
  اجتماعي و اعتياد ، دفتر سالمت رواني اداره سالمت اجتماعي

 بهبود مداخالت اجتماع محور  در حوزه سالمت اجتماعيبرنامه  عملكرد پايش چك ليست
 

 منابع   -أ
منابع مالي  1-1  

 4931در سال 

 ميليون ريال

ميليون  3131در سال 

 ريال

 

 ميزان اعتبار جذب  شده از وزارت بهداشت  

 ميزان  اعتبار هزينه شده  از وزارت بهداشت  

 ميزان اعتبار جذب شده از ساير منابع دولتي )دانشگاه علوم پزشكي، استانداري، فرمانداري و ...(  

 ميزان اعتبار هزينه شده از ساير منابع دولتي)دانشگاه علوم پزشكي، استانداري، فرمانداري و ...(  

 منابع غير دولتي)مشاركتهاي مردمي، سازمانهاي مردم نهاد، بين المللي و ....(ميزان اعتبار جذب شده از   

 ميزان اعتبار هزينه شده از منابع غير دولتي)مشاركتهاي مردمي، سازمانهاي مردم نهاد، بين المللي و ....(  

 منابع انساني 2-1  

 تعداد تسهيلگران برنامه    

 محله )تعداد تسهيلگران  برنامه ضرب در تعداد ساعات حضور هر نفر(تسهيلگران در تعداد نفر ساعت   

 تعدادكارگاههاي آموزشي  جهت آموزش تسهيلگران  

 تعداد كارگاههاي آموزشي جهت آماده سازي  تيم محلي  

 تعداد  جلسات حمايت يابي  جهت آماده سازي مسئولين شهري   

 منابع آموزشي 9-1  

 تعداد  برنامه هاي رسانه اي آموزشي و خبري   

 تعداد دستورالعمل ها و پرو تكل هاي اجرايي  

 ، پوسترهاي كمك آموزشيها، بروشورهاتعداد كتابچه  

 منابع فيزيكي 4-1  

 شونداداره مي نهادهاي دولتي تخصيص و توسط مردم، سوله و...( كه توسط ساختمان، بخشي از ساختمان ،تعداد فضاها )زمين  

 شوند، سوله و...(كه توسط مردم اهداء و اداره ميتعداد فضاها )زمين، ساختمان، بخشي از ساختمان  

 شوند.ء و اداره ميكه توسط مردم اهدا تعداد وسايل و ابزاري  

 رفتار داوطلبانه 5-1

 تعداد داوطلبين ارايه خدمت در محله  



 ديده در محله تعداد سالمندان داوطلب آموزش  

 تعداد زنان خانه دار داوطلب آموزش ديده در محله   

 تعدادنوجوانان داوطلب آموزش ديده در محله  

 
 تعداد جلسات  و توالي برگزاري كميته محلي   

 تعداد جلسات  و توالي برگزاري كميته راهبري   

 تعداد بازديد ها و نظارت ستادي از برنامه  

 تعداد چك ليستها و چارچوب پايش برنامه ها   

 تعداد نمايشگاهها و جشن هاي برگزار شده توسط مردم  

 تعداد همايش هاي برگزار شده در محله  

 تعدا د پروژ ه هاي اجرا شده درمحله  

 تعداد مشوق هاي اجرا شده در سطح  مشاركت كنندگان محلي   

 ري در سطح دانشگاهاي و خبهاي رسانهتعداد برنامه  

 هاي مردم نهاد محلهتعداد سازمان  

 آسيب هاي اجتماعي -3

  3. 

2. 

1. 

4. 

5. 

 اسيب اول را نام ببريد( 5چه آسيب هاي اجتماعي در محله وجود داشته است؟ )

 هاي اجتماعي در محله تصويب شده است؟چه مصوباتي براي رفع آسيب - 

 است؟ چه تعداد مصوبات اجرايي شده - 

 - 

 

 

 چه امكاناتي جهت كاهش آسيب هاي اجتماعي در محله ايجاد شده است؟ )نام ببريد(

 

 

 

 

 


