ﺑﺎسمه تعﺎلی
جشنواره تعﺎلی

فرم ارزيﺎﺑی ﺑرنﺎمه هﺎی پﺎسخگويی اجتمﺎعی
کد ﺑرنﺎمه................................... :
عنوان ﺑرنﺎمه...................................................................................................................................................... :
حوزه ﺑرنﺎمه :آموزش و دانشکده ها  پژوهش 

بهداشت  دارو و درمان 

دانشجويی فرهنگی  بين الملل 

ساير .................. 

واحد مجری ﺑرنﺎمه...................................................................................................................................................... :

سطح درگيری

توصيف شﺎخص

عنوان شﺎخص

امتيﺎز حداکثر
مرﺑوطه امتيﺎز

بررسی بار مشکﻼت
بررسی تﻘاﺿا
بررسی انتظارات
فرايند
نيﺎزسنجی و
اولويت ﺑندی

مسئوليت پذيری

نيﺎزهﺎ

نيازسنجی مبتنی
بر جامعه تحت
پوشش

بررسی کميّت ،توزيع و پوشش خدمات يا
محصوﻻت

10

بررسی تناسب و کيفيت خدمات يا محصوﻻت

20

بررسی رﺿايت از خدمات يا محصوﻻت

پﺎسخدهی
پﺎسخگويی

بررسی جهت گيری ها ،سياست ها ،و
الزامات نهادهای باﻻدستی
استفاده از رويکرد علمی در نيازسنجی
وجود سيستم نيازسنجی و پايش محيطی مداوم
تعيين اولويت خدمات و برنامه ها بر اساس نيازسنجی

3
3
4

اهداف ﺑرنﺎمه

تدوين اهداف شفاف ،عينی ،قابل اندازه گيری و قابل دستيابی

5

يﺎ مداخله

همراستايی اهداف با نيازها و اولويت های احصاء شده

5

توصيف
ﺑرنﺎمه يﺎ
مداخله تدوين
شده

برنامه ريزی مرتبط با جامعه

5

درگير کردن جامعه در فرايند برنامه ريزی

5

اجرای برنامه در بطن جامعه
مراحل اجرا /
درگير کردن جامعه در اجرای برنامه
مداخله
عملکرد ادغام يافته با ساير زير سيستم های سﻼمت
تربيت نيروی انسانی پاسخگو )(E
توليد برونداد
)محصوﻻت و
توليد دانش مرتبط با جامعه )(R
ﺑرونداد
خدمات( مرتبط با
)(Output
جامعه با توجه به ارائه خدمت موثر به جامعه )(S
اهداف تعيين شده
توليد نتايج مرتبط ارايه خدمات کيفی و مناسب )(E
با جامعه با توجه انتشار ،جذب و کاربست دانش کيفی و مرتبط
نتﺎيج
)(R
) (Outcomeبه اهداف تعيين
شده
کاهش بار مشکﻼت سﻼمت جامعه )(S
ارتﻘاء سطح سﻼمت جامعه
رفع نيازهای
با
جامعه
تﺎثير ﺑر جﺎمعه سﻼمت
افزايش رﺿايت جامعه
توجه به اهداف
)(Impact
بهبود وﺿعيت عدالت در جامعه
تعيين شده
جمع امتيﺎز

5
5
5
15
15

10

10

15

15

15
15
15

15

15
15
15

15

15
100

100

امتيﺎز
کسب
شده

