محله خواهد بود

از  با استفادهو  مانی همان محلدر  محله با محوریت مرکز بهداشتیدر  خانه سالمت باشد الزم است
محله در  نمایندگان ادارات موجودو  پزشک مرکز بهداشت، رابطین بهداشتی محلهو  معتمدین محلی

با و  طریق نیازسنجی مشخصاز  آن محل رادر  مشکالت موجودو  مسائلو  یک تیم تشکیل دهند
. اگذار می گرددو  شتی محله به این تیمکلیه امور بهدا "ضمنا. جهت رفع آن بپردازنددر  کمک ادارات

  . ظرفیت باالیی برخوردار باشنداز  ضروري است که اعضاي انتخابی

 Community Representative (CR)  سرخوشه 2-13

خانواري تقسیم  30-15خانواده ها به دستجات ، سطح محلیدر  براي دسترسی به تمامی اعضاي جامعه
نفر  خانوارهاي هر خوشه موظف هستند دو. می گویند »خوشه«این تقسیمات از  می شوند به هردسته

این  به کمیته توسعه محلی معرفی نمایندو  بین خودشان انتخاباز  )مردیک نفر و  زن یکنفر( نماینده
ی آمده آموزشراهنماي 2جلددر  ظایف سرخوشهو  شرحو  معیار هاي انتخاب. سرخوشه نام دارند افراد
  . است

   Community Involvement دخالت جامعه 2-14
در  خود، ملیو  منابع محلیاز  اند باید با استفادهکنار یکدیگر به صورت جامعه پیوند یافتهدر  مردمی که
  . توسعه اي دخالت یابندو  کنترل برنامه هاي بهداشتیو  اجرا، برنامه ریزي

 Community Participation مشارکت جامعه 2-15

 ترشناخت عمیق »دخالت«لفظ مشارکت جامعه است زیرا از  تره دخالت جامعه مناسب واژ بردنبه کار
و  که افرادمی شود  موجب جامعهدخالت . می کندبرنامه را ایجاب از  تر جامعه برخوردارانفراديو 

در  توان خود راو  ظرفیتو  شان احساس مسئولیت کنندجامعهو  رفاه خودو  قبال سالمتدر  هاخانواده
  . عه فزونی بخشندجامو  جهت اعتالي خود
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   Health Manpower Developmentتربیت نیروي انسانی 2-16
هدف بهداشت «جهت رسیدن به در  ی خاصیآموزشافراد که دوره از  تعدادي وجود به در هرکشور
مدیریت نیروي انسانی رادر بر و  تربیت، ریزياین امر برنامه. نیاز است ،را گذرانده باشند، »براي همه
بکارگیري آنان و  آموزشبرداشتن گام هایی که اطمینان دهد و  برآورد نیازها: از  رتستعباو  می گیرد

  . ارتقاي آگاهی آنان گردیده استو  باعث ماندگاريو  بدرستی انجام گرفته است

   Progressپیشرفت  2-17
نی بیهماهنگ با برنامه هاي پیش، که فعالیت هاي مربوط به آن می کندبه شرطی برنامه خوب پیشرفت 

  . شده باشد

  Efficiencyکار آیی  2-18

منبع هایی است که به آن  رفته تا آنجا که ممکن است مرتبط با به کار کوشش هاي اییدر برنامه کار
  . می یابد برنامه اختصاص

  Effectiveness  اثر بخشی 2-19
در  و هامقصدو  انطباق با هدف هادر  اجراي آناز  قتی اثر بخش است که نتیجه هاي حاصلو برنامه

  . ضعیت باشدو ابعاد مشکل یا بهبوداز  جهت کاستن

   Adequacy کفایت 2-20
  . ضرورت ها باشدو  وقتی برنامه کافی است که متناسب با نیازها

   Relevanceارتباط  2-21
اولویت هاي تعیین و  بهداشتیو  اجتماعی سیاست هاي، برنامه اي مرتبط است که پاسخگوي همه نیازها

  . شده باشد
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  ) EMRO( 1 یمدیترانه شرقاي منطقه در  CBI تاریخچه -3

 روستايو  شهر سالم، 2نیازهاي اساسی توسعه برنامه، )EMRO( منطقه مدیترانه شرقیدر  در حال حاضر
از  حاکی برنامه هااز  هاي ارزیابی کننده بررسیو  زارشات منظمگ حاضرحال در . دشو اجرا می سالم

        دیگر و  تغذیه، تسالمهایی مثل  زمینهدر  ندگیهاي ز  همؤلفکیفیت در  پیشرفت قابل توجهی
  . اقتصادي استو  اجتماعیبخش هاي 

 زنان برنامهو  ي سالمروستاو  سالمشهر، برنامه نیازهاي اساسی توسعه، رویکرد ابتکارات جامعه محور 
منطقه  کشورهايو  نماید سرتاسر منطقه ترویج میدر  را به شکل چشمگیري توسعهو  عرصه سالمتدر 
و  تسالمامر در  يساز توانمندو  مشارکت اجتماعیفهوم مدر   دن این برنامهنهادینه کربا هدف نیز 

  . سطوح مختلف تالش می کننددر  اي هاي توسعه برنامه
نیز و  داریاتوسعه پو  استراتژیهاي کاهش فقرراستاي و در  با توجه به اهداف مورد اشاره EMROدفتر 

مشارکت جلب و  طریق تقویت تعهدات سیاسیاز  بهداشتیمراقبت هاي  خدمات دسترسی بهو  مساوات
، پاکستان، جیبوتی، افغانستانقبیل از  کم توسعه یافتههاي کشور  حمایت مضاعفی را نسبت به، همعاج

ابتکارات جامعه «از  عملیحمایت و  انجام داده است این نگرشمنطقه در  یمنو  سودان، سومالی
در  تبادل تجربیاتو  به منظور حمایتو  خواهد یافتکل منطقه ادامه در  ر شدنتا فراگی »رحوم

  . راه اندازي شده است ب سایت نیزو و  یک خبرنامه یمطالعات پژوهش
      ، سسات دانشگاهیؤبا حضور مو  یملسطح در  راهکارهاي بیشتريصدد یافتن در  اي دفتر منطقه

در  هاي سازمان ملل نمایندگیو  سازمانهاي غیردولتیو  نیریخ، پایدار امر توسعهدر  فعالبخش هاي 
  . دتالش می نمایکاهش فقر و  جهت گسترش پشتیبانی

  
  

                                                             
1 EMRO: Eastern Managemant Regional Organization 
2 BDN: Basic Development Needs 
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  ایراندر  تاریخچه برنامه -4

 برگزاري سمپوزیوم شهر سالم و پذیرش شهر سالم در ایران  ) 1991دسامبر ( 1370در سال  -

درمان و آموزش پزشکی و همکاري  شروع برنامه با مسئولیت وزارت بهداشت، 1371در سال  -
 سایر بخش ها در کوي سیزده آبان تهران 

  »شوراي هماهنگی شهرهاي سالم« مصوبه هیئت محترم دولت و تشکیل  1375در سال  -

      دولت و تصویب برنامه روستاي سالم و تغییر نام  محترم اصالح مصوبه هیئت 1378در سال  -
 »شوراي هماهنگی شهرهاي سالم و روستاهاي سالم«  به» شوراي هماهنگی شهرهاي سالم« 

روستاي  10و اجراي آن در  (BDN)پذیرش رویکرد نیازهاي اساسی توسعه  1379در سال  -
 پایلوت در سه استان آذربایجان غربی، بوشهر و چهارمحال و بختیاري 

 ادغام برنامه روستاي سالم با رویکرد نیازهاي اساسی توسعه  1384در سال   -

  ایراندر  CBIابی ارزی 4-1
و  جمهوري اسالمی ایران به منظور دستیابی به روشهاي اجرادر  CBIاز  ارزیابی دقیقی 2005سال  در

این در  توسعه پایدار انجام گرفتو  بخش سالمتدر  نهادینه کردن آنو  سترش برنامهفرآیند گ
  . جیده شدایران سندر  ثیرات برنامهتأو  نتایج، فرآیند اجرا، داده ها، ارزیابی

ثیرات آن به منظور گسترش آتی تأو  نتایج، بررسی فرآیند، تعیین داده ها، CBIدر  هدف کلی ارزیابی
تالش این ارزیابی براي بررسی اهداف . سالمت می باشدو  بخش توسعهدر  نهادینه کردن آنو  طرح

  : زیر می باشد
  مشارکت سیاسیو  تعهد، مدیریت برنامه، CBIـ ساختار  1
  پیشرفت آنو  تحلیل نحوه اجراي فرآیندو  تجزیهـ  2
  CBIبخش در  دیگر عوامل اقتصادي ـ اجتماعیو  سالمتدر  ـ تعیین متغیرها 3
  خط مشی هاي عمده براي دیدگاه آیندهو  ـ شناسایی آموخته ها 4
  . روند برنامهو  ـ پیشنهاد اقداماتی براي بهبود مفاهیم 5
  ).زارت بهداشت مراجعه کنیدو تشاراتاناز  زشیابیبراي مطالعه بیشتر به کتاب ار( 
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  ی مشترك آموزشتدوین مدل از  هدف -5

در  ي مشتركفعالیت هازمینه در  پیشرفت براي جمع آوري آخرین گزارش 2004و  2003در سالهاي 
کشورهاي عضو منطقه از  نمایندگانیو  گردید برگزار اردنو  کشور پاکستاندر  کارگاه دو، برنامه
ابتکارات جامعه ایجاد ارتباط بین برنامه و  اقدامبراي برنامه ریزي ، تجربیاتتبادل به منظور ه مدیتران
  . آن شرکت نمودنددر  با دیگر اولویتهاي مربوط به بخش بهداشت محور

  . گردید (guide line) ی مشتركآموزشاین نشستها منجر به تدوین یک راهنماي از  نتایج حاصل
کشورهاي عضو منطقه مدیترانه اي شرقی سازمان جهانی  در براي جوامعی یآموزشاین راهنماي  

این منطقه تعداد در  .تهیه شده است، هستند) CBI( گیر اجراي ابتکارات جامعه محوردر  که، بهداشت
، شهر سالم، قا لب برنامۀ نیازهاي اساسی توسعهدر  این ابتکاراتاز  افراد تحت پوشش یکیاز  زیادي

نیاز به تهیه ، براي گسترش این قبیل برنامه ها. توسعه قرار دارندو  عرصه سالمتدر  زنانو  روستاي سالم
 روش کارو  یژه نمایندگان جامعه احساس گردید تا طرح کلیو ی استانداردآموزشیک راهنماي 

از  ایتزمینه را براي حم تا ی را دنبال نمایدآموزشیک رویکرد مشارکتی و  برنامه را ترسیم) متدولوژي(
  . پایش فراهم کندو  گیريپی  ثراستقرار یک سیستم مؤ

  . هاي منطقه توزیع شده است بین دولتو  تهیه EMROتوسط  CBI مستنداتو  مجموعه گزارشها 
 Regional CBI training manual, Basic Development Needs guide and: شامل مستندات( 

tools, Healthy City guide and others(. و  چگونگی طراحیاز  این مجموعه ها تصویر روشنی
  . اجراي راهبردها را ترسیم می کند

Guide line and tools ،  نیز به ظرفیت سازي جوامع و  به مستقر نمودن برنامه ابتکارات جامعه محوردر
شان قادر اولویت بندي نیازهایو  این راهنما می تواند جوامع را به شناسائیهمچنین . کمک خواهد نمود

     طریق تسهیل اجراي اثربخش تر از  ثرترتعامالت مؤو  ها هماهنگیشرکاء را به توسعه و  نموده
این رویکرد متکی بر ، به منظور تضمین پایداري برنامه ها. یاري نماید توسعه اي متنوع فعالیت هاي

، جهت تکمیل این راهنما. می باشد جهت یافتن راه حلی براي مشکالت محلیدر  منابع محلیاز  استفاده
دستورالعمل هایی ، زمینه ظرفیت سازي جوامعدر  طراحی برنامه ايدر  تسهیل گرانبا هدف کمک به 

 ها به  چنین این دستورالعملهم. تهیه شده است) master trainers( دهندگان کلیدي آموزشبراي 
گامهاي و  راستاي مراحلدر  یکی به روش سیستماتهای آموزش واقعدر  اند کههایی تقسیم شدهبخش

دهندگان مختارند بر اساس  آموزشهرچند که این . ارائه می نمایند استقرار ابتکارات جامعه محور را
براي تداوم . ی را مورد استفاده قرار دهندآموزشو هدف روشهاي مختلف تعلیمی گروه هاينیازهاي 
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در  رهنمودهاي موجوداز  کلیدي می تواننددهندگان  آموزش، عملی ترو  ي مفیدترهاي جامعه اآموزش
  . ی ابتکارات جامعه محور براي مدیران سطح میانی بهره گیرندآموزشراهنماي 

همچنین و  دهندگان کلیدي آموزشبراي  )رفرنسی( ی به عنوان مرجعیآموزشانتظار میرود که راهنماي 
  . جوامع مورد استفاده قرار گیرددر  يا ابتکارات توسعهو  ارتقاء سالمتاز  به عنوان ابزاري براي حمایت

  نیروي انسانی مورد نیازدر برنامه -6

شامل حال همه افراد محلی  می دهدجامعه رخ در  هر تغییري که. ارزشمندترین منابع مردم هستند با 
 و  راستاي اهدافدر  افراد محلی آموزشو جامعهدر  سازي توسعه منابع انسانی با ظرفیت. شودمی

دهید جامعه مشارکت می فعالیت هايدر  که مردم رازمانی. افتدپیش تعیین شده اتفاق میاز  ايهبرنامه
این . می کند داوطلبانه محلی مشارکت فعالیت هايدر  اي که داردعالقهو  هرکسی به اندازه انگیزه

اگر . ردتوسعه خودمدیریتی محلی اهمیت خاصی دادر  هاي جدیددار شدن نقشزمینه عهدهدر  مسئله
اختیار دارد اما این در  یک محله موجود باشد آن محله سرمایه الزمه را براي تغییردر  سرمایه اجتماعی
محله به در  رخ نخواهد داد مگر آن که افراد، جهت توسعه یافتگی پایدار محله استدر  "تغییر که حتما

دستور کار در  ه عنوان یک موضوع مهماین رو توانمند سازي می تواند باز  ،اندازه کافی توانمند باشند
قصد و  هاي آنان مرتبط بودهساختن ظرفیتو  پرورش مردمو  آموزشتوسعه منابع انسانی با  .قرار گیرد

ظرفیت و  آموزش. جمعی استو  جهت دنبال کردن اهداف فرديدر  ثر انسانهاکارگیري مؤبه آن
  .دمی باشهاي جامعه محور ي برنامهاجرادر  یک امر ضروري، هاي مرتبطبخشو  سازي جامعه

  ابتکارات جامعه محوردر  اهداف کلی توسعه منابع انسانی 6-1
 مدیریتی مقامات دولتی به منظور دستیابی به اهدافو  جلب حمایت سیاسی -

 برنامهدر  جلب حمایت شرکاء بین بخشی براي دخالت دادن آنها -

  (Master Trainer) توانمندو  تربیت مربیان باتجربه -

 مسئولین برنامهو  مدیران آموزش و رفیت سازيظ -

 ظرفیت سازي جامعه محلی -

 هاي غیر دولتیسازمانو  اجتماعی گروه هاي آموزشگسترش شرکاء محلی با  -

 هاي جمعیرسانهاز  استفادهو  اطالع رسانی به جامعه -

  ویژگیهاي توسعه منابع انسانی 6-2
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این قوانین . قوانین خاصی پیروي می نمایداز  ،برنامه ابتکارات جامعه محوردر  توسعه منابع انسانی
  : از  عبارتند
و  می کندباال به پایین توسط مدیران محلی پرهیز از  قوانینو  مقرراتو  اي سنتیـهاز روش .1

 . نمایدپایین به باال را میاز  پیشنهاد روش

 . نمایدتوصیه میجامعه را و  اتحاد بین مدیرانو  همدلیو  می کند تبلیغو  کار گروهی را ترویج .2

 . می کند حمایت، می دهدی که به نیازهاي مردم پاسخ فعالیت هایو  هااز برنامه .3

در  سنتیو  فنی مهارت هايارتقاء و  هاقابلیتو  هاهایی که منجر به ساختن ظرفیتاز برنامه .4
 . می کند پشتیبانی، شودجامعه می

 . می کند نیروي انسانی کارآمد براي هدایت برنامه را تربیت .5

 . نمایدکارا را توصیه میو  صرفهمقرون بهو  دسترسدر  منابع مالی .6

، سازماندهی جامعهو  حل مشکالت، ضعیتو زمینه تحلیلدر  تواناییو  با ایجاد مهارت .7
 . می دهداختیار مجریان قرار در  اطالعاتی

اولویت و در  ساییشنا، می کند جامعه کمکدر  اقدامات آتیو  هایی که به بهبود اوضاعبرنامه .8
 . می دهدقرار 

  هدف گروه هاي 6-3
سازي  این ظرفیت زیرا، ببینند آموزش برنامه باید شرکاءو  هاهمه گروه برنامه ابتکارات جامعه محور در

پیش روي برنامه را شناسایی فرصت هاي و  هاچالش، می کند تا مداخالت به توسعه منابع انسانی کمک
  . نمایند

  : از  نامه ابتکارات جامعه محور عبارتنددست اندرکاران بر
 سایر شرکاءو  مقامات دولتی •

 ) شهرستانو  استاندر  CBI کارشناسان مسئول، معاونین بهداشتی دانشگاهها( مدیریت برنامه •

 غیر دولتیو  بخش هاي دولتیاز  بخشی متشکل درونو  تیم هاي بین بخشی •

 ) وشه هاسرخو  کمیته توسعه محلی(نمایندگان جامعه محلی  •

  )زنان، نوجوانانو  جوانان، سالمت( هاي محلیاجتماعی یا کانون گروه هاي •
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  مفهوم سازماندهی   -7

و          جهت اجراي برنامهدر  سایر منابع را قادر می نماید تاو  سازماندهی ساختاري است که انسان
  . یندثري با یکدیگر همکاري نمابطور مؤ، راستاي رسیدن به اهدافدر  هایی طرح
اي صورت شبکه جامعه به، پائین به باال حاکم استاز  ابتکارات جامعه محـور رویکرددر  ا کهاز آنج

ساختار محلی خانوار ها به دستجات در  .می شوندافراد داراي یک نقش فعال و  می گردد سازماندهی
به  نفر وشه یکهر خاز  و خانوار را پوشش می دهد 30-25هرخوشه بین و  مختلف تقسیم می شوند

   با  مردماز  هاي فرعی براي پوشش بیشتري؛ کمیتهمی شودانتخاب ) سرخوشه( نمایندهعنوان 
هاي تشکیل کمیتهاز  هدف. شودتشکیل می) نوجوانانو  جوانانو  سالمت، زنان( هاي مختلفتوانمندي

   .ها استولیتسرخوشه ها براي انجام مسئو  محلی کمک به کمیته توسعه، فرعی
آورده شده ی آموزشراهنماي  2جلد در  ظایف اعضاء همراه با معیارهاي انتخاب گروههاو  شرح( 

  .)است
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  برنامه ابتکارات جامعه محوردر  سازماندهی 7-1
سالمت براي «آن دستیابی به  هدفو  محور هدف مشترکی دارد تمام برنامه هاي ابتکارات جامعه

روستاي و  )BDN( دو برنامه نیازهاي اساسی توسعه. استسالمتی و  ايبواسطه مداخالت توسعه »همه
برنامه . مراحل مشترکی را دنبال می نمایدو  ساختار، اهداف، روستائی اجرا می شود مناطقدر  که، سالم

متد نیازهاي از  با استفاده، )حومه شهر( مناطق محرومدر  "خصوصا، مکان هاي شهريدر  شهر سالم نیز
  . نمایدفعالیت می، توسعه محلیو  بهبود شرایط محیطی به منظور، اساسی توسعه

  
  

  ابتکارات جامعه محوردر  ساختار سازماندهی 7-2
  
 
 
 
 
 
 
 
 

*Community Representative (CRs)  
** Community Development Committee (CDC)  
***Technical Support Team (T. S. T)  
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هاي ابتکارات جامعه گامهاي اجرایی براي مناطق تحت پوشش برنامه  -8
  محور

  آماده کردن موقعیت 
  براي اجراي برنامه

  پذیرش برنامهو  آشنایی مسئولین
 شرکاء محلیو  آشنایی تیم بین بخشی

 پذیرش برنامهو  آشنایی جامعه
  بر طبق مالك ها انتخاب منطقه

 CBIساختار و  سازماندهی

  CBIتلفیق ( کار با بخش هاي مختلف شبکه
  ) سطح استان تا سطح محلیز ا PHCبا سیستم  

بخش بهداشت براي اجراي ( هماهنگ کنندهبه عنوان  هدایت بهورزان
CBI ( 

ایجاد و  شهرستان، سطح استاندر  بخشی سالمت درون ایجاد تیم
 برنامه هاي بهداشتیدر  همکاري

  سطح ملیو  شهرستانو  سطح استاندر  ایجاد تیم بین بخشی

  معهسازماندهی جاو  بسیج اجتماعی

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

داشتن لیست و  جمع آوري اطالعات به روز منطقه توسط سرخوشه ها
 افراد تحت پوششاز  کامل

 هر خوشهاز  یک سرخوشه مردو  انتخاب یک سرخوشه زن

تأکید روي توازن با ( ظایفو  تعیین شرحو  انتخاب تیم توسعه محلی
 ) جنسیت

ر کمیته دیگو  سالمتو  جوانان، ایجاد کمیته هاي فنی مخصوص زنان
  . جامعه محلی پاسخ می دهد ها که به نیازهاي

 CBIظرفیت سازي 

 CBIهماهنگ کنندگان  آموزش

 CBIزمینه در  هاي بهداشتیواحداز  بخشی درون تیم آموزش

 ادارات  درون خشهايسایر ب آموزشو ،CBIتیم بین بخشی  آموزش

زمینۀ در  سرخوشه هاو  کمیته هاي فنی _کمیته توسعه محلی  آموزش
CBI  

  نیازسنجیو  تحقیق
 شاخص هاانطباق ابزارهاي بررسی براي پوشش ارتباطی 

 ضعیت موجود جامعه محلیو  اده سازي طرح بررسیوام برنامه ریزي

 دهندگان آموزشو ناظرین، انتخاب پرسشگرها
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  آماده کردن موقعیت 
  براي اجراي برنامه

  پذیرش برنامهو  آشنایی مسئولین
 شرکاء محلیو  آشنایی تیم بین بخشی

 پذیرش برنامهو  آشنایی جامعه
  بر طبق مالك ها انتخاب منطقه
 نیازسنجیو  یقاتانتقال تحق

 تدوینو  تهیه، جدول زمان بندي، تحلیل داده هاو  تجزیه

  گیري جامعهدر  میزانو  آنالیز روند برنامه
 گیرکردن جامعهدر  اولویت بندي نیازها با

  جامعهو  گزارش یافته ها به دست اندرکاران
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 روند برنامه ریزي

اولویت ، ضعیت و اطالعات( تاریخچه ناحیه محلیو  تدوین شرح حال
  )....و  نقشه محلیو  بندي نیازها

 ي اندازه گیريشاخص هاو  تعیین اهداف
 بهداشت محله با همکاري همۀ دست اندرکارانو  تدوین برنامه توسعه

  ) مسئولیت هاو  نقش ها، هدف گروه هاي( اجتماعی گروه هايارتباط با 

  پروژه ها

 بسته هاي خدمتیو  اتدوین پروپوزال پروژه ها براساس اولویت ه

 ارسال پروژه هاو  غربالگري

 راه اندازي صندوقو  تصویب پروژه، بازنگري احتمالی پروژه

  نظارت بر آنو  اجراي پروژه

  و  سازي توانمند
  توسعه سیستماتیک 

 ) سطوح محلیو  شهرستاناز  تمرکز زدائی( سیستم مدیریتی

 ) ابزارهاي مدونو  م افزارنر، PHCبررسی بوسیله سیستم ( اطالعات سیستماتیک

 پروژه ها و  تمام فعالیت هااز  سیستم مستندسازي

  برنامه هااز  پایش سیستماتیکو  نظارت

  مشارکتو  اطالع رسانی
 محلیو  منطقه اي، سطح کشوريدر  اطالع رسانی

 تمام سطوحدر  مشارکتو  گسترش همکاريو  ایجاد

  مختلفروش توسط دست اندرکاران و  اجرادر  بازنگري

  خوراند بازو  ارزشیابی

یرکردن تیم بین درگ با( شرح حال روند برنامهو  بررسی ساالنه توسط هر ناحیه
 ) شرکاءو  بخشی

یرکردن تیم درگ هر دو سال بااز  بازنگري بعدو  بخشی درون بررسی با کمک تیم
  شرکاءو  بین بخشی
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     ابتکارات جامعه محوردر  گزارش دهیو  مستند سازي - 9

و  ي ابتکارات جامعه محورفعالیت هامستند سازي ، پیشرفتهاي برنامهو  ضعیت موجودو از  گاهیآ 
جمع آوري اطالعات . اهمیت زیادي بر خوردار استاز  دستاوردهاي این برنامهو  نتایجاز  دهیگزارش

ه منظور ارائه آینده بدر  براي برنامه ریزي فرآیندها ثبت نتایج آنهاو  مستندو  منظم شبراساس یک رو
و  تیریزي آبه برنامه قبیل اقدامات اینهمچنین . می گردد وبـضروریات این برنامه محساز  ،شواهد

        اطمینان بیشترو  اعتماد نیزو  تفاهم بهتر، سبب افزایش سازگاريو  کمک نمودهمنابع  بکارگیري
 حسو  تعهد، حوصلهو  ه صبرکه نیاز بستمراست مفرآیندي ، زارش دهیگو  مستندسازي. می گردد

قبیل سیماي توسعه از  سطح جامعهدر  اطالعات جمع آوري شدهو  تمام اسناد. مسئولیت پذیري دارد
 باید بوسیله کمیته توسعه جامعه غیرهو  سوابق مالی، پروژهسوابق ، منطقهدر  ايهاي توسعهبرنامه، منطقه

 با بایستی میهمچنین و  رسانی شده به روزظم به طور من، بین بخشیبا حمایت تیم و  سرخوشه هاو 
یک در  اطالعات کلیدي باید. دنیز مبادله گرد بخش هاي مربوطهو  مافوقادارات ، محلی جامعه اعضاي
 "ترجیحااین قبیل اطالعات . دننگهداري شو، قابل دسترسی باشد براي جامعه نیز شناخته شده که مکان

مکانی که جلسات منظم کمیته در  یاشوراي اسالمی و  هیاريد، دفاترکمیته توسعه جامعه محلیدر 
  . نمایش گذاشته شوندو  معرض دیددر  باید، می گرددبرگزار آنجا در  محلی توسعه جامعه
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ابتکارات جامعه در  دهیگزارش هاي سیستمو  مستندسازي اهداف -١٠
  : از  دعبارتنمحور

 نگهداري داده هاو  مستند کردن فعالیت ها .1

 تیم بین بخشی و  سطح جامعه محلیدر  به فعالیت ها اطالعات مربوط مودنمنتشر ن .2

  حیاتی وقایعو  فعالیت ها نگهداري سوابق .3

 ساده گزارش دهیو  سیستم جامع وجوداز  حصول اطمینان .4

 انتشار اطالعاتو  دهی سیستم گزارشدر  تمام سطوح درگیر نمودن .5

  اثربخشی برنامهو  رآییحفظ کابه منظور  گزارشاتو  مستنداتاز  استفاده .6
  برنامه ترویجو  حمایتجلب  راستايدر  شده بکارگیري اطالعات مستند .7

و در  جامعه محلی تهیهو  همکاري دبیرخانه بخشی بابینتیم اعضاي ی باید توسط یانم سطحدر  مستندات
سطح از  ابزارهاي مرتبطو  گزارشات براساس فرمتهاو  مستندات. شوند دبیرخانه شهرستان نگهداري

و  اتکه گزارشالزم به ذکر است . موقعیت محلی باید تدوین گرددو  نظر گرفتن الزاماتدر  محلی با
 . گیرداختیار دبیرخانه استان قرار میدر  دبیرخانه شهرستاندر  آماده شدناز  پس مستندات

  هجلستدوین صورت 10-1
 2جلد در پیوست  اس فرمتی کهبر اس(جلسات برگزار شده از  یصورت جلساتکمیته توسعه جامعه باید 

 قبیلاز  ،سوابق جلسات منظم جامعه. نگهداري نمایدو  را تدوین )ارائه گردیده است یآموزشراهنماي 
و  حضاراز  لیستیهمچنین ، دارندگیري پی ی که نیاز بهاقداماتو  تصمیمات متخذه، مسائل بحث شده

مدیریت سبب تسهیل کارآئی ، جلسات صورتاین . همگی باید مستند شوند، سایر مشخصات مرتبط
میته توسعه جامعه باید ک. خواهد شد بین بخشیتیم بین جامعه با  تعامالتنیز و  توسط جامعه برنامه

دبیرخانه . ارائه نمایددبیرخانه شهرستان  هآن را به طور منظم بو  تهیهرا  اتجلسسوابق از  خالصه اي
فرمت به منظور ثبت جلسات برگزار شده توسط ی مشابه این جلساتموظف است صورت  شهرستان

پیگیري اقدامات انجام شده و  مصوبات جلساتاز  گزارشیهمچنین ، نگهداري نمایدو  دبیرخانه تدوین
  . را نیز به دبیرخانه استان ارسال نماید
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  ها پروژهسوابق  10-2
 مطابق (برنامه  هايفعالیت و  باره پروژه هاي اجرا شدهدر کمیته توسعه محلی باید اطالعات جامعی

در  )یآموزشراهنماي 2جلد پیوست هاي در اجراي پروژه و  در مبحث تهیهفرمت هاي داده شده 
مستندات از  سوابق برنامه باید یک نسخهاز  اطالعبه منظور  دبیرخانه شهرستان نیز. دسترس داشته باشد

  . تهیه شده را نگهداري نماید

  بین بخشیتیم  گزارش 10-3
مورد برنامه ابتکارات جامعه محور بطور منظم در  خود راهاي فعالیت زارش گبخشی باید اعضاء تیم بین 

خود را سازمانی  درون بخش هايد تیم بایاین  اعضاءهمچنین . ارائه نماینداستان /به دبیرخانه شهرستان
  . جامعه محور آگاه نمایند منطقه ابتکاراتدر  انجام شده فعالیت هاياز  نیز

  منطقه ابتکارات جامعه محوردر  سطح محلیاز  هگزارش سالیان 10-4
در  وقایعو  اقدامات انجام شده که منطبق بر فعالیت هااز  کمیته توسعه محلی باید یک گزارش ساالنه

براي تهیه (. دبیرخانه شهرستان تهیه نماید رايب، می باشد جامعه محور بتکاراتابرنامه در  سطح محلی
   ).می شود ی استفادهآموزشراهنماي  2جلد پیوست ر د فرم گزارش دهیاز  این گزارش

   دبیرخانه شهرستاناز  نهیاگزارش سال 10-5
فرم گزارش فرمت در  که( برنامه باشد فعالیت هاي نتایجو  نه باید مبتنی براطالعات منسجمیاگزارش سال

براي آماده  این اطالعات می تواناز  ).آمده است یآموزشراهنماي 2جلد از دبیرخانه شهرستان از  دهی
  . کردن گزارش نهایی استفاده کرد
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  ارزشیابیو  پایش -11

د که چهار کارکرد مهم می باشاجزاي مهم فرآیند برنامه ابتکارات جامعه محور از  یابیشارزو  پایش
 آموزشنحوه ، معرفی راهکارهاي مختلف، ارزشیابی نحوه مدیریت واقعدر  .می کند برنامه را مدیریت

پایش برنامه . کندبرنامه ابتکارات جامعه محور تعیین میدر  کاري با سایر بخشها رانحوه همو  کارکنان
و  برنامه رونداز  تريیواقعو  که بتوانند تصویر دقیق ترمی کند ریزان فراهمبراي برنامه این امکان را

  . میزان دستیابی به اهداف را داشته باشند
  هاي تولید شده تعیینداده اعتبار باو  سنجدوژه را میفرایندي است که جریان اجراي یک پر: ارزیابی
جریان در  مشکالت راو  پیش تعیین شده پیش می روداز  چه میزان براساس فرایند که برنامه تامی کند

بسزایی  ارزشاز  برنامه یک مدیریت فراینداز  مهم جزیی عنوان ارزیابی به. نمایدمی شناسایی کار
سنجش  واقعدر  ارزیابی برنامه. می دهدذینفعان قرار اختیاردر  زیادي اطالعات زیرا. برخوردار است
برونداد باید مورد بررسی و  پردازش، داددرون قسمت سهدر  بنابراین، حین اجراستدر  هاانطباق برنامه
  . قرار گیرد
و  جمله سازماندهیاز  هامواد بکار رفته براي اجراي پروژه و  منابع انسانی، به منابع مالی: دروندادها

 . می گردد بسیج جامعه اطالق

 . دادها را به بروندادها تبدیل می کنددرون یژه اي کهو  یک سري اقدامات: پردازش

 . یک مداخله حاصل می شوداز  خدماتی کهو  محصوالت یا کاالهاي سرمایه اي: بروندادها
یادگیري ، بهبود عملکرد، ظور شناختبه من مند اطالعات برنامهنظامو  آوريجمع یندآفر: ارزشیابی

و  ارزشیابی یک فرایند توانمند سازي. برنامه ریزي براي آینده را ارزشیابی می گویندو  برقراري ارتباط
  : االت زیر هستیمارزشیابی به دنبال پاسخگویی به سؤدر  .جامعه محلی استدر  مشارکتی

 ؟ ست انجام داده ایمدر  آیا کارمان را •

 ؟ وختیمچه آم •

 ؟ برخی نهو  ثرندچرا برخی اقدامات مؤ •

 ؟ این برنامه چه تغییري ایجاد کرد •

 ؟ حال چه باید بکنیم •

 ؟ نتایج ارزشیابی چه استفاده اي براي برنامه ریزي آینده دارد •
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ابزارهاي از  اجراي برنامه ابتکارات جامعه محور توسط تیم هدایت کننده با استفاده در :ارزیابی برنامه
اندازه گیري قرار و  فوري برنامه را مورد سنجشو  بالفصل این ابزار می تواند نتایج. ده انجام می شودسا

سیع مورد و مقیاسدر  رودي براي گسترش برنامهو ارزیابی به عنوان نقطهاز  نتایج کسب شده. دهد
برنامه را مورد از  مندي رضایتو  کارایی، عدالت، اثر بخشی، ارزیابی برنامه. استفاده قرار می گیرد
  . سنجش قرار می دهد

  دنشاخص هایی که باید ارزیابی شو 11-1
ارزیابی  مراحل، ات جامعه محوربتکارا مداخالت هايبروندادو  پردازش، هاداددرون به منظور ارزیابی

 تحلیلو  تجزیهو  پردازش چنینهم. خواهد بودشاخص هاي مربوطه نیز و  برنامهمبتنی بر عناصر اصلی 
. دنمودستاوردهاي پروژه خواهد  داللت بر که خودمی شود  منتج به یکسري استنتاج هائی اداده ه

آمده ی آموزشراهنماي  2جلد پیوستدر  دنکه باید اندازه گیري شو مورد انتظار شاخص هاي عمده
  . است

  اطالعات مورد نیاز براي ارزیابی ابتکارات جامعه محور 11-2
 سیماي، خانوارو  ضعیت پایه اي جامعهو  بررسی داده هاي نايبر مب "عمدتاکه ارزیابی  از آنجائی

عات مورد نیاز که باید تمام اطال کننده تیم هاي ارزیابی، بنا می شودنه یاهاي سال سیربرو  منطقهتوسعه 
چنین این اطالعات بر اساس هم. را جمع آوري نمایند، می کند ظایفو و  امور ثرترؤکمک به اجراي م

راهنماي  2جلد پیوست در  فهرست انواع اطالعات مورد نیاز. مقایسه هستندو  دأییقابل تنتایج ارزیابی 
مورد در  چنینهمو  کشوري به کشور دیگراز  مکن است این چارچوبم( آمده استی آموزش

  . )یابد مختلف تغییر مداخالت
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  برنامه ارزیابیو  بین ارزشیابی يتفاوتها 11-3

   

  ) Assessment( رزیابی برنامها  ) Evaluation( ارزشیابی برنامه

  می شود نجامسال ا 2تا  1هر   می شود نجامسال ا 5تا  3هر 

  می شود نجامارزشیابی کنندگان خارجی ا توسط
مدیران برنامه انجام و  تیم بین بخشی، توسط جامعه

  می شود
معتبر هاي شیوه و  فنون پیشرفتهو  بکار گیري ابزارها

         )validation( سازي
براي ارزیابی  CBIابزار ( کارگیري فنون سادهب

   )برنامه
  البته ( اثرات تمرکز داردو  بر روي نتایج "عمدتا

  ) بروندادهاو  پردازشها، دادهادرون بدون نادیده گرفتن
نتایج و  پردازشها، هاداددرون رويبر  "عمدتا

  تمرکز داردفوري  ملموس
) proxy( جانبیو  شاخص هاي غیر مستقیم" عمدتا

  استفاده قرار می گیرندمورد 
مستقیم مورد و  ي قابل اندازه گیري سادهشاخص ها

  قرار می گیرنداستفاده 
  رسمیت به، CBI ترویجبه منظور  "نتایج عمدتا

سطوح در  جلب حمایتو  سطح ملیدر  برنامهشناختن 
  دنبین المللی مورد استفاده قرار می گیر

 جلب حمایت و CBI ترویجبه منظور  "نتایج عمدتا
  در 

  دنمی رو به کار ملیو  منطقه اي، سطوح محلی 
  است بدون زمان بريو  هزینه پائینداراي   است زمان برو  هزینه باالداراي 
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  نظارت و  پایش مفهوم -12

  مقدمه
. پایش همه طرفهاي ذینفع داردو  است که نیاز به نظارت یک رویکرد مشارکتی، ابتکارات جامعه محور

و  نزدیک پایش شدهاز  نیز توسط تیم هاي بین بخشیو  ي برنامه بایستی توسط خود جامعهافعالیت ه
ي کلی برنامه نیز نیاز به نظارت توسط ادارات هدایت کننده برنامه فعالیت ها، چنینهم. حمایت گردند

و  یت کندمفید فعالو  ثرمؤ تعادل برقرار کردن بطورو  هیچ برنامه اي نمی تواند بدون چک کردن. دارد
گر چه داشتن یک ا. جامعه همراه باشد اجراي شفاف برنامه فقط هنگامی تحقق می یابد که با تعهد افراد

     می گذاردکارآمدي برنامه صحه و  اعتبار با برنامه تعیین شده بر منطبقو  پایش شفافو  نظام نظارت
برخورد غیر و  دیدگاهها. تندبرنامه هس صحیح اجراي لی اعضاي تیم اجرا کننده عهده دار روندو

از  نظور اجتناببه م. مدیریت صحیح برنامه اختالل ایجاد نمایددر  افراد ممکن استاز  مسئوالنه هر یک
و  بازدیدهاي نظارتی توسط مسئولین، نحوه فعالیت هاي اجتماع محوراز  پایش، ضعیتیو بروز چنین

  . استحیاتی و  سطوح مختلف ضروريدر  مقامات ذیربط برنامه
اینکه از  به منظورکسب اطمینان، طی اجراي آنهادر  مکرر فعالیت هاو  پایش یعنی پیگیري منظم
در  جریان اجرا بلکهدر  پایش نه تنها. جدول زمانی تعیین شده پیش می رودو  کارهاي مقرر طبق برنامه

  . تمام مرحله هاي فرایند مدیریت ضرورت دارد

  پایش
دستیابی به اهداف تعیین شده بر اساس برنامه از  منظور اطمینان است که بهآوري اطالعات فرآیند جمع
  . گیردصورت می

  نظارت
چگونگی پیشرفت کار طبق برنامه تنظیم یافته از  ها است که براي کسب اطمینانفعالیتاز  ايمجموعه
  . شودانجام می

   



  
 

 

  25 فحه ص  الزامات، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

  : هتا مدیر برنام می کند نظارت کمکو  طریق پایشاز  کسب اطالعات
 مشکالت را شناسایی کند •

 ها را بفهمدچالشو  کمبودها •

 اندیشی نمایدبراي رفع مشکالت چاره •

  راه را براي دستیابی به اهداف فراهم سازد •

پایش باید بر اساس و  بلکه نظارت. پایش نباید فرضی یا فقط مبتنی بر مالحظات شخصی باشدو  نظارت
  . باشد، بدست آمده است منابع قابل اعتماداز  که، اطالعات برنامه

  ابتکارات جامعه محوردر  پایشو  نظارت 12-1
، توان فنی نیروي انسانی، تکنولوژي، استراتژي، هدف هااز  موارد اندیشیده شده اعماز  ماهیت بسیاري

تداوم نیازهاي و  امکان بازار براي تدارك، اعتبار، قدرت خرید، تخصیص منابع، جدول زمانی برنامه ها
     زیرا عمل است که قابلیت اجرایی آنها را تعیین. عمل آشکار می شوددر  به طور عمده ....و  برنامه

آنچه را که ، پایش .یژه اي برخوردار استو اهمیتاز  جریان اجرادر  نظارتو  این رو پایشاز  .می کند
رش هاي رسمی طریق گزااز  پایش فعالیت ها. اتفاق افتاده با آنچه قرار بود پیش آید مقایسه می کند

در  حضورو  روش مشاهده مستقیماز  مدیر براي نظارت بایدبلکه . مناسب ترین روش نظارت نیست
و  رفتارهاو  مردم مصاحبه کندو  با کارکنان، آن جریان دارد بهره گیرددر  جامعه اي که فعالیتو  واحد

چک لیست هائی و  ریف شدهاین نظارتها بایستی مبتنی بر شاخص هاي تع. برداشت هاي آنان را بسنجد
 اینهمچنین ، نمایدتالشهاي الزم براي حصول اهداف مورد نظر را روشن میو  هاباشد که فعالیت

  . راستاي اهداف برنامه باشددر  کار گرفته شدهاقدامات بهو  نظارتها باید نشان دهنده روند
  : از  عبارتند می کند مایتتداوم برنامه را حو  عواملی که پویایی، در ابتکارات جامعه محور

  . محلیو  سطوح ملیدر  مالکیت دولتو  شفافیت برنامه، هافعالیتدر  دخالت دادن جامعهو  بسیج 
و  اجرا، برنامه ریزي، اولویت بندي، نیاز سنجیدر  میزان دخالت جامعه، پیشرفت کاراز  حصول اطمینان
   .دسترسر د منابع محلیاز  استفاده، تصمیم گیري، مدیریت پروژه

  : ها بایدنظارتدر  ،ناظرین
  ) چک لیست نظارت(؟ کنندمی خواهند نظارت  چه چیز مشخص کنند که بر

  ) روش نظارت(؟ چگونه نظارت خواهند کرد 
  ) تناوب نظارت(؟ استمراري مطلوب استو  چه نظم
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دهاي مربوط به کمبوو  حیطه هاي عمده مشکالت، زمان بازدیدهاي نظارتی باید نقاط قوتدر  چنینهم
در  این اقدامات پیدا کردن مداخالت عملیاز  منظور واقعدر  .کنندي برنامه را مشخص فعالیت ها

       )اعضاي کمیته هاي فرعیو  سرخوشه ها، اعضاي کمیته توسعه جامعه(ی واقع مشورت با مجریان
 نظارت تیم. رار گیرندمدیریت قو  اجرا صف مقدمدر  که نمایندگان جامعهباید سعی شود . می باشد
 آیا؟ خواهندکنند که اطالعات رابراي چه میباید مشخص برنامه ابتکارات جامعه محوردر  کننده

؟ چه اطالعاتی مورد نیاز است؟ مدیریت برنامه تطبیق داردو  آوري شده با نیازهاي برنامهاطالعات جمع
آوري اطالعات باید چه کسانی براي جمع ؟سریعترین راه دستیابی به اطالعات کدام استو  ترینارزان

  ؟ بسیج شوند
به گسترش و  مدیران برنامه را قادر خواهد ساخت تا مشکالت عمده را کشف، این قبیل اقدامات
از  بایدهمچنین ناظرین . دنراستاي اجراي آسان مدیریت برنامه کمک نمایدر  مداخالت مناسب

نیز و  زیرا این اقدام آنها را به اجراي آسان، ظارات را بدانندانتو  محتویات ابزار هاي نظارتی آگاه بوده
  . شفاف تر برنامه ترغیب خواهد نمودو  ثرترؤمدیریت م

  : هاي اصلی پایش به شرح زیر استشاخصه 
اعضاي شوراي و  سرخوشه ها، طریق برگزاري جلسات منظم با افراد جامعهاز  باید) پایش( سیستم )1

 توسعهدفتر کمیته در  باید نیز سوابق این جلساتو  انجام شده) عه محلیکمیته توسعه جام(اسالمی 
 .محلی نگهداري گردد

 .استفاده شود ك براي مستمر کردن پایشدر قابلو  شاخص هاي سادهاز  باید )2

 .قرارگیرد مدیریت ابتکارات جامعه محور در آموزشمهارتهاي نظارتی باید جزء اصلی  )3

 .نیازهاي محلی تهیه شود ساسنظارتی باید بر ا هايچک لیست )4

آن مشارکت در  جامعه، به طور مستمر انجام شود: زمانی موفق است که، نظارت منظمو  پایش )5
جهت رفع مشکالت محله انجام و در  جامعه نگر باشد، داشته باشد وجود اعتقاد به آن، داشته باشد

 . اختیار مردم قرار گیرددر  باز خوراند آنو  شود

  مبتنی بر شواهدپایش و  نظارت 12-2
ریزي اصولی تدوین گردیده برنامهو  هاي نظارتی که به منظور کلیدي براي مدیریت صحیحچک لیست

از  هاي دستورالعملو  به ارزیابی میزان اجراي ابتکارات جامعه محور برمبناي قوانیندارد ، قصد است
از  بازدید خاللدر  شرکاء و این چک لیست می تواند توسط همه ناظرین. بپردازد، پیش تنظیم شده

حال اجرا در  آندر  محور سطوح محلی که برنامه ابتکارات جامعهو  شهرستانی، دبیرخانه هاي استانی
. نماید جهت برنامه ارائهو  مسیر اطالعات جامعی را براي مشاهدهو  قرار گیرد مورد استفاده، است
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. بود آن پیشنهادات مناسبی را ارائه نمایدبراي بهو  ضعف برنامه را مشخص کردهو  نقاط قوت همچنین
اجراي ابتکارات ) گسترشو  مدل(هر دو مرحله در  ال انطباقات محلیاین چک لیستها می توانند با اعم

  . جامعه محور مورد استفاده قرار گیرد
 چک لیست اول مربوط به پایش مبتنی برشواهد. لیست مجزا براي نظارت تدوین گردیده است دو چک

 و در  است )اولین بازدید( شهرستانو  دبیرخانه هاي استان/جامعه محلی فعالیت هاياز  ناظرین براي
) بازدید دوم به بعد( پایش مبتنی بر شواهدو  نظارت چک لیست دوم مربوط بهاز  بعدي پایش هاي

  . می شود استفاده
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فعالیت از  براي ناظرین پایش مبتنی برشواهدو  چک لیست نظارت 12-3
  ) اولین بازدید( عه محلیجام هاي

  * روستا            * شهر          :منطقه مورد بازدید     
   ................................سمت بازدید کنندگان .................................................کنندگان/ نام بازدید کننده

    .........................................................نام شهرستان......................... ..................................نام استان    
 ..................................................تاریخ بازدید..................................................... نام منطقه مورد بازدید

زاء
اج

 

 توضیحات بازدیدنتایج  شاخص ها

حلی
ع م
وام
ی ج

ده
زمان

سا
 

 

 *خیر  *بلی  محلی انتخاب شده اند؟ يسرخوشه ها
مشاهده اسامی، صورت 
 جلسات، مصاحبه با افراد

 و فعال کمیته توسعه محلی تشکیل شده
 است؟ 

 ....تعداد زن.... تعداد مرد *خیر  *بلی 

بهورز و یا پزشک خانواده در تیم توسعه 
 ارد ؟ محلی حضورد

 بررسی مستندات *خیر  *بلی 

 این سوال مخصوص روستا است *خیر  *بلی  دهیار در تیم توسعه محلی حضوردارد؟

توسط  کمیته توسعه و سرخوشه ها
آموزش دیده  دبیرخانه یا تیم بین بخشی

 اند؟ 

 بررسی مستندات *خیر  *بلی 

اعضاي جامعه محلی توسط سرخوشه ها 
 ؟ آموزش دیده اند

 بررسی مستندات *خیر  *بلی 

پرسش نامه پایه اي خانوار تکمیل شده 
 است؟ 

 بررسی مستندات *خیر  *بلی 

، CRنیاز سنجی و اولویت بندي توسط 
CDC وVDC  انجام شده است؟ 

 بررسی مستندات *خیر  *بلی 

CDC, VDC  و CR تهیه رابطه با در
 ؟ آموزش دیده اندپروپوزال پروژه ها 

 *خیر  *لی ب
  بررسی نمونه هاي

 تهیه شده

زیر کمیته مخصوص سالمت و فوریتها 
  ؟ تشکیل شده است

 مستنداتبررسی  *خیر  *بلی 

زیر کمیته مخصوص جوانان تشکیل 
 شده است؟ 

 بررسی مستندات *خیر  *بلی 
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زاء
اج

 

 توضیحات بازدیدنتایج  شاخص ها

زیر کمیته مخصوص بانوان تشکیل شده 
 است؟ 

 بررسی مستندات *خیر  *بلی 

 CBIاطالعات مربوط به برنامه د و اسنا
 ؟ وجود دارد دفتر کمیته توسعهدر 

 بررسی مستندات *خیر  *بلی 

ت ها
وولی

 مس
ف و

ظای
و

 

جلسه رسمی بین  3درفصل اخیر حداقل 
با یکدیگر و  CDC, VDCاعضاي 

CR ؟ تشکیل شده است 

 *خیر  *بلی 
بررسی صورتجلسات و 

  مستندات

ن بخشی کمیته توسعه محلی با تیم بی
 دارد؟ مؤثر و متقابل ارتباط

 *خیر  *بلی 
بررسی صورتجلسات و 

 مستندات

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

  چگونه؟   *خیر  *بلی 

جامعه محلی از عملکرد تیم توسعه 
 رضایت دارد؟ 

 پرسش از جامعه *خیر  *بلی 

سرخوشه ها نیازهاي خوشه تحت 
شش خود را به تیم توسعه محلی پو

 انتقال می دهند؟ 

 *خیر  *بلی 
چگونه؟ آیاشواهدي در دست 

 است

زیرکمیته ها طبق شرح وظایف مصوب 
  انجام وظیفه می نمایند؟

 بررسی مستندات *خیر  *بلی 

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

 شناسائی کرده است؟ 

 چگونه؟ بررسی مستندات *خیر  *بلی 

کمیته توسعه سالیانه به جامعه محلی 
 گزارش می دهد؟

 بررسی مستندات *خیر  *بلی 

دزا
رآم

ي د
ه ها

روژ
 پ

تعداد پروژ ه هاي درآمدزا در منطقه 
 مجري طرح

  ... تعداد اجرا شده
تعداد در حال 

 ...... اجرا

یت لیست پروژه ها، برخی از ؤر
انتخاب  آنها را بطور تصادفی

 کنید و بازدید نمایید

خانوارهاي ذینفع از پروژه افراد و تعداد 
  هاي درآمدزا

  .. ..............تعداد 
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زاء
اج

 

 توضیحات بازدیدنتایج  شاخص ها

عی
تما
 اج
اي
ه ه
روژ

پ
 

تعداد پروژه هاي اجتماعی در منطقه 
 مجري طرح

تعداد اجرا 
  ........ شده

تعداد در حال 
 ...اجرا

یت لیست پروژه ها، برخی از ؤر
ادفی انتخاب آنها را بطور تص

 کنید و بازدید نمایید

ذینفع از  و خانواده هاي تعداد افراد
 پروژه هاي اجتماعی

  ........ ........تعداد 

ستا
 رو
 در
الی

ر م
امو

ت 
یری
مد

 

تعاونی روستایی فعال در سطح روستا 
 ؟ وجود دارد

 *خیر  *بلی 
 

ارتباط مؤثر بین کمیته توسعه محلی با 
نجام امور مالی تعاونی روستایی جهت ا

 برقرار شده است؟

 بررسی مستندات *خیر  *بلی 

درصورت عدم ثبت تعاونی روستایی 
روستا تشکیل در گردش وام صندوق 

 شده است؟ 

 بررسی مستندات *خیر  *بلی 

صندوق در گردش مطابق با 
 ضوابط منطقهو دستورالعمل مالی 
  است؟  تدوین شده

 بررسی مستندات *خیر  *بلی 

خیر وام تأتورالعمل بازپرداخت و یا دس
 تدوین شده است؟ 

 بررسی مستندات *خیر  *بلی 

زنان، افراد فقیر، بی سرپرستها، افراد 
بیکار و معلول از وامهاي صندوق 

 استفاده می کنند؟ 

 بررسی مستندات *خیر  *بلی 

روستا در تقویت مالی صندوق  مردم
 مشارکت نموده اند؟ 

 جعه به سوابق مالیمرا *خیر  *بلی 

اعضاي صندوق با آئین نامه و 
 دستورالعمل هاي مالی آشنایی دارند؟ 

 پرسش از اعضاي صندوق *خیر  *بلی 

صندوق توسعه داراي دفاتري جهت 
 ثبت فعا لیتها می باشد؟ 

 مشاهده دفاتر *خیر  *بلی 
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زاء
اج

 

 توضیحات بازدیدنتایج  شاخص ها

کلیه اسناد و مدارك مربوط به پروژه ها 
 شود؟  در محل صندوق نگهداري می

 مشاهده سوابق *خیر  *بلی 

 موانع و مشکالت مشاهده شده

 توصیه ها و پیشنهادات
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و  کشوريشواهد براي ناظرین  پایش مبتنی برو  چک لیست نظارت 12-4
  )اولین بازدید( استانی

  *  دبیرخانه شهرستان           * دبیرخانه استان
  ..............................سمت بازدید کنندگان............................ .....................کنندگان/ نام بازدید کننده 

  .............................................................نام شهرستان.............................................................. نام استان
..................................     پوشش تحت تعداد روستاهاي ................................تعداد شهرهاي تحت پوشش

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

زاء
اج

 

 توضیحات بازدیدنتایج شاخص ها

خانه
دبیر

و  
 تیم

شی
 بخ
بین

 

شهرستانی تشکیل شده / دبیرخانه استانی
  ؟ است
 

 مشاهده *خیر  *بلی

شهرستانی تشکیل  /تیم بین بخشی استانی
  ؟ شده ا ست

 

 تعداد افراد معرفی شدهو  نام *خیر * بلی

شهرستانی  /تیم بین بخشی استانیو  دبیرخانه
  ؟ اري دارندهمک

 

 *خیر  *بلی
اقدامات از  بررسی برخی

 انجام شده

جلسات شرکت فعال در  نمایندگان ادارات
 ؟ دارند

 صورت جلسات بررسی *خیر  *بلی

در فصل جاري تیم بین بخشی و دبیرخانه از 
 ؟ فیلد بازدید کرده است

 مستندات بررسی *خیر  *بلی

و  همکاري مدیرانو  براي جلب حمایت
رشناسان ادارات جلسه توجیهی تشکیل کا

 ؟ شده است

 *خیر  *بلی
و  صورت جلسات بررسی

 گزارشات

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

 *خیر * بلی
بررسی پروژه هاي تدوین 

 شده

انتخاب کمیته توسعه در  تیم بین بخشی
 ؟ تسرخوشه ها همکاري داشته اسو  محلی

 *خیر  *بلی
این در  آیا شواهدي؟ چگونه
 دمی باشدسترس در  زمینه
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زاء
اج

 

 توضیحات بازدیدنتایج شاخص ها

و  CDC آموزشدر  تیم بین بخشی
 ؟ سرخوشه ها همکاري داشته است

 *خیر  *بلی
 رؤیت؟ چه کسانی/چگونه 

 ی تدوین شدهآموزشبرنامه 

 CDCتدوین پروژه ها به در  تیم بین بخشی
 ؟ کمک می کند

 *خیر  *بلی
توسعه  کمیتهاز  پرسش

 محلی

حمایت  CBIپروژه هاي از  تیم بین بخشی
  ؟ می کند

 *خیر * بلی
 

یت
دیر

م
 

ظام
ن

 
اتی

الع
اط

 

دبیرخانه در  مدارك پروژه هاو  سوابق
می  نگهداريو  شهرستانی ثبت/ استانی

 ؟ شود

 مدارك راببینید *خیر  *بلی

می  جلسات تیم بین بخشی تهیه از  گزارش
 ؟ شود

 *خیر * بلی
را بررسی  لساتصورت ج

 کنید

مستند به دبیرخانه و  گزارشات بطور مکتوب
 ؟ کشور ارسال شده استو  استان

 گزارشات رؤیت *خیر  *بلی

و  طریق دبیرخانه استاناز  گزارش فعالیتها
 ؟ ارسال می گردد شهرستان به مقامات

 گزارشات رؤیت *خیر  *بلی

مدارك مربوط به اطالعات پایه اي و  سوابق
دبیرخانه در  جامعه تحت پوششو  نوارخا

 ؟ موجود می باشد

 مستندات رابررسی نمایید *خیر * بلی

یت
دیر

م
 

ظام
ن

 
ش
پای

 
برنامه بازدید تدوین شده ، جهت نظارت

 ؟ است
 مستندات رابررسی نمایید *خیر  *بلی

و  اسناد مربوط به امور مالی توسط دبیرخانه
 ؟ کنترل می شودو  بررسی ناظرین

 مستندات رابررسی نمایید *ر خی*بلی

 زادرآمد تیم بین بخشی بر اجراي پروژه هاي
 ؟ اجتماعی نظارت داردو 

 مستندات رابررسی نمایید *خیر  *بلی

زمینه در  BDNموازین و  دستورالعمل ها
 ؟ گردش رعایت می شودوام در  صندوق

 اسناد روستا بررسی شود *خیر  *بلی
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زاء
اج

 

 توضیحات بازدیدنتایج شاخص ها

جمع آوري دبیرخانه بر صحت اطالعات 
 ؟ جوامع محلی نظارت دارداز  شده

 چگونگی آن بررسی شود *خیر  *بلی

 برنامه رؤیت *خیر * بلی ؟ دبیرخانه برنامه عملیاتی تدوین کرده است

 مشکالت مشاهده شدهو  موانع

 پیشنهاداتو  توصیه ها
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  ) بازدید دوم به بعد( پایش مبتنی بر شواهدو  چک لیست نظارت 12-5
  * روستا             * شهر    :رد بازدیدمنطقه مو   
   .................................... کنندگان/ نام بازدید کننده ............................................... نام منطقه مورد بازدید  
   .................................................... دگانسمت بازدیدکنن ...................................................... نام شهرستان  
  .............................................................................. تاریخ بازدید ................................................. نام استان  

 توضیحات نتایج بازد ید شاخص ها اجزاء

مان
ساز

 
هی

د 
و  

یج
بس

 
معه
جا

  

، نیاز سنجیدر اعضاء کمیته توسعه 
 مدیریت آن دخالتو  اجراي برنامه

 ؟ دارند

 *خیر *بلی
اطمینان پیدا کنید که کمیته ؟ چگونه

حال ثبت شواهد در هاي توسعه 
 هستند

 CDC وCRS نیازهاي اجتماعی ،
 توجه قرار می اقتصادي جامعه را مورد
 ؟ دهند

 *خیر* بلی
 رم تکمیل شده نیازسنجی باتطبیق ف

 پروژه هاي تدوین شده

در طی یکسال گذشته دوره بازآموزي 
برگزار ) CDC(و  ،)CRS( براي

 ؟ گردیده است

 *خیر* بلی
تعداد شرکت کنندگان و  تاریخ دوره

 را مالحظه نمایید

 رابطه بادر  فرعی دیگري گروه هاي
 ؟ می کنندبرنامه فعالیت 

 نام ببرید *خیر *بلی

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

تیم توسعه و  کارکنان بخش بهداشت
 ؟ دارد وجود تیم بین بخشیو  محلی

 *خیر *بلی
  ؟ چگونه آنها کار می کنند
 روند آن را مشخص نمائید

ري
مکا

ه
و  

کت
شار

م
 

شی
 بخ
بین

  

تمام بخش هاي اصلی توسعه نمایندگان 
 ه عنوان اعضاء تیم بین بخشیب را خود

)TST ( ؟ توجیه نموده اند 

 *خیر *بلی

سوابق جامعه را ، دسترسی به اطالعات
بخشهایی را که هنوز و  مالحظه نمائید

مطلع نشده اند را یادداشت /توجیه
 . نمائید

تیم بین و  جلسات کمیته توسعه محلی
بخشی براي سه ماه آینده زمان بندي 

 ؟ ن امر آگاهندایاز  اعضاءو  شده

 *خیر *بلی
برنامه عملیاتی را و  دعوتنامه ها

 . مالحظه نمائید

ي سه فعالیت هاکه  زمان بنديجدول 
ابتکارات جامعه ماه آینده دبیرخانه 

 *خیر *بلی
برنامه هاي مستند شده براي سه ماه 

و  چه کسی( آتی را مالحظه نمائید
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 توضیحات نتایج بازد ید شاخص ها اجزاء

  )؟ ن را انجام خواهددادچه موقع آ ؟ دارد وجود ،مشخص نماید محور را

در   )NGO( سازمانهاي غیر دولتی
  ؟ برنامه مشارکت دارند

 *خیر* بلی
چگونگی سوال و  نحوه مشارکت

 شود

و  TSTعملکرد از  جامعه محلی 
 ؟ دبیرخانه راضی است

 مصاحبه بامردم *خیر *بلی

اي
ه ه
روژ

پ
 

عی
تما
اج

و  
آمد

در
 زا

 زادرآمدو  لیست پروژه هاي اجتماعی
  دسترس در  نام مدیر پروژه همراه به

 ؟ می باشد

 *خیر *بلی
این از  مشاهده لیست برخیاز  بعد

 . پروژه ها را بازدید نمائید

قادر به  تیم بین بخشیدر  نماینده ادارات
 ؟ پروژه می باشداز  تأمین حمایت فنی

 *خیر *بلی

تیم بین بخشی و  با کمیته توسعه جامعه
و  دهید موضوع را مورد بحث قرار

مداخالت برنامه ریزي شده از  برخی
 . را پایش نمائید

و  ارتباط کاري بین تیم بین بخشی
کمیته هاي توسعه و  نمایندگان خوشه ها
 ؟ دارد وجود محلی

 *خیر *بلی

، خالصه مذاکرات، صورت جلسات
راستاي در  ي مشتركفعالیت هایا 

پروژه را مورد توجه قرار از  حمایت
 . دهید

و  دات پروژه هاي اجتماعیمستن
 ؟ دسترس می باشددر  زادرآمد

 *خیر *بلی
مستندات پروژه شامل پروپوزال 

منابع مالی را و  برنامه عملیاتی، پروژه
 بررسی نمائید

سرمایه ، از یکسال گذشته تاکنون
گذاري جدیدي براي پروژه هاي 

 ؟ شده است انجام اجتماعی

 *خیر *بلی
 ذینفعان آن راتعداد و  نام پروژه جدید

 . بررسی نمائید

سرمایه ، از یکسال گذشته تاکنون
 گذاري جدیدي براي پروژه هاي

 ؟ شده است انجام زادرآمد

 *خیر *بلی
 تعداد ذینفعان آن راو  نام پروژه جدید

 . بررسی نمائید

 "انجام آن در  پروژه هاي اجتماعی که
مشارکت  "گردشوام در  صندوق

 ؟ دارد وجود ،داشته

 *خیر *بلی
میزان مشارکت و  چگونگی، نام پروژه

 بررسی شود
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 توضیحات نتایج بازد ید شاخص ها اجزاء

الی
ر م
امو

ت 
یری
مد

 

وام در  صندوق "وجوه وضعیت مالی
؟ بطور منظم مستند می گردد "گردش
 ) منطقه روستاییاز  بازدید(

 *خیر *بلی

طی یکسال ، با مراجعه به سوابق مالی
و  ،یافت شدهدر  گذشته مقدار پول

مالی ) نسباال( ترازو  پرداخت شده
 رابررسی نمایید

 وجوه ضعیتو از  کمیته توسعه محلی
  و  "گردشوام در  صندوق "در  مالی

، قصور کنندگان بازپرداخت ضعیتو 
از  بازدید(؟ می شوندمطلع ، بطور مرتب

 ) روستا

 *خیر *بلی

در  آیا شواهدي؟ چگونه/ چه موقع 
؟ دارد وجود زمینه تبادل این اطالعات

براي مطلع نمودن همه آیا مکانیسمی 
ضعیت و  خصوصدر  اعضاء جامعه

 ؟ دارد وجود مالی برنامه

در  کسانی که قصوراز  لیستی
بازپرداخت داشته اند تهیه گردیده 

 ) روستااز  بازدید(؟ است

 *خیر *بلی
قابلیت بررسی آنها را و  لیست را ببینید

و  توسط کمیته توسعه محلی
 یدنمایندگان خوشه ها مالحظه نمائ

خصوص قصور کنندگان در  اقدامی
؟ بازپرداخت صورت پذیرفته است

 ) روستااز  بازدید(

 *خیر* بلی
 اقدامات انجام شده توسطاز  برخی

کمیته توسعه و  نمایندگان خوشه ها
 . را بررسی نمائید محلی

 روستااز  بازدید  *خیر *بلی ؟ ثر بوده استآیا این اقدامات مؤ

طریق  از هاموا بازپرداخت درصد
 بررسی گزارشات مالی قابل محاسبه

 ) روستااز  بازدید(؟ است

 *خیر *بلی
 از طریق مراجعه به گزارشات مالی

 می باشد قابل محاسبه

در  کمیته توسعه محلیو  سرخوشه ها
در  هاوام مسائل مرتبط با بازپرداخت

دفتر تیم توسعه از  بازدید(؟ گیر هستند
 ) روستا

 *خیر*بلی
در  شواهديو  آیا گزارش ؟چگونه

 ؟ دسترس استدر  این زمینه
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 توضیحات نتایج بازد ید شاخص ها اجزاء

یج
ترو

و  
امه
 برن
ش
ستر

گ
 

منابع ما ، گسترش برنامهو  براي ترویج
 ؟ لی پیش بینی شده است

 برنامه تدوین شده رؤیت *خیر* بلی

طریق از  ترش برنامهگسو  براي معرفی
–سیما و  صدا(رسانه هاي محلی 

 ؟ اقدام شده است) روزنامه

 بررسی مستندات *رخی *بلی

برنامه به نواحی ، در طی یکسال گذشته
 ؟ دیگري بسط داده شده است

 *خیر *بلی
جمعیت تحت پوشش آن و  نام؟ کجا

 . را ذکر نمائید

 برنامه براي سال آینده زمینه گسترش 
 ؟ دارد وجود منطقهدر 

 *خیر *بلی
برونداد . مستندات را بررسی نمائید

نسبت به آن پاسخ مقامات و  برنامه
 ؟ .چگونه بوده است

   مشکالت مشاهده شدهو  موانع
   پیشنهاداتو  توصیه ها
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  CBIبرنامه در  نظارتو  پایش دستور العمل چگونگی اجراي -13

  مقدمه 13-1
 می رودبه کار  موضوعو  معانی خاص آن حوزه با یواژگان هرزماندر  هنرو  در همۀ شاخه هاي علوم

مجموعه راهنماي در  .فرهنگ هاي لغت آمده است همسان نباشددر  آنچهکه ممکن است بطور کامل با 
به کار  واژگانی نیز) CBI( سري برنامه هاي سازمان جهانی بهداشتاز  ی ابتکارات جامعه محورآموزش

 این جزوهدر  کوشش شده که. همه خوانندگان روشن نباشد رفته است که ممکن است معناي آنها بر
  . تدا توضیح داده شود سپس دستورالعمل پایش ارائه گردده هاي یاد شده ابواژ
 

  برنامه ابتکارات جامعه محوردر  سطوح نظارت 13-2
برنامه ابتکارات جامعه در  نظارتو  پایش
و  شهرستانی، محلی سه سطحدر  محور

در  مدل تدوین شده. استانی انجام می گیرد
هر سه سطح را  ی جلد دومآموزشراهنماي 
  . می دهد پوشش

   
  
  
  

در  اجراي برنامهو  تشکیل دبیرخانه هااز  پس اولین بازدیددر  عناوینی کلی که ناظر یا ناظرین •
  : از  سطح محلی باید مد نظر داشته باشند عبارتند

o محلی جوامع سازماندهی  

o مسوولیت هاو  وظایف  

o زادرآمد پروژه هاي   

o اجتماعی پروژه هاي  

o روستادر  امور مالی مدیریت 

o الت مشاهده شده مشکو  موانع 
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o پیشنهاداتو  توصیه ها 

 
شهرستانی باید مدنظر داشته باشند /سطح استانیدر  اولین بازدیددر  عناوینی کلی که ناظر یا ناظرین •

  : از  عبارتند
o تیم بین بخشی و  دبیرخانه 

o  مدیریت نظام اطالعاتی 

o  مدیریت نظام پایش 

 )استانی، شهرستانی، محلی( هر سه سطحدر  بازدید هاي بعديدر  ناظرین باید/ مواردي که ناظر •
  : از  مورد توجه قرار دهند عبارتند

o بسیج جامعهو  هیسازمان د  
o مشارکت بین بخشیو  همکاري  
o اجتماعی پروژه هايو  زادرآمد پروژه هاي  

o   مدیریت امور مالی 

o گسترش برنامهو  ترویج 
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  مناطق محلیاز  چک لیست نظارتشرح  -14

  : مناطق محلیاز  رتشرح بند هاي چک لیست نظا

  محلی جوامعدر  سازماندهی: مبحث 14-1
 

زاء
اج

  

  توضیحات  نتایج بازدید  شاخص ها

هی
اند
ازم
س

 
امع
جو

 
حلی

م
  

  *خیر *بلی  انتخاب شده اند؟ محلی  ي سرخوشه ها
، صورت جلسات، مشاهده اسامی

  با افراد مصاحبه
 و فعال تشکیل شده محلیکمیته توسعه 

  ؟ است
  ...تعداد زن. ..تعداد مرد  *خیر *بلی

بهورز و یا پزشک خانواده در تیم توسعه 
  ؟محلی حضور دارد

  بررسی مستندات  *خیر *بلی

  این سوال مخصوص روستا است  *خیر *بلی  ؟ دارد دهیار در تیم توسعه محلی حضور
توسط دبیرخانه یا  سرخوشه هاو  کمیته توسعه

  ؟ دیده اند آموزش تیم بین بخشی
  ستنداتبررسی م  *خیر* بلی

اعضاي جامعه محلی توسط سرخوشه ها 
  آموزش دیده اند؟

  بررسی مستندات  *خیر* بلی

  بررسی مستندات  *خیر* بلی  پرسش نامه پایه اي خانوار تکمیل شده است؟ 
و  CRSاولویت بندي توسط و  نیاز سنجی

CDC ؟ شده است انجام  
  بررسی مستندات  *خیر *بلی

CRsوVDC  وCDC تهیه رابطه با در 
  ؟ ها آموزش دیده اندپروژه  پروپوزال

  بررسی نمونه هاي تهیه شده  *خیر *بلی

زیرکمیته مخصوص سالمت و فوریتها تشکیل 
  ؟ شده است

  بررسی مستندات  *خیر* بلی

زیر کمیته مخصوص جوانان تشکیل شده 
  ؟ است

  بررسی مستندات  *خیر *بلی

زیر کمیته مخصوص بانوان تشکیل شده 
  ؟ است

  بررسی مستندات  *خیر *لیب



    

 

  42 صفحه  دستور العمل پایش و نظارت در برنامه ابتکارات جامعه محور یآموزش يراهنما

  انتخاب شده اند؟ محلی  يها سرخوشه -: سئوال
در واقع اولین قدم  .تعریف خوشه و سرخوشه در صفحات قبل همین دستور العمل آمده است: شیوه کار

براي اینکه کمیته توسعه . در سطح محلی براي سازماندهی جامعه محلی انتخاب سرخوشه می باشد
ه نظرات تمام افراد جامعه محلی با اطالع شود و از طرفی اهالی نیز از برنامه هاي محلی بتواند از نقط

به کمیته توسعه   ثوق خانواده ها هستند انتخاب وو کمیته توسعه مطلع گردند الزم است افرادي که مورد
نواده ها از فی الواقع اینها رابط بین خانواده ها با کمیته توسعه هستند و چنانچه خا ؛محلی معرفی شوند

براي بررسی این . ه دائمی آنان باقی بمانندیت داشته باشند می توانند نمایندعملکرد سرخوشه ها رضا
بند، ناظر باید اسامی سرخوشه ها را که بر روي دیوار دفتر کمیته توسعه نصب شده رویت نماید و در 

 "ضمنا. نوع فعالیت آنها مطلع شودصورت لزوم با تعدادي از آنان مالقات نماید تا از نحوه عملکرد و 
خانواده ها براي انتخاب سرخوشه خود باید یک جلسه با حضور تمام خانوارهاي خوشه در منزل یکی از 
اهالی تشکیل دهند سپس از طریق انتخابات، سرخوشه هاي خود را انتخاب و به کمیته توسعه معرفی 

کلیه شرکت کنندگان در الزم است ی در آینده ضروري است براي جلوگیري از هر گونه ابهام. نمایند
. شوداین جلسه صورت جلسه تنظیمی را نیز امضاء نموده و یک نسخه از آن به دفتر کمیته توسعه ارسال 

  . این صورت جلسات را بررسی نماید ،ناظر باید براي نظارت دقیق تر
  ؟ است و فعال کمیته توسعه محلی تشکیل شده-: سئوال

تعاریف ( سطح مناطق شهري استدر   CDCکمیتهو  سطح روستادر  VDC کمیته، ظورمن: شیوه کار 
تشکیل این کمیته ها ناظر از  براي اطمینان )همین مجموعه آمده است صفحات قبلدر  این کمیته ها
بهتر است  "ضمنا. را بررسی نماید آنها و تعداد دبیرخانه محلی اسامیدر  حضوراز  پس الزم است
براي  طول ماه جلساتی رادر  کمیته موظف استهمچنین . آنان داشته باشداز  چند نفر با مالقاتی نیز

این . این جلسات صورت جلسه تهیه نمایداز  و مشکالت محلی با اعضاء خود داشته باشدبررسی 
  . ناظر آنها را رویت نمایدو  داشته باشد وجود دفتر کمیته محلیدر  صورت جلسات باید

  ؟ دارد تیم توسعه محلی حضوردر  یا پزشک خانوادهو  بهورز- : سئوال 
 و  هماهنگی بین برنامه هاي توسعه ايو  سطح روستادر  منظور پیشبرد مسائل بهداشتیه ب: شیوه کار
ناظر . ضروري است توسعهترکیب کمیته در  یا بهورزو  سطح محلی حضور پزشکدر  PHCبرنامه هاي

اعضاي  ترکیب(. ت به حضور پزشک یا بهورز توجه نمایدبررسی تشکیل کمیته نسبدر  موظف است
  ).این دستور العمل آمده است صفحات قبلیدر کمیته توسعه 

  ؟ حضوردارد توسعه محلیتیم در  دهیار-: سئوال
بین اهالی از  یک نفر هاي کشور توسط اعضاي شوراي اسالمیروستادر  طی سالهاي اخیردر  :شیوه کار

 دهیار نقش شهردار واقعدر  می شود دهیار انتخاببه عنوان  ابل قبولی باشدکه داراي مدرك تحصیلی ق
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مزایاي و  حقوق. می باشدهده دهیار ستا به عتوسعه روو  کلیه موارد مربوط به عمرانو  روستا را دارددر 
اغلب روستاهایی در  .روستا توسط شوراي اسالمی پرداخت می گردد يدرآمد طریق منابعاز  دهیاران

در  دهیار نقش پررنگیو  دهیاري قرار گرفته استدر  دفتر کمیته توسعه روستامی شود  اجرا CBIکه 
ترکیب کمیته توسعه روستا در  حضور دهیاراز  بنابراین ناظر باید، ایفاي برنامه هاي جامعه محور دارد

  . مطمئن شود
  ؟ دیده اند وزشآمتوسط دبیرخانه یا تیم بین بخشی سرخوشه ها و  کمیته توسعه -: سئوال

 اجراي دقیق گام هاي اجرایی برنامه ابتکارات جامعه محور ضروري است کلیه افرادبه منظور : شیوه کار
ی جلد آموزشراهنماي در  آموزشنحوه و  چگونگی( روزه 3تا2ی آموزش کالس هايدر  گیر پروژهدر 

سطح محلی باید این در  هاشروع فعالیت از  الزم به ذکر است که قبل .شرکت نمایند) آمده است 2
و درصورت لزوم با همکاري دبیرخانه استان و کارشناسان تیم  ی توسط دبیرخانه شهرستانآموزشدوره 

حضور افراد اطمینان پیدا از  می تواند ناظر با بررسی گواهینامه هاي پایان دوره. برگزار گردد بین بخشی
  . کند

  آموزش دیده اند؟ اعضاي جامعه محلی توسط سرخوشه ها -: سئوال
سرخوشه ها پس از توجیه و دریافت آموزش هاي الزم از کارشناسان دبیرخانه و تیم بین : شیوه کار

بخشی می بایست آموزش هاي الزم را به خوشه تحت پوشش خود منتقل نمایند و آنها را در رابطه با 
معه محلی و بررسی گزارش هاي ناظر باید با پرسش از جا. ساختار و سازماندهی برنامه توجیه نمایند

  .موجود در این راستا از توجیه جامعه محلی مطمئن شود
  ؟ نامه پایه اي خانوار تکمیل شده است پرسش -: سئوال

زیرا ، ضعیت جامعه مورد بررسی قرار گیردو برنامه ابتکارات جامعه محور الزم است در :شیوه کار
تفسیر اطالعات و  مطالعه، گردآوري. آینده استدر  ت هاها اساس فعالی نداشتهو  هاداشتهاز  اطالع
اطالعات مورد نیاز را براي  این امر. سطح جامعه براي تعیین مشکالت ضروري استدر  آوري شدهجمع

بنابراین اجراي . می دهداختیار ما قرار در  ارزیابی یک برنامهو  پایش، کنترل، عملکرد، برنامه ریزي
از  ضعیت بعدو اي براي مقایسهپایهو  آوري شده بستگی داردهاي جمع جامعه به دادهدر  پروژه

در اي خانوار  نامه پایه جزئیات پرسش. دمی باشاجراي برنامه از  اجتماعی با قبل، مداخالت اقتصادي
نامه ها توسط سرخوشه ها که با نظارت  تکمیل این پرسشاز  پس. ی آمده استآموزشراهنماي 2جلد

دفتر کمیته توسعه در  آناز  باید یک نسخه، می گردددبیرخانه شهرستان انجام و  لیکمیته توسعه مح
و همچنین پروپوزال پروژه هایی ها  پرسش نامهجمع بندي نهایی این  ناظر باید. محلی نگهداري شود

  . را رویت نمایدکه درنتیجه تحلیل پرسشنامه پایه اي خانوار تهیه شده است 
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  ؟ شده است انجام CDCو CR اولویت بندي توسط و  نیاز سنجی-: سئوال
 آسانترین) در شهر( رابطین محلیو  )در روستا( چون دسترسی به خانوارها توسط سرخوشه ها: شیوه کار

آیند لذا ی مردم به حساب میواقع نمایندگان، طرفی این دو گروهاز  و کم هزینه ترین راه استو 
کمیته و  طریق این افراد جمع آوري شوداز  ها پرسش نامهدر  ضروري است که اطالعات خواسته شده

جمع آوري  CBIطبق برنامه و  اطالعات صحیح تا نماید نیز بر این فعالیت نظارت  )CDC/VDC( توسعه
 "ضمنا. بازدید نماید دفتر کمیته توسعه مدارك مربوطه رادر  ناظر باید براي مشاهده مستندات. شود

 اختصاص دهد آنیک شماره به و  کردهست در )فایل( سرخوشه یک پوشه باید براي هرکمیته توسعه 
  . قرار گیرد) فایل(این پوشه در کلیه فعالیت هاي سرخوشه ها  تا

  ؟ آموزش دیده اند پروپوزال تهیه رابطه با در CDCو  CR ،VDC-: سئوال
 سرخوشه یه افرادتوانمند شدن افراد محلی ضروري است که کلو  ظرفیت سازيبه منظور : شیوه کار

)CR(  کمیته توسعه محلیو )CDC/VDC(  طریق دبیرخانه از  روزه که 3الی 2ی آموزشدوره هاي در
CBI  زمینه تدوین پروپوزال پروژه توانمند گردندو در  شرکت کنند گردد شهرستان برگزار میدر .
بین  رفع ابهامات به تیمبراي و  باید پیش نویس پروژه توسط این افراد تهیه گردد سطح محلیدر  سپس

 را این پیش نویس هااز  سطح محلی باید یک نسخهاز  بازدید ناظر ضمن. بخشی شهرستان ارسال شود
  . دفتر کمیته توسعه رویت نمایددر 

  ؟ زیرکمیته مخصوص سالمت و فوریتها تشکیل شده است-: سئوال
شرح وظایف آن و نحوه انتخاب ، کمیته سالمت است که CBIاز زیر کمیته هاي رویکرد  :شیوه کار

طرار و ضاعضاء در جلد دوم راهنماي آموزشی آمده است؛ از طرفی جهت مقابله با شرایط بحران و ا
دوجانبه اي بین اعضاي دبیرخانه با  اهمیت آموزش هاي مردمی در این زمینه الزم است تا همکاري

بازدید در دفتر کمیته توسعه، به سوابق  ناظر الزم است هنگام. کارشناسان ستاد فوریتها برقرار گردد
  . توجه نماید هاآن انجام شده توسط برنامه هاي تدوین شده و تعداد افراد عضو کمیته و فعالیت هاي

  ؟ زیر کمیته مخصوص جوانان تشکیل شده است - : سئوال 
روشهاي حل ، سازيتصمیم ، زمینه فرآیند توسعهدر  عنوان آینده سازان جامعه بایده جوانان ب: شیوه کار
عادات ، ازدواجاز  قبل مشاوره، خانواده سالم، کیفیت زندگیو  مدیریت، اجتماعی حمایت هاي، مشکل

    ، ورزشو  سالمت جسمی، فعالیت بدنی، رژیم هاي غذاییدر  تعادلو  سالمتی، غذایی مناسب
، لذا با تشکیل این کمیته ؛ببینند آموزش ...و  نوجوانیو  بهداشت جوانی، حرفه اي فنی و مهارت هاي

در  ناظر الزم است هنگام بازدید. توسعه سازماندهی می شوندو  جنبه هاي مرتبط با سالمت در  جوانان
فعالیت هاي جوانان و  تعداد افراد عضو کمیتهو  برنامه هاي تدوین شده به سوابق، دفتر کمیته توسعه

  . توجه نماید
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  ؟ زیر کمیته مخصوص بانوان تشکیل شده است -: سئوال
توسعه در  هر منطقه با نقش فعال زناندر  زنان به شکل زیر کمیته هایی بسیجو  سازماندهی: شیوه کار
   و توسعه فنی، تنظیم خانوادهو  بهداشت، تکنیک هاي نگرش مثبتو  رهبريو  مدیریت، بهداشت
منظوره مثل مرکز  هاي چند راکز توسعه زنان براي فعالیتایجاد مو  کارآفرینیو  توسعه شغلی، حرفه اي

حل و  خدمات مشاوره اي براي اشتغال زنان، ورزش ،سالمتو  هاي توسعه اي مهارت، سوادآموزي
 ورهایجاد عملیات چند منظو  معرفی به بخش هاي مرتبطو  زادرآمد تمرکز روي پروژه هاي مشکالت با

هاي  تأکید روي مهارتو  می دهدوژه هایی که به زنان خدمات پراز  پشتیبانیو  جهت کاهش فقردر 
از  حرفه ايو  فنیو  هاي کشاورزي آموزش و هاي بازاریابی مهارتو  اشتغالی خودو  حرفه ايو  فنی

در  مدارك موجودو  دفتر کمیته توسعه محلی باید تمامی اسناد. اهداف تشکیل زیر کمیته زنان می باشد
طح سدر  ناظر هنگام حضورو  نگهداري کندو  دفتر ثبتدر  ي انجام یافته راافعالیت هو  جهت تشکیل

  . نظارت قرار دهدو  محلی باید آنها رامورد بررسی
  در دفتر کمیته توسعه وجود دارد؟ CBI اسناد و اطالعات مربوط به  -: سئوال

مربوط به روند برنامه  کلیه مدارك و گزارش هاي به منظور مستندسازي فعالیت ها الزم است: شیوه کار
ناظر می بایست . شامل کلیه موارد ذکر شده فوق در دفتر کمیته توسعه جمع آوري و نگهداري شود

اي جامعه و خانوار، اسامی و اعضاي صورت جلسات، اطالعات مربوط به بررسی پایه  کلیۀ(مستندات
وابق پروژه ها، سوابق امور هریک از کمیته هاي فرعی، برگه هاي مربوط به انتخاب سرخوشه ها، س

همچنین می بایست نقشه کامل توسعه محلی به انضمام  .را بررسی نماید ....)مالی، وام هاي داده شده و
تعدادي از عکسهاي . اسامی اعضاي کمیته توسعه محلی و سرخوشه ها نیز به دیوار دفتر نصب شده باشد

  . نصب کنندرا نیز بهتر است به دیوار ) اجراي پروژه(مداخالت 
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  مسوولیت هاو  ظایفو  :مبحث 14-2
  

  توضیحات  نتایج بازدید  اشاخص ه  اجزاء

ف
ظای
و

و  
ت ها

وولی
مس

  

جلسه رسمی بین اعضاي  3درفصل اخیر حداقل 
CDC, VDC  با یکدیگر وCR  تشکیل شده

 ؟ است

 *خیر  *بلی 
بررسی صورتجلسات و 

  مستندات

مؤثر  با تیم بین بخشی ارتباط محلیکمیته توسعه 
  ؟ دارد و متقابل

  *خیر  *بلی 
بررسی صورتجلسات و 

  مستندات
به تیم توسعه محلی در اجراي  تیم بین بخشی

  ؟برنامه کمک می کند
  چگونه؟   *خیر  *بلی 

  جامعهاز  پرسش  *خیر  *بلی   ؟ عملکرد تیم توسعه رضایت دارداز  جامعه محلی
خود را تحت پوشش  خوشه نیازهايسرخوشه ها 

  ؟ انتقال می دهند توسعه محلیتیم به 
  *خیر  *بلی 

در  آیا شواهدي؟ چگونه
  دست است

زیرکمیته ها طبق شرح وظایف مصوب انجام  
   وظیفه می نمایند؟

  بررسی مستندات  *خیر  *بلی 

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

  ه؟ بررسی مستنداتچگون  *خیر  *بلی 

کمیته توسعه سالیانه به جامعه محلی گزارش می  
   دهد؟

  بررسی مستندات  *خیر  *بلی 
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  تشکیل شده است؟ CRبا یکدیگر و  CDC در فصل اخیر حداقل سه جلسه رسمی بین اعضاي  -: سئوال
ه و سهیم شدن در اطالع براي یکپارچه کردن برنامه ریزي، منابع، بسیج جامعه و اجراي پروس :شیوه کار 

در انتقال آموزش هاي . رسانی باید بین سرخوشه ها و تیم توسعه همکاري وجود داشته باشد
اطالع رسانی و ارتقاي سطح کیفیت زندگی سالم از طریق سرخوشه ها و رابطین محلی و /بهداشتی

. ید همکاري بوجود آیدبا) با تمرکز بر روي فعالیت هاي اصلی سالمت و توسعه(سازمان هاي اجتماعی 
مل با سرخوشه ها می تواند به ترویج برنامه بطور روشن و براساس نیازهاي ضروري تیم توسعه با تعا

ناظر باید نمونه اي از فعالیت ها یی که در  .جامعه و با توجه به قوانین، به اهداف توسعه محلی دست یابد
دیک ببیند و اگر مستنداتی در دفتر کمیته سطح محلی باکمک سرخوشه ها انجام شده است را از نز

کمیته توسعه براي جلب مشارکت جامعه در برنامه هاي توسعه . را بررسی نمایدآن ها توسعه وجود دارد 
اي باید از سرخوشه ها به عنوان نمایندگان مردم در فعالیت ها استفاده نماید و گزارش عملکرد آنها را به 

  . هداري نمایدصورت مکتوب در دفتر توسعه نگ
  ؟ با تیم بین بخشی ارتباط دارد محلیتوسعه ) تیم( کمیته -: سئوال

 .محلی ارتباط داشته باشند سطح شهرستان باید با کمیته هاي توسعهدر  اعضاي تیم بین بخشی: شیوه کار
ت دعو جلسات آنها حضور یابددر  اعضاي تیم بین بخشیاز  زمان کمیته ها نیاز داشتند که یکی هرو 

منابع و  امکاناتاز  استفادهو  بخشیبا هدایت تیم بین "ضمنا. جلسات شرکت نمایدو در  پذیرفته آنان را
افزایش  منظوره ب. برطرف شود اولویت باید نظر گرفتندر  نیازها ي جامعه محلی با، اداراتدر  موجود

 توجیه، روستاییو  شهريجامعه در  یک سیستم یکسان هماهنگی بین بخشی باو  مکانیسم توان همکاري
در  ناظرین. انجام گیرد طریق دبیرخانه شهرستاناز  باید با پذیرش نقش هاي مرتبط CBI آموزشو

 و مطالعه نمایند مربوط به این قسمت راصورت جلسات  دفتر کمیته توسعه محلی بایداز  هنگام نظارت
دبیرخانه شهرستان سئوال نمایند که و  ها مسئولین کمیتهاز  ،نحوه ارتباط نمایندگان ادارات با کمیتهاز 

آیا ادارات همکاري ؟ تیم آنها را یاري کرده است، آیا هر زمان کمیته به تیم بین بخشی نیاز داشته است
سطح در  اداراتاز  رابطه با یکیدر  اگر مشکلی؟ اندپذیرش خواسته هاي جامعه محلی داشته در  خوبی

اینها ؟ قرار کنند می توانند ارتباط بر  چگونه با نماینده آن اداره شهرستان پیش آید اعضاي کمیته محلی
تا میزان ارتباط کمیته ها را با اعضاي تیم بین بخشی  می کندهدایت  نمونه سئواالتی است که ناظر را

  . مشخص نماید
  ؟ اجراي برنامه کمک می کنددر  به تیم توسعه محلی تیم بین بخشی - : سئوال 
در  به مدارك مربوط به پروژه هاي اجراشده یا ناظرین باید ناظر دستیابی به این سئوال براي: شیوه کار 

نیاز مردم باشد نشان دهنده توجه و  راستاي خواستهدر  اگر این پروژه هاو  جامعه محلی مراجعه نمایند
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اعضاي کمیته از  با سئوال "ضمنا. می باشدپایین به باال از  برنامه ریزيو  CBIتیم بین بخشی به اهداف 
  . به میزان همکاري تیم بین بخشی با برنامه پی برد می تواننیز 
  ؟ عملکرد تیم توسعه رضایت دارداز  جامعه محلی- : سئوال   
تضمین و  عالقمندي باو  منابع مرتبطو  تیم توسعه محلی باید براساس اولویت نیازهاي محلی: شیوه کار 

که  ضروري استو  لی فعالیت هاي خود را پایه گذاري نمایدبراي پوشش نیازهاي اساسی جامعه مح
زمینه در  خدمات عملی قابل دسترسیو  کارآمد شودو  به روز، سطح محلیدر  فعالیت هابراي انجام 

، هدایت جامعهو  تمام مراحل راهنماییدر  .حد استاندارد براي جامعه فراهم نمایددر  سالمتو  توسعه
عملکرد تیم توسعه از  بدینوسیله جامعه محلیو  یان فعالیت ها قرار گیرندجردر  ضروري است که مردم

        این جامعه رضایت مندي حاصلدر  .تنگناها آنها را همراهی خواهند نمود و در شد مطلع خواهد
ببیند و  با مردم گفتگو نموده لذا ناظر هنگام نظارت باید. رهبران خود راضی هستنداز  مردمو  می شود

؟ نحوه عملکرد آنها راضی هستنداز  آیاو  جریان فعالیت تیم توسعه قرار دارنددر  چه حد مردم تاکه 
بلکه حداقل این  یک یا دونفر نظر نهایی دهداز  که ناظر نباید تنها با نظر خواهی این استنکته قابل ذکر 
مورد عملکرد در  مردماقشار مختلف انجام شود سپس تصمیم گیري کند که نظرات از  گفتگو با ده نفر

. می باشد انتخاب مجدد آنها، فعالیت تیم توسعهاز  مالك دیگررضایت مندي جامعه؟ چگونه است تیم
از  رضایت مندي جامعهاز  د حاکیمثأل اعضاي شوراي اسالمی که براي چندمین بار انتخاب شده ان

  . عملکرد آنها است
  ؟ انتقال می دهند توسعه محلیبه تیم  را خودتحت پوشش  خوشه نیازهايها سرخوشه- : سئوال 
فرم ، کشوري پرسش نامهسرخوشه ها براي نواحی تحت پوشش خود باید براساس : شیوه کار 

تیم توسعه  "اختیار تیم توسعه قرار دهند ضمنادر  آنها را، جمع بندياز  پسو  نیازسنجی تکمیل نمایند
تیم توسعه باید به هر سرخوشه یک . نداستفاده کوشه ها سرخاز باید  نیز براي اطالع رسانی به خانوار ها

ي هر فعالیت هابایدکلیه . نظر بگیرددر  یک پوشه جداگانه نیز براي آنو  شماره اختصاص دهد
  مدارك مربوط به ، ناظر باید هنگام نظارت. پوشه مخصوص خود نگهداري شوددر  سرخوشه

  . تیم توسعه سئوال نمایدتعامل آنها با از  و را رویت نموده سرخوشه ها
  زیرکمیته ها طبق شرح وظایف مصوب انجام وظیفه می نمایند؟  - : سئوال 
در جلد دوم راهنماي آموزشی ) جوانان، زنان و سالمت(وظایف هریک از زیرکمیته ها : شیوه کار 

ات برگزار ناظر باید هنگام نظارت، مدارك مربوط به فعالیت زیرکمیته ها مانند جلس. آورده شده است
  را رویت نموده و از تعامل آنها با تیم توسعه نیز سئوال نماید... شده، کالسهاي آموزشی و 
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  ؟ افراد بیکار را شناسائی کرده استو  معلول، بی سرپرست، افراد فقیر محلیتیم توسعه  - : سئوال   
 اي اجتماعیهمند به انجام برنامهنیازو  خانواده هاي فقیر ها بایدسرخوشه تیم توسعه با کمک: شیوه کار 

مرور معلولین باید تمهیداتی و  براي عبور. اولویت برنامه قرار دهنددر  آنها راو  رفاهی را شناساییو 
انجام فعالیت هاي . د کنندمو آ سطح جامعه رفتدر  صورت گیرد تا افراد معلول بتوانند به راحتی

اعتباري  وام هايقبیل از  زادرآمدو  توسعه اقتصاديي اجراو  صندوق توسعه محلیایجاد و  فقرزدایی
 وجود .قرارگیرد اولویت کارهادر  بایدنیازمندان و  زنان سرپرست خانواده، براي خانواده هاي فقیر

و  رشد حرفه اي براي جوانان بیکارو  اشتغالی هاي مرتبط با تکنولوژي به منظور افزایش خودآموزش
فرصت هاي توسعه و  حرفه ايو  شغلیفرصت هاي ایجاد و  اشتغالی ش خودمعرفی ابتکاراتی براي افزای

می سطح محلی در  دیگر برنامه هاي تیم توسعه براي فقر زداییاز  بازاریابی براي محصوالت محلی
یافت این در  اولویتدر  ببیند چه کسانیو  توجه کند فعالیت هاهنگام بازدید باید به این در  ناظر. باشد

  با بررسی شرح حال افراد؟ تاچه اندازه به این گروه خاص توجه شده استو  رار گرفته اندتسهیالت ق
  . به این هدف دست پیدا کرد می توانفرصت هاي شغلی وام و  یافت کنندهدر 

  کمیته توسعه سالیانه به جامعه محلی گزارش می دهد؟  - : سئوال 
گزارشی همراه مستندات از روند برنامه در طول  روستا تهیه/از وظایف کمیته توسعه محلی: شیوه کار 

یکسال می باشد که باید با برگزاري جلسه اي در ابتدا یا انتهاي سال با حضور جامعه محلی و یا 
ناظر می تواند . سرخوشه ها به عنوان نمایندگان مردم، گزارش روند برنامه را به اطالع جامعه برساند

  .از سرخوشه ها نیز در رابطه با آگاهی از آن سؤال نمایدگزارش سالیانه را بررسی نموده و 
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  بررسی پروژه: مبحث 14-3
  توضیحات  نتایج بازدید  شاخص ها  اجزاء

  پروژه هاي
  درآمدزا

 تعداد پروژ ه هاي
منطقه در  زادرآمد

  مجري طرح

   ...تعداد اجرا شده
  حال اجرادر  تعداد

، لیست پروژه ها رؤیت
آنهارابطور از  برخی

و  خاب کنیدتصادفی انت
  بازدید نمایید

تعداد خانوارهاي 
 پروژه هاياز  ذینفع

  زا درآمد
     ..................تعداد

 

  پروژه هاي
  اجتماعی

تعداد پروژ ه هاي 
منطقه در  اجتماعی

  مجري طرح

  ... تعداد اجرا شده
  تعداد در حال اجرا

لیست پروژه ها،  رؤیت
برخی از آنهارابطور 
 تصادفی انتخاب کنید و

  بازدید نمایید
تعداد خانوارهاي 

ذینفع از پروژه هاي 
   اجتماعی

    .................. تعداد
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  ) حال اجراو در  اجرا شده( منطقه مجري طرحدر  زادرآمد تعداد پروژ ه هاي-: سئوال
 شدهبراي رفع مشکالت مطرح ، اولویت بندي آنهاو  خانوارهااز  نیاز سنجیاز  تیم توسعه پس: شیوه کار

یا و  با حضور فرماندارو  نمایندگان اداراتاز  متشکل( جلسه تیم بین بخشیدر  طریق جامعه بایداز 
جهت در  مشارکت جامعهو  کمک نمایندگان ادارات سپس با نموده ونیاز ها را مطرح ) نماینده استاندار

وزال پروژه توسط دستگاه براي اجرایی شدن هر اقدام نیاز به تهیه پروپ. درفع آن مشکالت اقدام نمای
دستگاه مربوطه مورد بررسی قرار در  سپس پروپوزال ها ؛می باشد مربوطه با همکاري تیم توسعه محلی

تیم از  نظارت باید هنگام لذا ناظر. می آینددر  جامعه به اجرادر  پروژه به صورتنهایت و در  گرفته
، ممکن است هنگام بازدید ناظر؟ جرا کرده انداین منطقه ادر  توسعه سئوال نماید که چه تعداد پروژه

. هنوز به اتمام نرسیده باشدو  حال اجرا بودهدر  یا تعداديو  پروژه ها به اتمام رسیده باشداز  تعدادي
یادر حال و  یک الی دو پروژه تمام شدهاز  بهتر استو  باید ناظر لحاظ نماید موارد را بنابراین همۀ این

باید گزارش فعالیت هاي  "ضمنا. سقم اطالعات پی ببردو  به صحت، با مشاهدهو  داجرا نیز بازدید نمای
و  دفتر کمیته توسعه محلی نگهداري شود تا ناظرین به راحتی بتوانند به مداركدر  پروژه ها نیز

زا درآمد یاو  این پروژه ها اجتماعی ممکن است می گرددآوري یاد. مستندات آنها دسترسی پیدا نمایند
  . شندبا

  زادرآمد پروژه هاياز  تعداد خانوارهاي ذینفع-: سئوال
و  اجتماعی –ضعیت اقتصادي و  به منظور بهبودو  درآمد زا با هدف کسبدرآمد پروژه هاي: شیوه کار

این پروژه ها می توانند با . گردندراستاي اهداف توسعه پایدار با محوریت سالمت انسان تدوین میدر 
 درآمد جهت باال بردن سطحو در  تولید محصوالتو  براي توسعه مهارتهاایجاد فرصت مناسب 

صنایع ، صنایع دستی، دامداري: قبیلاز  زادرآمد پروژه هاي. ها مورد استفاده عموم قرار گیرندخانوار
ها به کاهش انجام اینگونه برنامه. می باشند ...و  کشاورزي، مشاغل فنی، صنایع کوچک داخلی، غذایی
افزایش می  یک خانواده درآمد زمانی کهو  خانوارها کمک می نماید درآمد افزایشو  جامعه در فقر

اینگونه پروژه در  هرچه تعداد افراد مشارکت کننده. آن بهره مند می شونداز  یابد کلیه افراد آن خانواده
تشویق  محلی را تیم توسعه، ناظر باید هنگام نظارت لذاو  است آن پروژه با ارزش تر، بیشتر باشد ها

تعداد خانواده . آن دخالت دارنددر  اولویت اجرا قرار دهند که افراد بیشتريدر  پروژه هایی را نماید تا
 . زا اجرا شده است تعداد ذینفعان محسوب می شونددرآمد هایی که براي آنها پروژه
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   منطقه مجري طرحدر  تعداد پروژه هاي اجتماعی-: سئوال
 مینتأ، تغذیهو  مواد غذائی، سالمتی) ضعیتو  بهبود( توسعهبه  "هاي اجتماعی عمدتاپروژه : شیوه کار

          مهارت ها مربوط نیزو  رفاه اجتماعی، وادسو  تربیتو  تعلیم، سازي آنبهو  محیط زیست، آب
 با پیامدهاي مردمبهبود کیفیت زندگی و  توسعه انسانی پروژه ها ارتقاي ایناز  مقصود. دنمی شو
    شبکه اي باشند به صورتچنانچه جامعه اي خواهان لوله کشی گاز : مثال. می باشدسالمتی  ملموس

تیم توسعه محلی باید این . )به آن اشاره کرده اند سنجی نیازدر  نیازهاي مردم است کهاز  این یکی و(
نظر قانونی از  وضوعبا بررسی مسپس نماینده شرکت گاز . جلسه تیم بین بخشی مطرح نمایددر  نیاز را

همکاري تیم  لوله کشی گاز را با پیش نویس پروپوزالو  .اقدام به اخذ موافقت شرکت مربوطه نماید
          عملیات اجرایی آن شروع و  دستور کار شرکت گاز قرار دادهدر  سپس آن را. توسعه محلی تهیه کند

    عث ارتقاي کیفیت زندگی افراد جامعهسطح محلی که بادر  تعداد پروژه هاي اجرا شده. می گردد
  . کند یادداشتپروژه اجتماعی به عنوان  می شود را ناظر باید

  اجتماعیپروژه هاي از  ذینفع افرادتعداد -: سئوال
 هايرنامه ب ايتراسو در  دهژه ها را طبق نیـازهاي ارزیابی شروپ، کمیته توسعه جامعه محلی: شیوه کار
از  کسب شدهبراساس اطالعات را پروژه هاي اجتماعی از  فهرستی این کمیته. می کند اي تدوین توسعه

 اقدام به تهیه پروپوزال با کمک تیمو  منطقه به منظور انطباق با رویکردهاي توسعه اي خالق تهیه نموده
 راستايدر  مناسب مداخالتارائه و  مبتکرانهقویت ایده هاي ت، کلی هدف واقعدر  .بین بخشی می نماید

      یک جامعه انجامدر  قتی یک پروژه اجتماعیو .می باشدجامعه نیازهاي توسعه اي  ه کردنبرآورد
، آن پروژهدر  افراد ذینفع لذا تعدادو  می برندآن سود از  آن جامعهدر  کلیه جمعیت موجودمی شود 

  . می شودآن منطقه محسوب در  جمعیت ساکن
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  روستادر  امور مالی مدیریت 14-4
  توضیحات  نتایج بازدید  شاخص ها

    *خیر  *بلی   ؟ تعاونی روستایی فعال در سطح روستا وجود دارد
ارتباط مؤثر بین کمیته توسعه محلی با تعاونی روستایی جهت انجام 

  ؟ امور مالی برقرار شده است
  بررسی مستندات  *خیر  *بلی 

 تاروس در گردشوام ندوق صدرصورت عدم ثبت تعاونی روستایی، 
  ؟ تشکیل شده است

  بررسی مستندات  *خیر  *بلی 

  بررسی مستندات  *خیر  *بلی   ؟ استضوابط منطقه  و  صندوق در گردش مطابق با دستورالعمل مالی
  بررسی مستندات  *خیر  *بلی   ؟ خیر وام تدوین شده استأیا تدستورالعمل بازپرداخت و 

از وامهاي صندوق  معلول و زنان، افراد فقیر، بی سرپرستها، افراد بیکار
  استفاده می کنند؟ 

  بررسی مستندات  *خیر  *بلی 

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

  مالی

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

  اعضاي صندوق
  مشاهده دفاتر  *خیر  *بلی   ؟ می باشد لیتها عه داراي دفاتري جهت ثبت فعاصندوق توس

مدارك مربوط به پروژه ها در محل صندوق نگهداري  و کلیه اسناد
  ؟ شود می

  مشاهده سوابق  *خیر  *بلی 
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  ؟ تعاونی روستایی فعال در سطح روستا وجود دارد -: سئوال
همکاري هاي بین بخشی بنا شده است، لذا در همکاري هاي بر پایه مشارکت مردمی و  CBI :شیوه کار

بین بخشی باید توجه شود که از موازي کاري ها که موجب اتالف سرمایه و نیروي انسانی است 
 بهجهت اعطاي وام به پروژه هاي درآمدزا و اجتماعی که پروپوزال آن ها جلوگیري شود، در این راستا 

در گردش وام عاونی روستایی فعال نیازي به تشکیل صندوق است، درصورت وجود ت رسیده تأیید
و بهتر است که با همکاري جهاد کشاورزي و تعاونی روستایی، تسهیالت الزم به  نمی باشدروستایی 
  .ناظر باید وجود تعاونی روستایی در سطح روستا را بررسی نماید .تخصیص یابدپروژه ها 

محلی با تعاونی روستایی جهت انجام امور مالی برقرار شده  ارتباط مؤثر بین کمیته توسعه -: سئوال
  است؟ 

با همکاري کارشناسان درصورت وجود تعاونی روستایی، اعضاي کمیته توسعه روستا باید  :شیوه کار
و کارشناسان جهاد کشاورزي نسبت به ایجاد رابطه و توجیه اعضاي تعاونی روستایی CBI دبیرخانه 

ت کاري و اعطاي وام خود را به پروژه هایی که داراي پروپوزال تأیید شده می اقدام نمایند تا اولوی
جهت این منظور می  ؟ناظر باید بررسی نماید که آیا این تعامل برقرار شده است. باشند، اختصاص دهند
  .یت نمایدؤتواند اسناد وام را ر

  ؟ تشکیل شده است اروست گردشدر  وام ندوقص ،درصورت عدم ثبت تعاونی روستایی -: سئوال
 اعضاي کمیته توسعه روستا پسدرصورت عدم وجود تعاونی روستایی فعال در سطح روستا، : شیوه کار

گردش را تشکیل می در  زمینه توسعه منابع اشتغال زا یک صندوقدر  الزم هاي آموزشیافت در از 
زا درآمد عالیت هايبا شکل گیري فو  آن مشارکت دارنددر  آحاد مردم روستا بطوري کهدهند؛ 

روستــا وام در  بازپرداختو  پروژه هـا این صندوق تا زمان پایان. پایـداري صندوق تضمین می شود
مؤسسات /سایر سازمانهاي غیر دولتیو  دولت، منابع مالی صندوق توسط جامعه محلی. باقی می ماند

سازمان جهانی ، )BDN( وسعهزمان پایلوت برنامۀ نیاز هاي اساسی ت در(. مین خواهد شدخیریه تأ
به مبلغ پنج میلیون تومان به هر صندوق ، روستاهاي مجريدر  بهداشت براي ایجاد صندوق هاي محلی

 طریق مشارکت مردم تکمیل گردیداز  مابقی سرمایه صندوق همو  گردش کمک کردوام در  صورت
بعد ها  .ن روستا باهم متفاوت بودهر روستا بسته به توان مالی مردم آدر  میزان مشارکت مالی مردمکه 

طریق فرمانداري از  مابقی روستا ها مبلغ اولیه مورد نیاز براي تشکیل صندوقدر  گسترش برنامههنگام 
  . مین می شدشهرستان تأ

     انجام به منظور  زمینه امورمالیدر  خودباور و اي خودکفاساختن جامعه، مالی جامعه هدف امور 
همچنین . نیز ترویج دهدخود پایدار را وه براین امور مالی جامعه قصد دارد توسعه عال، است فعالیت ها

هاي مالی براي  طرح ارائه و )microcredit( اعتبارات کوچکاز  طریق حمایتاز  ،امور مالی جامعه
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 بهرهو  قادر نمودن آنان به حفظ سالمتو  فقیرتر جامعه به منظور توانمند ساختنو  درآمد اقشار کم
در  ناظر. کاهش فقر نیز می گرددو  سبب ارتقاي توسعه اقتصادي، ارزش قائل شدن براي آنانو  ريو

دفتر کمیته توسعه روستا در  روستا باید کلیه مدارك مربوط به تشکیل صندوق کهدر  هنگام نظارت
 حساببرگه هاي بازپرداخت صورتوام و  نگهداري می شود به همراه مدارك مربوط به اسناد پرداخت

  . را بررسی نماید) فصلی(هاي بازپرداخت شده وام
  ؟ است و ظوابط منطقه تدوین شده مطابق با دستورالعمل مالی گردشدر  ندوقص-: سئوال

طریق از  و مکانیسمی براي تقویت پایداري ابتکارات جامعه محور بوده، صندوق توسعه جامعه: شیوه کار
غیر مستقیم  به صورتنیز و  توسعه مشارکت محلی را مستقیماً ،تقسیم منافع بین اعضاء جامعهو  مساعدت

بدست ) بر اساس توافق جامعه% 10تا % 5( سوداز  صندوق توسعه جامعه شامل بخشی. ترغیب می نماید
. می باشد، زائی که بوسیله ابتکارات جامعه محور حمایت می گردنددرآمد طرحهاياز  آمده ذینفعان

به و  باز پرداخت آن باید دستورالعملی توسط اعضاي صندوق تهیهو  قصندواز  وام یافتدر  براي
و  نظرگرفتن شرایط اقتصادي جامعه محلی تدوین می گردددر  این دستور العمل با. اطالع عموم برسد

اگر روستایی از تمکن مالی خوبی برخوردار است باید میزان سود مشارکت  ؛هر روستا متفاوت استدر 
در مناطقی که . از درآمد حاصله بتواند براي پروژه هاي اجتماعی روستا استفاده نماید را افزایش دهد تا

اهل تسنن زندگی می کنند این سود ها را ربا محسوب می کنند و لذا دستورالعمل آنها با مناطق شیعه 
ان هدیه نشین متفاوت است در این مناطق فرد پس از پایان پرداخت وام خود به دلخواه مبلغی را به عنو

به صندوق می پردازد و این مبلغ را خود شخص معین می کند و اعضاي کمیته هیچگونه مبلغی 
 تیم بین بخشی به همراه ذینفع بهنگام تصویب هر پروژهو  کمیته توسعه جامعهراپیشنهاد نمی کنند

سود و  )یامکان سنج( عملی بودن، که خود بستگی به ماهیت(، وام صد سود باز پرداختدر  ،زادرآمد
دستورالعمل از  هنگام نظارت باید یک نسخهدر  ناظر. را تعیین خواهند نمود) مورد انتظا ر پروژه دارد

دفتر کمیته توسعه در  مکانیدر  صندوق نیز بایداز  وام یافتدر  شرایط "تنظیمی را رویت نماید ضمنا
  . قرار دهد ن نکته را نیز مد نظرناظر باید ای. روستا نصب شده باشد تا براي اهالی قابل رویت باشد

  ؟ تدوین شده است وام خیرأیا تو  پرداخت دستورالعمل باز-: سئوال
و  اولین اقدام باید دستور العمل هاي اجرایی براي صندوق تدوین نماینددر  اعضاي صندوق: شیوه کار 

ها باید هر چند سال  عملاین دستور ال ؛داین دستورالعمل شفاف گرددر  کلیه نکات مورد ابهام نیز باید
بطور اقساط (، توسط ذینفع وام چگونگی باز پرداخت: قبیلاز  مواردي. یکبار مورد بازنگري قرار بگیرند

و  بخشیدن، وام در باز پرداخت خیرهاي تأ مجازات )...و  هنگام برداشت محصولدر  یا یکجاو  ماهیانه
مشکالت پیش بینی نشده نتواند  به علت گیرنده وام صورتی کهدر  خیر انداختن باز پرداختیا به تأ
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. ها پیش بینی گردند این دستورالعملدر  مواردي است که بایداز  ،خود را پرداخت نماید وام بموقع
  . نکات ابهام دار آن را گوشزد نمایدو  ها را مطالعه نموده ناظر باید این دستورالعمل

  ؟ هاي صندوق استفاده می کنندواماز  معلولو  د بیکارافرا، بی سرپرستها، افراد فقیر، زنان-: سئوال
باید . می باشدي رویکرد ابتکارات جامعه محور توانمند کردن افراد نیازمند وجود فلسفه: شیوه کار

یا حذف سود و  با حداقل سودو  قرار دهد وام اولویت پرداختدر  کمیته توسعه روستا اینگونه افراد را
 سرخوشه باید افراد نیازمند. سرخوشه استبه عهده تشخیص فرد نیازمند . یدیاري نما مشارکت آنها را

در  ناظر. اولویت قرار دهددر  کمیته نیز آنها راو  خوشه خود را به کمیته توسعه معرفی نماید وام یافتدر
  . اعضاي صندوق توسعه طلب نمایداز  هنگام نظارت باید لیست این افراد را

  ؟ تقویت مالی صندوق مشارکت نموده انددر  مردم روستا-: سئوال
محلی  به صورتو  واریز گردشدر  وجوه هاي صندوق توسعه جامعه به حساب کمک: شیوه کار

لی به صندوق توسعه جامعه می غیر پوو  هاي پولی کمک. دمی شوتوسط کمیته توسعه جامعه نگهداري 
، ابتکارات رفاهی، به نفع افراد مستمند اقداماتی، ي توسعه اي جامعهفعالیت هااز  د براي حمایتتوان

سطح جامعه مورد در  تداوم برنامهبه منظور  نیز مخارج عملیاتیو  )catastrophic( مخارج فاجعه آمیز
، پایان هرسال بسته به توان مالی اهالی بهتر است براي تقویت بنیه مالی صندوقدر  .داستفاده قرار گیر

تعیین میزان افزایش . صندوق اضافه نماینددر  پس انداز هاي خود مبالغی را به، سهم به صورتاهالی 
و  ناظر باید مدارك. بنا به پیشنهاد اعضاي صندوق می باشدو  کمیته توسعه روستابه عهده سهام 

  . مستندات مالی مربوطه را رویت نماید
  ؟ دستورالعمل هاي مالی آشنایی دارندو  اعضاي صندوق با آئین نامه-: سئوال

. ایده آل است که براي هر روستا بطور جداگانه یک حساب اصلی صندوق افتتاح گردد: ه کارشیو
مشترك این حساب را  به صورترئیس کمیته توسعه روستا باید  به همراهنماینده صندوق توسعه جامعه 

جوهات جمع آوري شده براي یک دوره کوتاه مدت گذرا بایستی به این حساب و .مدیریت نمایند
پروژه هاي از  عملی بودن هر یکو  ید نهاییتأیاز  صندوق بالفاصله پس وجوهات زیرا، ه شودسپرد

از  باید وجوهات این. می گردد به ذینفعان پرداخت) بر اساس برنامه توسعه ناحیه( زادرآمدو  اجتماعی
از  بایددیگر اعضاي صندوق نیز . ذینفعان پرداخت گردد/طریق یک چک با امضاء هردو نفر به ذینفع

به این موضوع پی  می تواند ءاعضااز  سئوال کردن ناظر با. کلیه دستورالعملهاي صندوق مطلع باشند
  . ببرد

  ؟ می باشد لیتها صندوق توسعه داراي دفاتري جهت ثبت فعا-: سئوال
تیم بین و  اعضاي صندوق با کمک ذینفعان، یا اجتماعیو  زا درآمد براي اجراي یک پروژه: شیوه کار

ی آموزشراهنماي  2جلد در  چگونگی تدوین تهیه پروپوزال. بخشی باید یک پروپوزال تهیه نمایند
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 پیوست هايدر  اعضاي صندوق بر اساس دستورالعمل مندرج. ابتکارات جامعه محور آمده است
ر به دیدن این دفات ناظر با. باید دفاتري را براي بیالن کاري صندوق تهیه کنند 2ی جلد آموزشراهنماي 

  . میزان دقت عمل اعضاي صندوق پی خواهد برد
  ؟ شود ق نگهداري می محل صندودر  کلیه اسنادومدارك مربوط به پروژه ها-: سئوال

یک فایل در  دفتر کمیته توسعه روستادر  مدارك مربوط به فعالیت هاي صندوق توسعه باید: شیوه کار
ا بود بتوان فوري به آن دسترسی پیدآن اسناد از  یکی نگهداري شود تا هر زمان که نیاز به جداگانهبطور 
گونه ضاي صندوق باید به لذا اع ،شبهه دار استو  همیشه مباحث مربوط به امور مالی بحث برانگیز. کرد

هنگام مراجعه به دفتر کمیته در  ناظر. عمل نمایند که کمترین آسیب به فعالیت آنها زده شوداي روشن 
  . وسواس خاص نظارت نمایدو  را بادقت روستا باید این اسناد
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  توضیحات  نتایج بازدید

    مشاهده شده مشکالتو  موانع
    پیشنهاداتو  توصیه ها

  
  مشکالت مشاهده شده و  موانع-: سئوال

مشکالت را  *نظارت کمک می کند تا مدیر برنامه و  طریق پایشاز  کسب اطالعات: شیوه کار
راه را براي و  *براي رفع مشکالت چاره اندیشی نماید *ا را بفهمدچالشهو  کمبودها *شناسایی کند

  . دستیابی به اهداف فراهم سازد
جهت بهبود در  بنابراین نظارت باید با هدف مشخص ،مشکل استو  کمیاب، گران، کسب اطالعات
 واقع در نظارت. برنامه ریزي هاي آینده انجام گیردو  برنامهدر  به منظور بازنگريو  کیفیت خدمات

میزان ، ها آموزشکفایت ، فرآیند مدیریت است که بوسیله آن می توان میزان پیشرفت کاراز  بخشی
رفع مشکالت ، شناسایی منابع موجود محلی، میزان بکارگیري منابع، تدارکات، جامعهدر  تغییر رفتار

 برنامه هاي آتیو  ی نیازهابینپیش، ناخوشایند وقایعاز  جلوگیري، زمان طراحی برنامهدر  پیش بینی نشده
دقت کافی به همۀ و  وسواس هنگام نظارت باید بادر  لذا ناظر. جلب رضایت مردم را بدست آوردو 

و نه ( جهت رفع مشکالت نظارت کندو در  باشد نظارت جامع نگر داشتهو  نکات اشاره شده دقت نماید
  . انی قراردهدمیو  اختیار مسئوالن محلیدر  بازخوراند آن راو  )مچ گیري

 پیشنهادات و  توصیه ها-: سئوال

و  منطبق با برنامه تعیین شده براعتبارو  پایش شفافو  اگر چه داشتن یک نظام نظارت: شیوه کار
لی اعضاي تیم اجرا کننده عهده دار روند صحیح اجراي برنامه و کارآمدي برنامه صحه می گذارد

برنامه اختالل  مدیریت صحیحدر  افراد ممکن استاز  ر یکبرخورد غیر مسئوالنه هو  دیدگاهها. هستند
توسط ، نحوه عملکرد فعالیت هااز  نظارت، ضعیتیو بروز چنیناز  به منظور اجتناب. ایجاد نماید

 این راستا ناظردر  .حیاتی استو  کشوري ضروريو  سطوح استانیدر  مقامات ذیربط برنامهو  مسئولین
 الزم راراهنمائی هاي و  حمایت، نظارت گروه، رهبريو  اي باالي مدیریتباید با استاندارده) ناظرین(

جهت پیشرفت برنامه به دست اندرکاران در  احیاناً توصیه هاییو  دحوزه عملکرد برنامه بعمل آوردر 
  . برنامه ارائه نماید
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  استانو  دبیرخانه هاي شهرستاناز  شرح چک لیست نظارت -15

و  ين کشوریبراي ناظربرشواهد پایش مبتنی و  تست نظاریچک ل 15-1
   ستانیا

  دبیرخانه شهرستان/ دبیرخانه استان 
ناظرین چنانچه . استان استفاده می گرددهمچنین و  سطح شهرستاندر  از این چک لیست براي نظارت

براي دبیرخانه استان تکمیل  این چک لیست رااز  استان حضور پیدا می کنند باید یک نسخهدر  ابتدا
دبیرخانه شهرستان از  و سطح شهرستان حضور یافتهدر  سپس به اتفاق هماهنگ کننده استانیو  نمایند

  . یک نسخه دیگراز چک لیست را براي شهرستان تکمیل نمایندو  بازدید نمایند
  

  تیم بین بخشیو  مبحث دبیرخانه 15-2
 

  توضیحات  نتایج بازدید  شاخص ها  اجزاء

خانه
دبیر

 و 
 تیم

خش
ن ب
بی

  ی

  مشاهده  *خیر* بلی  ؟ شهرستانی تشکیل شده است/ یدبیرخانه استان

  *خیر* بلی  ؟ ست شهرستانی تشکیل شده ا /تیم بین بخشی استانی
تعداد افراد و  نام

  معرفی شده
شهرستانی همکاري  /تیم بین بخشی استانیو  دبیرخانه

  ؟ دارند
  *خیر* بلی

از  بررسی برخی
 اقدامات انجام شده

  *خیر* بلی  ؟ سات شرکت فعال دارندجلدر  نمایندگان ادارات
صورت  بررسی

 جلسات

در فصل جاري تیم بین بخشی و دبیرخانه از فیلد 
  ؟ بازدید کرده است

  مستندات بررسی  *خیر *بلی

کارشناسان و  همکاري مدیرانو  براي جلب حمایت
  ؟ ادارات جلسه توجیهی تشکیل شده است

  *خیر *بلی
صورت  بررسی
  گزارشاتو  جلسات

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

  *خیر* بلی
بررسی پروژهاي 
  تدوین شده
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  توضیحات  نتایج بازدید  شاخص ها  اجزاء

خانه
دبیر

 و 
 تیم

خش
ن ب
بی

  ی

و  محلیتیم بین بخشی در انتخاب کمیته توسعه 
  ؟ سرخوشه ها همکاري داشته است

  *خیر *بلی
چگونه؟ آیا شواهدي 

در این زمینه در 
  دسترس می باشد

و سرخوشه ها  CDCs آموزشتیم بین بخشی در 
  ؟ همکاري داشته است

  *خیر *بلی
چه کسانی؟ /چگونه 

ی آموزشیت برنامه ؤر
  تدوین شده

کمک  CDCsتیم بین بخشی در تدوین پروژه ها به 
  ؟ ندکمی 

  *خیر *بلی
پرسش از کمیته 
  توسعه محلی

  *خیر *بلی  ؟ ندکحمایت می  CBI  تیم بین بخشی از پروژه هاي
پیگیري پروژه در 
  ادارات تابعه
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  ؟ شهرستانی تشکیل شده است/ دبیرخانه استانی-: سئوال
و  سطح استاندر  تشکیل دبیرخانه، جلسه استانداريدر  توافق اجراي برنامهاز  اولین قدم پس: شیوه کار

  2جلد در  نه هامعیار انتخاب اعضاي دبیرخاو  ظایفو  شرح. می باشدسطح شهرستان در  یک دبیرخانه
از  و تشکیل دبیرخانه ها مطلع گردداز  اولین مالقات بایددر  ناظر. ی آورده شده استآموزشراهنماي 

 چنانچه طبق ضوابط تشکیل نشده باشد با معاونت بهداشتی استان و آن بازدید نمایددر  امکانات موجود
  . سایر مسئولین مربوطه گفتگو نمایدو 

  ؟ شهرستانی تشکیل شده است/استانی تیم بین بخشی-: سئوال
       شهرستانو  سطح استاندر  قدم بعدي تشکیل تیم بین بخشی تشکیل دبیرخانه هااز  پس: شیوه کار
هماهنگ کننده به عنوان  نمایندهیک نفر  شهرستان بایدو  سطح استاندر  کلیه ادارات موجود. می باشد

سطح استان و در  سطح شهرستان توسط فرمانداردر  یندگانحکم این نما. به دبیرخانه ها معرفی نمایند
 2جلد در  معیار انتخاب اعضاي تیم بین بخشیو  ظایفو  شرح. صادر می گرددتوسط استاندار 

تعداد افراد تیم بین از  نام اداراتو  سمت، ناظر با رویت اسامی. آورده شده استی آموزشراهنماي 
  . بخشی مطلع می گردد

  ؟ شهرستانی همکاري دارند/تیم بین بخشی استانیو  انهدبیرخ-: سئوال
 دوستانهو  اعضاي تیم بین بخشی باید یک رابطه کاري محکمو  بین اعضاي دبیرخانه ها: شیوه کار

ماهیانه که براي برنامه هاي مختلف  مالقات هايدر  مکانیسم همکاري بین بخشی. داشته باشد وجود
  . دسالمت انجام می شود گسترش می یاب

سطح در  .این نشست ها پیوند زده می شوددر  نظارت بر روي مداخالت برنامه سالمتو  پشتیبانی، تأمین
فعالیت هاي از  پایشو  نظارتو  منابعدر  کشوري کمیته هماهنگی بین بخشی باید براي تحقیقو  استانی

از  ر با افزایش شرکابخشی اجتماع محو توسعه چند. سازماندهی شوند، منطقه تحت پوششدر  بهداشتی
براساس و  هاي مناسب امر سالمت با مکانیسم همکاريدر  ،دیگر سازمانهاي اجرایی مداخله کننده

           تضمین براي پوشش نیازهاي اساسی توسعه انجامو  ها عالقمندي بخشو  اولویت نیازهاي محلی
ی با کمک اعضاي دبیرخانه ها به میزان ناظر با مالحظه اقدامات انجام شده توسط تیم بین بخش. می گیرد

تمام دوره هاي نظارتی مد نظر در  الزم به ذکر است که این آیتم باید. همکاري بین آنها پی خواهد برد
  . ناظر قرار گیرد

  ؟ جلسات شرکت فعال دارنددر  نمایندگان ادارات-: سئوال
 ؛جلسات حضور فعال داشته باشند در استان تیم هاي بین بخشی بایدو  سطح شهرستاندر  :شیوه کار

اداره از  جلسات بطور منظم شرکت نمی کنند دبیرخانه باید علت آن رادر  نمایند گاناز  چنانچه بعضی
 قضیهو  یا فرمانداري مطرح گرددو  جلسات استانداريدر اگر غیبت ها ادامه یابد و  مربوطه سئوال نماید
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اسامی شرکت کنندگان به این و  صورت جلسات با رویتناظر . طریق این دو ارگان پی گیري شوداز 
  . پی خواهد برد موضوع
  ؟ شده استمشخص  دبیرخانهو  ادارات توسط تیم بین بخشیمیزان مشارکت و  سهم-: سئوال

به ، با توجه به قوانین اداره تابعهو  منابع مرتبطو  تیم بین بخشی باید بر اساس نیازهاي محلی: شیوه کار
باحضور کلیه . با پذیرش نقش هاي مرتبط باید انجام شود CBI آموزشو توجیه. ه شوندهمکاري گرفت

در  .برنامۀ هماهنگی تدوین شود، اعضاي تیم بین بخشی باید براي نظارت بر فعالیت هاي چند بخشی
به آنها ابالغ و  مشخص اعضاءاز  وظایف هریکو  تدوین برنامه عملیاتی توسط دبیرخانه ها باید نقش

میزان و  ناظر با رویت برنامه عملیاتی. تدوین برنامه عملیاتی باید با مشارکت کلیه اعضا انجام شود. ددگر
  . به میزان مشارکت بخشها پی خواهد برد، پروژه هاي تدوین شدهدر  اداراتاز  مشارکت هریک

   ؟شده است کارشناسان ادارات جلسه توجیهی تشکیلو  همکاري مدیرانو  براي جلب حمایت- : سئوال 
اجتماعی براي و  همکاري همه نهادهاي دولتیو  سالمت جامعه مسئولیتی مشترك است :شیوه کار

گسترش ارتباط بین همه بخشهاي ذیربط و  الزمۀ موفقیت، هماهنگیو  تعاون. اجراي برنامه حیاتی است
از  شهرستان قبلو  استانرو دبیرخانه ایناز  .ها نیاز دارد تعهد سازمانو  همکاري مؤثر به بصیرت. است

این عمل . نمایندگان ادارات جلسات توجیهی برگزار نمایدو  شروع برنامه باید براي مدیران مسئول
و  مدیري که آگاه به برنامه باشد. طول اجرا بعمل آیددر  برنامهاز  باعث می شود که حمایت بیشتري

صورت جلسات ، هنگام نظارتدر  باید لذا ناظر. آنرا پذیرفته باشد همکاري مؤثرتري خواهد داشت
 . این زمینه سئوال نمایددر  مسئولین دبیرخانه ها نیزاز  و مربوط به این جلسات توجیهی را رویت نموده

  ؟ دارد وجود جوامع محلی براي تدوین طرح ها همکاريو  تیم بین بخشی بین-: سئوال
غیردولتی و  یازمند همکاري نهادهاي دولتین، رفع مشکالت جامعه، رویکرد اجتماع محوردر  :شیوه کار

و در  این رو تیم بین بخشی باید براي حل مشکالت جامعه با کمیته هاي محلی همکاري نماینداز  .است
گان ادارات نیز باید ضمناً نمایند. یاري نمایند هاي محلی اعضاي کمیته هاي محلی را تدوین طرح

دفتر در  هنگام نوشتن پیش نویس طرح باید نماینده مربوطه. ادارات پیگیري نماینددر  راخواسته مردم 
و  ناظر با رویت پیش نویس طرح. تدوین طرح یاري نمایددر  را ءاعضاو  کمیته محلی حضور یابد

 . مسئول دبیرخانه به این موضوع پی خواهد برداز  سئوالهمچنین 
  ؟ ها همکاري داشته استسرخوشه و  محلیانتخاب کمیته توسعه در  تیم بین بخشی-: سئوال

په عالوه اجتماعی  گروه هايهمه ، پایین به باالاز  یک برنامهبه عنوان  رویکرد اجتماع محور: شیوه کار
طریق از  مشارکت مردم. یک الگوي شبکه اي سازماندهی می کنددر  دولت رادر  هاي مرتبط بخش

 به صورتی فعالیت هایانجام . اتفاق میافتدمورد عالقه عموم  فعالیت هاياعطاي نقش فعال به آنان براي 
لذا با تشکیل . فواید اصلی مشارکت مردم استاز  رفاه اجتماعیو  جهت توسعهو در  هدفمند، داوطلبانه
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جامعه با حس مالکیت نسبت و  احساس مشترك براي مشارکت پیدا می کنند، کمیته محلی همه گروهها
این رو تیم بین بخشی از  .تر برنامه ها را دنبال می نماید کیمتو  آگاهتر، مسئولیت پذیرتر، به برنامه

 جامعه محلی آنهادر  با حضور خودو  جامعه را کمک نموده، تشکیل کمیته هاي محلیدر  موظف است
  . یاري نماید را

  ؟ سرخوشه ها همکاري داشته استو  CDCs آموزشدر  تیم بین بخشی-: سئوال
و  آموزش. هاي محلی باشد ظرفیتو  منابع، عالقمندند که براساس دانشمردم به برنامه هایی : شیوه کار

تقویت . است اجراي برنامه اجتماع محوردر  عنصر اساسی، هاي مرتبط بخشو  ظرفیت سازي جامعه
در  تیم بین بخشی. افري داردو مدیریت توسعه اهمیتو  ساختارهاي محلی براي ایفاي نقش جدید

خوبی ه جامعه اقدام کند تا برنامه ب مهارت هايو  نسبت به افزایش دانش شهرستان باید ترغیب شود تا
سرخوشه ها و  مهارت آموزي براي اعضاي کمیته محلی کالس هاياین رو الزم است از  .اجرا شود

لذا ناظر باید برنامه . توسط اعضاي تیم بین بخشی برگزار می گردد "این دوره ها عموما. برگزار گردد
ی را آموزشبرنامه از  یک نسخهو  شده توسط دبیرخانه شهرستان را رویت نموده ی تدوینآموزش

  . مالحظه نماید
  ؟ کمک می کند CDCsتدوین پروژه ها به در  تیم بین بخشی-: سئوال

پایداري برنامه نقش بسزایی دارد تدوین پروژه هایی است که در  ي مهم کهفعالیت هااز  یکی: شیوه کار
دفتر کمیته در  تهیه پروپوزالو  این رو تیم بین بخشی باید هنگام تدویناز  .محلی استمنطبق با نیازهاي 
دیدن و  ناظر با رویت پروپوزال. تدوین پروپوزال یاري نمایدو  نوشتندر  را ءاعضاو  محلی حضور یابد

  . اعضاي کمیته محلی به این موضوع پی خواهد برداز  سئوالو  امضاي نماینده اداره مربوطه
  ؟ ندکحمایت می  CBIپروژه هاي از  تیم بین بخشی-: سئوال

پروژه توسط فرماندار به ، دبیرخانه شهرستاندر  تصویب آنو  تدوین پروپوزال پروژهاز  پس: شیوه کار
نماینده آن  ،هنگامی که پروژه به اداره مربوطه رسید. می گرددسطح شهرستان ارسال در  اداره مربوطه

، است شدهشی موظف است آن پروژه را که با کمک خودش پروپوزال آن تهیه تیم بین بخدر  اداره
آن مطلبی است که ناظر باید از  نتایج حاصلو  روند پیگیري پروژه. پیگیري نماید تا به نتیجه برسد
  . اقف شودو  با مشاهده مستندات به آن "احیاناو  هنگام نظارت به آن توجه نماید
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  عاتیمبحث مدیریت نظام اطال 15-3

  توضیحات  نتایج بازدید  شاخص ها  اجزاء

یت
دیر

م
 

ظام
ن

 
تی
العا

اط
   

/ دبیرخانه استانیدر  مدارك پروژه هاو  سوابق
  ؟ ودش می گهدارينو  تبثشهرستانی 

  ببینید مدارك را  * خیر *بلی

  * خیر *بلی  ؟ جلسات تیم بین بخشی تهیه می شوداز  گزارش
را  صورت جلسات
  بررسی کنید

و  مستند به دبیرخانه استانو  طور مکتوبگزارشات ب
  ؟ کشور ارسال شده است

  یت گزارشاتؤر  * خیر *بلی

شهرستان و  دبیرخانه استانطریق از  فعالیتهاگزارش 
  ؟ ارسال می گردد به مقامات

  یت گزارشاتؤر  * خیر *بلی

 مدارك مربوط به اطالعات پایه اي خانوارو  سوابق
  ؟ موجود می باشد انهدبیرخدر  جامعه تحت پوششو 

  * خیر *بلی
 مستندات را
  بررسی نمایید
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  ؟ ودش می گهدارينو  تبثشهرستانی / دبیرخانه استانیدر  مدارك پروژه هاو  سوابق-: سئوال
ی آموزشراهنماي  2جلد  در براي هر پروژه باید مستنداتی بر اساس دستورالعمل موجود: شیوه کار

یک و  دفتر کمیته محلیدر  آناز  ه نسخه تهیه می شود یک نسخهسدر  این مستندات. تدوین گردد
ناظر با رویت این . می شوداداره مربوطه نگهداري در  یک نسخهو  استان/دبیرخانه شهرستاندر  نسخه

  . نحوه اجراي پروژه ها پی خواهد بردو  مستندات به سوابق
  ؟ جلسات تیم بین بخشی تهیه می شوداز  گزارش-: سئوال
ی آموزشراهنماي  2جلد در  استان موظفند طبق فرم تنظیمی مندرجو  دبیرخانه هاي شهرستان: کارشیوه 

ادارات  آن را نیز بهاز  یک نسخهو  براي هر نشستی که ترتیب می دهند یک صورت جلسه تهیه نمایند
انه ها دبیرخدر  صورت جلسات سوابق این. جلسه براي پیگیري مصوبات ارسال نماینددر  شرکت کننده

به تاریخ آخرین و  را بررسی نمایدصورت جلسات  ناظر باید هنگام نظارت این .نگهداري می شود
  . مشخص خواهد شدصورت جلسات  پیگیري مصوبات با بررسی. جلسه برگزار شده دقت کند

  ؟ کشور ارسال شده استو  مستند به دبیرخانه استانو  گزارشات بطور مکتوب-: سئوال
شهرستانی را و  سطح محلیدر  ي انجام شدهفعالیت هارخانه شهرستان باید گزارش دبی: شیوه کار
دبیرخانه استان نیز و  براي دبیرخانه استان ارسال نماید یآموزشراهنماي در  فرمت گزارش دهی براساس

آن را به دبیرخانه از  یک نسخه کلیو  ها جمع آوري نماید شهرستاناز  موظف است گزارشات را
  . رونوشت آخرین ارسال را رویت نمایدهنگام نظارت در  ناظر باید. رسال کندکشوري ا

  ؟ ارسال می گردد شهرستان به مقاماتو  دبیرخانه استانطریق از  فعالیتهاگزارش -: سئوال
و  برنامه ضروري است که مسئولین شهرستانیاز  پشتیبانی فنیو  براي جلب حمایت مسئولین: شیوه کار
 این رو دبیرخانه ها موظف هستند که گزارش از  ،ت برنامه بطور مستمرآگاه شوندضعیواز  استانی

سطح استان ارسال در  براي استانداريو  سطح شهرستاندر  را بطور مرتب براي فرمانداري فعالیت ها
  . دبیرخانه ها ناظر به این نکته پی خواهد برددر  با رویت سوابق ارسال گزارش. نمایند
موجود  دبیرخانهدر  وششپجامعه تحت و  مدارك مربوط به اطالعات پایه اي خانوارو  سوابق-: سئوال

  ؟ می باشد
جامعه تحت پوشش یک از  آگاهیو  دبیرخانه شهرستان موظف است براي حفظ سوابق: شیوه کار

. دبیرخانه نگهداري نمایددر  جامعه محلی را به تفکیک محل اجراو  اطالعات پایه اي خانواراز  نسخه
پایان در  تا دبیرخانهمی کند جود این مستندات کمک و .این امر براي دبیرخانه استان نیاز نمی باشد

دبیرخانه شهرستان با در  ناظر با حضور. اجرا را مقایسه نمایداز  اجرا با بعداز  ضعیت قبلو پروژه بتواند
  . مطلع خواهد شد این امراز  یت سوابقرؤ
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  مبحث مدیریت نظام پایش 15-4

  توضیحات  نتایج بازدید  شاخص ها  اجزاء

  
  
  
  

  مدیریت
  نظام
  پایش

  * خیر *بلی  ؟ برنامه بازدید تدوین شده است، جهت نظارت
بررسی  مستندات را
  نمایید

و  اسناد مربوط به امور مالی توسط دبیرخانه
  ؟ کنترل می شودو  بررسی ناظرین

  * خیر *بلی
بررسی  مستندات را
  نمایید

و  زادرآمد بر اجراي پروژه هاي تیم بین بخشی
  ؟ اجتماعی نظارت دارد

  * خیر *بلی
بررسی  مستندات را
  نمایید

زمینه در  BDNموازین و  دستورالعمل ها
  ؟ گردش رعایت می شوددر  وام صندوق

  * خیر *بلی
اسناد روستا بررسی 

  شود
از  دبیرخانه بر صحت اطالعات جمع آوري شده

  ؟ نظارت دارد جوامع محلی
  * خیر *بلی

چگونگی آن بررسی 
  شود

  یت برنامهؤر  * خیر *بلی  ؟ دبیرخانه برنامه عملیاتی تدوین کرده است
  مشکالت مشاهده شدهو  موانع

  پیشنهاداتو  توصیه ها
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  ؟ برنامه بازدید تدوین شده است، جهت نظارت-: سئوال
 فعالیت هاي چند بخشی هماهنگ شوند بخشی باید براي نظارت برسطح شهرستان تیم بین در :شیوه کار

دبیرخانه شهرستان موظف است با . با پذیرش نقش هاي مرتبط باید انجام گیرد CBI آموزشو توجیه و
آن از  یک نسخهو  تدوین کند مناطق تحت پوشش رااز  توسعه برنامه بازدیدبخش هاي هماهنگی سایر 

این . یک رونوشت نیز به فرمانداري ارسال نمایدین همچن، را براي اطالع به ادارات ذیربط ارسال نماید
آنچه که مسلم است باید همه  ولی گیردبطور انفرادي انجام یاو  بازدیدها ممکن است بطورگروهی

این  اگرو  طول اجراي برنامه بطور مکرر بازدید نماینددر  گیردر مناطقاز  اعضاي تیم بین بخشی
دبیرخانه باید برنامه از  ناظر هنگام بازدید. مؤثرتر خواهد بودگروهی انجام گیرد  به صورتبازدیدها 

  . به تاریخ بازدید هاي انجام شده توجه نمایدو  تدوین شده را رویت نموده
  ؟ شودکنترل میو  بررسی ناظرینو  اسناد مربوط به امور مالی توسط دبیرخانه-: سئوال

پایش دائمی و  بنابراین نیازمند نظارت، سی استمدیریت امور مالی همیشه مسئله بسیار حسا: شیوه کار
 ي کمیته مالیفعالیت هااطمینان حاصل کند که و  دبیرخانه باید یک نقش رهبري اتخاذ نماید. می باشد

همچنین پروژه ها و  ها وام اسناد مربوط به. تعادلی می باشدو  ثر کنترلیروستا داراي یک سیستم مؤدر 
ناظر باید . یا بی اعتمادي جلوگیري شودو  هرگونه سوء ظناز  گیرد تاباید مورد بررسی دقیق قرار 

و  ؟محلی اطالع دارد مناطق درامورمالیاز  چه اندازه دقت نمایدکه دبیرخانه شهرستان تاهنگام نظارت 
از  با پرسش؟ می باشد) یآموزشراهنماي در  مندرج( دستورالعملبراساس شده هاي دادهوام آیا

  . با بررسی اسناد مربوط به صندوق به این سئوال پی خواهد برد همچنینو  یرخانهمسئولین دب
  ؟ اجتماعی نظارت داردو  زادرآمد تیم بین بخشی بر اجراي پروژه هاي-: سئوال

 سراسر مراحل اجراي پروژه ها مراقب چگونگی مصرف منابعدر  اعضاي تیم بین بخشی باید: شیوه کار
از و  به سرعت اصالح گردد طول مسیراتفاق افتددر  تا اگر حرکت نادرستی باشند فعالیت هاانجام و 

جابجایی ، به دستاوردها با نظارت واقعدر  ؛پیدا کننداطمینان مسیر هدفهاي آن برنامه در  پیشرفت برنامه
     ارتباط با منبع هاي موجود صرف در  را که پول هاییو  سایلو  ،تجهیزات، آناناز  استفادهو  افراد

سطح محلی با در  پروژه هااز  هنگام نظارتدر  این رو ناظراز  .می شود به نوعی مراقبت می گردد
دست اجرا به میزان در  احیاناً رویت مستندات مربوط به پروژه هايو  کمیته توسعه محلیاز  پرسش

  . پی خواهد برد ءحضور اعضا
  ؟ گردش رعایت می شوددر  امو زمینه صندوقدر  BDNموازین و  دستورالعمل ها-: سئوال

مسئولیتهاي و  ظایفو بطور مفصل مبحث مدیریت امورمالی درراهنماي آموزشی  2در جلد  :شیوه کار
اعضاء صندوق براي . گردش آورده شده استوام در  قبال صندوقدر  وسعه جامعهاعضاءکمیته ت
بق با شرایط محلی تدوین نمایند تا به جامعه را مطا وام پرداختو  یافتدر  دستورالعمل یدسهولت کار با
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همان در  قواعد خاصی کهاز  ها نیز باید این دستورالعمل. آن استفاده نماینداز  مردم به راحتی بتوانند
هنگام در  ،ناظر باید با مطالعه دقیق مبحث مدیریت امور مالی. ی قید گردیده پیروي شودآموزشي راهنما

       چارچوب برنامه ابتکارات جامعه محوردر  ي تدوین شدهها نظارت بررسی نمایدکه دستورالعمل
  . گوشزد نماید الزاماً آن را انحرافی مشاهده کرد اگرو  ؟می باشد
  ؟ نظارت دارد جوامع محلیاز  دبیرخانه بر صحت اطالعات جمع آوري شده-: سئوال

زیرا ، بررسی دقیق قرار گیردضعیت جامعه مورد و  برنامه ابتکارات جامعه محور الزم استدر : شیوه کار
تفسیر اطالعات و  مطالعه، گردآوري. آینده استدر  ها اساس فعالیت هانداشتهو  هاداشتهاز  اطالع
صحت اطالعات جمع آوري . سطح جامعه براي تعیین مشکالت ضروري استدر  آوري شدهجمع
روش  ،مسئولیت هاتعیین و  اختصاص منابعدر  تا می کندمسئولین برنامه را کمک و  مدیران، شده

 شروع برنامهدر  پایان برنامه با مقایسه اطالعات جمع آوري شدهدر  طرفیاز  و صحیحی را اتخاذ نمایند
هنگام در  لذا. اثر گذاري برنامه پی خواهند بردو  پایان آن به میزان کاراییدر  اطالعات تکمیل شدهو 

ی جمع واقع استان باید نظارت کند که اطالعات/جامعه محلی دبیرخانه شهرستان پرسش نامهتکمیل 
 هنگام نظارتدر می تواند  ناظر. اگر نواقصی نیز مشاهده گردید به سرعت اصالح شودو  آوري گردد

با و  تکمیل شده را بررسی کند پرسش نامهرندم یک یا دو  به صورتو  جامعه محلی حضور یابددر 
هاي تکمیل شده مطلع  پرسش نامهسقم و  صحتاز  نان آنهابه میزان اطمی، مسئولین دبیرخانهاز  پرسش
  . شود

  ؟ دبیرخانه برنامه عملیاتی تدوین کرده است-: سئوال
  شهرستان تدوین برنامه عملیاتی است که براساس/مسئولیت هاي دبیرخانه استاناز  یکی: شیوه کار
قبال در  ها سازمانو  افراد. می گردد توسعه تنظیمبخش هاي با نظر سایر و  ي برنامهفعالیت هاو  پروژه ها

زمان در  تیم بین بخشی باید به تعهدات خودو  تعهداتی که براي خویش ایجاد می کنند پاسخگو هستند
یک تعهد نسبت به  این فراینددر  بدینسان است کهو  برنامه عملیاتی متعهد گردنددر  تعیین شده
دبیرخانه باید رونوشت برنامه عملیاتی همچنین . می شودبهبود مستمر ایجاد و  مبتنی بر نتایج مداخالت

   .آن را رویت نمایداز  هنگام نظارت باید یک نسخهدر  ناظر. به ادارت ارسال نماید تدوین شده را
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  مشاهده شده مشکالتو  موانع-: سئوال
محلی  و سطح میانیدر  را تسهیل گرانمهمترین گام هاي یک ناظر این است که از  یکی: شیوه کار

بتوانند یک برنامه مناسب با شرایط محلی خود  تسهیل گرانبراي اجراي مناسب برنامه ها یاري کند تا 
 ارزشیابی، اجرا، ناظرین باید کمک کنند تا ذینفعان اصلی یک اجتماع مسئولیت طراحی. طراحی نمایند

سایر استراتژیهاي از  ه گرفتنایدو  ارائه توجیهات کاربردي براي اقدامات. کاربرد نتایج را بپذیرندو 
این راستا الزم است در  .نظر داشته باشددر  مهم ترین نکاتی است که یک کارشناس بایداز  مرتبط

شرایط زمینه اي آن اجتماع و  فرهنگ، استراتژیها با اجتماع محلیو  ناظرین دقت کنند که برنامه ها
گونه باید هربنابراین  ؛تدوین گردیده باشدراستاي اهداف برنامه اجتماع محور و در  سازگار باشد

نشستی که و در  یادداشت نموده را یا موانعی که باعث کند شدن روند برنامه شودو  اهدافاز  انحراف
بازدید هاي بعدي توجه کند در  "ضمناو  مطرح نماید ، آنها راپایان بازدید خواهد داشتدر  با مسئولین

  . فع گردیده استکه تا چه اندازه مشکالت قبلی مرت
  توصیه هاو  پیشنهادات-: سئوال

بهبود مستمر را داشته باشند باید و  آموزشو ناظرین عالوه براینکه خود باید روحیه یادگیري: شیوه کار
و  جهت آموختندر  تالش .سطوح مختلف آموخته هاي خود را انتقال دهنددر  بتوانند به سایرین نیز

 واقع ثرامر ارتقاء توسعه جامعه بسیار مؤدر  توانایی ها می تواندو  هانگرش، مهارت هاو  کسب دانش ها
ثیر گذاري نکاتی که مانع تأهمچنین و  ثیر قرار می دهندقوانینی که برنامه را تحت تأو  سیاست ها. شود

و  سطح محلیدر  برنامه هاي مشابه اجرا شده. پروژه ها می شوند باید به دست اندرکاران گوشزد گردد
و  عواملی است که می تواند دست اندرکاران برنامه راتشویق به اجرا نمایداز  سی میزان موفقیت آنهابرر

از  بنابراین ناظر باید. به برنامه یاري رساند مقایسه با طرح هاي دیگردر  ضعف آنو  با ارائه نقاط قوت
  . هبود کیفیت برنامه ارائه دهدزمینه بدر  توصیه هاییو  تجربیات خود براي تقویت برنامه استفاده نماید
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در  )بازدید دوم به بعد( پایش مبتنی بر شواهدو  چک لیست نظارت -16
  شهر یا روستا

استانی استفاده و  شهرستانی/ سطوح محلی از  بازدیدهاي دوم به بعددر  پایشو  از این ابزار براي نظارت
  می گردد 

  جامعه بسیجو  مبحث سازماندهی 16-1

  توضیحات  بازدید نتایج  شاخص ها  اجزاء

  
  سازمان
  د هی

  بسیج و
  جامعه
  

 CDCsاعضاء کمیته توسعه محلی 
و  اجراي برنامه، نیاز سنجیدر 

  ؟ دارند مدیریت آن دخالت
  * خیر *بلی 

اطمینان پیدا ؟ چگونه
کنید که کمیته هاي 

حال در  توسعه محلی
  ثبت شواهد هستند

 CDC وCRS نیازهاي اجتماعی ،
ورد توجه قرار اقتصادي جامعه را م

  ؟ دهند می
  * خیر *بلی 

تطبیق فرم تکمیل شده 
پروژه هاي  نیازسنجی با

  تدوین شده
در طی یکسال گذشته دوره 

و  ،)CRS( بازآموزي براي
)CDC (؟ برگزار گردیده است  

  * خیر *بلی 
تعداد و  تاریخ دوره

شرکت کنندگان را 
  مالحظه نمایید

رابطه در  فرعی دیگري گروه هاي
  ؟ می کنندبرنامه فعالیت  با

  نام ببرید  * خیر *بلی 

بین کمیته   روابط کاري پایدار
، سالمت، زنان، هاي جوانان
کارکنان بخش ، سرخوشه ها

تیم و  تیم توسعه محلیو  بهداشت
  ؟ دارد وجود بین بخشی

  * خیر *بلی 

         چگونه آنها کار
  ؟ می کنند
مشخص  روند آن را
  . نمائید
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  ؟ دارند مدیریت آن دخالتو  اجراي برنامه، نیاز سنجیدر  CDCsاعضاي کمیته توسعه محلی -: لسئوا
گیر در  فرآیند نیاز سنجیتمام مراحل در  باید به صورت فعال محلی جامعهکمیته توسعه : شیوه کار

منابع تا  درا طراحی کن ئیتیم بین بخشی باید راه حل ها فنی پشتیبانیبا  این کمیته، حقیقتدر  .شود
اولویت بندي نیازها باید به دقت . شوندمین تأو  کیفی مشخصو  )تعدادي( کمیلحاظ از  نیازمورد 
سرخوشه ها باید نیاز هاي خوشه تحت پوشش خود . دنبه طور منظم مورد بازنگري قرار گیرو  انجام

میته توسعه نیز باید تمام ک. دناختیار کمیته توسعه قرار دهدر  سپسو  دناولویت بندي کنو  راجمع آوري
نیاز ها را با اولویت آن و  را مورد بررسی قرار دهد جمع آوري شده توسط سرخوشه ها نیاز هاي

پروپوزال آن توسط و  تعریفنیازهایی که رتبه باالتري آورده اند براي آنها باید پروژه . مشخص نماید
پروپوزال از  هنگام نظارت باید یک نسخه در ناظر. کمیته توسعه با همکاري تیم بین بخشی تهیه شود

و  نیاز آن را تطبیق نماید، با اولویت بنديو  دفتر کمیته توسعه موجود است را رویت نمایددر  پروژه که
به دلیل منابع مالی  ولی اولویت باشددر  ممکن است نیازي. چرایی آن سئوال نمایداز  اگر منطبق نبود

دستور کار سازمان مربوطه براي سال آینده قرار گرفته در  یا ممکن استو  فعالّ اجراي آن مقدور نباشد
نیازهاي و  مشکالت مختلف هايحلراه  عملی بودنخصوص در  باید جامعه راکمیته توسعه . باشد

و  راهنمایی کند را مردم، جامعه تأثیر آن ها بر کیفیت زندگیو  اندازه این مشکالت، آن نهانو  آشکار
گزارشات و  ناظر نیز باید به این مستندات. دفتر کمیته نگهداري نمایددر را  دات آنمستنو  گزارشات
  . توجه نماید

  ؟ دهند توجه قرار می مورد اقتصادي جامعه را، نیازهاي اجتماعی CRSو  CDCs: سئوال
ت مد یانمو  مدتاز  در اهدافباید  کمیته توسعه، ندمشخص شد نیازهاي اولویت دارهرگاه : شیوه کار
زمینه و در  بودهگرایانه  واقعو  ساده، باید روشن اهدافاین . کند نظیمتبا کمک تیم بین بخشی  خود را
   در اساسی ءجزبه عنوان یک  این اهداف بایدهمچنین . گردند واقع جامعه مفید پیشرفتو  بسیج

آن  ياجرا زمینه نیزو  آینددر  سایر شرکاءو  دولت، جامعهمورد توافق  دو جانبهاجتماعی  هاي قرارداد
آوري نیازها توسط فرم نیاز  جمع. فراهم نمایند مداخالت آتی اولویت دار جهتبر طبق نیازهاي  را

 که توسط سرخوشه ها انجام می شود) ابتکارات جامعه محوری آموزشراهنماي در  مندرج(سنجی
نسخه کامل شده آن را که  دبای ناظر هنگام نظارت. دفتر تیم توسعه نگهداري شوددر  آن باید مدارك

اولویت بندي و  نیاز سنجیدر  ابهام وجود صورتو در  رؤیت نمایدتوسط تیم توسعه تدوین گردیده 
  . جمع آوري شده توسط سرخوشه ها را هم مورد بررسی قرار دهد آن باید نسخه هاي
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  ؟ ردیده استبرگزار گ) CDCS(و  )CRS( در طی یکسال گذشته دوره بازآموزي براي-: سئوال
 هاي بهداشتی محلیواحد ،CBIزیر کمیته هاي، سرخوشه ها، بازآموزي کمیته توسعه جامعه: شیوه کار

، تعدیل، تشخیصدر  فاز گسترشو در  برنامه مجرينواحی در  گیر کردن آنهادر  ها برايNGOو 
 س هايکالترتیب . ضروري استو  الزم، پاسخگویی براي خطرات ممکن ساالنهو  آماده سازي

اعضاي کمیته از  سطح محلی بایداز  ناظر هنگام نظارت. دبیرخانه شهرستان استبه عهده بازآموزي 
آیا براي و  ؟ی شرکت کرده اندآموزشدوره در  گذشتهو  سال جاريدر  توسعه محلی سئوال نماید که

 اگرو  ؟کرده اندی برگزار آموزشکمیته سالمت دوره و  زنان، نوجوانانو  کمیته جوانانو  وشه هاسرخ
  : اگر پاسخ مثبت است مدارك آن را که شاملو  پاسخ منفی است علت آن را جویا شوند

را  می باشد تاریخ برگزاري دورهو  یآموزشمباحث ، ی دورهآموزشبرنامه ، کنندگاننام شرکتو  تعداد
  . مورد بررسی قرار دهد

  ؟ می کنندیت برنامه فعال رابطه بادر  فرعی دیگري گروه هاي-: سئوال
 گروه هاي دیگري نیز CBIبرنامه در  زیر کمیته ها عالوه بر ممکن استمناطق از  برخی در :شیوه کار

 را تشویق نماید که کمیته توسعه جامعه باید این گروه ها. فعالیت نمایندو  داشته باشند وجود جامعهدر 
برنامه  اجراي در  هماهنگی عالوه بر تا مایندیشان استفاده نفعالیت هابستر ابتکارات جامعه محور براي از 

هنگام نظارت در  ناظر. هدر رفتن منابع جلوگیري بعمل آیدو  موازي کارياز  جامعهدر  هاي توسعه اي
  . نحوه چگونگی فعالیت آنها با خبر شوداز  و این گروه ها مطلع گردد وجوداز  باید

 کارکنان بخش بهداشت، سرخوشه ها، سالمت، زنان، بین کمیته هاي جوانان روابط کاري پایدار: سئوال
  ؟ دارد وجود تیم بین بخشیو  تیم توسعه محلیو 

هماهنگی بین تیم و  همکاري با گسترش CBIبخش هاي ظرفیت سازي و  تقویت همکاري: شیوه کار
با  برنامه رادر  مشارکت کنندگان تیم توسعه باید تالش نماید تا. ایجاد می شوداصلی با سایرین 
  . گیردعالقمندي به کار

نشست ها پیوند زده می شود لذا باید این نشست ها بطور مستمر انجام در  مکانیسم همکاري بین گروه ها
این مالقاتها الزم است که گروه ها گزارش فعالیت هاي در  .آن تهیه گردداز  صورتجلسه نیزو  گیرد

براي  ءجراي برنامه دچار مشکل شده اند دیگر اعضاادر  "اگر احیاناو  خود را به سمع حاضرین برسانند
سطح محلی در  منسجمو  به این ترتیب است که یک تیم یکپارچه، همدیگر همکاري نمایند رفع آن با

ضمنـاً و  این زمینه پرسش نمایددر  اعضاي تیم توسعهاز  هنگام نظارت بایددر  ناظر. ایجاد می شود
چنانچه مالقاتی بین     و  آن را رویت نماید زمان بندي شدهبرنامه و  صورت جلسات این نشست ها

  . کید نمایدتأو  جهت رفع آن توصیهو در  علت آن را سئوال نموده گروه ها انجام نمی شود
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  مشارکت بین بخشیو  مبحث همکاري 16-2

  توضیحات  نتایج بازد ید  شاخص ها  اجزاء

ي 
کار

هم
 و

کت
شار

م
 

ین 
ب

شی
بخ

  

ا ر دونمایندگان ختمام بخش هاي اصلی توسعه 
توجیه  )TST( به عنوان اعضاء تیم بین بخشی

  ؟ نموده اند
  *خیر  *بلی

سوابق ، دسترسی به اطالعات
و  جامعه را مالحظه نمائید

هایی را که هنوز  بخش
مطلع نشده اند را /توجیه

  . یادداشت نمائید
تیم بین بخشی و  جلسات کمیته توسعه محلی

  ي براي سه ماه آینده زمان بند
  ؟ این امر آگاهنداز  ءاعضاو  شده

  *خیر  *بلی
برنامه عملیاتی و  دعوتنامه ها

  . را مالحظه نمائید

 ي سه ماه آیندهفعالیت هاکه  زمان بنديجدول 
  دبیرخانه ابتکارات جامعه محور 

  ؟ دارد وجود ،مشخص نماید را) درسطح محلی( 
  *خیر  *بلی

برنامه هاي مستند شده براي 
 را مالحظه نمائید سه ماه آتی

چه موقع آن را و  چه کسی(
  ) ؟انجام خواهدداد

برنامه در   )NGO( سازمانهاي غیردولتی
  ؟ مشارکت دارند

  *خیر  *بلی
چگونگی و  نحوه مشارکت از

  ال شودسؤ آن
دبیرخانه راضی و  TSTعملکرد از  جامعه محلی 

 ؟ است
  مردم مصاحبه با  *خیر  *بلی
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توجیه  )TST( را به عنوان اعضاي تیم بین بخشی نمایندگان خود، اصلی توسعهبخش هاي تمام : لسئوا
  ؟ نموده اند
از  یکیبه عنوان  معرفی آن به دبیرخانه استانو  طریق اداراتاز  انتخاب نمایندهاز  پس: شیوه کار

در  ا برنامه آشنا شوند تاشروع برنامه بطورکامل باز  اعضاي تیم بین بخشی ضروري است نمایندگان قبل
در  که می باشدتوجیه اولیه این افراد با مسئوالن ادارات . هنگام اجراي پروژه ها دچار مشکل نگردند

سپس دبیرخانه استان باید  ،ي داده انداستان رأدر  به اجراي این برنامهو  جلسه استانداري شرکت نموده
) یآموزشراهنماي  2در جلد  مندرج( ستورالعملی بر اساس دآموزشبراي این نمایندگان یک دوره 

دبیرخانه شهرستان نیز باید همانند و  طول دوره حضور داشته باشنددر  نمایندگان بایدو  برگزار نماید
ی برگزار آموزشسطح شهرستان بر اساس همین دستورالعمل دوره در  دبیرخانه استان براي نمایندگان

برنامه  حدودي با ون ادارات خود را تادر بخش هاي تند که سایراین نمایندگان نیز موظف هس. نماید
اطالعات کافی  ،ادارات نیاز شد دروندر  بخشها طول اجراي پروژه چنانچه به سایردر  تا آشنا نمایند
یابد تا چه اندازه ادارات با در می تواند هنگام نظارت با بررسی سوابق پروژه هادر  ناظر. داشته باشند
چنانچه هنوز . تیم توسعه نیز به این مطلب پی خواهد برداز  با پرسش "ضمنا ؛ري نموده اندپروژه همکا

الزم است ناظر این ادارات را به  ،یا عملکرد ضعیفی دارندو  اداراتی هستند که با پروژه همکاري ندارند
در  ري بیشتري رامسئوالن استان بخواهند که همکااز  جلسات استانیدر  آنها نیزو  استان معرفی نماید

  . سطح محلی داشته باشند
این از  ءاعضاو  تیم بین بخشی براي سه ماه آینده زمان بندي شدهو  جلسات کمیته توسعه محلی: سئوال

  ؟ امر آگاهند
، تیم بین بخشی با اعضاي کمیته توسعه محلی براساس اولویتباید سطح شهرستان  در :شیوه کار 

کلیه  با حضور می تواند این جلسات. جلساتی برگزار نماید ،ی بخشهاادگمآ و نیازهاي شناسایی شده
کمیته توسعه . براساس اجراي پروژه مرتبط به هر بخش صورت گیرد یاو  اعضاي تیم بین بخشی باشد

ناظر . صورت جلسه تهیه نمایدو  همچنین دعوتنامهو  زمان بندياین جلسات برنامه از  باید براي هریک
  . این سئوال پی خواهد برد با رویت آنها به

مشخص  دبیرخانه ابتکارات جامعه محور را ي سه ماه آیندهفعالیت هاکه  زمان بنديجدول : سئوال
  ؟ دارد وجود ،نماید

فعالیت هاي خود از  موظف هستند که برنامه عملیاتی) محلیو  شهرستان، استان( دبیرخانه ها: شیوه کار
این در  ؛یا یکساله باشدو  شش ماهه/ماهیانه، این برنامه ها ممکن است. تنظیم نمایند براساس نیاز جامعه

ناظر با  .فعالیت ها باید بطور دقیق مشخص شده باشداز  مسئولیت هریکو  برنامه عملیاتی زمان اجرا
  . به میزان فعالیت دبیرخانه ها پی خواهد برد بررسی برنامه عملیاتی
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  ؟ برنامه مشارکت دارنددر  (NGO) سازمانهاي غیر دولتی: سئوال
پاسخگویی براي و  آماده سازي، تعدیل، تشخیصدر  انس هاي شریکژآ و هاNGO آموزش: شیوه کار

برنامه  آموزشتوجیه و  تأمین پشتیبانی فنی براي جوامعی که نقاط حادثه خیز دارندو  خطرات ممکن
CBI با پذیرش نقش هاي مرتبط باید انجام شود.NGO  و  آماده کردن، نظارت در ها می توانند

 ثر داشته باشنده فعال کردن نواحی کم تحرك نقش مؤدوبارو  CBIتقویت نواحی دیگر و  پاسخگویی
آنها از  فعالیت هاو در  سطح محلی شناساییدر  لذا کمیته توسعه محلی باید سازمانهاي مردم نهاد راو 

سطح جامعه در  لیت این سازمانها چنانچهچگونگی فعاو  ناماز  هنگام نظارتدر  ناظر باید. کمک بگیرد
  . آگاه گردد ،داشته باشد وجود محلی
  ؟ دبیرخانه راضی استو  TSTعملکرد از  جامعه محلی: سئوال

توسط کمیته  زمینه فعالیت هاي انجام یافتهدر  راههایی است که مردم رااز  اطالع رسانی یکی: شیوه کار
فعالیت هاي انجام از  زمانهاي مناسبدر  ه موظف است کهکمیته توسع. توسعه محلی مطلع می نماید

م را مرد بیشتر مشارکت ي می نماید تااین شیوه کمک زیاد. حال انجام جامعه را مطلع نمایددر  یاو  شده
طریق از  شده اعالمبر اساس نیاز هاي  سطح محلی اگردر  پروژه هاي اجرا شدهاز  هریک. جلب نماید
در  هنگام نظارت بایددر  ناظر. می گرددموجب رضایت مندي  )ک هم باشدهر چند کوچ( مردم باشد

پاسخ مردم  ؛کمیته توسعه سئوال نمایدو  زمینه عملکرد تیم بین بخشیدر  افراد مختلفاز  سطح جامعه
افراد گفتگو کند به از  تعداد بیشتري هرچه با. ناظر را هدایت می نماید تا به نتایج بهتري دست پیدا کند

  . قابل قبول تري دسترسی می یابد یجنتا
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  زا درآمدو  مبحث پروژه هاي اجتماعی 16-3

زاء
اج

  

نتایج   شاخص
  مالحظات  بازدید

عی
تما
 اج
اي
ه ه
روژ

پ
و  

آمد
در

  زا

به   زادرآمدو  لیست پروژه هاي اجتماعی
  ؟ دسترس می باشددر  همراه نام مدیر پروژه

 *بلی 
  *خیر

این پروژه از  مشاهده لیست برخیاز  بعد
  . ا را بازدید نمائیده

قادر به تأمین  تیم بین بخشیدر  نماینده ادارات
  ؟ پروژه می باشداز  حمایت فنی

 *بلی 
  *خیر

تیم بین بخشی و  با کمیته توسعه جامعه
 برخیو  موضوع را مورد بحث قرار دهید

مداخالت برنامه ریزي شده را پایش از 
  . نمائید

نمایندگان و  ارتباط کاري بین تیم بین بخشی
 وجود کمیته هاي توسعه محلیو  خوشه ها

  ؟ دارد

 *بلی 
  *خیر

یا ، خالصه مذاکرات، صورت جلسات
 راستاي حمایتدر  فعالیت هاي مشترك

  . پروژه را مورد توجه قرار دهیداز 

در  زادرآمدو  مستندات پروژه هاي اجتماعی
  ؟ دسترس می باشد

 *بلی 
  *خیر

، پروژه مستندات پروژه شامل پروپوزال
منابع مالی را بررسی و  برنامه عملیاتی

  نمائید
سرمایه گذاري ، از یکسال گذشته تاکنون

شده  انجامجدیدي براي پروژه هاي اجتماعی 
  ؟ است

 *بلی 
  *خیر

 تعداد ذینفعان آن راو  نام پروژه جدید
  . بررسی نمائید

سرمایه گذاري ، از یکسال گذشته تاکنون
شده  انجام زادرآمد جدیدي براي پروژه هاي
  ؟ است

 *بلی 
  *خیر

 تعداد ذینفعان آن راو  نام پروژه جدید
  . بررسی نمائید

 "انجام آن در  پروژه هاي اجتماعی که
 ،مشارکت داشته "گردشوام در  صندوق

  ؟ دارد وجود

 *بلی 
  *خیر

میزان مشارکت و  چگونگی، نام پروژه
  بررسی شود
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  ؟ دسترس می با شددر  به همراه نام مدیر پروژه زادرآمدو  اعیلیست پروژه هاي اجتم: سئوال
 سوابق آن هاو  توضیح داده شد پروژه ها باید بر اساس نیاز تدوین گردند "همانگونه که قبال: شیوه کار

ها باید برگه نهایی ضمن رویت لیست پروژه هنگام نظارتدر  ناظر. دفتر کمیته توسعه نگهداري شوددر 
توجه کند که آیا این پروژه ها براساس اولویت نیاز هاي جامعه و  نیاز را نیز کنترل نماید اولویت بندي

برنامه ساالنه از  یا اینکه پروژه اجرا شدهو  ؟تدوین گردیده طرف مردم بیان شده استاز  محلی که
در  گاهی ممکن است یک پروژه؟ ندارد CBI ارتباطی با نظر سنجی برنامهو  می باشدبخش مربوطه 

بهر  هم برنامه ساالنه اداره مجري نیز باشدو  طرف جامعه محلی بوده باشداز  هم نیاز بیان شده، حال اجرا
  . اولویت قرار گیرددر  حال خواست جامعه باید

  ؟ دمی باشپروژه از  بخشی قادربه تأمین حمایت فنیبین تیمدر  نماینده ادارات: سئوال
آگاه به و  باید فعال می گردندعضو تیم بین بخشی معرفی به عنوان  راتادااز  نمایندگانی که: شیوه کار

از  اداره برخوردار باشند تا بتوانند بدرستیدر  مقبولیت خوبیاز  ضمناًو  قوانین اداره تابعه خود باشند
کارآیی از  نمایندگانی کهاز  هرگز تیم بین بخشی نباید. سطح جامعه حمایت نماینددر  )پروژه( برنامه
همچنین و  روند اجرا پروژهدر  ثیر زیادياین مسئله تأ، اداره برخوردار نیستند استفاده نمایددر  الزم

و  سطح محلیدر  هنگام نظارت بامشاهده پیشرفت پروژهدر  ناظر. سطح جامعه دارددر  مقبولیت برنامه
  . کمیته توسعه می تواند بخوبی به این موضوع پی ببرداز  پرسشهمچنین 
  ؟ دارد وجود کمیته هاي توسعه محلیو  نمایندگان خوشه هاو  ارتباط کاري بین تیم بین بخشی- :سئوال

در هم مردم و  تدوین شده باشد بود که هم براساس خواست مردم پروژه هایی موفق خواهند: شیوه کار
اي پروژه این رویکرد قرار نیست که دولت به تنهایی عهده دار اجردر  شوند؛آن مشارکت داده اجراي 

 مالی به صورت می تواند این مشارکت. اجرا سهیم باشند و تصمیم گیريدر  ها باشد بلکه باید مردم نیز
طریق از  بهترین شیوه دسترسی به مردم. که جامعه آمادگی دارد انجام گیرد یا به هرشکل دیگريو 

اجراي برنامه استفاده در  این دوگروهاز  باید تیم بین بخشی لذاو  کمیته توسعه استو  سرخوشه ها
مشاهده این  ناظر با. دفتر کمیته توسعه نگهداري گردددر  باید مشارکت هاسهم و  اسناد نشستها. نماید
  . این سئوال پی ببرد می تواند به پاسخ ءاعضااز  پرسشو  اسناد

  ؟ دسترس می باشددر  زادرآمدو  مستندات پروژه هاي اجتماعی-: سئوال
در  مستنداتو  جلسات، تمام فعالیت هااز  نیز اشاره شد باید یک نسخه "نه که قبالهمانگو: شیوه کار

ادارات . هر زمان که نیاز بود به راحتی به آن دسترسی پیدا کنند دفتر کمیته توسعه نگهداري شود تا
 سوابق پروژهبه عنوان  گزارش اجراي پروژه رااز  موظف هستند یک نسخه ها طبق توافقه مجري پروژ

مشاهده این سوابق به عملکرد  ناظر با. بایگانی نماید کمیته نیز آنها راو  دنکمیته توسعه قرار ده اختیاردر 
  . پروژه ها پی خواهد برد
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  ؟ سرمایه گذاري جدیدي براي پروژه هاي اجتماعی انجام شده است، گذشته تاکنوناز یکسال -: سئوال
رویکرد ابتکارات جامعه محور در  .ر بودن آن بستگی داردمستمو  پویایی یک برنامه به تداوم: شیوه کار

لذا  ،این پویایی برخوردار استاز  "چون برنامه براساس خواست مردم صورت می گیرد معموال
برنامه هاي توسعه اي ادارات خود را با کمک و  این بستر فراهم شده استفاده نمودهاز  مسئولین باید

طول سال می تواند این خواست را تحقق در  یک پروژه اجتماعیاجراي حداقل . جامعه پیش ببرنند
از  باید طول یک سال گذشته اجرا شده است رادر  هنگام نظارت لیست برنامه هایی کهدر  ناظر. بخشد

  . آن را بررسی نمایدو  کمیته توسعه مطالبه نموده
  ؟ شده است انجامزا درآمد سرمایه گذاري جدیدي براي پروژه هاي، از یکسال گذشته تاکنون-: سئوال
انجام ، حل مشکالتو  اي براي اشتغالخدمات مشاوره، هاي مشترك چندبخشیاجراي پروژه: کارشیوه

پروژه هایی که به اقشار از  پشتیبانی، زنان سرپرست خانوارو  درآمد برنامه کاهش فقر براي اقشار کم
و  فنی مهارت هايآنان روي  آموزش معرفی به بخش هاي مرتبط براي، می دهدخدمات  درآمد کم

یی فعالیت هااز  ايهاي حرفه آموزش و بازاریابی مهارت هايو  تأکید روي خوداشتغالیو  ايحرفه
می تواند  فعالیت هااین از  اجراي هریک. جامعه به حداقل برسانددر  فقر راو  بیکاري می تواند است که

  . جامعه محلی را توا نمند سازد
  ؟ دارد وجود ،مشارکت داشته "گردشدر  وام صندو ق"انجام آن در  ژه هاي اجتماعی کهپرو-: سئوال

متقاضی موظف است ، زادرآمد صندوق به پروژه هاياز  وام پرداخت دستور العملبراساس : شیوه کار
در پایان  اعضاي صندوق نیز. سود مشارکت به صندوق بپردازدبه عنوان  صديدر  هنگام باز پرداخت

 اگر "مثال. عام المنفعه بنمایندو  خرج پروژه هاي اجتماعی باید جمع مبالغ اضافه شده به صندوق رادوره 
می توان سهمی را براي اقشار  مشارکت حاصله سوداز  روستا طرح گاز کشی انجام شوددر  است قرار
بوط به مدارك مر. ي که توان پرداخت سهم خود جهت گاز کشی را ندارند استفاده نموددرآمد کم

  . ناظر بایدآن را بررسی نمایدو  دفتر کمیته توسعه موجود باشددر  مخارج سود باید
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  مبحث مدیریت امور مالی 16-4

  توضیحات  نتایج بازد ید  شاخص ها  اجزاء

ت 
یری
مد

الی
ر م
امو

  

وام در  صندوق "وجوه وضعیت مالی
؟ بطور منظم مستند می گردد "گردش
  ) منطقه روستاییاز  بازدید(

  *یرخ *بلی 

طی یکسال ، با مراجعه به سوابق مالی
و  یافت شدهدر  مقدار پول، گذشته

 مالی را) باالنس( ترازو  پرداخت شده
  بررسی نمایید

 وجوه ضعیتو از  کمیته توسعه محلی
    و  "گردشوام در  صندوق "در  مالی
، قصور کنندگان بازپرداخت ضعیتو

  ؟ می شوند  مطلع، بطور مرتب
  ) وستاراز  بازدید( 

  *خیر *بلی 

زمینه در  آیا شواهدي؟ چگونه/ چه موقع 
آیا ؟ دارد وجود تبادل این اطالعات

مکانیسمی براي مطلع نمودن همه اعضاء 
 ضعیت مالی برنامهو  خصوصدر  جامعه

  ؟ دارد وجود
بازپرداخت در  کسانی که قصوراز  لیستی

از  بازدید(؟ داشته اند تهیه گردیده است
  ) روستا

  *خیر *بلی 
قابلیت بررسی آنها را و  لیست را ببینید

نمایندگان و  توسط کمیته توسعه محلی
  خوشه ها مالحظه نمائید

خصوص قصور کنندگان در  اقدامی
  ؟ بازپرداخت صورت پذیرفته است

  ) روستااز  بازدید( 
  *خیر *بلی 

 اقدامات انجام شده توسطاز  برخی
 لیکمیته توسعه محو  نمایندگان خوشه ها

  . را بررسی نمائید
  روستااز  بازدید   *خیر *بلی   ؟ ثر بوده استآیا این اقدامات مؤ

از طریق بررسی  هاوام درصد بازپرداخت
  ؟ است گزارشات مالی قابل محاسبه

  ) روستااز  بازدید( 
  *خیر *بلی 

قابل  از طریق مراجعه به گزارشات مالی
  می باشد محاسبه

در  عه محلیکمیته توسو  سرخوشه ها
گیر در هاوام مسائل مرتبط با بازپرداخت

  ) دفتر تیم توسعه روستااز  بازدید(؟ هستند
  *خیر *بلی 

این در  شواهديو  آیا گزارش؟ چگونه
  ؟ دسترس استدر  زمینه
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منطقه از  بازدید(؟ منظم مستند می گردد بطور» گردشوام در  صندوق« وجوه وضعیت مالی-: سئوال
  ) روستایی
یک ، زمینه مدیریت مالیدر  هاي الزم آموزش دریافتاز  اعضاي تیم توسعه جامعه پس: شیوه کار
. آن مشارکت دارنددر  گردش را تشکیل می دهند به طوري که آحاد جامعه محلیوام در  صندوق
محلی توسط کمیته توسعه جامعه  به صورتو  واریز گردشدر  وجوه مردم به حساب هاي کمک

و  ها گزارش. مستند شوندو  مرتباً باید محاسبه گردیده، وجوهاتاز  استفاده. دشومی نگهداري 
باید طوري باشد که هر کسی که بخواهد و  سیستم محاسباتی استاز  بخشی، صورتحساب هاي منظم

  . ید نمایدتأیو  بتواند آنها را بررسی
 فرمهاي مربوطهو  دستورالعملها(. پایداري صندوق تضمین می شود زادرآمد با شکل گیري فعالیت هاي 

مدیریت امور مالی همیشه مسئله بسیار  ).آورده شده است 2ی جلد آموزشپیوست هاي راهنماي در 
نظارت اتخاذ در  ثرينقش مؤناظر باید . پایش دائمی می باشدو  حساسی است؛ بنابراین نیازمند نظارت

تعادلی و  ثر کنترلیه مالی داراي یک سیستم مؤي کمیتفعالیت هاجامعه اطمینان حاصل کند که  ید تانما
ي مالی صندوق را با دستورالعمل هاي مالی صندوق فعالیت هاهنگام نظارت ناظر باید در  .می باشد

  . دهدتطبیق 
قصور  ضعیتو و "گردشوام در  صندوق "در  مالی وجوه ضعیتو از  کمیته توسعه محلی- : سئوال

  ) روستااز  بازدید(؟ دمی شوطلع م، بطور مرتب، کنندگان بازپرداخت
و  کمیته امور مالی باید گزارش فعالیت هاي خود را به اطالع اعضاي کمیته توسعه برساند: شیوه کار 

یا قصوري دارند با کمک تیم توسعه آن را برطرف و  خیر، تأیافتیوام در باز پرداختدر  چنانچه افرادي
زمینه در  رویت صورت جلسات تشکیل شدهو  دل اطالعاتنحوه چگونگی تبااز  پرسش ناظر با. نمایند

  . امور مالی به پاسخ این سئوال خواهد رسید
  ) روستااز  بازدید(؟ پرداخت داشته اند تهیه گردیده است بازدر  کسانی که قصوراز  لیستی-: سئوال

 "تهیه نماید ضمنا ند راخیر داشته اتأ وام بازپرداختدر  کمیته امور مالی باید لیست افرادي که: شیوه کار
دارد نیز قید شود تا هنگام تصمیم گیري جهت  وجود اگر دلیلی براي عدم پرداخت بموقع افراد

  . این لیست را ناظر باید هنگام نظارت رویت کند. دالیل موجه مد نظر قرار گیرد، برخورد
  ) روستااز  زدیدبا(؟ خصوص قصور کنندگان بازپرداخت صورت پذیرفته استدر  اقدامی-: سئوال

کمیته توسعه محلی انجام می شود باید و  جلسات مشترکی که بین کمیته امور مالیدر  :شیوه کار
خیر براي هر فرد بطور ابتدا ضمن بررسی علت تأ. روشهاي برخورد با افراد خاطی را مشخص نمایند

  . این روشها را بررسی نمایدناظر هنگام نظارت باید . نظر گرفته شوددر  جداگانه باید روشهاي تنبیهی
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  ؟ ثر بوده استآیا این اقدامات مؤ-: سئوال
هاي خود را بموقع وام ثر است که به افراد کمک کند تااقدامات انجام شده هنگامی مؤ: شیوه کار

ناظر باید به این نکات . دارند کم شده باشد خیرباز پرداختها تأدر  تعداد افرادي کهاز  و پرداخت نمایند
  . جه نمایدتو

  ) روستااز  بازدید(؟ است طریق بررسی گزارشات مالی قابل محاسبهاز  هاوام درصد بازپرداخت-: سئوال
 وام صورت حسابهاي فصلی بازپرداخت، وام )استرداد( صولو وضعیتاز  مطلع شدن به منظور: کارشیوه

راي هر فصل بطور جداگانه بایستی باین گزارشات می. بایستی تدوین گردند) یآموزشراهنماي 2جلد(
اگر این گزارشات بطور دقیق تکمیل گردند به . پایان سال با هم ادغام شونددر  سپسو  تهیه گردیده

  . باز پرداختها مطلع شوندو  چگونگی پرداختاز  ناظرین کمک می نماید تا
  ؟ ر هستندگیدر هاوام مسائل مرتبط با بازپرداختدر  کمیته توسعه محلیو  سرخوشه ها-: سئوال

به  دنمی توان کمک زیادي سرخوشه ها، باز پرداخت آن به خانوارهاهمچنین وام و  اعطاي در :شیوه کار
اطالعات آنها . باشندضعیت خانوار هاي خوشه خود مطلع میواز  این اشخاص. کمیته امور مالی بنمایند

  . روش مناسبی انتخاب شود هاوام گیرينتخاب راهکارهاي باز پس ادر  به کمیته کمک می نماید تا
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  گسترش برنامهو  مبحث ترویج 16-5
  توضیحات  نتایج بازد ید  شاخص ها  اجزاء

یج
ترو

و  
ش
ستر

گ
 

امه
برن

  

گسترش برنامه منابع ما لی و  براي ترویج
  ؟ پیش بینی شده است

  یت برنامه تدوین شدهؤر  *خیر *بلی 

طریق از  گسترش برنامهو  براي معرفی
) روزنامه–سیما و  صدا( رسانه هاي محلی

  ؟ اقدام شده است
  بررسی مستندات  *خیر *بلی 

برنامه به نواحی ، در طی یکسال گذشته
  ؟ دیگري بسط داده شده است

  *خیر *بلی 
جمعیت تحت و  نام؟ کجا

  . پوشش آن را ذکر نمائید

در  برنامه براي سال آینده زمینه گسترش 
  ؟ دارد وجود منطقه

  *خیر *بلی 
. بررسی نمائید مستندات را
پاسخ مقامات و  برونداد برنامه

  ؟ .نسبت به آن چگونه بوده است
  

  ؟ منابع مالی پیش بینی شده است، گسترش برنامهو  براي ترویج-: سئوال
هرچه تعداد محالت افزایش یابد براي . نیاز مالی افزایش می یابد، مرحله گسترش برنامه در :شیوه کار

کمیته توسعه و  شتري نیاز است لذا دبیرخانه شهرستان با همکاري تیم بین بخشیاجراي پروژه ها منابع بی
طریق از  می تواند این منابع. مین مخارج آنرا مشخص نمایندبسط برنامه منابع تأاز  محلی باید قبل

ن هاي تدویناظر با رویت برنامه. مین شودنهادهاي غیر دولتی تأو  سازمانهاو  افراد خیر محلی، ادارات
  . چگونگی آن مطلع گردداز  شده می تواند

  ؟ اقدام شده است) روزنامه، سیماو  صدا( طریق رسانه هاي محلیاز  گسترش برنامهو  براي معرفی: سئوال
مدل در  براي گسترش تبلیغاتو  انتشار اطالعات بطور منظممنظور  به مناطقاز  بسیاري در :شیوه کار

CBI،  دارد باید  وجود جامعه محلیدر  معمول مجالت خبري که بطور و مجالت ماهیانه، بروشوراز
و  براي اطالع رسانی ،سیما حضور داردو  شهرستان نمایندگی صدا سطحدر  اگرهمچنین . استفاده شود

سیستم رش تبلیغات به طور مؤثري به گست. آن استفاده گردداز  انتشار اخبار مربوط به فعالیت ها باید
بسط برنامه کمک و  CBIمناطق در  آناجراي و  یکپارچه بهداشتیو  کامل اطالعات فراگیر

 انتشارات به چگونگی برنامه دست از  نسخه رویت یکو  کمیته توسعهاز  ناظر با پرسش. خواهدکرد
  . می یابد

از  سیما میسر نبود دبیرخانه استانی بایدو  طریق صدااز  منطقه اي امکان انتشار اخبار مربوطهدر  اگر
  . سیماي استانی اقدام نمایدو  صدا طریق
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  ؟ برنامه به نواحی دیگري بسط داده شده است، در طی یکسال گذشته-: سئوال
ساالنه  ادگی کامل دست اندر کاران الزم استمآ و ناحیه مدلدر  اجراي موفق برنامهاز  پس: شیوه کار

چنانچه این مهم اتفاق . ه قرار گیردمنطقه یک الی دو منطقه جدید زیر پوشش برنامدر  بنا به توان موجود
 عدم گسترش برنامه. دبیرخانه شهرستان بررسی گرددو  دبیرخانه استان/نیفتد باید علت آن توسط ناظرین

ناظر  لذاو  می گرددآن منطقه در  برنامه نهایت منجر به شکستو در  می شود فعالیت هادر  باعث رکود
  . یري نمایدگسترش برنامه را پی گ، باید با حسا سیت

  ؟ دارد وجود منطقهدر  برنامه براي سال آینده زمینه گسترش-: سئوال
براي ، حساسیت کار با جامعهو  مدل ابتکارات جامعه محوردر  با توجه به شیوه عملکرد: شیوه کار
مناطقی انجام شود که به در  اجراي برنامه ابتداو  بررسی گردد باید تمام جوانب CBIبرنامه  گسترش

آمادگی کامل ادارات . نزدیک تر باشد )2ی جلدآموزشراهنماي ( یارهاي تعریف شده انتخاب مناطقمع
 ،اجراي برنامهاز  بهتر است قبل، مسئولین مناطق جدید. براي گسترش برنامه باید مد نظرقرار گرفته شود

کمیته و  هارخوشهبه س آموزشبراي و  را بطور موفق اجرا کرده اند بازدید نمایند CBIمناطقی که از 
 سرخوشه هاي توانمند مناطق اجرا شده استفاده شود تا اطمینان بیشترياز  مناطق جدیددر  توسعه جامعه

مین اجرا باید محل تأاز  قبل. مهمترین رکن گسترش برنامه استاز  منابع مالی. بین آنها بوجود آیددر 
مناطق بعدي در  ی ضامن گسترش برنامهمناطق قبلدر  هاي کسب شدهموفقیت. شفاف باشد "آن کامال
  . خواهد بود
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PHC اولیه بهداشتی ي مراقبت ها  
VDC توسعه روستا کمیته  
CR سرخوشه  
CDC شهريتوسعه  کمیته  
TST تیم بین بخشی 

W. H. D توسعهو  عرصه سالمتدر  زنان  
NGO یسازمان غیر دولت  
WHO  یهانجسازمان بهداشت  
EMRO یاي مدیترانه شرق دفتر منطقه  
MOH & ME پزشکی آموزشو ماندر  ،وزارت بهداشت  
JPRM مشترك  يبرنامه ها یبازبین  
UNDP  مللبرنامه توسعه سازمان  
UNFPA صندوق جمعیت سازمان ملل  
UNICEF صندوق کودکان سازمان ملل  
HIV /AIDS انسان یس نقص ایمنوویر / یسندروم نقص ایمن  

  



  
 

 

  85 فحه ص  الزامات، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

   راجعم

  : از  این دستورالعمل عبارتنددر  منابع مورد استفاده
هاي اولیه مراقبت و  بهداشت براي همه: عنوان کتاب پیله رودي سیروس –کامل ، شادپور: مترجمان
   1381پاییز  -بهداشتی 

، شاهنده –پروین ، پاکزاد منش –پدرام ، موسوي شندي –انسیه ، جمشیدي-سعید، نوري نشاط: لفانؤم
سال  -جهت توسعه محلی در  توانمند سازي اجتماع محور: عنوان کتاب محرم، خندان یوسفی سادات

1389  
  1388سال  –ی ابتکارات جامعه محور وزشآمراهنماي : عنوان کتاب -مریم ، بهشتیان: مترجم 

  
 
  


