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در این مستند معیارهای رصد عملکرد همکاریهای بینبخشی استان در زمینه سالمت و امنیت غدذایی (شدامل
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معیارهای رصد همکاریهای بینبخشی استان در زمینه سالمت و امنیت غذایی

مرداد ۴۳۳۴

معیارهای رصد همکاریهای بینبخشی استان در زمینه سالمت و امنیت غذایی
هدف:
اين ابزار به منظور ارزشیابی ساالنه عملكرد دبیرخانههاي كارگروه تخصصی سالمت و
امنیت غذايی استان طراحی شدهاست.
مبناي انتخاب معیارها:
مبناي معیارهاي انتخاب شده در اين ابزار مصوبه هیأت وزيران در مورد وظايف و
اركان شوراي برنامهريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصی استانداري (به شماره
/088331ت  82770مورخ  01/2/6منطبق با ماده  023قانون برنامه پنجم توسعه) و نظامنامه
استانی مديريت سالمت ابالغ مشترك وزراي كشور و بهداشت درمان و آموزش پزشكی (به
شماره  010 /061مورخ  )0807/5/77و چارچوب مفهومی وظايف بخش سالمت در مولفههاي
اجتماعی سالمت بودهاست.
نحوه ارزشیابی:
اين معیارها بر اساس دادههاي گردآوري شده حاصل از خوداظهاري روساي دبیرخانه
ها ،بازديد ناظران دبیرخانه شوراي سیاست گذاري سالمت و همچنین گزارش هاي عملكرد
مطابق قالب هاي ابالغی دبیرخانه شوراي سیاست گذاري و با قضاوت كمیته سه نفره خواهد
بود .اسفند ماه هر سال رتبه بندي دبیرخانه هاي استانی از طريق سايت دبیرخانه شوراي سیاست
گذاري اعالم می شود.
معیارهاي رصد:
معیارهاي رصد همكاريهاي بینبخشی شامل  88معیار در  8حیطه ظرفیتسازي ،تولید
شواهد ،حمايتطلبی و رهبري و نظارت به شرح جدول است

وزار
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۳

معیارهای رصد همکاریهای بینبخشی استان در زمینه سالمت و امنیت غذایی
حيطه و

شماره

ظرفيت سازي (ايجاد اعتماد و توانمندسازي)%14-

وزن

رهبري و نظارت ()%94

تائيد

4
2

راهاندازي سايت اطالعرساني دبيرخانه و مركز اسناد و شواهد سالمت همگاني استان

9

ابالغ رئيس دبيرخانه استان و مشاور رئيس دانشگاه (تمام وقت ،با امضاي رياست دانشگاه)

1

حداقل تامين سه كارشناس خبره تمام وقت براي دبيرخانه

5

گواهي دورههاي آموزشي رئيس و كارشناسان دبيرخانه مطابق توانمنديهاي اعالمي د.ش.س

6

انتخاب و صدور احكام پيامگزاران سالمت (دستگاهها و دانشگاه)

7

صورتجلسه اول خانه مشاركت مردم استان

8

تقويم برنامههاي آموزشي ذينفعان (پيامگزاران ،مديران استان ،رسانهها)

*

3

ميزان جلب مشاركت اعضاي هيات علمي دانشگاه و دانشجويان

*

44

وجود چارت تشكيالتي دبيرخانه استان

44

تشكيل كميتههاي تخصصي از جمله ديدهباني سالمت استان ،پيوست سالمت و  ...مطابق نظام نامه
راه اندازي دبيرخانه سالمت شهرستان ،توجيه شوراي فرمانداريها و ابالغ كارشناس رابط در سطح هر بخش

*

(بخشداري)

49

مستند دستوركارهاي اولويتدار سال كه به تائيد كارگروه ساغ رسيده است

41

مصوبه و ابالغ برنامه جامع سالمت استان (دوره زماني  4935لغايت  )4933توسط استاندار

45

حمايت طلبي ()%45

شرايط

*

فضاي فيزيكي و تجهيزات مناسب براي انجام امور دبيرخانه**

42

توليد شواهد ()%45

موارد ستاره دار در اولويت هاي ارزيابي سال  4931نيست

مرداد ۴۳۳۴

تفاهم نامه يكپارچه بين بخشي براي ارتقاي سالمت استان در سال  4931به تائيد معاون يا مديركل برنامه ريزي و بودجه
استان

46

برنامه راهبردي دانشگاه مصوب هيات رئيسه دانشگاه و هيات امناء (در راستاي برنامه جامع سالمت استان )

47

ارايه پنج گزارش پيوست سالمت ،مصوب كارگروه تخصصي ساغ استان

48

ميزان همكاري با حوزه پژوهش دانشگاه براي توليد مستندات حمايت طلبانه

43

نصب جدول آخرين وضعيت شاخصهاي سالمت استان (داشبورد) دردبيرخانه

24

تقويم ساالنه جلسات كارگروه تخصصي (حداكثر تا پايان فروردين همان سال)

24

صورتجلسات كارگروه تخصصي ،ميزان مشاركت اعضاء و گزارش نتايج مصوبات اجرا شده

22

ميثاق نامه استاني« همه براي سالمت همه » با امضاي همه دستگاه ها

29

گزارش حضور رئيس دانشگاه در جلسات شوراي برنامهريزي و توسعه استان و مصوبات دريافت شده

21

گزارش حضور رئيس دبيرخانه در هيات رئيسه دانشگاه ،خالصه مطالب ارايه شده

25

استفاده از رسانه در حمايت طلبي موارد اولويت دار

26

تعامل دبيرخانه با ساير كارگروه هاي تخصصي ،شوراهاي استاني و فرمانداران

27

حضور استاندار در جلسات كارگروه تخصصي ساغ

28

اعالن رسانهاي دستگاه ها ،فرمانداريها و شهرداران سالمت محور با تائيد استاندار

23

گزارش ارزشيابي از اجرايي شدن مصوبات ابالغي شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي

94

گزارش رصد ساالنه برنامه راهبردي و تشويق واحدهاي زير مجموعه دانشگاه علوم پزشكي

94

گزارش رصد تفاهم نامه و قدرداني از مخاطبان

92

گزارش عملكرد ساالنه دبيرخانه و اعالن رسانه اي آن

99

نشان دادن مبتني بر شواهد از تغييرات محيطي و رفتاري در سالمت (كه حاصل فعاليتهاي دبيرخانه باشد )

*

*

*

** منظور از دبیرخانه ،دبیرخانه كارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذايی استان است.
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