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   . PROSALUDتجربه : توسعه دسترسی به مراقبت صحی ازطريق مشارکت سکتوردولتی و خصوصی
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  . کتاب رهنما برای بهبود خدمات صحی: مديران رهبری کننده
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  سازمان صحی جهان
  

 جلد اده کننده گان و تسهيل کننده گان،رهنمود برای استف: )MOST(وسايل تداوم مديريت و اداره برای توبرکلوز
  .دوم

  
  . و سايرخدمات صحی با سازمان صحی جهانAIDS/HIVوسايل پالنگذاری و انکشاف قوای بشری برای

  

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  

  
  

  وز برای توبرکلMOSTروند
  

   وسايل تداوم مديريت و اداره توبرکلوز
  برای پروگرام های ملی کنترول توبرکلوز

  

  رهنمود برای استفاده کننده گان و تسهيل کننده گان
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-GHS-A-00ه قرارداد نمبرذبه اساس قوانين نافTB CAP  اين رهنمود را ازطريق پروژه (USAID)امريکا

  .  تمويل مينمايد05-00019-00

  
  

   2009 اداره علوم برای صحت، سال ©
  تمام حقوق اين رهنمود محفوظ است

  
 MOSTترينران و تسهيل کننده گان متيوانند بدون اجازه وسايل ، فورمه ها، مودل ها و اجندای ورکشاپ رهنمود 

 برای هرنوع .برای توبرکلوزوهمچنان هدايات اشتراک کننده گان را صرف جهت استفاده غيرتجارتی کاپی نمايند
 برای توبرکلوز الزم است که قبًال ازچاپ کننده اين کتاب MOSTمود ويا وسايل يا روند تعديالت وترجمه اين رهن

  . اجازه گرفته شود
   

 671.250.9500: تليفون        اداره علوم برای صحت
Memorial Drive784          ويب سايت انترنت :org.msh.www  

  الت متحده امريکا اياMA02139-4613کامبرج، 
  

  PowerPoint و Wordميکروسافت،نشان های تجارتی و عالمات که درين کتاب استفاده شده است به شمول 
 برای توبرکلوز نه محصول توليد شده شرکت MOST انحصاری شرکت ميکروسافت بوده ليکن رهنمودملکيت

  .ميکروسافت ميباشد ونه توسط آن شرکت تائيد شده است
  

ISBN 978-0-9819616-0-6 
  

 داده شده (USAID)اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده هزينه اين رهنمود عمدتًا توسط مردم امريکا ازطريق 
انعکاس  و حکومت اياالت متحده امريکا را USAID بوده و نظر TB CAPمحتويات آن مسؤليت پروژه . است

  .ميدهدن
  

  .  ، ورکشاپ های توبرکلوزدراکوادور و يوگنداوارز سپيدرو، جی،: توسط: تصاوير و پوش رهنمود
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VII 

  سپاسگذاری
  
  

 را دراپريل (MOST)وسايل تداوم مديريت واداره برای توبرکلوزل  برای باراو(MSH)اداره علوم برای صحت
 درشهرنايروبی (IPPE) دريک ورکشاپ تحت عنوان فدراسيون بين المللی سازمان تنظيم خانواده1997سال 

 MOSTازآن زمان روند. به نشررسيد 1999 درسال MOST اولين بار چاپ رهنمود.کشورکينيا معرفی کرد
  .ولتی و سکتورخصوصی استفاده ميگرديدجهت تقويت مؤسسات د

  
 وسايل تداوم مديريت و اداره توبرکلوز برای پروگرام های يا MOSTسلسله ما خوشنود هستيم که آخرين طبع 

 برای توبرکلوز توسط MOSTرهنمود . تقديم ميداريمرا ) برای توبرکلوز MOSTروند (ملی کنترول توبرکلوز
 برای MOSTتهيه گرديد تا معلومات مکمل را درباره روند، مفکوره و وسايل پيدرو، جی، سوارز و سارا جانسن 

  . توبرکلوزفراهم نمايد
  

برای ما فرصت آزمون عملی اين وسيله را فراهم نمودند و درورکشاپ  و سازمان های که NTPما ازتمام تيم 
بخصوص تمنيات ويژه خويش  . اشتراک نمودند اظهارسپاس مينمائيم2008 الی 2004های تاييدی بين سال های 

 جمهوری دومنيکان، اکوادور، موزنبيق، ناميبيا، پاکستان، يوگندا و زامبيا؛ کارمندان صحی NTPرا برای تيم های
WHO کشورموزنبيق و يوگندا، تيم TBCAPا تقديم ميداريمبي نامي.  

  
   . برازميداريما)  پاکستانNTPرئيس(اظهارامتنان بی پايان خويش را بياد بود داکترحسن صديق

  
 Profamila/GFATM(اويلسی اکوستا : اشخاص ذيل تمجيد مينمائيمارزشمند پيشنهادات  همچنان ما ازنظرات و

مشاورحوزه وی  -اتحاديه بين المللی برضد امراض ريوی وتوبرکلوز(اديت آالرکون، )جمهوری دومنيکان –
TBLAC /(، ريحاب شيمزيزی)پيروTBCAP(، يوريکواگامی) گاناMO STAB/  سازمان صحی جهان
، اموسکوتوا ) برازيل(، لياکروپش) مشاور توبرکلوز-ژنيوا/سازمان صحی جهان(، گوليانوگارجيونی)پاکستان

)KNCVرئيس(بيلکيس مارسلينا،) کنياNTP –الوارومونروی، چينوی اوونا ) جمهوری دومنيکان ،
)MSH/SPS (محمد رشيدی ،)TBCAPمشاور ( کرستين والين، الوارويانيزدل ويالر، بارباراتوبين،) افغانستان

 – TBCAPمسول پروژه(همچنان ما ازکليرمودی).  اکوادور-مشاورتوبرکلوز(و داويد زواال)  چيلی-توبرکلوز
MSH/CHS ( وکرستين روگرز) مرکزتبادله دانش و افهام وتفهيمMSH ( بخاطرهماهنگی تمام اصالح متن و

  . مآمادگی چاپ آن اظهارسپاس مينمائي
  

سرمايه گذاری آنها درروند .  قدردانی مينمائيمUSAIDما ازحمايت اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده
MOST برای توبرکلوزتعهدات ايشان را دررابطه به مديريت خوب انعکاس داده و يک فکتورمهم دربهبود 

مينمايد تا نتايج  ها را کمک   سازمانUSAIDتقويت متداوم. سازمان ،عرضه و کيفيت خدمات صحی ميباشد
عمومی صحت را بهبود بخشيده و توانايی آنها را درفراهم نمودن کيفيت خدمات به مشتريان ايشان برای سال های 

  .زياد نيرومند سازيم
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xi 

  پس منظر
  

  
 گزارش داد که درحدود يک سوم نفوس جهان به ميکروب توبرکلوزمنتن شده و (WHO)سازمان صحی جهان

فعال شده (TB) توبرکلوزدرهرسال بيشترازهشت مليون تن مصاب به. درمعرض خطرگسترش مرض قراردارند
  . ودرحدود دومليون ازبين ميروند

  
 جهت کنترول مرض توبرکلوز درممالک روبه انکشاف، استراتيژی توقف توبرکلوز WHOبه اساس چارچوب

 عالوه برآن منابع مالی قابل مالحظه ازطريق وجوه . کشور قبول شده است183توسط وزارت خانه های صحت 
 مبارزه نمايد و چندين مؤسسه (GFATM) ، توبرکلوز و مالرياAIDS تا عليه مرضجهانی  راه انداخته شده

شتيبانی خويش را ابراز نموده اند که شامل مبارزه برضد توبرکلوز و  پ(MDGs)مقتدرازاهداف انکشافی هزاره 
رفت های اگرچه ارزيابی های جديد سازمان صحی جهان نشان ميدهد که پيش. استراتيژی توقف توبرکلوزميباشد

 فيصد 84.5( صورت گرفته است که ميزان تداوی موفقيت آميز%85زيادی درجهت توقف توبرکلوزبا هدف 
کامًال پائين بوده که ) 2006 فيصد درسال 61(، ميزان واقعه يابی حقيقی برای واقعات ساليد مثبت)2005درسال 

  .ميباشداهداف  فيصد 70تراز 
  

دريافت نموده اند  ليکن ) GFATM(ازهزينه جهانی  مالی و تخنيکی را با وجود آنکه بسياری ممالک تقويت 
برآورده   تا اندازه(DOTS)گسترش وسيع اگرچه . هنوزهم سطح ارتقا وتدام پروگرام ها به مشکالت مواجه است

  . خوب ضرورت داشته که دربسياری ممالک اين يک کارمشکل استمديريت شده است اما بازهم به 
  

ازجمله اسباب آن بشماررفته که سبب جلوگيری واقعه يابی و گزارش دهی واقعات توبرکلوز  دیزيافکتورهای 
  :   مشابه بوده وقرارذيل اندبا هم ميگردد اينها دربسياری ممالک 

  
  .(NTP) و مديريت ضعيف پروگرام های ملی توبرکلوزسازماندهی •
ايی و شفاخانه ها درعرصه کنترول عدم موجوديت سيستم ها وعرضه خدمات که برای مراکزصحی ابتد •

 . توبرکلوزفراهم ميگردد
 . درمراکزصحی عامه به شمول شفاخانه ها و مراکزصحی ابتدايیDOTSتطبيق ناکافی  •
  . DOTSدسترسی ناکافی به خدمات باکيفيت •
پالنگذاری واستفاده ضعيف معيارهای صحت عامه درقسمت واقعه يابی و اجرای نادرست معاينات بلغم  •

 .ی تشخيص مرض توبرکلوزبرا
 البراتواری جهت فراهم نمودن تقويت برای پروگرام های ملی کنترول عدم موجوديت شبکه های •

  . (NTPs)توبرکلوز
  . DOTSعدم موجوديت آگاهی عامه و دخيل ساختن جامعه درفعاليت های •
مات   و مراکزاکادميک درعرضه خد(NGOs) سکتورخصوصی، مؤسسات غيردولتیاشتراک محدود •

 NTPتوبرکلوزمنحيث يک بخش استراتيژی 
 درتمام سطوح بخصوص درآن کشورهای HIVهمکاری محدود ميان توبرکلوز و پروگرام های کنترول  •

 .  زياد معمول استHIVکه مريضی توبرکلوز و 
  

 TB) يکجا با پروگرام کمکی کنترول توبرکلوز(MSH)اداره علوم برای صحت جهت رسيدگی به اين مشکالت 
CAP) کارنموده تا انکشاف ظرفيت افراد ،  سيستم مديريت وسازماندهی و رهبری را تقويت نموده تا فعاليت های 

 برای MOSTروند.  و سکتورخصوصی توبرکلوز مدغم سازدBPHSاستراتيژيک پروگرام را درتمام سطوح 
 تا مديريت پروگرام های يدهد اجازه م برای مسؤلين پروگرام های کنترول توبرکلوزتوبرکلوزيک وسيله است که

  . خويش را ارزيابی نموده وبهترسازند
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وسايل تداوم مديريت  (MOST گسترش داد که بنام را برای ارزيابی مديريت يک شيوه اشتراکی MSHاساسًا 
 سيستم ها و پروسه های موجود مديريت کهسازد تا مؤسسات ذيربط را قادرياد ميشود ) واداره برای توبرکلوز

تطبيق اين رهنمود را  TBCAP با همکاری شرکایMSHدفتر. دنسازيش را ارزيابی کرده ونيرومند وخ
دهد ، ت مرض توبرکلوز را درجامعه کاهش  سرايو را بهبود بخشيده NTPضروری ميداند تا مديريت واداره 

. لوگيری نمايد را ج(MDR-TB)مرگ ومير ومصابيت ناشی ازتوبرکلوز را کم نموده و گسترش توبرکلوزمقاوم
 اين رهنمود تجديد نظرشده منحيث وسايل تداوم مديريت واداره برای پروگرام های ملی کنترول توبرکلوز

)MOST2004(کنون اين رهنمود جديدًا پذيرفته شده مديريت دراکوادورتا. دانسته شده است) ی توبرکلوز برا-
  . تطبيق شده استبصورت موفقانه ) 2008(ياو ناميب) 2007(، پاکستان)2005(، درجمهوری دومنيکان)2005

  
 مطابق به پالن کاری يک TBCAP پروژه 2006-2005 و سازمان صحی جهان با بوديجه سال MSHدفتر

 درکمپاال، يوگندا دايرگرديد، درورکشاپ 2006 اگست 11-9 به تاريخ کهورکشاپ سه روزه را سازماندهی کرده 
 بحث صورت گرفت و يک استگرام های ملی توبرکلوزبه آن مواجه مذکورراجع به چالش های مديريت که پرو

 معرفی نمودند تا نتايج متوقع را بدست آورده و پيامد های صحی را NTPشيوه جديد را جهت بهبود مديريت 
  . بهترسازد

  
ن سه بود همچنا) موزنبيق، ناميبيا، پاکستان، يوگندا و زامبيا(شاپ شامل پنج کشورجهانکشرکت کننده گان ور

تيم .  ازژنيوا اشتراک ورزيده بودWHOتوقف توبرکلوز  ازيوگندا و موزنبيق ويک نمايندهWHOکارمند صحی
 ، مسؤلين حوزه وی و واليتی توبرکلوز و کارمندان NTPهای مختلف کشورها به شمول مسؤلين پروگرام های

  . البراتوار توبرکلوزاشتراک داشتند
  

 رهنمايی NTP  و TBCAP با همکاری شرکای MSHمباحثه آن توسط ورکشاپ مذکور و تمام پروسه های 
پخش گسترده اين وسيله .  برای توبرکلوز معلومات دهدMOSTميشد تا دررابطه به رهنمود و وسايل روند

خدمات عرضه  ، مساعد خواهد ساخت تا فعاليت های مديريت خويش را تقويت بخشيده NTP را برای یفرصت
  . متداوم نگاه داردبشکل ام های خويش را روگر و پ بهترسازدخود را

  
 برای توبرکلوز انعکاس دهنده تجارب استفاده کننده گان و تسهيل کننده گان درآن کشورهای MOSTرهنمود

مورد آزمايش قرارگرفته است و ) جمهوری دمنيکان، اکوادور، ناميبيا و پاکستان(ميباشد که اين وسيله درآنجا 
  .  ضرورت داردDOTS و تطبيق استراتيژی  ما به گسترشNTPدانش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  

xiii 

  طرزاستفاده ازرهنمود
  

  
.  را درمورد مفهوم کلی، مراحل  و وسايل ارزيابی توبرکلوزارايه مينمايدMOSTاين رهنمود معلومات مکمل 

 توبرکلوز  برای کنترولMOSTهمچنان اين رهنمود تمام مواد ضروری را جهت راه اندازی ورکشاپ سه روزه
 را برای کنترول توبرکلوزبياموزند و يا کسانيکه برای MOSTبنًا کسانيکه ميخواهند برای اولين مرتبه. دربردارد

  .  جهت ارزيابی توبرکلوزآمادگی ميگيرند، ازين رهنمود استفاده نمايندMOSTبه راه اندازی 
  

   : مطالعه نماينديد  با بخش های مشخص اين رهنمود رابا استعداداستفاده کننده گان 
  

 برای روند توبرکلوز را MOST کسانيکه قراراست مسؤوليت (NTPs)رؤسای پروگرام ملی توبرکلوز •
 . نمايندمطالعه 48را درصفحه ) MOSTايجاد مديريت(به عهده گيرند بايد بخش

 
 ودند برای توبرکلوزرا اتخاذ نمMOST کسانيکه تصميم تطبيق(NTPs)رؤسای پروگرام ملی توبرکلوز •

 .، بايد سه بخش اول اين رهنمود را مطالعه نمايند
  

  مراحل برای توبرکلوز و رهنمايیMOST کسانيکه مسؤوليت راه اندازی ورکشاپ-تسهيل کننده گان •
 برای MOSTتعقيبی آنرا به عهده دارند، بايدتمام رهنمود را مطالعه نموده تا با زيربنا و مراحل

از همچنان آنها بايد . مراحل که درآن دخيل است، آشنايی حاصل نمايند آن و شتراکیافلسفه توبرکلوز، 
استفاده نمايند تا برای اشتراک کننده گان تذکرداده شده است  47تمام وسايل ورکشاپ که درصفحه 
 .ورکشاپ مواد الزمی را فراهم نمايد

  
ديريا منيجر، کوارديناتور، آمر  ممکن ازالقاب اداری مانند م(NTPs)دربعضی پروگرام های ملی توبرکلوز: نوت

  .ويا سايرالقاب مشابه استفاده شود
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I. دمهـــمق MOSTلوزـــــ برای توبرک 
  

 روند عبارت از)  برای توبرکلوزMOST(برای پروگرام ملی کنترول توبرکلوزوسايل تداوم مديريت و اداره 
 پروگرام ملی کنترول توبرکلوز با نتايج نهايی مساعدت برای سه هدف اساسی مديريتاست که جهت بهبود 

NTPs قرارذيل ترتيب شده است :  
 .ايت مرض درجامعهکاهش سر •
 .توبرکلوزمصابيت ومرگ وميرناشی ازکاهش  •
  .(MDR-TB)جلوگيری گسترش توبرکلوزمقاوم  •

  
  
  
  
  
  

 ساير  برای توبرکلوز چيست، چطورازMOST برای توبرکلوزتوضيح ميدارد کهرا  MOSTاين بخش رهنمود 
ايل يت مينمايد و چطور وسوبرکلوزفعال برای تMOST  متفاوت بوده ، چطورمديريتپروسه های ارزيابی 

   .ارزيابی ترتيب وتنظيم ميشود
  

MOSTبرای توبرکلوزچيست؟   
  

MOST پروگرام های ملی کنترول توبرکلوز را اجازه ميدهد  که استاشتراکی وروند  ساختار برای توبرکلوزيک
   .جود آوردپيشرفت خويش بو خويش را ارزيابی کرده و يک پالن کاری مستحکم را برای مديريتاجرات  تا
  

برای ايجاد يک محيط کاری خوب تمام بخش های پروگرام ملی کنترول توبرکلوز را يکپارچه ساخته ومديريت 
 را به NTPهمکاری ديدگاهکمک و وخدمات با کيفيت را حمايه کرده که بدينوسيله با خوب ومثبت همکاری مينمايد

لی توبرکلوز را کمک کرده  تا باالی بهبود فعاليت  برای توبرکلوزپروگرام های مMOST  روند.ارمغان ميآورد
 ازنگاه بنيادی، پروگرام  را درسه جهتNTP خويش منحيث يک وسيله  بهبود خدمات تمرکزکرده و مديريتهای 

    :سازدذيل متداوم  ومالی قرار
  

اروظيفوی ساخت. ميباشد) بنيادیتداوم ( وظيفوی قوی وانعطاف پذيردارای ساختار  با اداره خوبNTPيک  •
 مريضان توبرکلوز و جامعه برایمسؤليت های جديد   وکمک کننده هاتغييراولويت که دراش اجازه ميدهد 

 برای MOSTروند. نمايدبت را برای کارمندان صحی ايجاد پاسخ داده درحاليکه همچنان محيط کاری مث
همچنان  ختار وظيفوی اش را وتوبرکلوز به پروگرام ملی کنترول توبرکلوزاجازه ميدهد که ارزش ها و سا

 . ارتباط دارد ارزيابی نمايدمديريتآنعده سيستم های را که بصورت سنتی به 
 بتواند فعاليت های جاری خويش را تقويت تا با اداره خوب ازمنابع عايداتی مختلف استفاده کرده NTPيک •

 را کمک نموده که NTPلوز برای توبرکMOST .)تداوم مالی(کرده و به نوآوری های جديد توجه نمايد
 .  مالی و توليد عايدات مشخص سازدمديريتسطح انکشاف خويش را دررابطه به 

 و دهدبه نيازمندی های مريضان توبرکلوز پاسخ مينمايد که  راعرضه ی با اداره خوب خدماتNTPيک  •
رخواهد بود که درنتيجه موفقيت هايش قاد). تداوم پروگرام(نمايدروريات ساحات جديد را پيش بينی ض

 NTP برای توبرکلوزMOST روندبه اساس. دهد توسعه  خويش را، اجتماعی و جامعهبنيادیاساس 
ستراتيژی ها ، پالنگذاری ، نظارت و ارزيابی وسيستم های خويش راجهت عرضه  ، ميتواند ماموريت

  .خدمات ارزيابی نمايد

MOSTتمام سطوح  برای توبرکلوز برای NTPميباشد  
  

MOST استفاده ) ملی، حوزوی يا محلی( برای توبرکلوز ميتواند به هرسطح پروگرم ملی کنترول توبرکلوز
 توبرکلوز را بهبود توقفشود که هدف اش تقويت مديريت پروگرام بوده تا اينکه تطبيق وتوسعه استراتيژی 

  .بخشد
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سازگار ت خود را طوريکه الزامات جديد پديد ميآيد  موفق با اداره خوب بايد هميشه فعاليت های مديريNTPيک 
 يک نقش NTPرهبری . ارزيابی کند  باالی محيط تاثيرميگذاردNTP با فعاليت های MoH در کهتغييراتونموده 

  . اساسی را درترويج چگونگی ارزيابی متداوم و بهبودی دارد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دهپيش بينی ش برای توبرکلوز و نتايج MOSTورکشاپ 
  

 و NTPدرجريان اين ورکشاپ رهبری .  برای توبرکلوز را يک ورکشاپ سه روزه تشکيل ميدهدMOSTاساس 
 الزمی و پيشرفت های ، NTPانکشاف اجزای مديريت دررابطه به تا  دورهم جمع شده برگزيدهيکتعداد کارمندان 

يک گام نبوده بلکه پايان کار  اين ورکشاپ. توافق نظرنمايند هاهمچوپيشرفت ساختار يک پالن کاری جهت
 اصلی خويش نايل شود پس تمام کارمندان  برای توبرکلوزبه مزايایMOST هرگاه.  تغييراسترونددرجهت موثر

آنها بايد ضرورت تغيير را تشخيص داده ، . بصورت متداوم ادامه دهند آنرابايد درآن سهم گرفته و بعداز ورکشاپ 
   . بيق بهبودی کارروزمره خويش مساعدت نمايندبه پروسه مذکورتعهد کرده و درتط

  
بشکل  NTPبا اختتام اين ورکشاپ توقع برده ميشود که اشتراک کننده گان به اين موافقت رسيده باشند که چطور

نتايج مشخص قرارذيل . فعاليت های پالن شده داشته باشدوجهت پيشرفت وبهبود خود قادراست فعاليت نمايد خوب 
  : است
 . مشترک انکشاف مرحله فعلی اجزای مختلف مديريتارزيابی  •
 . يک لست اولويت بندی شده اجزای مديريت که درمدت زمان مشخص بايد بهبود يابدترتيب  •
 . توافق باالی اهداف که جهت بهبود هربخش مديريت است •
خاص  پالن عملی جهت رسيدن به اهداف، مشخص ساختن فعاليت های گسترده، وقت، منابع  و اشداشتن •

 .  که بتواند شواهد موفقيت را فراهم نمايددانستن معلوماتبرای تطبيق اين فعاليت ها وهمچنان 
 کرده و پيشرفت ها را رهبریرا  رهبر وتيم تغييربرای توبرکلوز که بتوانند تطبيق پالن عملی تعين •

 . دمونيتورنماي
آنعده کارمندان : کلوز برای توبرMOST پيگيری ورکشاپجهتيک لست فعاليت های قصيرالمدت  •

NTP و آنعده که به دارند که با منابع موجود متيوانند اجرا کنند ، آنعده که به جستجوی منابع اضافی نياز 
 .  نيازخواهد داشته باشندNTPمعاونت تخنيکی ازخارج 

وپيگيری فعاليت ) توسط تليفون يا پست الکتريکی(موافقتنامه دررابطه به کمک تسهيل کننده ها •
 برای توبرکلوز که معموًال برای مدت شش ماه يا يکسال بعد ازختم ورکشاپ صورت MOSTیها
 . گيردمي

  

MOSTلوزفعاليت های مديريت و بهبودی را ترويج ميدهد برای توبرک  
  

MOST برای توبرکلوز به رهبری NTP)  به سطح ملی، حوزه وی و محلیمسؤلين ديپارتمنت هارئيس و  (
ملی، محلی و  (NTP کارمندان تمام سطوحرا آغازنمايند که دربرگيرنده اجازه ميدهد که يک روند تغيير 

  : آنهاتا اينکه  ،فعاليت دارند باشدبا هم يدی که يکجا وهمچنان مراجع ذيربط کل) متوسط
 . شناسايی نمايندNTPاهميت مديريت خوب را برای موثريت وبقا طويل المدت  •
 .وضعيت فعلی اجزای اساسی مديريت را ارزيابی نمايند •
 .بيشترموثر سازد دريافت نمايندرا  NTPتغيرات امکان پذيری که بتواند  •
 . رش داده تا اين تغييرات را تطبيق نمايندپالن های مشخص را گست •
 . د که بهبود مديريت را تقويت نمايندداشته باشيکارمندان را  •
  . نمايندنظارت  با گذشت زماننتايج را  •
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   برای توبرکلوزMOSTتفاوت های 
  

ش ازحد معلومات و چک لست ها تعداد زياد ارزيابی های سنتی باالی ارزيابی کننده های خارجی، جمع آوری بي
  شده ليکن اکثرًا باعث ايجاد يک پالن کوتاه مدت برای پيشرفت زياده هزينباعث پيشنهادات و درنتيجه .  دارنداتکا

 ميخواهد که تغييرازطريق يک ساختاراشتراکی  و برای توبرکلوز ازين حالت متفاوت استMOST  روند.ميگردد
 رًا فونمايند وبعدًاايجاد شود که اعضای کارمندان يک وسيله راجهت جمع آوری معلومات تجارب خود استفاده 

 و با استفاده ازتحليل وتجزيه خويش يک پالن عملی مستحکم را جهت پيشرفت ها معلومات را تحليل وتجزيه کرده
تغييرات هدفمند را درمديريت که ندرتًا ازطريق پيامد های  برای توبرکلوزMOSTوباالخره روند . بوجود آورند

تعقيبی برای مدت شش الی يکسال بوده تا واحد صورت ميگيرد مشخص ميسازد؛ روند مذکورحاوی فعاليت های 
  . پيشرفت را بررسی کرده و هرنوع تغييرات الزمی را درپالن های عملی ايجاد نمايد

  
  : را حمايت مينمايد ايجاد شودNTPدرفکتورهای کليدی که تغيير   برای توبرکلوزMOST ساختارهمچنان
.  صورت ميگيردNTPتوسط کارمندان برای توبرکلوزتوسط يک تيم خارجی نه بلکه MOSTارزيابی  •

اين ارزيابی خودی به کارمندان اجازه ميدهد  که چالش های مديريتی را که آنها به آن مواجه اند دريافت 
 . نمايند

• MOST برای توبرکلوزاشتراکی بوده خالقيت و بينش کارمندان NTPآماده ميکند را . 
• MOST که ازباال به پائين تطبيق ميشود بيشترازايجاد  برای توبرکلوز نظربه رأی دادن ها يا قوانين

اين شيوه واضح ميسازد . توافق نظر درتصاميم که جهت پيشرفت های مديريت است استفاده مينمايد
 .ازآنهای که جهت تطبيق تصاميم تقاضا خواهد شد آنها خودايشان درايجاد همان تصاميم دخيل اند

• MSOTرهبران متعهد درتمام سطوحبه همکاری های شديد و  برای توبرکلوزNTPرئيس و .  نيازدارد
 برای توبرکلوزمتعهد شده MOST بايد ضرورت تغيير را درک نموده ، با روند مسؤلين ديپارتمنت ها

به   بايد به راه های مختلف رهنمايی شوند تاکارمندان. سازندمطابق به آن عياروکارمندان خويش را 
نماينده استفاده ازنظريات خويش منحيث با و نقش نماينده روند تغيير نظريات خويش ، با ايفا نمودن کمک

 . روند تغيير را بوجود آورندتمام کارمندان خود با تغيير و با شريک نمودن تعهدات 
  

 را جهت پيشرفت درعرصه های پالن عملی حقيقی برای توبرکلوزيک MOSTاشتراک کننده گان ورکشاپ 
  . ندمشخص شده نيازمندی آماده نماي

  
 برای توبرکلوز اشتراک کننده گان بخش های مديريت را که اولويت دارد MOSTدرجريان ورکشاپ  •

يکجا يک پالن ثابت راجهت مشخص ساخته تا بهبود يابد، اهداف رابرای همان بخش ها شناسايی نموده و 
ذير را برای پالن مذکور فعاليت های قصيرالمدت و امکان پ. تطبيق فعاليت های عاجل طرح نمائيد

 . مشخص ميسازداشخاص مسؤل ، وقت و منابع الزمی آن معرفی  ، با معينهرهدف 
 اين يک طريقه . مدغم گرددNTP سايرپالن های عملياتی با برای توبرکلوز MOST روندپالن عملی •

وثر است که تطبيق آنعده پالن ها را نظربه شکل مجزا و يکعده فعاليت های بی ارتباط ازطريق مديريت م
  . مساعدت مينمايد

 برای توبرکلوز تعين نموده MOST يک تاريخ را جهت پيگيری فعاليت های NTPدرجريان ورکشاپ  •
که هدف اش بررسی پيشرفت ها درجهت اهداف ، تجديد نظرآنعده بخش های مديريت که اولويت کمتر 

 . داشت و مشخص ساختن هرنوع ضروريات جديد ميباشد
 

 وآنها را بدست آورده برای توبرکلوز شيوه است که معلومات را ازکارمندان MOSTمات وسيله جمع آوری معلو
  . های خويش به موافقت برسندارزيابی رابطه بهدرو کمک مينمايد که معلومات را تحليل وتجزيه کرده 

 منحيث NTPبه چيزهای که درباره فعاليت های مديريت راجع شيوه مذکوربه کارمندان اجازه ميدهد  •
 وشريک نمودن دانش بين همکاران تبادل افکار ميان اشتراک کننده. استفاده نمايندازآن واهد ميدانند ش

گروپ ها را قادرميسازد  تا بخش های مديريت را به سرعت بدون يک روند جمع آوری طويل معلومات 
 . تحليل وتجزيه نمايند
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بررسی  مديريت نظربه بخش های به  دررابطهNTPاين شيوه کارمندان را درارزيابی مراحل انکشاف •
 .  دخيل ميسازدموجويت و عدم موجوديت يک بخش

  
   برای توبرکلوزمنفعت حاصل نمايد؟MOST ميتواند ازNTPچطور

  
درصورتيکه رئيس و منفعت حاصل نمايد  برای توبرکلوزMOST ميتواند ازNTPتجارب ما نشان ميدهد که 

   :ده سازندذيل را برآور دوشرط مسؤلين ديپارتمنت ها
  .نظرمتعهد باشنداتفاق وتصميم گيری با خودی ارزيابی آنها در .1
کدام موانع که خارج ازکنترول درصورتيکه مديريت خويش را حتی ميتواند  که مؤسسه باشندد قآنها معت .2

 . باشد بهبود بخشندموجود آنها 
  

 بصورت مکمل مطالعه نمايند ، با  بايد اين رهنمود راNTP و MOPH شرط اول تصميم گيرنده های دررابطه به
 با کارمندان وسايرمراجع ذيربطرا  کامل خويش توضيح پروسه های رهنمود احساس راحتی نموده و رضايت

 برای توبرکلوز را موثربسازيم روسای MOSTبخاطرکه تجارب . نشان دهندکليدی که درپروسه دخيل اند 
MOPH و NTPت را بحث کرده و ، موضوعاقمند نظريات کارمندان هستند عال بايد نشان دهند که آنها صريحًا

 بايد مانند سايراشتراک NTP هنگاميکه يکبار روند براه افتاده رئيس .بشنوندرا شمول انتقادات تمام معلومات ب
 را درمورد اظهار گاناينچنين اشتراک درفضای دموکراتيک هراس اشتراک کننده . کننده ها شرکت ورزد

 تعهد رهبران هنگاميکه کارمندان وسايرمراجع ذيربط. شودوباعث ايجاد پيشنهادات غيرمعمول مينظرازبين برده 
ايفا کرده که باعث خويش را دررابطه به تغييرمالحظه مينمايند پس آنها تشويق شده تا نقش خويش را درايجاد تغيير

  . بهبود مديريت خواهد شد
  

تصاميم خويش   افکار و از برای توبرکلوز MOSTه های روند شرط دوم الزم است که اشتراک کننددررابطه به
بصورت واضح .  دريافت نمايدNTPعملکرد های مديريت سيستم و استفاده کرده تا راه های اساسی را جهت بهبود

يک محدوده قانون و  ها درNTPتعدادزياد .  نخواهد بودNTPتمام چالش های که مشخص شد تحت کنترول 
و  NTPsطورمثال. که توانايی های آنها را جهت تعديل يکتعداد فعاليت مديريتی محدود ميسازدعملياتی کارنموده 
درسطح ملی که  ممکن دريابند که بسياری ساحات مديريت آنها توسط مقامات دولتی مراکزصحی دولتی

(MOPH) تعين شده استکارمينمايندآنها با  ، بورد های ملی ، يا مؤسسات بين المللی .  
  

قابل مديريت بهبود  توانايی ايجاد  NTP ازين محدوديت های پاليسی ومقرراتی مديران وکارمندان مجزا اگرچه
 را NTP برای توبرکلوزکمک مينمايد که اين تصميم گيرنده ها اجراات مديريت فعلی MOST . دارندمالحظه را

  .ايندآن جهت بهبود بخشد موافقت نمارزيابی نموده و باالی راه های که اجراات و فعاليت های پالن شده را در
  

  ارزيابیبا وسايلآشنايی 
  

 برای توبرکلوزساحات اساسی مديريت را مانند ماموريت، ارزش ها، ستراتيژی، MOST  روندوسايل ارزيابی
  .اين ساحات مديريت قرارذيل تشريح شده است. ساختار، سيستم ها و سايراجزای پروگرام توضيح ميدارد

  
اموريت رهنمايی ، انسجام  و م.  ايجاد آنرا بيان ميدارددليلعبارت ازهدف اش بوده و NTPوريتمام: ماموريت

اين نکته اصلی است که کارمندان ستراتيژی ها را . مفهموم تصاميم وفعاليت ها را به تمام سطوح فراهم مينمايد
ی که ميدانند و بصورت و درجهت مسيرعمومی حرکت مينمايند و باالی چيزتعين کرده، اهداف را ايجاد 

همچنان آنها را تشويق کرده تا ظرفيت خويش را گسترش داده و باالی . عالی اجرا مينمايند تمرکزميکنندبسيار
 چرا ما اجرا ميکنيم و چه ميکنيم؟:  به اين سوال جواب ميدهد که NTPماموريت برای. چالش های جديد فايق آيند

MOST برای توبرکلوزميتواند NTPو درصورت موجوديت اموريت خويش را ارزيابی کند ک کرده که م را کم
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ايجاد  قابل استفاده باشد کامًال شناخته شده بوده و پالن کرده تا يک ماموريت را که مرتبط ،تغيير الزمی را اش 
  . نمايد

  
رزش ها اين ا. تشکيل ميدهدماموريت او را اساس که  است یاصول عبارت ازعقايد وNTPارزش های  :ارزش ها

اين ارزش ها مانند يک راهنما . دان شکل ميدهدن بوده ويک اساس را برای تعهدات کارمNTPبيانگرفعاليت های 
 و کارمندان يکجا درجهت مسؤلين پروگرام تا نشان دهد و راه ها را نمودهعمل کرده تا استراتيژی ها راهدايت 

 با NTPعقايد وقواعد اساسی که تمام کارمندان: هند که  به سوال ذيل پاسخ ميدارزش ها. ماموريت فعاليت نمايند
 ميتواند ارزش NTP برای توبرکلوزMOST  ازطريق چيست؟ نمايد رهنمايیهايشان راهم شريک نموده وفعاليت 

بعدًا درصورت ضرورت يک پالن را برای وضاحت ارزش ها و دادن های اساسی خود را ارزيابی کرده و
  . يب دهدمسؤليت برای کارمندان ترت

  
 که بايد  استجهت مشخص ساختن اهداف وفعاليت های شيوه های گسترده NTP های تيژیاسترا: ستراتيژی

چطورما موفق خواهيم :  به اين سوال جواب ميدهد که NTP های ستراتيژی.دهد را انجام NTPماموريت واهداف
 ميتواند ستراتيژی های فعلی ايشان NTP برای توبرکلوزMOST ورکشاپ توسط شد وبه کجا ما ميخواهيم برويم؟

  سازگاردبا ماموريت خو هرنوع تغييرالزمی را پالن نموده تا اينکه استراتيژی های خويش را  نموده وارزيابیرا 
باشد تا به خواست های  و قادر احساس مسؤليت نمايد ضروريات مريضان توبرکلوز و اجتماع درمقابل، ساخته

  . ضان توبرکلوزپاسخ دهداجتماع، جامعه و خدمت مري
  

.  بصورت قانونی دريک مملکت سازماندهی يا ايجاد شده استNTPساختارمربوط ميشود به اينکه چطور: ساختار
ليت ها و راه های است که تصاميم مهم ايجاد شود و ؤساختاروظيفوی شامل مقامات رسمی، تقسيم وظايف ومس

 به طريقه NTPآيا : ساختار به سوال ذيل جواب ميدهد که . دبگيرنليت ؤمستصاميم مذکور جهت اجرای کارمندان
 NTPيک ؟تسهيل نمايد  که ميخواهد برود  راچيزی را که ميخواهد اجرا کند وجایسازماندهی شده است که 

 کند و راه های را پالن نمايداستفاده کرده تا ساختاروظيفوی خويش را ارزيابی  برای توبرکلوزMOST  ازميتواند
به حدی انعطاف پذيرباشد تا بازهم تاررا به حدی تقويت نمايد تا ستراتيژی ها و ماموريت را انجام دهد و که ساخ

   .ليت رادرتمام سطوح ترويج دهدؤاينکه تصميم گيری ها و احساس مس
  

 . اجازه ميدهد تا کارهای خويش را اجرا نمايدNTPسيستم ها وظايف وابسته به هم بوده که به : سيستم ها
MOST مورد مالحظه قرارميدهد تشکيل ميدهد برای توبرکلوزسيستم های را که بخش های کليدی مديريت را .

چه به ما :  به اين سوال جواب ميدهد که سازمانیسيستم های. اين سيستم ها درصفحه بعدی تذکرداده شده است
کمک نمايد ميتواند  NTPز برای  برای توبرکلوMOST کمک کرده ميتواند که فعاليت های خويش را انجام دهيم؟

 نمودهپالن دارد برای ازدياد کفايت و موثريت را که اولويت درجه اول که اين سيستم ها را ارزيابی کند و تغييرات 
  .وانجام دهد

  
 همچنان . وجود دارد که خيلی حايزاهميت ميباشندNTP سايربخش های پروگرام هم در: سايربخش های پروگرام

MOSTرکلوز پروگرام  برای توبNTP افهام وتفهيم پروگرام حمايتکنترول توبرکلوز؛ را دررابطه به تحقيقات ،  
ارزيابی   و نگهداری ادويه توبرکلوزتراک جامعه برای کنترول توبرکلوز؛ پالن اش؛ (ACSM)بسيج اجتماعیو

  .مينمايد
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بخش قابل اندازه گيری تقسيم نموده است  30 برای توبرکلوز هرساحه اين مديريت را مجموعًا به MOSTوسايل
  : که قرارذيل ميباشد

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  برای توبرکلوزMOST بخش های ارزيابی شده مديريت توسط وسايل
  

  ماموريت
   درآن موردو دانشماموريت موجوديت 

  
  ارزش ها

   آنو بکاربرد وريتمامموجوديت 
  

  ستراتيژی
  ارتباطات با ماموريت وارزش ها

 ارتباطات با استراتيژی توقف توبرکلوز
   HIV & AIDSکنترول های ارتباطات با پروگرام 

  ارتباطات با مريضان توبرکلوز و جامعه
  

  ساختار
   کردنبنيادی
  مسؤليت و صالحيتسطح 

  افهام وتفهيم
  ليت هاؤنقش ومس

  تصميم گيری
  

  مسيست
  پالن ستراتيژيک

  پالن عملياتی ساالنه
  مقررات وطرزالعمل ها برای وقايه، کشف ، تشخيص، تداوی و مراقبت توبرکلوز

   DOTSپوشش نفوس و جغرافيايی 
  مديريت قوای بشری

  انکشاف رهبری
   کارمندانتريننگ

  جمع آوری معلومات عملياتی و اپيديمولوژيکی:مديريت معلوماتی
  تفاده معلومات عملياتی و اپيديمولوژيکیاس: مديريت معلوماتی
  مونيتور وارزيابی

  نظارت
  مديريت تدارکات

  مديريت مالی
  بسيج منابع

  قواعد و طرزالعمل ها برای البراتوارهای توبرکلوز: اطمينان کيفيت
  

  سايربخش های پروگرام
  تحقيقات برای کنترول توبرکلوز

   (ACSM) ، افهام وتفهيم و بسيج اجتماعیتقويت
  جامعه برای کنترول توبرکلوزمشارکت ن پال

  حفظ ونگهداری ادويه جات توبرکلوز
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MOST برای توبرکلوز  
  

رکشاپ يکتعداد کارمندان را و. يک ورکشاپ سه روزه ميباشد برای توبرکلوزعبارت ازتدويرMOSTجزاساسی 
 NTPهم جمع مينمايد که شامل رئيس، تيم تخنيکی دارند دورNTPليت مديريت را درتمام بخش های ؤکه مس

همچنان . ، حوزه وی ومرکزی باشدوسايرکارمندان صحی به سطح محلی) داکتر، نرس، تکنيشن البراتوار(
 که دروظايف مديريت روزمره NTP که فعاليت های مديريت ايشان متأثرميشود يا درکارمندان سايرمراجع ذيربط

 مشترک را به اساس تجارب انفرادی خويش ايجاد مفکورهاين ها يک . ل شوندممکن شام خويش مشکالت دارند
  .  اولويت دارد بهبود بخشدNTP يک پالن شده تا ساحات را که برای مديريت ايجادنظريات آنها سبب . مينمايند

  
و اين افکاررا درجريان ورکشاپ اشتراک کننده ها افکار خود رادررابطه به اجراات فعلی مديريت ابراز مينمايند 
آنها اولويت . بين يکديگرشريک ساخته ودرجهت يک تغييرکه بتواند اجراات را بهبود بخشد به توافق نظرميرسند

رای ساختن اين تغييرات تعين کند، دهند که اهداف وفعاليت ها رابد کرده ويک پالن کاری را گسترش هارا ايجا
  . دنباشل ؤمستطبيق پالن مذکوردر که نمايند را انتخاب  و افراداطمينان حاصل کرده پالن مذکور ازتطبيق

  
 برای اينکارالزم است که بصورت دقيق نظارت: دشواراستمغلق و کار برای توبرکلوزMOSTتسهيل ورکشاپ 

؛ منحيث يک منبع برای افراد و گروپ های کوچک درسرتاسرورکشاپ خدمت   را اجرا کردو مباحثات داغداشته 
وعاجل را برای اشتراک کننده ها هنگاميکه آنها ازيک مودل به مودل ديگرآغازمينمايند فراهم کرد و اسناد دقيق 

 يک تيم  بصورت معمول نشان ميدهد که بشکل واضحًا فوايد داشتن دو تسهيل کننده راMOSTتجارب گذشته. کرد
را  و چندين نيازمندی همزمان ميل کرده و هرنظارت را تائيد مينماينديکجا کارمينمايند وهريک ازمهارت ها را تک

 ميتواند باشد حتی يک تسهيل کننده همکارکه دارای تجربه کمتر.دن شريک ميسازبا همموفقانه ورکشاپ برای 
  . اشتراک کننده ها وگروپ های کوچک را درتکميل فعاليت ها وترکيب مدارک ايشان کمک کند

  
   برای توبرکلوزMOSTمراحل 

  
 قبل آغازاز برای توبرکلوزMOST اما روند محسوب ميشودفعاليت اساسی درجمله باوجود آنکه تدويرورکشاپ 

 ورکشاپتدويرآمادگی، مرحله  ، مالقات ها جهت تدويرورکشاپ(بعدی الی چهارمرحله ختم ورکشاپيافته و بعداز
MOSTهرجدول ذيل خالصه فعاليت های است که درجريان. بدياادامه مي ) برای توبرکلوز و مرحله پيگيری  

  . مرحله صورت ميگيرد
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   برای توبرکلوزMOSTمراحل 
  

  فعاليت های کليدی  مرحله
مالقات ها جهت تدوير 

   ورکشاپ
 برای MOST پروگرام ملی توبرکلوزروسا وزارت صحت عامه و  •

 برای MOSTتا مشخص سازند که آيا  کردهبررسی توبرکلوز را 
 .  مناسب استNTPو MOPHتوبرکلوز درين وقت برای 

 دررابطه به يک موافقتنامه با تسهيل کننده های که معاونت NTPرئيس •
ورکشاپ و تدويرآمادگی، (تخنيکی را درجريان تمام مراحل پروسه 

 .فراهم مينمايند مورد بحث قرارميدهد) پيگيری
يکی از کارمندان : نمايد يک رهبررا برای تغييرتعين NTPرئيس  •

   .انتخاب شوده ازداخل ورکشاپ برجسته برای تغيير ک
 . اشتراک کننده گان ورکشاپ را تعين مينمايدNTPرئيس  •  آمادگیمرحله 

امتحان تحريری اشتراک کننده مصاحبه ها و با اجرای تسهيل کننده ها  •
  .گان ورکشاپ را بررسی مينمايند

 :بدی يارماهداف ذيل تدوي بخاطر  برای توبرکلوزMOSTورکشاپ سه روزه     ورکشاپتدوير 
 اکنون مادرکجا قرارداريم؟: ارزيابی وضعيت مديريت •
 به کجا ميخواهيم برويم؟: تعين اهداف •
 ؟.چطورما تغييرات الزمی را اداره خواهيم کرد: تغييرآغاز •
  چطورما به اهداف خود رسيده ميتوانيم؟ : گسترش پالن عملی •

 : پيگيری بعدازورکشاپ ممکن حاوی مطالب ذيل باشد  پيگيری
 . هيل کننده ها يک گزارش تحريری ورکشاپ را تقديم نمايندتس •
 وتسهيل کننده ها باالی يک موافقتنامه برای هرنوع فعاليت NTPرئيس •

 . های پيگيری اضافی بحث نمايند
 و تيم تغييرتمام کارمندان را اطالع داده که آنها را درپالن NTPرئيس •

 .  برای توبرکلوزدخيل ميسازندMOSTهای تغييرروند
 برای توبرکلوز را درپالن MOST وکارمندان پالن عملیNTPرئيس •

 .مدغم سازندخويش های عملياتی ساالنه 
 .  وتيم تغييرتطبيق پالن عملی را رهنمايی مينمايدتغييررهبر •
آنرا حسب ضرورت وتيم تغييرتطبيق پالن را نظارت کرده و تغييررهبر •

 . تجديد نظرمينمايند
• NTPپيگيری  MOSTمعموًال ( کلوز را دريک وقت مشخص برای توبر

  .مينمايدبررسی ) شش ماه يا يکسال بعد
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II. MOSTبرای توبرکلوز و روند تغيير  
  

هرنوع تغييرقابل مالحظه چالش های بزرگ را .  برای توبرکلوزسبب ايجاد يک تغييرميشودMOSTروند موفقانه
  NTP برای توبرکلوز رئيسMOSTعهد به قبل ازت.  وتمام کارمندان به ارمغان ميآوردNTPبه رهبری

  : وسايرتصميم گيرنده های وزارت صحت عامه بايد ازمسايل ذيل آگاه باشند
• MOST ميباشدمتداوم روند تغييردرجهت  برای توبرکلوزيک گام. 
ناراحتی ميان کارمندان و سايرمراجع  را ايجاد نمايد که ممکن سبب ی بايد تغييراتNTPجهت بهبود  •

 . شودذيربط
 .باشدخواهد  وتداوم اين تغييرات ضرورت آغاز برای رهبری نيرومند •
 .  بايد ازعملکردهای مديريت خوب استفاده نمايدNTPجهت بهبود عملکردغيرموثرمديريت، برنامه •
 برای توبرکلوز را درکارهای MOST وقت زياد را خواهد گرفت تا تاثيراتNTPيک پروگرام برای  •

 .مالحظه نمايدخويش دمات و تداوم پروگرام وباالخره باالی خ
  

  برای توبرکلوزرا بيان داشته ونقش رهبروتيم تغيير را درMOSTاين بخش رهنمود اصول اساسی تغييرروند
 برای توبرکلوزرهبری MOST همچنان بيان ميدارد که چطور. برای توبرکلوزتشريح ميداردMOSTتطبيق

  .نظيم مينمايدموجود ومودل مديريت را جهت بهبود نتايج صحی ت
  

   اساسات تغيير
  

 کارمندان تحميل بدون رهنمايی  MOPH يا NTPازقدمه های باالبايدالبته که تغيير صورت گرفته ميتواند و تغيير
ليکن هنگاميکه به اين شکل ارايه شود هرنوع تغيير مهم با عدم پذيرش يا مقاومت کارمندان مهم صحی . گردد

  . مقابل شده ميتواند
  

  برای توبرکلوز درنتيجه تبادل نظرآزاد و کوشش های موفقانه جهت رسيدن به توافق نظرازMOSTييرروند تغ
 برای توبرکلوزچهاراصل خوب ايجاد شده اداره تغيير سازمانی را MOSTروند .  حصول شده ميتواندNTPداخل 

  : مجسم ميسازد
  

 مشکل خواهدخودش احتماًال بسيار يردرجهت تغي:  به چالش های حقيقی سازمانی رسيدگی نمايدروند تغييربايد
 NTP و باالی توانايی است برای حل مشکالت بسيارمهم تغييرعمومًا کارمندان هنگاميکه درک ميکنند که . باشد

 برای توبرکلوزاين اصل را با MOSTروند. تاثيرنموده تا مطابق به ماموريت عمل نمايد بايد تغييررا تقويت نمايند
 بکاربرده تا ساحات تغييررا مشخص NTP بدون درنظرگرفتن کارمندان خارج ازNTPندان خود استفاده ازکارم

 با رهبروتيم تغييربرای تمام کارمندان NTP برای توبرکلوز الزم ميداند که رئيس MOST روندهمچنان. سازد
 برای MOST  را که منتج به روند تطبيقجزئياتموضوعات متقدم مديريت، استدالل منطقی برای تغيير و 

  . توبرکلوزميشود واضح سازد
  

 که  استشامل آنهای مراجع ذيربط:  کليدی رهنمايی شودتوسط مراجع ذيربطباشد و" ازخودما"تغييربايد  روند
.  تطبيق مينمايندNTP وMOPHل بوده وهم آنهای است که همان تصاميم را درؤدراتخاذ تصاميم درمورد تغييرمس

 تغييرباشند اينها بايد تغييرات پيشنهاد شده را روندد تقويت کننده و تطبيق کننده خوب برآنعده افراد که ميخواهن
 برای MOST درروند .محسوب نمايندمذکور روند  اساسی موفقيت درکامًال پذيرفته و خود را منحيث يک بخش

بنًا درورکشاپ سهم شند باتوبرکلوزاين گروپ احتماًال بايد شامل کارمندان باشد که مسوليت های مديريتی داشته 
روند تغييراند بخاطريکه اين آنها اند که ارزيابی مديريت را پيشبرده ، " مالک"اين کارمندان کامًال . بگيرند

آنها بعداز .  گسترش ميدهندNTPمشخص ميسازند که تغييربايد صورت گيرد، و پالن ها را با حمايت کامل رئيس
 کمک خواهند کرد تا روند تغيير را بفهمانند، تقويت NTPتمام سطوح ورکشاپ دربسيج نمودن همکاران خويش در

  . و تطبيق نمايند
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 اهداف ومقاصد NTPبعضًا : باشد نتايج قصيرالمدت ميتواند نقطه عطف درجهت تغييرات گسترده واساسی
بهترخواهد . می باشدامکان پذيرنرابرای تغييرترتيب مينمايد که بسيارسطح بلند داشته وکارمندان درک مينمايند که 

مرحله به مرحله درامتداد آن اندازه پيشرفت ها را  بودکه اهداف بزرگ را به بخش های کوچک تقسيم کرده و
 گسترش داده برای توبرکلوزبخاطرطرح شده است که تغييرات کوچک و امکان پذيررا MOST .گيری نمود

  . بدهد را بطرف مراحل بلند ترانکشاف حرکت NTPو
  

 نميتواند تغييرات قابل مالحظه را با NTP: نقش ومسؤليت واضح تقويت شودييربايد توسط کارمندان با روند تغ
 است که الزمجهت پيگيری روند تغيير و نظارت پيشرفت .  عادی و مختص ايجاد نموده وادامه دهدنظارت

ضاوت شده بتواند که تا چه اندازه برای يک يا دو فرد تعين نمائيم تا اجراات آنها قبه مدت طوالنی ليت ها را ؤمس
 وتيم تغييرکه ازتغيير برای توبرکلوزتوسط رهبرMOST  روند پالن عملی.آنها دررهنمايی روند تغييرموفق هستند

  .  ميگردد تعين شده اند نظارت و مونيتورNTPطرف رئيس
  

 برای MOST خش ورکشاپيک ب  توبرکلوز را تقويت مينمايد ليکن برایMOST تغييرتمام روند اساساتاگرچه 
 MOST روندتجارب موفقانه.  تخصيص داده شده استNTPتوبرکلوز مشخصًا برای تهيه تغييرات پيش بينی شده 

 ادامه مدت طوالنیبرای توبرکلوزتغييرات را به ميان خواهد آورد که به ذات خود درجريان ورکشاپ آغازشده و 
  . خواهد يافت

  
    ـر و تيــــم تغييـتغييررهبــــر

  
اکثرًا اشتراک کننده گان دررابطه به تغييرات بسيارمهم درقسمت تغيير موافقت نموده و ورکشاپ را به پايان 

با مجلس ايجاد ميشود ميتواند تدوير روحيه که توسط يکبار.ميرسانند ليکن درحقيقت اين تغييرصورت نميگيرد
  .  تغييرات پيشنهاد شده فراموش شودبرگشت اشتراک کننده گان به کارروزمره ايشان ازبين رفته و

  
 MOSTقبل ازآخرين مرحله روند.  برای توبرکلوزباالی اهميت پيگيری تاکيد مينمايدMOSTدرحاليکه روند

 برای توبرکلوزمسؤل شناخته MOSTبرای توبرکلوزمسؤليت های افراد مشخص شده و جهت تطبيق پالن عملی
  . ميشوند

  
موده وکامًال موضوعات و پالن ها را فهميده اند آنها بخاطر رهنمايی درتطبيق کارمندان که درورکشاپ اشتراک ن

 البته ازهراشتراک کننده توقع برده ميشود تا درتطبيق تغييرات .پالن عملی مستقيمًا مسؤليت را به عهده ميگيرند
پ های  ومسؤليت آخری مربوط گرو نمايند مساعدت برای توبرکلوزMOSTموافقت شده درجريان ورکشاپ

رهبرتغييرتوبرکلوزصالحيت دارد که تصاميم را دررابطه  . توبرکلوزبرای رهبرتغييروتيم تغيير: کوچکترميشود
وتيم تغيير برای تغييررهبر. به پالن عملی اتخاذ کرده و او بايد مسؤليت را برای تطبيق پالن مذکوربه عهده بگيرد

.  ايجاد نمايندNTPيشرفت های چشمگير را درسطح توبرکلوز بايد بصورت قابل مالحظه تالش نموده تا پ
  .  يکی ازعوامل کليدی درموفقيت اين روند ميباشدNTP وحمايت رئيسجوابگويیدرحاليکه 

  
دربسياری اوقات . رهبرتغييربرای توبرکلوز ممکن است به اساس يکی ازچندين طريقه پيشنهاد شده انتخاب شود

گهگاه رئيس ترجيح ميدهد که اين تصميم به . ايی مينمايد اين شخص را قبل ازورکشاپ شناسNTPرئيس
تأخيرافتاده و موقع دهد که تسهيل کننده ها اشخاص واجد شرايط را جهت ايفای اين نقش درجريان ورکشاپ 

اعضای تيم تغييراکثرًا .  ويا برای اشتراک کننده ها اجازه دهد که رهبر مذکوررا انتخاب نمايندمشخص ساخته
 کننده گان درجريان مرحله چهارم ورکشاپ هنگاميکه آنها پالن های عملی را گسترش ميدهند توسط اشتراک
 که رئيس و مسؤلين به هرحال رهبر وتيم تغييربرای توبرکلوز انتخاب ميشوند ليکن الزم است. انتخاب ميشود

اين تقويت شامل کاستن و تعويض .  انتخاب  مذکور را تائيد کرده و کامًال او را تقويت نمايندديپارتمنت ها  قبًالً 
يکتعداد وظايف قبلی تيم تغيير به سايرکارمندان بوده تا اينکه اعضای تيم مذکورجهت اجرای مسؤليت های جديد 

  .خويش وقت کافی داشته باشند
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توبرکلوز را به عهده گرفته که درينصورت اشتراک کننده گان ورکشاپ روند تغيير  نقش رهبرNTPبعضًا رئيس
    .    تا متيقن شد که روند مذکورموفقانه به پيش ميرودنماينديد موافقت با
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  رهبری و اداره برای تغييرسازمانی
  

 های که NTPتجارب نشان ميدهد .  متعهد ضرورت داردمسؤلين ديپارتمنت هاايجاد تغييرسازمانی به رهبران و
قادراند که فعاليت های مديريت رابهبود بخشيده ، يک محيط خوب  عالی دارند یمسؤلين ديپارتمنت هارهبران و 

اين تغييرات سازمانی مساعدت مينمايد که عرضه .  پاسخ دهندMOPHکاری را ايجاد کرده و درتغييرفضا در
ارايه  NTP ميان بخش هایمودل ذيل ارتباطات را . يابدنهايی کارپروگرام ارتقا خدمات بهبود يافته وتاثيرات 

ارا  نتايج متوقع خويش نقش مساوی را دحصول درNTPاين مودل بيان ميدارد که رهبری و مديريت . دميدار
  . ميباشند

  

  
  تصويراز رهنمود مديران رهبری کننده

  يک کتاب برای بهبود عرضه خدمات صحی
 (MSH)اداره علوم برای صحت

  

  :خصوصيات رهبرتغييربرای توبرکلوز
 

  : رهبرتغييربرای توبرکلوزفردی است که خصوصيات ذيل را داشته باشد
  

 .  پاسخگويی واحساس مسؤليت درين مقام •
 

 .  و تعداد زياد کارمندانهامسؤلين ديپارتمنت   ، NTPداشتن اطمينان وشناخت رئيس •
  

 . داشتن توانايی اثبات شده درجهت رهبری يک تيم بخاطراهداف مشترک •
 

  .  NTPداشتن مفکوره برای ضرورت تغيير درفعاليت های مديريت  •
 

 . برای توبرکلوزMOSTاشتراکی روند نمودن ايشان به شيوه تعهد  •
 

 . لش هاعالقه گرفتن دروظايف با آگاهی کامل دررابطه به چا •
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 ن بغرنج شده ميرود طورمثال امروزکارميکند به طورروزافزوNTPکه مؤسسات صحی به شمول وضعيت در
دربسياری ممالک تمرکززدايی و اصالحات بخش صحت مسؤليت بيشتررا برای پروگرام های محلی واگذارنموده 

 در تمام مسؤلين جهت رسيدن به اين چالش ها .هداف چالشی را ترتيب نموده وبه نتايج قابل پيمايش دست يابنداتا 
 را  رهبری و مديريت خوب ميتواند يک دگرگونی را بوجود آورده و آنهاعملکردهایسطوح بايد دريابند که چطور
 قادرخواهد بود تا به نيازمندی ها و NTPبا پياده نمودن اين فعاليت ها درعمل . سازددراجرای اين فعاليت ها قادر

ه وباالخر  پاسخ داده ، يک فضای خوب کاری را ترويج دهدMOPHجامعه و ضروريات مريضان توبرکلوز، 
 برای توبرکلوز با تمرکزاشتراکی خويش يک فرصت را برای MOSTروند. تداوم خويش را بهبود بخشد

 خويش را درهنگام ساختارتيم  فراهم مينمايند تا پيشرفت های مديريتNTP مسؤلين ديپارتمنت هاکارمندان و 
مک کرده که بصورت  را کMOPHاين پيشرفت ها  . و پالنگذاری نمايندمشخصکاری و مهارت های رهبری 

  . قابل مالحظه دربهبود نتايج صحی مردم مساعدت نمايد
  

برای توبرکلوزتذکرداده شده MOSTفعاليت های رهبری ومديريت سالم درذيل بصورت خالصه مطابق به روند 
درصفحه " چارچوب رهبری و اداره" تحت عنوانتوضيحات مکمل دررابطه به فعاليت های رهبری و اداره . است
  . تذکرداده شده است83

  
   رهبریمراحل

  
 و NTPپروگرام و کمک کننده های، ماحول کاری بصورت متداوم بوده وهميشه مواظب رهبران خوب  :بررسی

  .تشخيص ميدهندخويش را  ونيرومندی های  ها ارزش ها، ضعفتارا بررسی نموده خود 
  
 نموده تا ضرورت تغييررا ررسیب راNTP رئيس پروگرام ملی توبرکلوز برای توبرکلوزMOSTرونددر

 دررابطه به ماموريت، ارزش ها با سايرمؤسسات بررسی NTPبعدًا اشتراک کننده های ورکشاپ. سازدمشخص 
بعدازورکشاپ آنها بصورت متداوم شواهد اثرگذارتغييرمديريت را . دندريافت نماي را تا مشکالت وچالش ها نموده

  . که تطبيق شده است بررسی مينمايند
  

 NTPرهبران قوی خود وهمکاران خويش را درقسمت ماموريت، استراتيژی ها، اولويت ها و چالش های: تمرکز
  . متمرکزميسازند

  
 بخش آنعده الزم است که  واشتراک کننده گان ورکشاپNTP رئيسبرای برای توبرکلوزMOSTروند درجريان 

آنها درجريان ورکشاپ . شناسايی نمايند مهم استخيلی  NTPاجراات ودست آورد هایدرهای مديريت را که 
 واهداف را گسترش ميدهند که درآينده ميخواهند به آن نايل شوند که قبًال آن ساحات اولويت کمترداشته و اولويت ها

 باالی تعين نمودند به وظايف روزمره خويش بازگشت وقتيکه آنها بعدًا. به آن ها کمتررسيدگی صورت ميگرفت
  .ت تمرکزخويش را ادامه خواهند داداولويت های مديري

  
رهبران خوب متيقن ميشوند که تمام کارمندان مشترکًا باهم کارنموده تا فعاليت های را که با : سوق دادن

  . هماهنگ است انجام دهندNTPماموريت، ارزش ها ، ستراتيژی و منابع 
  

 و کارمندان را بسيج سازد تا  کرده برای توبرکلوز حاصلMOST حمايت کارمندان را در روند NTPرئيس
اشتراک کننده گان درجريان .  برای توبرکلوزاشتراک ورزندMOSTبشکل يکپارچه و سازنده درورکشاپ

را بوجود آورد غيير تممکنورکشاپ خودايشان را درجهت يک پالن عملی سوق دهند ومنابع الزمی را که 
 برای توبرکلوز MOSTهبری نموده تا فعاليت های  خود را رNTPبعدًا آنها سوق دادن همکاران. مشخص سازند
 يکپارچه سازند وپالن را به پيش NTP برای توبرکلوز را بداخل پالن ساالنه MOSTپالن عملی را انجام دهد؛ 

   .ببرند
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رهبران قوی باعث تشويق شده با چالش ها مبارزه کرده وخالقيت،ابتکاروآموزش کارمندان را : الهام بخشيدن
  . مايدتقويت مين

  
 ارتباط داشته که آنها  برای توبرکلوزبه يکپارچگی، اعتماد وابتکار اشتراک کننده گانMOST موفقيت ورکشاپ

 هنگاميکه .به تغييرات موافقت شده تعهد داشته باشندتا خودايشان را بصورت يک گروپ يا انفرادی الهام ميبخشد 
 و MOPHدرسرتاسررا خويش  همکاران NTPرئيس يکجا باآنها به وظايف روزمره خويش برميگردند بايد 

NTP  وعالقه خويش را درتعهدات گسترده الهام بخشندNTPبرای تغييرابرازدارند  .  
  

   مراحل مديريت
  
 و مطابق به آن منابع را تخصيص ل المدت و کوتاه مدت را تعين کردهمديران خوب اهداف طوي: گذاریپالن
  .دنميده

  
توبرکلوزاشتراک کننده ها درتمرينات گسترده پالنگذاری جهت پيشرفت های  برای MOSTدرجريان ورکشاپ

بعدًا آنها مهارت های پالنگذاری خويش را استفاده کرده تا پالن عملی خويش را بداخل .  متوقعه دخيل ساخته شوند
  .  مدغم سازندNTPپالن های ساالنه وطويل المدت

  
 ها و روندهای  کاری را ايجاد کرده تا فعاليت های موثررا مديران خوب ساختاروظيفوی، سيستم: سازماندهی

  .تقويت کرده و پاسخگويی را تامين نمايد
  

 ، رهبران شوندتغييرسازماندهی اشتراک کننده ها بايد بخاطرروند  برای توبرکلوزMOSTدرجريان ورکشاپ 
 سايرمواد ومنابع ضروری را مشخص د که آنها  پالن عملی را نظارت کرده وهزينه، وقت وينتغيير را انتخاب نما

  . سازماندهی نمايد بعد ازورکشاپ رهبرتغييربايد فعاليت های را که برای تطبيق پالن ضروری ميباشد. بسازند
  

خوب سيستم ها را يکپارچه ميسازد، پروسه کاری را هماهنگ کرده وپالن ها را مطابق شرايط مديران : تطبيق
  . دنتنظيم مينماي

  
 توبرکلوز اشتراک کننده گان، رهبرتغيير وتيم تغييرتطبيق مديريت تغييرات را در برای MOSTبعدازورکشاپ

  .  نظارت مينمايدNTPسرتاسر
  

 وبا استفاده ازيافته ها مديران خوب کنترول نموده ودررابطه به نتايج و پيشرفت ها غورمينمايند: نظارت و ارزيابی
  . زمی را بوجود ميآورندرافراهم کرده و تغييرات ال) بازدهی(فيدبک

  
 برای توبرکلوزاشتراک کننده ها بداخل پالن عملی فعاليت های  الزمی را جا داده تا MOSTدرجريان ورکشاپ

رهبرتغيير و کارمندان تعين شده  بعد از ورکشاپ. دننتايج وپيشرفت ها را جهت تطبيق پالن نظارت وارزيابی نماي
  .  درميان ميگذارندNTP وMOPHج را با تصميم گيرنده هایاين فعاليت هارا مونيتورکرده و نتاي
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III.  مراجع ذيربطهای نقش  
  

MOST اين مراجع ذيربط مشتمل اند . ذيربط شناخته شده ارتباط ميگيرد برای توبرکلوز به اشتراک فعال مراجع
وهمچنان )  محلی به سطح ملی ، حوزه وی و سطح انتخاب شدهمسؤلين ديپارتمنت هارئيس و (NTPبررهبری

اعضای خدمات صحی بخش خصوصی، از NTP  ممکنطورمثال،.  با آنها وابسته استNTPسايرادارات که 
 دعوت نمايد تا دريک قسمت روند ، پوهنتون ها و مؤسسات خيريه)دکتوران، نرس ها وغيره(انجمن علمی

يا ديپارتمنت های  MOPH ه نمايندگان سايرسطوح عالی رتبNTPهمچنان امکان دارد . مذکورحصه بگيرند
 ، HIV/AIDSنماينده گان پروگرام :طورمثال( کارمينمايند NTPوزارت صحت عامه را که بسيارنزديک با 

  . سازدخيل درين عرصه د) يا پروگرام جزام پروگرام تطبيق واکسين و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   NTPنقش رهبران
  

مهم . استوار است NTPمسؤلين ديپارتمنت ها و  برای توبرکلوزباالی تعهدات کامل رئيس MOSTاساس روند 
درپالن عملی جا داده است را نيست که ورکشاپ  تا چه اندازه موثراست يا تا چه اندازه افکاراشتراک کننده ها 

  .   صورت گرفته نميتواندNTPتغييرات هدفمند بدون حمايت واقعی و دوامدار رهبرانبايد متذکرشد که ليکن 
  

  قبل ازورکشاپ
 
 برای  توبرکلوز استفاده MOST حاال از NTP برای مشخص ساختن اينکه آيا:  برای توبرکلوزMOST نستندا

.  برای توبرکلوزآشنا شوندMOST به تمام بخش های روندNTPیمسؤلين ديپارتمنت هانموده است بايد رئيس و 
واند وچه کرده نميتواند، هنگام که  برای توبرکلوزچه کرده ميتMOSTاينکاربه آنها کمک خواهد کرد تا بدانند که 

 برای توبرکلوزموفق شد چه اتفاق خواهد افتاد، کدام منابع ضرورت است و چه نقش را رئيس و MOSTروند
  .  دريکتعداد رويداد ها بصورت کامًال اشتراکی ايفا خواهند کردمسؤلين ديپارتمنت ها

  
همچنان آنها . مطالعه نمايند" MOSTايجاد مديريت" عنوان تحت48مديران اين معلومات را ميتوانند درصفحه 

 برای توبرکلوز را به MOST ها که مسؤليت NTPدرصورتيکه خواسته باشند ميتوانند با رهبران مؤسسات و 
 دفتر.  را تسهيل مينمايند صحبت نمايندتوبرکلوزبرای MOST  يا روندMOSTعهده دارند يا مشاورين که 

MSH مديران ميتواند ارتباط روسا وNTPرا با اين منابع برقرارداشته وهمچنان به سواالت آنها درباره  MOST 
  .برای توبرکلوزپاسخ دهد

  
  برای توبرکلوزMOSTدرک نمودند که درباره  NTPیرئيس ومسؤلين ديپارتمنت هازمانيکه : اتخاذ تصميم
 برای توبرکلوزرا به MOSTوند  رNTP بهترميتوانند تصاميم خوب را درباره اينکه چطور پس آنهادانسته اند

 آنها بايد بصورت محتاطانه مالحظه کنند که آيا تغييرمديريت بصورت قابل مالحظه . اتخاذ نمايندعهده بگيرد
   . داشته باشد وتداوم اش د ويک تأثيرمثبت باالی فعاليت ها را بهترسازNTPميتواند اجراات 

  سه نوع مرجع ذيربط
  

MOSTبرای توبرکلوز مشتمل است برمسؤليت های سه مرجع ذيربط  :  
 NTPرهبری  •
 اشتراک کننده گان ورکشاپ •
 تسهيل کننده گان •

برای هريک ازمراجع ذيربط اين رهنمود نقش ومسؤليت هايشان را قبل ازورکشاپ، درجريان و بعد از 
  .ورکشاپ مشخص ميسازد



MOSTللل  برای توبرکلوز  
......................................................................................................................................................  

 وسايل تداوم مديريت واداره برای توبرکلوز 15 

 برای MOSTبعدازاتخاذ تصميم درباره آغازروند: انتخاب تسهيل کننده گان و تعين يک کارمندهمکار
 برای توبرکلوزرا به طريقه MOST بايد تسهيل کننده گان را جستجونمايد که تجارب NTPتوبرکلوزرهبری

 نسبت به کارمندان ترجيح ميدهند که NTPبسياری روسای. باشدبسيارزياد مفيد  NTPتوضيح دهد که برای
ه نمايند تا روند مذکوررا رهنمايی نمايد و دانسته شده است که تسهيل کننده های ازتسهيل کننده گان خارجی استفاد

برعالوه رئيس بايد . دننمايد تمام اشتراک کننده ها راحاصل خارجی خوبتر قادراند که اهداف را بيان داشته و اعتما
را درقسمت مسايل لوژستيکی  تعين نمايد که تسهيل کننده ها NTPتيم تسهيل کننده يک کارمند همکار را ازداخل 

  . منحيث يک منبع قبل ازورکشاپ ودرجريان آن کمک نمايد
  

 بايد با تسهيل NTPی مسؤلين ديپارتمنت هابعدازمباحثه و عقد قرارداد رئيس و: کارنمودن با تسهيل کننده گان
آنها . شتراک نمايند برای توبرکلوزاMOST کارمند همکاری نموده تا درورکشاپ25 الی 12کننده گان درانتخاب 

بايد درهمين هنگام يک رهبرتغيير راانتخاب کرده ويا انتظارکشيده واجازه دهند که رهبرتغيير ازداخل ورکشاپ 
  روند دررابطه بهباالخره آنها درتاالرنشسته وبا شريک نمودن آزادانه نظريات تجارب خود را. انتخاب شود

MOSTپاسخ دادن به سواالت تسهيل کننده ها وارايه معلومات . ارندبيان ميد صحبت  برای توبرکلوزدريک بار
  .  معلومات حاصل نمايندNTP ده ها را مساعدت نمايد که درمورداضافی ممکن تسهيل کنن

  
اين روند  بايد تمام کارمندان را آگاه سازد که چه اتفاق می افتد و چگونه NTPرئيس: آکاه ساختن کارمندان

 برای توبرکلوز انتخاب شده اند MOST آنعده کارمندان که برای اشتراک دروکشاپ. مفيد خواهد بودNTPبرای
تسهيل کننده ها . ضرورت به توضيحات اضافی راجع به مسؤليت ها درجريان وبعدازورکشاپ خواهند داشت

  . ميتوانند نوت های مشرح را برای اشتراک کننده ها وسايرافراد ورکشاپ فراهم نمايند
  

  ورکشاپدرجريان 
  

 آنها خود . بايد درسرتاسرورکشاپ حاضر ودخيل باشدNTPیمسؤلين ديپارتمنت هارئيس و: اشتراک کامل وآزاد
تعهد کامل خويش  آنها بايد. فکرنمايندبايد  و نظربه استادان منحيث آموزنده گان همکارانرا نظربه آمرين منحيث 

اسخ دادن بدون جنبه دفاغی اثبات نمايند البته مهم نيست را به آزادی ابرازداشته و اين تعهد را باگوش دادن دقيق وپ
دهی ايشان رهبران کمک خواهند کرد  ارايه پاسخبا . که سايراشتراک کننده گان کدام نوع نظريات را ارايه مينمايند

  . که ترس اشتراک کننده هارا درباره اعتراف به ناکامی هايشان و يا انتقاد شدن ازبين ببرد
  

  بعدازورکشاپ
  

به را  الزم است که حمايت مادی ومعنوی NTP یمسؤلين ديپارتمنت هارئيس و : فراهم نمودن تقويت متداوم
 هستند که NTP برای توبرکلوز اين رهبران MOSTدرجريان تمام مراحل. دوتيم تغييرفراهم نمايتغيير رهبر

شرفت های يش را استفاده کرده تا پتشويق نمايندکه افکارواراده خوي بصورت بسياربهتر کارمندان را ميتوانند
  .  جهت فايق آمدن به موانع دريافت نمايندیسازنده رامشخص ساخته و راه ها

  
 الزم است که رهبرتغييرتوبرکلوز را تقويت کرده تا NTPدرمرحله پيگيری برای رئيس: فراهم نمودن پيگيری 
سال براه انداخته تا پالن و پيشرفت ها  يک  برای توبرکلوزرا درظرف شش ماه وياMOSTاو يک ورکشاپ ديگر

 رهبرتغيير را  درين مرحله رئيس بايد ازآخرين اطالعات آگاه بوده تا.را برای بهبودی بيشترمديريت بررسی نمايد
  .شود مساعدت نمايدهرزمانيکه ضرورت 
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  نقش اشتراک کننده ها
  

که ) NTPبه شمول رئيس(اشتراک کننده گان انداگرچه همکاری تسهيل کننده ها بصورت انفرادی است ليکن اين 
اين يکی ازاشکال . بيشترين بخش فعاليت ها را درجريان ورکشاپ انجام داده وبعدًا روند تغيير را نظارت ميمنايند

حتی کارمندان، مراجع ذيربط ديگر وآنهای که ( برای توبرکلوز را ازسايرانواع ارزيابی MOSTاست که 
  .و روند پالنگذاری تشخيص ميدهد) هرخارجی را درخواست ميکنندارزيابی کننده های ما

  
  قبل ازورکشاپ

  
 برای توبرکوزاشتراک کننده ها درباره MOSTجهت ارايه بهترروند :  برای توبرکلوزMOSTدانستن روند

مات جهت حصول نتايج بايد معلوهدف و نتايج پيش بينی شده ورکشاپ ، پيامدهای متوقع برای هرمودل و فعاليت 
، قبًال مطالعه کرده بايد) يل کننده گانتسهازنوت های داده شده برايشان توسط (را آنها اين معلومات . داشته باشند

  .  دارند بيان نمايندNTPسواالتی را که دارند بپرسند وهرنوع نظريات که درباره تسهيل کننده ها و رهبری
  

 برای MOSTنيکه امکان داشته باشد تسهيل کننده گان روندهرزما: فراهم نمودن معلومات برای تسهيل کننده گان
توبرکلوزبا هريک ازاشتراک کننده گان ورکشاپ مذکور يابصورت انفرادی ويا بشکل گروپ های کوچک 

هرگاه اجرای مصاحبه امکان ندارد يا تسهيل کننده ضرورت دارد که معلومات بيشتررا بدست . مصاحبه نمايند
پرسشنامه به . اک کننده ها تقاضا ميشود که پرسشنامه تحريری را خانه پری نمايندآورد درين صورت ازاشتر

هرشکل که ترتيب شده باشد اشتراک کننده گان ميتوانند با فراهم نمودن پاسخ های درست و دقيق درقسمت سواالت 
  .  همکاری بيش ازحد نمايندپرسيده شده 

  
  درجريان ورکشاپ

  
 وآنها . برای توبرکلوزباالی بينش انفرادی اشتراک کننده گان تمرکزمينمايدMOSTورکشاپ: اشتراک کامل وآزاد

نقطه نظرات به را وادارميسازد که ارزيابی های خويش را محتاطانه ياداشت کرده، به يکديگردقيق گوش فراداده ، 
درين حال . شد برسندخوب وبد مختلف توجه کنند و به اساس شواهد به يک نظريه واحد که همه آنرا قبول داشته با

تا بصورت آزاد درمقابل آمرين بلند رتبه صحبت کرده ونکات ضعيف : الزم است که آنها خطررا بپذيرند 
 آينده يکتعداد بخش ها قبول تغييراترادراجراات گذشته آنها بيان نمايند ويا مسؤليت های جديد را جهت اداره 

وبرکلوزرا توانايی، خالقيت، آزادی، تشويق و احترام  برای تMOSTدرحقيقت اساس ورکشاپ روند . نمايند
  .  متقابل اشتراک کننده گان ورکشاپ تشکيل ميدهد

  
  : بعد ازورکشاپ

  
هنگاميکه ورکشاپ پايان يافت اشتراک کننده ها نقش های مختلف را : رهبران درتطبيق تغييرات دخيل باشند
ضای تيم تغييرخواهد باشند وحتی آنهای که درين تيم نيستند يکتعداد آنها اع. درتطبيق پالن عملی بازی خواهندکرد

 NTPازآنها توقع برده خواهد شد که دررهبری وظايف . الزم است که بايد منحيث يک عضوتغييرفعاليت نمايند
  : مطابق ذيل سهم بگيرند

بررسی پيشرفت ها درنتيجه تغييرات پالن شده تغييرات وهمچنان بررسی عکس العمل های همکاران  •
 .درتمام سطوح زمانيکه تغييرمعرفی ميشود

  . NTPتمرکزباالی تغييرات موافقت شده  •
 . سوق دادن همکاران ايشان درجهت تغيير •
 . الهام بخشيدن همکاران با تعهدات و کارشديد ايشان •
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  يل کننده گاننقش تسه
  

استفاده وسايل آسان بوده ومودل های تطبيقی وفارم .  برای توبرکلوزساده بنظرميرسدMOSTدراولين نگاه روند
 باوجود اين يک تيم  ماهر وحساس ميتواند تمام تفاوت ها را ميان يک .ها يک تسلسل منطقی را تعقيب مينمايد

درحصول اجراات به سطح بلند و عرضه  را NTPند  برای توبرکلوزو تجربه که ميتواMOSTتجربه سطحی 
تسهيل کننده گان بايد فعاليت های ذيل را انجام داده تا پروسه را درحرکت آورده . خدمات بهترتشويق نمايد تميزدهد
يکتعداد اين وظايف را بصورت مشترک انجام داده ومتباقی را ميان آنها ممکن .و نتايج موفقانه آنرا مالحظه نمايند

  . تقسيم نمايند گراندي
  

  قبل ازورکشاپ
  

 برای MOSTاولين وظيفه تسهيل کننده اينست که کامًال با هربخش روند:   برای توبرکلوزMOSTدانستن روند
تا متيقن شوند که اساسات آنها بايد سرتاسراين رهنما را بصورت دقيق مطالعه کرده .  داشته باشدتوبرکلوزآشنايی

 ، اشتراک کننده گان NTPدانسته اند، همچنان بايد نقش خود ، نقش رهبریرا  برای توبرکلوزMOSTوروند
تسهيل کننده گان صرف با اين طريقه ميتوانند خود را بارئيس . وتيم تغييرتوبرکلوز را بداندتغيير ورکشاپ، رهبر

  .نمايند سازگارساخته و درمقابل  هرگونه سوال پاسخ ارايه NTPیمسؤلين ديپارتمنت هاو
   

درباره وزارت   تا حدامکانهمچنان الزم است که تسهيل کننده : NTPستن درمورد وزارت صحت عامه ودان
اينچنين معلومات .  ، درباره اهداف، تاريخچه ، ويژگی ها، اجراات و وابستگی آن بداندNTPصحت عامه و

ارشات مالی، ارزيابی ها ، وگز) طرزالعمل ها، قواعد وغيره(مقدماتی ميتواند با مطالعه اسناد قانونی،تخنيکی
تسهيل کننده گان نه تنها ازين معلومات برای استفاده درکارخويش .  بدست آيدMOPH/NTPمطالعات و نشرات

 تا آنها موضوعات اساسی را مشخص بلکه همچنان جهت مساعدت اشتراک کننده گان ورکشاپ استفاده نمايند
  . ند را تقويت نمايNTP آن رسيدگی نمايند وساخته وبه

  
برای  MOST روند جهت اجرای NTPرئيس که درباره تعهداتيک  : NTPرهبریآشنايی وآموزش از

 کننده ها بايد مطمين شوند که تسهيل. مشکوک است ممکن جهت اتخاذ تصميم کمک را جستجو نمايدتوبرکلوز
 تسهيل کننده بايد بعدًا.  مطالعه نموده است48درصفحه " MOSTايجاد مديريت "موضوعات را تحت عنوانس رئي

 ترتيب نموده تا روند مشخص یمسؤلين ديپارتمنت ها وNTP رئيس ،MOPHيک يا دومالقات را با مقامات
MOSTواضح ساخته و ازسايرارزيابی های  که ممکن  برای توبرکلوز رابيشترNTPصورت ميگرفت  درگذشته 

درعين زمان مالقات .  حات مبهم روشنی می اندازد و درساداده تدويراين مالقات ها به سواالت پاسخ .دنمايتفريق 
با پرسيدن سواالت حساس، گوش فرا تسهيل کننده  . مذکورمعلومات مهم را به تسهيل کننده ها فراهم مينمايدیها

 برای MOST آماده است که روندNTPنظارت باتوجه کامل قادرخواهد بود تا تصميم بگيرد که آيا دادن دقيق و 
  . گيرد عهده توبرکلوز را به

  
  شود برای  توبرکلوزآغازMOSTميخواهند که  مسؤلين ديپارتمنت ها و NTP ، رئيسMOPHهرگاه مقامات

درينصورت . آنها بايد سه فصل اول اين رهنما را مطالعه کرده ومطمين شوند که درين مورد خوب فهميده اند
  . ا به امضا برساندنامه ر  بحث کرده وموافقت NTP وMOPHتسهيل کننده ميتواند با 

  
 که نمودتعهد  ودانست برای توبرکلوز را MOST روندNTPهنگاميکه رهبر: آشنايی اشتراک کننده گان ورکشاپ

آنها ممکن نظريات . مطمين نباشندکامًال ممکن ورکشاپ   مستعدگان، اشتراک کننده تطبيق نمايدروند مذکوررا 
که يک رويداد هميشگی ارزيابی ها وپالن ها داشته باشند  برای توبرکلوز منحيث MOSTمتردد درباره روند

  تسهيل کننده های که توسط رئيس.خواهد داشت NTPباالی دگرگونی اندکی  وباالی وظايف ايشان عالوه شده 
NTPحمايت ميشود ميتوانند روند MOSTدهندقدماتی تشخيص ش های م برای توبرکلوزرا ازروی اين تال .

 آماده )48صفحه(را " MOSTايجاد مديريت"برای اشتراک کننده های ورکشاپ نوت هایتسهيل کننده ها بايد 
    .نمايند
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تا باهرشرکت کننده انجام داده را تسهيل کننده گان بايد تمام تالش های خود : آموختن ازاشتراک کننده گان ورکشاپ

نيکه  تسهيل کننده نظريات مهم خويش مصاحبه روبه رواشتراک کننده ها را اجازه خواهد داد زما. دنمصاحبه نماي
 حايزاهميت است که NTPدرقسمت رهبری. بيان نمايد ابرازميدارد ترديد ونگرانی خويش را NTPبرای را 

تسهيل کننده ها قضاوت نکرده ، صداقت را تشويق کرده وبرای اشتراک کننده ها درقسمت محرميت موضوع 
هرگاه مصاحبه . بيان کرده و يک فضای اعتماد را ايجاد مينمايد همچومباحثات معلومات مهم را. اطمينان بدهد

. تا معلومات مشابه را جمع آوری نمايدامکان ندارد تسهيل کننده ميتواند يک پرسشنامه تحريری را ترتيب نموده 
 ضميمه دربعضی اوقات تسهيل کننده ها امکان دارد پرسشنامه تحريری را قبًال توزيع نموده وبعدًا با مصاحبه ها

  .   رهنمود دربخش پالن تسهيل کننده گان دريافت شده ميتواند اين22حه سواالت پيشنهاد شده درصف. خواهد کرد
  

 کارنموده تا مطمين شوند که تمام آمادگی های NTPتسهيل کننده گان بايد بايک کارمند همکارتعين شده  :ترتيبات
اغذ فلپ چارت با سه پايه فلزی ، قلم های مارکر، ک(ورکشاپ يعنی ترتيبات اتاق های مالقات، تدارکات
 . ازقبل گرفته شده است ودرصورت امکان غذا وترانسپورت)پروجکتور، کمپيوتر، پرنتر، ماشين فوتوکاپی وغيره

  ميتوانند که نوت های ورکشاپ را برای اشتراک کننده ها طوريکهNTPتسهيل کننده ها و کارمند همکار
 همچنان هرنوع ،آماده نمايندو  کردهصحافی فوتوکاپی ووان مواد ورکشاپ ذکرشده  تحت عن 47درآغازصفحه 

برای اشتراک کننده ها ) معموًال چاپ دوباره مواد ازمنابع خود تسهيل کننده ها(اسناد ضميموی را که فکرمينمايند 
ه فلپ چارت ها، پرده  اين وقت مناسب است که ترتيبات قبلی را فراهم کرد مثًال تهي.مفيد است تهيه نمايند

پروجکتورتا مودل های مختلف را که درورکشاپ ارايه ميشود نمايش داده بتواند طوريکه همه اين مسايل درين 
  . رهنما دربخش پالن تسهيل کننده بيان شده است

  
  درجريان ورکشاپ

  
 MOST روندرزيابیتسهيل کننده بايد بصورت واضح توضيح دهد که چطوربايد وسايل ا : توضيح روند ارزيابی

 اين کاراهميت خيلی .برای توبرکلوز را تکميل کرده  و کدام شواهد مشخص قانع کننده ارزيابی را تشکيل ميدهد
مهم داشته زيرا که کيفيت ارزيابی توسط اشتراک کننده های بشکل انفرادی تکميل شده که باالی مباحثات و 

  روندداشته باشيم تسهيل کننده بايد کامًال با وسايل ارزيابیرا ين کاربخاطريکه توانايی ا. پالنگذاری بعدی تاثيردارد
MOST53صفحه .  برای توبرکلوزآشنايی داشته باشد.     

  
 تمام اشتراک کننده نظرياتالبته فعاليت بسيارمهم تسهيل کننده ها اينست که متيقن شوند که : تشويق اشتراک کامل

ساختارورکشاپ به ذات خود اشتراک عمومی .  دقيقًا شنيده ميشودNTPدردرنظرگرفتن مقام وموقف آنها بدون  ها
جهت تقويت تاکيد .  تشويق مينمايدرا با نظريات مستقل هرفرد و شريک نمودن نظريات درگروپ های کوچک

 اين مطلب را درآغازورکشاپ بيان نمايند که نظريات همه يکسان اهميت داشته  تسهيل کننده ها بايددراشتراک
تسهيل کننده ها متيوانند گروپ های کوچک را . شنيده شود تا به يک توافق نظراساسی نايل شويمتمامًا يد وبا

 را به صحبت تشويق کرده واند آنها خاموش اشتراک کننده گان که نظارت کنند يعنی مساعدت کرده که خودايشان 
ممکن ضرورت باشد  . گوش دهند بيشترويش را که بسيارسخن ميزنند يادآوری نمايد که به سايرهمکاران خیآنها

 زمانيکه مباحثات ايشان با صحبت های بلند مختل ميشود اشتراک کننده ها گروپ به اين چنينکه تسهيل کننده گان 
  .ياد آوری نمايندًا متکرر

  
ل چون گروپ های مختلف با سرعت های مختلف کار مينمايند تسهي: اداره وقت، انعطاف پذيری و تعادل روند

ند وبايد درصورت درگروپ های کوچک فعاليت ميک اشتراک کننده  چطورهرحساس باشند کهکننده گان بايد 
تسهيل کننده گان ممکن بدانند مشکالت که . ضرورت گروپ ها را مساعدت نموده که فعاليت خويش را پيش ببرند

ايشان را به مباحثات غيرموثرضايع درسرراه وجود دارد ميتواند سبب پريشانی اشتراک کننده گان شده وانرژی 
تا ازآنها بااشتراک کننده گان صحبت کنيم ويا هرزمان ديگرخيلی مهم است که درختم هرروز . خواهد ساخت

بشنويم که ايشان درباره پيشرفت ورکشاپ چه احساس مينمايند تا تعديالت مونيتوری را حسب ضرورت درتقسيم 
  .اوقات بياوريم
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 بنابرين پالن عملی . فعاليت های گذشته ايجاد ميشود برای توبرکلوزبه اساس نتايجMOSTهرفعاليت درورکشاپ
اين مسوليت تسهيل کننده است که . ترتيب ميگرددگذشته که قبًال صورت گرفته است درنتيجه فعاليت های مشترک

ربعدی جهت ساختن پالن  روند رانگهداشته تا که اشتراک کننده گان بتوانند نتايج هرفعاليت را دردوجريان درست
  . عملی نهايی استفاده نمايند

  
تا يکجا تسهيل کننده گان دربخش های متعدد ورکشاپ الزم است که اشتراک کننده گان را کمک کرده  :ترکيب

 اين توانايی ترکيب گروپ را مساعدت خواهد کرد که تمرکز. براه اندازندث های مختلف را با برداشت مشترک بح
  . شرفت حفظ نمايدخويش را درپي

  
 برای توبرکلوزاحساسات قوی را ايجاد ميکند و ناسازگاری های طويل المدت MOSTاکثرًا روند: رفع اختالفات

آشکارنمودن اين نارضايتی منحيث يک وسيله برطرف کننده موانع . را که چشم پوشی شده نميتواند رهنمايی ميکند
 MOST اجازه نميدهد که روندتدرعين زمان اين مباحثا. ی مينمايدبا ارزش است که درراه بهبود مديريت ايستادگ
بنابرين اين موضوع مهم است که تسهيل کننده گان موضع خويش را . برای توبرکلوز ازمسيراصلی منحرف شود

درمقابل اهداف بيگانه هاحفظ کرده ودرصورت لزوم مداخله کرده و اشتراک کننده گان را کمک نمايند تا يکتعداد 
متوقع را بنًابرين تسهيل کننده گان بايد حرکت درمقابل ضروريات . کالت را يا حل کرده ويا به تعويق اندازندمش

ميزان کرده وبه موضوعات غيرقابل تصور که درراه گروپ های کوچک يا مباحثات عمومی پديدارميشود 
هرگاه ناديده گرفته شود ميتواند شديدًا اشتراک کننده گان شايد نگرانی های خاص داشته باشند که . رسيدگی نمايند

عبارت ازنوشتن موضوعات مهم راه حل برای اين نگرانی ها يگانه . ايجاد نمايددرتطبيق پالن عملی ممانعت 
ورکشاپ باالی ديواربايد نصب  بوده که الی روزاخير”Parking lot“ يا کاغذ فلپ چارتيک مورد بحث باالی 

 طول ميکشد بايد زياديکتعداد فعاليت های که تقريبًا به مدت بعضًا  . ورت گيردصبرايش رسيدگی و بعدًا باشد 
يک تسهيل کننده .  گرفته شده واجندا برای مدت کوتاه تغييريابد تا به موضوعات مغلق پاسخ داده شودکوتاه

ت را تشريح ماهرميتواند وضع دشوار رابرای گروپ توضيح دهد وعواقب ناديده گرفتن يارسيدگی کردن به مشکال
  . رداشت وقت رهنمايی کندگروپ را درجهت قضاوت درست با درنظنمايد و

  
 برای توبرکلوزبدون تعين واضح MOSTورکشاپ : توبرکلوز و تيم تغييرتوبرکلوز تعين يا تأئيد رهبرتغيير

. ده های روند تغييرباشنداين افراد بايد تقويت کنن. مسؤليت های رهبرتغيير وتيم تغييرتوبرکلوزاختتام يافته نميتواند
 وسايرتصميم گيرنده های وزارت صحت عامه را وهمچنان وقت و منابع الزمی NTPآنها بايد حمايت کامل رئيس

 امکان دارد قبًال پيش ازآغازورکشاپ NTPرئيس . جهت اجرای فعاليت ها درپالن عملی داشته باشند
 تسهيل کننده گان ميتوانند يک اندازه وقت را برای رئيس همچوحاالتبرکلوزرا انتخاب کرده باشد؛ دررهبرتغييرتو

NTPهرگاه رهبرتغييرتوبرکلوزازقبل تعين نشده باشد تسهيل کننده .  داده تا تصميم خويش رادرين مورد بيان نمايد
شخص .  انتخاب نمايند باشد11فحه درمطابقت به شرايط جدول صبايد گروپ را رهنمايی کرده تا آنها يک فرد را 

  .ذکوربايد عالقمند باشد که مسوليت ها را به عهده بگيردم
  

هسته مرکزی تيم افرادی خواهند . همچنان تسهيل کننده ها بايد کمک نمايند که اعضای تيم تغييرتوبرکلوزتعين شود
اعضا يراين هسته ممکن با سا. بود که موافقه نموده اند تا مسوليت فعاليت های کليدی پالن عملی را به عهده بگيرند

  .مشخص تکميل شده که دراجرای پالن عملی مهم خواهند بود مهارت های با NTPکارمندان
  

بزرگترين چالش برای تسهيل کننده گان ممکن ازبين بردن احساس نااميدی  : توانمند ساختن اشتراک کننده گان
ک يک گروپ بزرگ  آنها يک بخش کوچکه برای توبرکلوزفکرمينمايند MOSTبوده که يکتعداد گروپ های 

الزم است که تسهيل کننده جواب دهد که يکتعداد تغييرات به سطح .  اندMOPHمانند سازمان نيرومند طورمثال
بلند صورت ميگيرد ليکن اين حقيقت نبايد ضعيف شود که گروپ اختياردارد که تعداد تغييرات قابل مالحظه را 

 با وجود موانع قانونی، پاليسی را برای گروپ ارايه کرده تا حقيقی ی تسهيل کننده بايد مثال ها.ايجاد نمايند
  .ايجاد نمايد پيشرفت های اساسی مديريت را هاومقررات مؤسسات بزرگترايشان
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 شده ثبتاين مسؤليت تسهيل کننده گان است تا مطمين شود که تمام نکات موافقت شده : ثبت تصاميم اتخاذ شده
درباالی صفحه فلپ چارت ثبت شده اشتراک کننده گان ورکشاپ خود دربسياری حاالت تصاميم توسط . است

اگرچه بسيارمهم است که تمام تصاميم به داخل کمپيوترثبت شود وبه اشتراک کننده . ودراطراف اتاق آويزان ميشود
ان درجري. گان منحيث يک سند داده شود تا محتويات آنرا تصديق کرده وبعدازختم ورکشاپ ازآن استفاده نمايند

مودل آخری زمانيکه پالن عملی گسترش ميآبد، گروپ های کوچک بايد باالی نتايج گروپ قبلی کارنمايد 
حايزاهميت است که . موضوعات ايشانرا تجديد نظرکرده فيدبک را برايشان بدهد و درهمان روزتکميل نمايد

نهايی را به تمام اشتراک کننده ها درختم روزيکی ازتسهيل کننده ها معلومات تغييررا ثبت وپرنت کرده واوراق 
  . توزيع نمايد

  
  :بعدازورکشاپ

  
 با فشارکار روزافزون خود را تحت تاثير حتی رهبران خيلی فعال تغييرتوبرکلوز: اجرای فعاليت های تعقيبی

اهمين تسهيل کننده ها ميتوانند آنها را کمک کرده ت.  را برای تغييرازدست ميدهندنيروی فزايندهمالحظه کرده و 
نيروی فزاينده را نگهداشته و بسوی حصول اهداف خويش نايل شوند تا عملکردهای مديريت درهمين عرصه مهم 

  : مسوليت ها بعدازورکشاپ ممکن شامل مطالب ذيل باشد. تقويت شود
  وNTPبخصوص برای رئيس مکمل باشد و ونوشتن و تقديم کردن گزارش ورکشاپ که بايد واضح •

 برای MOST نتايج ورکشاپ تا اينکهتغييرتوبرکلوزکافی باشد تغييروتيم ، رهبرMOPHمقامات
 . و قدم های بعدی آنها را رهنمايی نمايد ارايه کردهNTPتوبرکلوز را به سايراعضای

ويا تنظيم مالقات ها خاص با ") پست الکتريکی"توسط تليفون يا ايميل ( ماهانه  هایتماس برقرارنمودن •
 . برکلوز تا ازنتايج وپيشرفت تغييرکه تطبيق شده است پيگيری کرد و تيم تغييرتوNTPرئيس

 برای فعاليت های گسترده NTPفراهم نمودن سهولت جهت ارزيابی های جامع بخش های مديريت که  •
 . انتخاب نموده است

 . فراهم نمودن سايرمساعدت های تخنيکی ويا پيشنهاد منابع ديگرکمک های تخنيکیحسب ضرورت  •
به  تا اينکه پيشرفت را بررسی کرده و  برای توبرکلوزMOSTتدويرورکشاپ  ياها اليت پيگيری فع •

   .  چالش های بيشترمديريت را رسيدگی نمائيم
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IV.  استفاده وسايل ارزيابیMOSTبرای توبرکلوز  
 

ث يک اساس  برای توبرکلوزرا نشان ميدهد که منحيMOST  رونداين بخش يک مثال وسايل ارزيابی
 بخش مديريت 30وسايل عبارت ازموادی اند که جهت ارزيابی  . برای توبرکلوز بکارميرودMOSTدرورکشاپ

 وسايل هربخشبرای .  استفاده ميشودNTPدررابطه به ماموريت، ارزش ها، استراتيژی، ساختار و سيستم های
  . مشخصات توضيح شده استمذکورچهارمرحله انکشاف را ارايه مينمايد که هريک آن با يکتعداد 

  
  مراحل انکشاف مديريت

  
 رشد وانکشاف نموده وبه مرحله پختگی ميرسد آنها ازطريق يکتعداد مراحل انکشاف متداوم NTPطوريکه يک 
چهارمرحله انکشاف توضيح را در  مديريتبخش های برای توبرکلوزمشخصات MOSTوسايل. تکامل مينمايند

 مشخصات که درمراحل نشانی شده است ، اشتراک کننده گان درقسمت NTPمديريت اجراات به با مقايسه . ميدارد
  .درهربخش مديريت به کدام مرحله رسيده است NTPتصميم بگيرند که ميتوانند ورکشاپ خودايشان 

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  اول مشخصات يکه درمرحل.استواراستهرمرحله انکشاف شامل خصوصيات مراحل  گذشته بوده وبه اساس آن 
NTPازجهت ديگرمشخصات مرحله چهارم .  را معرفی ميدارد که همان بخش ها را بسيارکم گسترش داده است

درين .  را نشان ميدهد که با درنظرداشت بخش های متذکره بشکل بسيارموثرفعاليت مينمايدNTPتصويريک 
  . درمراحل پائين ترقرارداردشترخود را به آن بخش های معطوف دارد که ازنگاه انکشاف ي بايد توجه بNTPحالت

  
 های مختلف ازين مسيربا سويه های متفاوت حتی اگردرعين زمان هم مطالعه NTPحايزاهميت است تا بدانيم که 

 بخش های مختلف مديريت ميتواند به مراحل مختلف NTPهمچنان دريک وقت درميان يک .شوند عبورمينمايند
 3 دررابطه به ستراتيژی وماموريت NTPوتفاوت درداخل يک  ها NTPطورمثال تفاوت. انکشاف موجود باشد

 داده ميشود که اين نمرات 1نمره داده شده ليکن دررابطه به ستراتيژی برای مريضان توبرکلوز وجامعه نمبر
 تقاضا ، توانايی نسبی کارمندان و MOPHدستورالعمل های درنتيجه ترکيب عوامل ذيل مانند تمرکزرهبران، 

  . جی اهدا ميشودهای محيط خار
  

  تدارک شواهد
  

 ميآيند اکثرًا برداشت آنها درقسمت اينکه NTP وMOPHچون اشتراک کننده گان ورکشاپ ازقسمت های مختلف 
مساعدت درحل نظريات  جهت .آيا يک بخش به تمام مشخصات يک مرحله خاص متناسب است متفاوت ميباشد

 که بتوانند بصورت تخصيص ميدهداشتراک کننده ها ی  را براارزيابی پروسه مذکوريک وقتمختلف وسايل 
يا يا حالت را که آنها مشاهده کرده توضيح مختصريک رويداد :  طورمثال را ياداشت نمايندرادی شواهد خويشانف

بعدًا . نديا تجربه دارند که آنها را درنمره دادن اجزای مرحله که انتخاب نموده بودند کمک مينمايوشنيده اند، 
ک کننده گان با شواهد متفاوت درگروپ های کوچک جمع شده وشواهد خويش را با درنظرداشت ديدگاه های اشترا
  . هربخش به توافق نظربرسندمرحله نمايند که دررابطه به انکشاف ف شريک نموده راه های را جستجو مختل

  شخصات مديريت جهت ارزيابی مراحل انکشافاستفاده ازم
  

 NTP برای توبرکلوزکوشش نميکنند که مشخصات تمام مراحل انکشافMOSTاشتراک کننده گان ورکشاپ
   . را با وجوديکه مرحله انکشاف  را برای  هربخش مديريت مشخص نموده اند شرح دهند

  
 بايد تمام مشخصات NTPروگرامجهت ارزش دادن بخش های مديريت دريک مرحله خاص انکشاف ، پ

  . نمره داده شود" .2.5" طورمثال بصورت نيمهمراحل  را باهم مقايسه نمايد ومراحل نبايد 
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V.  پالن تسهيل کننده  
  

اين پالن .  برای توبرکلوزفراهم مينمايدMOSTطبيق تمام رونداين بخش رهنما يک پالن پيشنهاد شده را جهت ت
 برای توبرکلوزبوده وبدين معنی است که نظربه يک MOSTيک ترکيب ازتجارب گذشته تسهيل کننده گان

  .دستورالعمل ثابت بايد منحيث يک رهنما برای اشتراک کننده گان باشد
  

 برای توبرکلوزرا مطالعه نمائيد تا MOST یی قبلی رهنمادرابتدا شما بايد بخش ها. اين پالن بسيارمشرح است
 هنگاميکه شما يک مفکوره ثابت دررابطه به .يک نظرکلی دررابطه به پروسه و مسؤليت های خويش حاصل کنيد

برای توبرکلوز دريافت نموديد پس شما ميتوانيد که در بخش پالن تسهيل کننده مراجعه کرده  MOST روندهدف و
 سرتاسر شما با تسهيل کننده همکارخويش تصميم بگيريد که چطورمسؤليت ها را در. به پيش برويدات ئيوبه جز

  . روند مذکورتقسيمات نمائيد
  

  : برای توبرکلوزترتيب شده است  MOSTپالن تسهيل کننده مطابق به چهارمرحله 
  

 مطمين است که NTPدرجريان اين مرحله شما بايد بدانيد که  : NTPدخيل ساختن رهبران: 1مرحله  •
به مذکوررا روند که تطبيق   برای توبرکلوزرا دانسته اند و آماده اندMOST کامًال روندNTPروسای

 . گيرند و دررابطه به موافقتنامه اليحه وظايف مباحثه نمايندعهده 
اين مرحله شامل مصاحبه با اشتراک کننده گان برجسته ورکشاپ و : آمادگی برای ورکشاپ: 2مرحله  •

 . مام آمادگی ها برای تدويرورکشاپ ميباشدت
 1افتتاح ورکشاپ و مودل روزاول شامل . ورکشاپ مدت سه روزادامه ميابد: پالن ورکشاپ :3مرحله •

چطورما تغييرات  (3ومودل  )به کجا ميرويم؟(2است، روزدوم مودل ) اکنون درکجا قرارداريم؟(
) چطورما به اهداف خويش نايل ميشويم؟4(رای مودلروزسوم ب.  را بيان ميدارد)؟الزمی را انجام دهيم

به . دراجندای ورکشاپ برای اجرای هرمودل وقت مشخص داده شده است. تخصيص داده شده است
 .  مراجعه شود28صحفه 

اين . سال اجرا شود فعاليت های تعقيبی بايد درظرف شش الی يک: فعاليت های تعقيبی :4مرحله •
 های منظم توسط تليفون يا ارتباط توسط پست الکتريکی ودرصورت فعاليت ها مشتمل است برتماس
 برای توبرکلوز تا اينکه پيشرفت ها را بررسی کرده و MOSTامکان تدويريک ورکشاپ ديگر

 .  مديريت پيشرفت های آينده را پالن نمائيم
  

 ، نقش شما را اهداف رامشخص ساخته، فعاليت ها را بصورت مشرح توضيح ميدارددرهرمرحله پالن مذکور
يکتعداد منابع درين رهنما ذکرشده ليکن الزم . (درفعاليت تعين کرده و لست منابع را که شما نيازداريد آماده مينمايد
برعالوه به اساس تجارب تسهيل کننده های .) است که سايرمنابع را خودشما تهيه کرده ويا بدست بياوريد

تواند يک فعاليت را بشکل بهترتطبيق برهنمايی ها يا نکات که مشتمل است بر برای توبرکلوزپالن MOSTروند
  . نمايد

  
  

  چه شواهد راتشکيل ميدهد؟
  

نه تنها معلومات مقداری بلکه انواع مختلف شواهد ممکن است ارزيابی های اشتراک کننده گان را تقويت 
لوزشواهد را منحيث يک حقيقت يا نظارت واقعی توضيح داشته که مراحل  برای توبرکMOSTروند. نمايد

چه را ما ديده يا شنيده :  شواهد به اين سوال جواب ميدهد شدن بهمتقاعد. شناخته شده انکشاف را تقويت مينمايد
    حقيقت دارد؟بگويد که بعضی چيزها يا چه را ميدانيم که برای ما ،ميتوانيم
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   : NTPدخيل ساختن رهبران: 1مرحله 
  

   : اهداف
 .تدويرمالقات ها آشنايی حاصل کنيدتوسط  NTPرهبریبا  توسط مطالعه اسناد و NTPبا •
لوزمناسب ومفيد  برای توبرکMOST به اثبات رسانيد که درهمين مقطع زمانی روند NTPبه رهبری  •

 . است
دررابطه به اليحه  برای توبرکلوزمناسب است پس مباحثات را تکميل کرده و MOSTهرگاه روند •

 . وظايف موافقت نمائيد

 NTPدخيل ساختن رهبران: 1مرحله
  ...بخاطرداشته باشيد  منابع ضروری  نقش تسهيل کننده  فعاليت

آمادگی برای اولين 
مالقات با رهبری 

NTP 

 برای توبرکلوز بصورت MOSTبا روند
  .مفصل آشنايی حاصل کنيد

  
،  دستورالعمل، خصوصيات،با تاريخچه 

اجراات، چالش ها و مالحظات پروگرام های 
  آشنايی (NTPs)ملی کنترول توبرکلوز

  . حاصل کنيد

سه بخش اول 
رهنمای

MOST برای 
  توبرکلوز

  

مالقات با 
ادامه  (NTPروسای
  )دارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 برای MOSTمعرفی روند
راجع به ) درصورت امکان(توبرکلوز

  آموخته ايدNTPچيزهای که شما درباره
موضوعات ذيل را . ارتباط ميگيرد

  :تذکردهيد
 برای توبرکلوز MOSTهدف روند •

 را درآوردن تغيير کمک NTPاينست که
کرده ، رهبری و مديريت آنرا انکشاف 

 . هدد
پيشرفت های مديريت ميتواند  -

باعث بهبود عرضه خدمات شده و 
 . درتداوم برنامه کمک نمايد

رهبری نيرومندالزم خواهد بود تا  -
آوردن تغيير را آغازنموده وادامه 

 . داد
 برای توبرکلوزيک بخش MOSTروند •

 . ازتعهدات هميشگی درجهت تغييراست
 آغازميشود، طوريکه سطح باالتغييراز •

 درمقابل موضوعات و NTPنرهبرا
رهبران . نظريات کارمندان آزادی ميدهند

 برای توبرکلوزبا MOSTحين ورکشاپ
سايراشتراک کننده گان مقام مساوی 

 . دارند
اين ورکشاپ سه روزه گردهمايی ابتدايی  •

بوده ليکن آخرين گردهمايی محسوب 
  کلیانديشهورکشاپ مذکوريک . نميشود

 ، مفکوره يکندمرا ميان کارمندان ايجاد 

ايجاد "
مديريت

MOST" 
   48صفحه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 NTPچطور"

ها ميتوانند از 
 MOSTروند 
برای 

توبرکلوزمنفعت 
." حاصل نمايند

  4صفحه 

وری مواد فراهم آ
MOST برای 

توبرکلوز چند 
روزقبل از 

تدويرورکشاپ و 
تقاضا از رئيس 

پروگرام که مواد 
مذکور را  ازقبل 

  . بررسی نمايد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 NTPهرگاه رئيس
تقاضا يک تسهيل 

کننده ديگررا مينمايد 
الزم است که شما به 

 روند"توضيحات 
MOST برای 
که " توبرکلوز
 تذکر 7درصفحه 

راجعه  است ميافته
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مالقات با 
   NTPروسای

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 را در يک اشتراک  و ايجاد کردهها 
گروپ جهت عملکرد های پيشنهاد شده 

 . ايجاد مينمايد
بهبود عملکرد های مديريت به پيگيری  •

جدی فعاليت ها ضرورت خواهد داشت 
که توسط رهبرتغييروتيم تغييررهنمايی 

 تقويت NTPگرديده و توسط منابع
 . ميشود

تا اينکه وقت زيادی را خواهد گرفت  •
 برای توبرکلوز MOSTتاثيرات روند 
در  ها وباالخره NTPرا دروظايف،

 .عرضه خدمات و تداوم آنها مشاهده کرد
 برای MOSTشرايط به عهده گرفتن روند

 که توبرکلوز را مطالعه کرده وتصديق نمائيد
 NTP هر برای توبرکلوزبرایMOSTروند

با رئيس مشخص سازيد که . مناسب نيست
اين شرايط را پوره کرده است  NTPآيا

 برای MOSTواکنون جهت تطبيق روند
  . توبرکلوز آماده است

  

 سواالت صادقانه وبصورت مکمل نبه اي
  . پاسخ ارايه کنيد

   . کنيد
 يک عده:ياداشت

روسا ممکن 
بخواهندکه يکتعداد 
کم کارمندان عالی 

رتبه را درين مالقات 
درين . دخيل سازند

صورت شما بايد 
 MOSTعين مواد

برای توبرکلوز را 
برای آنها فراهم 

  .  نمائيد

مباحثه بارئيس 
NTP درمورد 

توافقنامه ها يا تعين 
  کارمندان همکار 

 اليحه وظايف را که NTPيکجا با رئيس
  : قرارذيل است مشخص سازيد

سطح تالش های شما قبل از، درجريان  •
 . وبعدازورکشاپ

 که مسايل NTPيک کارمند تعين شده از •
لوژستيکی را قبل از، ودرجريان 

 . ورکشاپ اجرا کند
. ذکرمسؤليت های هردوجانب درتوافقنامه •
 . نتايج پيش بينی شده مداخالت شما  •
رهبرتغييرخواهد باشد تطبيق کارمند که  •

درصورت (نظارت نمايدپالن عملی را 
  ). امکان

با درنظرداشت اينکه   
بعداز ورکشاپ چه 

رخ خواهد داد، مفيد 
خواهد بود که 
 پيگيری روند

MOST برای 
توبرکلوز را درشش 

ماه يا يکسال آينده 
پالن کنيد تا پيشرفت 
ها و اجراات را الی 
اکنون ارزيابی کرده 

 پيشرفت و جهت
های آينده مديريت 
  . پالنگذاری کنيد
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  آمادگی برای ورکشاپ: 2مرحله 
  اهداف
 .  ورکشاپجزئياتترتيب  •
 .کسب معلومات ازاشتراک کننده گان ورکشاپ با اجرای مصاحبه ها وخانه پری پرسشنامه ها  •
  . استفاده ازمعلومات اشتراک کننده گان درپالنگذاری ورکشاپ •

 دگی برای ورکشاپآما: 2 مرحله
 وادم  نقش تسهيل کننده  فعاليت

  تضرور
  ...بخاطرداشته باشيد

مالقات های بيشتر 
 NTPبا رئيس

 ، تسهيل NTPتوقعات و مسؤليت های رئيس
کننده گان، کارمندان همکارو اشتراک کننده 
گان را قبل از، درجريان و بعدازورکشاپ 

  . تثبيت کنيد
ور همراه با رئيس واضح سازيد که چط

MOST مراحل برای توبرکلوزدرتمام 
 جاری  ديگرابتکارات ترقياتپالنگذاری  و

NTPتوافق خواهدکرد   .  

نقش مراجع "
" ذيربط

  17صفحه 

  

ترتيبات گرفتن 
  برای ورکشاپ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ده کرمرور  NTPذيل را با رئيسشاخص های 
تا اشتراک کننده گان ورکشاپ را مشخص 

  : سازيد
 12معموًال تعداد اشتراک کننده گان بايد •

 . دن تن باش25الی
درورکشاپ بايد کارمندان عالی رتبه کليدی  •

و سايرکارمندان که مسؤليت های مديريت 
 .شرکت نمايندرا به عهده دارند 

سايرمراجع ذيربط از شرکت کننده ها ممکن  •
کی  مالحظه مينمايد که NTPد ورئيس نباش

برای مباحثات مديريت مناسب 
 کارمندان وزارت صحت: طورمثال(است
کارمندان ، حوزه وی  و  به سطح ملیعامه

که با وزارت خانه ها و انجوها ارتباط 
 )نزديک دارند

يد تعهد نمايند که تمام اشتراک کننده ها با •
درسرتاسرورکشاپ حاضربوده ودخيل 

 . ميباشند
 که ترتيبات NTPمندان همکاربا کار

. مينمايند مالقات کنيداخذ لوژستيکی را 
ترتيبات مشتمل است برتنظيم تقسيم اوقات 

برای مصاحبه اشتراک کننده گان قبل 
ازورکشاپ، تعين وقت ومحل برگذاری، جمع 

آوری تدارکات ورکشاپ و تهيه اوراق و 
  . صحافی برای اشتراک کننده گان ورکشاپ

  
که تا حد امکان (گذاری ورکشاپتعين محل بر

 محل برای کارگروپی ).درمحل هميشگی نباشد

نقش "
اشتراک کننده 

درآغاز " گان
  19صفحه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

موادورکشاپ
درآغاز : 

  47صفحه 
 منابع

طور:اضافی
يکه 

 83درصفحه
 شده تذکرداده

  است
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مصاحبه های قبل 
از ورکشاپ با 

  اشتراک کننده گان

همزمان چندين گروپ کوچک وهمچنان محل 
  .صب اوراق فلپ چارت بايد موجود باشدن

چند روزقبل ازتدويرورکشاپ با تمام اشتراک 
کننده گان بصورت انفرادی درگروپ های 

  . کوچک مالقات کنيد
احات مورد عالقه بازی کننده گان کليدی ، س •

 . ونظريات آنها را درک نمائيد
ايجاد " با استفاده از MOSTآنها را با روند •

آشنا ساخته و به سواالت "  MOSTمديريت
 . ايشان پاسخ دهيد

با اشتراک کننده ها مصاحبه کرده تا  •
معلوماتی را جمع آوری کنيد که شما را 

درساختن پالنگذاری ورکشاپ کمک خواهد 
 :  پيشنهاد شده قرارذيل استسواالت. کرد

   درکدام موقف قرارداريد؟
  مسؤليت های عمده شما کدام است؟ 
د که شما ي چه فکرميکنNTP درباره اين   

را تشويق کند که هرروز به وظيفه 
  . حاضرشويد

 را فوق NTP چه فکرميکنيد که آيا اين 
  العاده ساخته ميتواند؟

 NTP  نظريات اساسی شما درباره مديريت
  چيست؟ توقع شما ازين ورکشاپ چيست؟

 چه فکرميکنيد که درختم ورکشاپ 
هنگاميکه به وظايف روزمره خويش 

  برميگرديد کدام تغييری بوجود خواهد آمد؟
 چه چيزهای را آرزو داريد که درجريان يا 

 MOSTبعدازورکشاپ موجود باشد تا روند 
  .برای توبرکلوزرا مساعدت کند

را که ممکن درجريان موضوعات متکرر  •
 . ورکشاپ ظهورخواهد کرد بيان داريد

ازين معلومات استفاده کرده تا ورکشاپ را  •
 . شکل دهيد

  

  
  
  
  
  
  
  
ايجاد "

مديريت
MOST " 

  48صفحه 

شما ممکن آرزو داشته 
باشيد که آشنايی 

اشتراک کننده گان 
 ورکشاپ را قبل از
از  بعد. وقت انجام دهيد
آشنايی شما بايد 

مصاحبه های انفرادی 
البته . را آغازکنيد

مصاحبه روبرو بهترين 
طريقه شناخت اشتراک 
کننده گان بوده واعتماد 

ده وشايد کررا ايجاد 
 . ناممکن باشد

درصورتيکه اين 
کارامکان نداشته باشد 
شما ميتوانيد درعوض 

يک پرسشنامه را 
ترتيب دهيد که بدون 

گذاشتن بارگران باالی 
اشتراک کننده ها 

 ازبسيارآموزنده بوده و
استفاده سواالت برای 
مصاحبه پيشنهاد شده 

پرسشنامه را با . باشد
 ايجاد مديريت"اوراق

MOST "وزيع کنيدت ، 
هدف پرسشنامه را 
توضيح داده و يک 

برای  جلضرب اال
 دوباره تسليم نمودن

ها تعين کنيد پرسشنامه 
قسميکه شما ورکشاپ 
را پالنگذاری ميکنيد 
برای اشتراک کننده 

جهت  گان وقت بيشتر
خانه پری پرسشنامه 

دهيد تا آنها بصورت ب
  .  دقيق پاسخ دهند

 جلسات ورکشاپ را که درين رهنما پالن های  پالنگذاری ورکشاپ
اين پالن ها را منحيث . موجود است بررسی کنيد

. يک رهنما جهت پالنگذاری ورکشاپ استفاده کنيد
ل ميدهيد و يشکتهنگاميکه گروپ های کاری را 

وقت را برای فعاليت های  ورکشاپ تخصيص 
د فکرکنيدکه شما ازمالقات ها ومصاحبه های يميده

  .  ه ايدخود چه را آموخت

: 3مرحله"
پالن ورکشاپ 

  27صفحه : 
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  پالن ورکشاپ: 3مرحله
  

ورکشاپ سه روزه است که شما را مساعدت خواهد کرد تا تجارب انفرادی و ای توبرکلوز برMOSTنکته اصلی 
 و NTPنتيجه آن يک تصويرخوب عملکردهای فعلی مديريت.  را جمع آوری نمائيدNTPجمعی اشتراک کننده گان

  .ن جهت ايجاد پيشرفت های آينده مديريت خواهد بوديک پال
  

 12هرگاه اشتراک کننده ها کمتراز.  اشتراک کننده باشد25 الی 12 شاملمعموًال ورکشاپ بايد :اشتراک کننده گان
ن باشد وقت بيشترضرورت  ت25 اشتراک کننده گان بيشترازرصورتيکهتن باشند سبب موثريت مباحثات ميشود ود

 های کوچک را يکپارچه ساخته و به يک توافق نظربرسيم که درين حالت ممکن باالی ورکشاپ سه است تا گروپ
ه دارای  و تعدادی ازکارمندان کمسؤلين ديپارتمنت هااشتراک کننده گان بايد شامل رئيس، . روزه فشاروارد نمايد

 بودن درموضوعات مديريتسايرمراجع ذيربط با دخيل ممکن است همچنان . دنباشمسؤليت های مديريت اند 
ه شود  پنداشت موثرNTP توسط رئيسدرصورتيکه ) NTP وMOPHکارمندان مرکزی و حوزه وی :طورمثال(

  . دناشتراک نماي
  

را درمورد عملکردهای مهم مديريت   NTP برای توبرکلوزيک چارچوب گسترده مباحثات جاریMOST: هدف
لوز اولين فرصت برای کارمندان ومراجع ذيربط به سطوح  برای توبرکMOSTاکثرًا ورکشاپ. فراهم مينمايد

 و موضوعات که باالی وظايف روزمره ايشان NTPمختلف است تا نظريات خويش را درباره مديريت 
هدف ورکشاپ اينست تا اشتراک کننده گان را با استفاده ازين نظريات کمک نمايد  .تاثيرمينمايد باهم شريک سازند

  . درآينده نزديک جهت بهبود مديريت انجام دهند شناسايی نمايندميتوانند  را که آنها تا عملکردهای مستحکم
  

درورکشاپ . طرح شده است که همکاری هراشتراک کننده را به اثبات برساندی  ورکشاپ بخاطرپروسه :شيوه 
ه نظريات مذکورتمام اشتراک کننده گان تشويق ميشوند که نظريات خويش رابيان نموده و بصورت دقيق ب

اين پروسه برای اشتراک کننده گان اجازه ميدهد که دررابطه به اجراات مديريت . همکاران خويش گوش فرا دهند
  .  به يک توافق نظررسيده و پالن های عملی را جهت بهبود اجراات خويش ترتيب دهندNTPفعلی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ررسيدن به توافق نظ
  

 اساس دونظريه ذيل راين تاکيد ب.  برای توبرکلوز باالی توافق نظرشديدًا تاکيد ميگرددMOSTدرورکشاپ
 :استواراست

 و مديريت اش بگويد درعوض NTPهيچ شرکت کننده ورکشاپ نميتواند تمام حقايق را درباره •
ی حاصل شده يک تصويرخوب زمان. هرشرکت ميتواند يک قسمت حقايق را درين مورد بيان نمايد

 . ميتواند که نظريات تمام افراد را جمع آوری نمائيم
ديدگاه سايراشتراک کننده گان ،نظريات و تجارب هراشتراک کننده دررابطه به بخش های مديريت  •

 را که اشتراک کننده گان جهت تقويت نظريات خويش پيشنهاد مينمايند یشواهد. را وسعت ميدهد
موافقت رسيده تا بدانند که اساسًا کدام نکته نظرها ناسازگارمعلوم گروپ را کمک کرده تا به يک 

 . ميشوند
  

اشتراک کننده گان ورکشاپ توسط رای دادن نه بلکه توسط جمع آوری نظريات خوب آنها به يک توافق 
نظرميرسند وزمانی آنها به يک تصميم ميرسند که هراشتراک کننده نظريه مذکوررا حتی اگر اين تصميم 

  .   با نظر او موافق نباشد پذيرفته و مطابق به آن کارنمايدکامًال
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  : اجندای ورکشاپ
  .ميباشددرهربخش ومودول چهارمودل با اهداف مشخص حيه و بخش افتتاشامل ورکشاپ  یاجندا

  
  اجندا ورکشاپ

  وقت  اهداف  بخش/مودل  
 .اجندا ونتايج پيش بينی شده ورکشاپ مروربر •  افتتاحيهبخش 

 توضيح توقعات  •
 برای توبرکلوز MOSTمعرفی  •
توضيح مقررات ورکشاپ که دارای يک محيط آزاد  •

متقابل و تبادل نظريات ،با داشتن صداقت ، احترام 
 . ميباشد

بررسی ارتباطات ميان رهبری، پيشرفت مديريت،  •
  .  فضای کاری، تداوم و نتايج سازمانی

  روزاول    ساعت 1.5

  : 1مودل 
 مادرکجا قرارحاال 
  داريم؟

 بخش مديريت را 30مديريت و ساحهمعنی پنچ  •
 .بررسی کنيد

درگروپ های کارنمائيد که دربرگيرنده تمام سطوح  •
. نی باشد و هرعضورا به همکاری وادار نمائيدسازما

 دررابطه به NTPتوافق نظررا دروضعيت فعلی  •
  .  هربخش ومرحله انکشاف ايجاد کنيد

   ساعت 4.5

   : 2مودل 
به کجا ميخواهيم 

  برويم؟

درهربخش مديريت برای يک يا دو هدف موافقت  •
 . نمائيد

 مدارک را مشخص سازيد که پيشرفت بسوی اين •
  .  اهداف را نشان خواهد داد

  روزدوم   ساعت4

  : 3مودل
چگونه ما تغييرات 
ضروری را 
مديريت خواهيم 

  کرد؟

 . اساسات تغيير را بررسی کنيد •
بررسی کنيد که تغييردرمديريت يکجا با رهبری  •

 و تداوم آنرا را بهبود NTPنيرومند ميتواند خدمات
 .بخشد

ران نقش اشتراک کننده گان را منحيث رهبران و مدي •
  . تغيير بشناسيد

  ساعت4

  :4مودل  روزسوم
چطورما به اهداف 
خويش خواهيم 

  رسيد؟

 است بلندبخش های ازمديريت را که حايز اولويت  •
 .  يابدانتخاب کنيد تا درمرحله آينده بهبود

 . ترتيب کنيدی ها بهبود اينپالن عملی را برایيک  •
جهت فعاليت های تعقيبی که بايد انجام داده شود  •

ميم اتخاذکرده و مسؤلين را برای اين فعاليت ها تص
   .  تعين کنيد

   روز1

  
يک نقل ازاجندای ورکشاپ و نتايج پيش بينی شده . پالن های مشخص ورکشاپ درصفحات بعدی بمالحظه ميرسد
  . موجود است 52 و51که بايد برای اشتراک کننده گان ورکشاپ توزيع شود درصفحات
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 NTPبا اختتام ورکشاپ اشتراک کننده گان بايد به اين موافقه برسند که چطور: رکشاپنتايج پيش بينی شده و
نتايج مشخص . بصورت درست فعاليت نموده وچگونه پالن فعاليت ها را جهت ايجاد پيشرفت ها بايد داشته باشند

  : قرارذيل است
 . مرحله فعلی انکشاف بخش های مديريت کلیارزيابی  •
 . زمان مشخص بايد بهبود يابددريک   که اولويت داشته وريتبخش های مديازيک لست  •
 .يکتعداد اهداف جهت بهبود هربخش مديريت موافقت نامه •
يک پالن عملی جهت رسيدن به اهداف ،شناسايی فعاليت های گسترده، با تعين وقت، منابع و افراد که  •

 . بب موفقيت شودبرای تکميل اين فعاليت ها مسؤل اند و توضيح معلومات که بتواند س
 تطبيق پالن عملی ونظارت پيشرفت ها را ی ک،شناسايی رهبرتغييرتوبرکلوز و تيم تغييرتوبرکلوز •

 .رهنمايی خواهد کرد
آنعده کارمندان که :  برای توبرکلوزMOSTلست فعاليت های قصيرالمدت جهت پيگيری ورکشاپيک  •

ه که الزم است برايشان منابع اضافی دريافت شود ايشان با منابع موجود انجام داده ميتوانند، و آنعد خود
 .  ضرورت خواهند داشتNTPخره آنعده کارمندان که به معاونت تخنيکی خارج ازوباآل

و معموًال ) توسط تليفون و پست الکتريکی(تسهيل کننده ها توسط موافقت برای کمک بعداز ورکشاپ  •
 . صورت گيردل بعدازتدوير ورکشاپسا  برای توبرکلوزبعدازشش الی يکMOSTپيگيری تمرين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

صورت خواهد ارًا مباحثات زيادی درجريان ورکشاپ درگروپ های کوچک وجلسات عمومی تکر: محل تدوير
بنًا ورکشاپ بايد درمحلی تدويريابد که هرچهاريا پنج . ها راترکيب و تصاميم را بوجود آورد دريافتگرفت تا 

چون تعداد زياد مباحثات باالی فلپ چارت صورت ميگيرد شما بايد . دنررا مزاحمت ننمايگروپ کوچک يکديگ
داشته را دريک وقت  فلپ چارت 20ورکشاپ را دريک اتاق دايرنمائيد که ديوارهای کافی برای نصب حد اقل 

  . باشد

   برای توبرکلوزMOSTهمکاری درگسترش پالن عملی
  

 برای توبرکلوز را يک پالن اساسی جهت ايجاد تغييرات الزمی برای تقويت MOSTنتيجه مهم ورکشاپ
ته که به ربع و ماه ها تقسيمات شده  معموًال اين پالن عملی يکسال را دربرگرف.اجراات مديريت تشکيل ميدهد

تا فعاليت  برای پالن عملی کمک کرده ميتوانيد شما با مساعدت اشتراک کننده گان درايجاد يک اساس. است
  :يدرا انجام دهذيل های اساسی 

 .  ارتباط دهيدNTPپالن عملی را با پالن های کاری وپالن های عملياتی •
 به ويژه دررابطه به تصاميم NTP و MOPH رهبرانکسب اطمينان درتعهدات واشتراک فعال •

 . مشکل درباره منابع
 داده شود که درانجام دادن آن موافقه یتعين مسؤليت برای انجام فعاليت ها صرف بايد برای افراد •

مناسب . ی داده ميشود که درين ورکشاپ اشتراک نموده انديد، ترجيجًا اين مسؤليت برای آنهانمينماي
 بدهيم که درانجام آن موافقت خويش را ابراز یيت اجرای اين فعاليت ها را به افرادنيست که مسؤل

 .  نکرده اند
پالنگذاری را برمبنای حقيقت بنا نهاده و برای تکميل هرفعاليت وقت بيشتررا نظربه وقت که الزم  •

 . است بدهيد
بزرگ بيشترامکان تطبيق پالن کوچک نظربه . پالن را ترتيب کنيد، برای پيشرفت های بيشتر •

 .  بسيارموثرباشدNTPپذيربوده وممکن برای حرکت درجهت اهداف 
 .  معرفی کرده و آنها را درفعاليت ها شامل سازيدNTPپالن عملی رابه سايراعضای  •
 را که اجرای تغييررا به تأخيرمی اندازد MOPH/NTPورت محتاطانه عوامل سازمانیبص •

رسيدگی ) معموالبا مساعدت ازخارج(يد که با اين عوامل جستجوکنرا ی ئراه هادرنظربگيريد و 
   .نموده بتواند
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  : مواد مورد ضرورت محدود است: مواد
، )رای هرگروپ کوچکای تسهيل کننده ها ويکدانه بدوفلپ چارت بر(فلپ چارت ها با سه پايه هايش •

 . مارکرها به مقدارکافی برای چندين گروپ که همزمان کارنموده بتوانند
پروجکتوربرای مشاهده ساليد ها و نشان دادن ساليد ها توسط کمپيوتر، هرگاه شما بخواهيد ميتوانيد که  •

  .دهيدبا هريک ازطريقه فوق الذکرمعلومات اساسی را نشان 
اشت اطالعات، ماشين فوتوکاپی و پرنتر تا اينکه تصاميم که توسط گروپ دموجوديت تسهيالت ثبت وياد •

 . مستند شده و منحيث پالن عملی که بوجود ميايد توزيع شودهای کوچک اتخاذ ميشود 
ما يک دوسيه برای هراشتراک کننده که  حاوی تمام مواد ورکشاپ باشد وهمچنان سايرمواد اضافی که ش •

  .  تذکريافته است48درصفحه طوريکه . انتخاب مينمائيد
  

 هرگاه شما يک کمپيوتر و پرنتر. درجريان ورکشاپ يک مسؤليت مهم ثبت مباحثات و تصاميم جلسات خواهد بود
 مفيد خواهد بود  تا فورًا معلومات را ثبت وپرنت کرده وتصاميم قراردهيددسترس يکی ازتسهيل کننده ها به  را

  .  ددراختياراشتراک کننده گان قرارده را گروپ
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  ) صبح روز اول (بخش افتتاحيه 
  

  اهداف
  : بتوانندکننده ها فعاليت های ذيل را بايدانجام داده با اختتام بخش افتتاحيه شرکت 

 ورکشاپ بررسی اجندا و نتايج پيش بينی شده •
 توضيح توقعات ورکشاپ •
  برای توبرکلوز MOSTمعرفی  •
 .باشداقت ، احترام متقابل و تبادل نظريات توضيح مقررات ورکشاپ که دارای يک محيط آزاد ،با داشتن صد •
 .  رهبریو تداوم سازمانی بهبوديافته، بررسی ارتباطات ميان مديريت •

 بخش افتتاحيه
  ...بخاطرداشته باشيد   منابع ضروری  نقش تسهيل کننده   ورکشاپفعاليت

معرفی اشتراک 
کننده ها وتسهيل 

کننده گان، معرفی 
اجندا و نتايج پيش 

  رکشاپبينی شده و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هرگاه تمام اشتراک کننده گان يکديگررا نمی شناسند خود را خود را معرفی کنيد و 
   .معرفی نمايند

  
دوسيه اشتراک کننده گان را .  ورکشاپ و نتايج پيش بينی شده را ارايه نمائيدیاجندا

  . سواالت را تشويق کنيد پرسشبررسی کرده  ،مباحثات و
  

 ،نظريات، توقعات وساير مطالب را توسط مصاحبه و دريافت هاموضوعات کليدی،
توضيح دهيد که چطوراين ورکشاپ به اين . پرسشنامه ورکشاپ را بررسی کنيد

فضای ورکشاپ را با تاکيد نمودن به . ها پاسخ خواهد داد ويا نخواهد داددريافت ها 
  . تنظيم کنيدويی، تبادل نظرواحترام به نظريات يکديگرضرورت آزادی، راستگ

  
با اشتراک کننده ها قانون ومقررات ورکشاپ را تنظيم کنيد تا فضای خوب ومتوقع را 

  . دنتامين نماي
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

دوسيه اشتراک کننده گان 
شامل مواد است که 

 تذکريافته 48درصفحه
  .است

فلپ چارت آماده شده يا 
ساليد ها با اجندا، اهداف، 

نتايج پيش بينی شده 
ونمايش سايرمواد توسط 

پروجکتور حسب 
  . ضرورت

فلپ چارت يا ساليد ها که 
ها را ودريافت مصاحبه 

به شمول توقعات 
ورکشاپ بصورت 

  .صه تذکرداده باشدخال
  

  فلپ چارت ومارکرها
  

البته امکان دارد که اين 
معلومات را درساليد 

پروجکتور نمايش دهيد 
ليکن بسياری تسهيل کننده 

فلپ ازها ترجيح ميدهند که 
چارت استفاده کنند تا يک 
فضای معلوماتی را ايجاد 
. دننمايد و آنها را دخيل ساز
فلپ چارت ها جهت اخذ 

االی ديوارنصب معلومات ب
تسهيل کننده گان . گردد

ميتوانند به سادگی جهت 
تکرارومباحثه دوباره به 

موضوعات کليدی مراجعه 
طورمثال درختم (نمايند

هرمودل زمانيکه اشتراک 
کننده ها دررابطه به اينکه 

کدام هدف حاصل شده است 
  ).نظرميدهند
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پشتيبانی رئيس 
NTPاز MOST 

  برای توبرکلوز

 برای توبرکلوز را انتخاب کرد و MOSTازرئيس بپرسيد که چرا درين وقت او 
  .  مفيد بوده ميتواندNTP برای MOSTچگونه 

   

متيقن شويد که رئيس را قبًال   
مطلع ساخته ايد و او 

ررابطه به اجرای اين د
  . فعاليت راضی است

 MOSTمقدمه روند 
  برای توبرکلوز

  :  برای توبرکلوز را بيان کنيدMOSTمقصد روند
و مديريت يک بخش اساسی تداوم است ، بخاطريکه  NTPمديريت بهبود  •

 . پيامدهای سازمان همکاری مينمايد در
ايجاد ت وپالن ها توافق نظررا دررابطه به تمام موضوعاميان کارمندان  •

 . کنيد
 . کنيديک وسيله آسان را جهت مديريت ونظارت موثردرآينده فراهم •

  
 برای توبرکلوزازسايرپروسه های پالنگذاری متفاوت MOSTتوضيح اينکه چطور

  : درابتکار بهبودی سهم دارد ويا اکنون دخيل ساخته ميشودNTP است وآيا 
 .  ميگيرد است که درساحه صورتNTPاين ارزيابی خودی •
نظريات تمام اشتراک کننده ها معتبراست وبايد درنظرگرفته شود تا به هدف  •

 . برسيم
کدام ارزيابی کننده خارجی وجود ندارد وصرف ارزيابی کننده های که  •

 .  تسهيل روند ميباشندجهتد جهت قضاوت نه بلکه نوجود دار
  

د وسايرفعاليت های  برای توبرکلوزميتواند تطبيق شوMOSTمباحثه کنيد که چطور
  .پالن شده را بهبود ميبخشد

نمايش : تدارکات اختياری
دررابطه با ساليد 

MOST برای توبرکلوز 
به (توسط پروگرام 

کمپيوتر و پروجکتور 
  ).ضرورت است

  
ساليد : تدارکات اختياری

تفاوت "ترسيم شده ازهای 
 برای MOSTهای روند 
   3صفحه ) توبرکلوز
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 )ادامه صفحه قبل(تاحيه بخش افت
  ...بخاطرداشته باشيد   منابع ضروری  نقش تسهيل کننده   ورکشاپفعاليت

توضيح طرزالعمل 
ها وميتود های که 

درجريان ورکشاپ 
  . استفاده ميشود

  . نموده تا مودل های مختلف ورکشاپ را بررسی کنيدرجوع به اجندا 
  

ا شکل داده بتوانند و بعدًا آنرا ی را نشان دهيدکه اشخاص نظريات خويش ريراه ها
  .  درگروپ های متفاوت کوچک شريک کرده وبحث نمائيد

  
 . روند رسيدن به توافق نظر را درگروپ های کوچک  و جلسات عمومی توضيح کنيد

  
توضيح درباالی ديوار را  ”Parking lot“ فلپ چارت مفکوره محل نصب اوراق

 ارنصب کنيد تااينکه اشتراک کننده گانکرده و يک ورق بزرگ کاغذ را باالی ديو
 را که کامًال درجريان وتسهيل کننده گان بتوانند نظريات ، افکار و موضوعات

اين موضوعات الزم است که . ورکشاپ نميتوانستند بررسی نمايند ياداشت نمايند
  . درختم ورکشاپ مورد بحث قرارگيرد

ورکشاپ صفحه  یاجندا
51  

  
فلپ : تدارکات اختياری

ارت يا نشان دادن چ
رسيدن به " ساليد های
  27صفحه " توافق نظر

 نصب فلپ چارت ها
درمحل مشخص باالی 

  . ديوار
  

تاکيد کنيد که توافق نظربا 
، مباحثه، شريک شنيدن

خره نمودن خاطرات و باآل
رسيدن به موافقتنامه 
. صورت گرفته ميتواند

: توافق نظررأی دادن نيست
هريک ازاعضای گروپ 

درباشد که ارزيابی بايد قا
  . گروپ را تقويت نمايد

توضيح ارتباط ميان 
مديريت خوب و 
  نتايج بهبود يافته

نقش اشتراک کننده گان، مديران و رهبران " مودل نتايج رهبری واداره"با استفاده از
بصورت خالصه مباحثه کنيد که چطورفعاليت .  معرفی نمائيدNTPرا درداخل

  . کشاپ آغازشده تا باالی عرضه خدمات تاثيرنمايدهايشان درجريان و بعدازور
  

مباحثات . ، پروگرام و تداوم مالی بررسی کنيدبنيادیتوضيحات را درباره تداوم 
NTPو فعاليت های آنرا رهبری نمائيد  .  

نشان دادن ساليد ها يا 
مودل " پروجکتوربرای 

" نتايج رهبری واداره
  82صفحه 

"MOST برای 
" توبرکلوزچيست

   1فحهص

اين قسمت مباحثه 
بسيارکوتاه بوده و شرکت 

کننده ها بايد موضوع مودل 
 را بصورت مفصل 3

  . مطالعه نمايند
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  )بعدازظهرروزاول و قبل ازظهرروزدوم(اکنون مادرکجا قرارداريم؟ : 1مودل

  
  : اهداف

  :بتوانندبا اختتام اين مودل اشتراک کننده ها فعاليت های ذيل را بايدانجام داده 
 .  بخش مديريت30و مديريت  ساحهبررسی مفهوم پنج  •
 .نمائيدجلب همکاری هريک ازاعضا  را و تشکيل داده  سازمانگروپ های کاری درتمام بخش های  •
  . توافق نظررا دروضعيت فعلی سازمان با درنظرداشت هربخش مديريت ايجاد کنيد •

 اکنون ما درکجا قرارداريم؟: 1مودل 
  ...بخاطرداشته باشيد   منابع ضروری  نقش تسهيل کننده  اپ ورکشفعاليت
اهداف مودل مروربر

1   
   اهداف برایفلپ چارت  .ورکشاپ باقی بماندختم  تا نمائيد ديوارنصب رباالی فلپ چارت نوشته کرده و ب

اجندا دردوسيه اشتراک 
  کننده ها

  

پيشکش وسايل 
ارزيابی ساختار 

 برای MOSTروند 
  :توبرکلوز

صه پنج عر •
 30ومجموعًا 

 بخش مديريت
چهارمرحله  •

انکشاف 
 ومشخصات آن

چطورمرحله  •
انکشاف فعلی و 
نظارت پيشرفت 
ها را تعين کرده 

 .ميتوانيم
چه چيز خاطرات  •

 را تائيد  مدارکو
  مينمايد

تعريفات .  برای توبرکلوز رهنمايی کنيدMOSTگروپ را درجهت وسايل ارزيابی
کنيد ومطمين شويد که تمام اشتراک کننده گان وتوضيحات هربخش مديريت را مباحثه 

  . ه وسايل را دانسته انداصطالحات استفاده شد
  
  
  

يک .  برای توبرکلوز تعريف کنيدMOST رهنمای یرا با استفاده ازمثال هامدارک 
تمرين کوتاه را اجرا نموده ومثال ها را توسط خود گروپ اجرا کنيد، درابتدا مثال 

و بعدًا به ارتباط ارايه کرده ) شواهد ثروت، قدرت و تعليم: الطورمث(های بی ارتباط 
  . ارايه نمائيد برای توبرکلوزMOSTمشخصات

  
  
  
  
  

يکتعداداين مثال ها را باالی فلپ چارت نوشته کرده و درتمام مدت ورکشاپ به 
  . نمايش بگذاريد تا آنها خوبتردرک نمايند

ساليد های وسايل 
 برای MOSTارزيابی 
   53 صفحه توبرکلوز

  
ساليد : تدارکات اختياری

آشنايی "اوراق ها و کاپی 
صفحه " با وسايل ارزيابی

4   
چه شواهد را تشکيل "

  27صفحه" ميدهد
  
  
  
  
  

درک اصطالحات مشکل 
بوده ميتواند بخصوص 

درصورتيکه سطح تجارت 
مديريت اشتراک کننده گان 

 و يکتعداد به متفاوت باشد
لسان انگليسی صحبت نموده 

بهتراست که همان . نندبتوا
شيوه را تائيد کنيم زيرا 

يکتعداد اصطالحات 
مديريت ميتواند چندين 

جهت .  مفهوم راارايه کند
جلوگيری ازمباحثات طويل 

ت درباره تعريفات شما المد
بايد برای اشتراک کننده گان 
اصطالحات را بکاربريد که 

 برای MOSTیرهنمادر
  . توبرکلوزاستفاده شده است
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 )ادامه صفحه قبل (اکنون ما درکجا قرارداريم؟: 1ل مود
  ...بخاطرداشته باشيد   منابع ضروری  نقش تسهيل کننده   ورکشاپفعاليت

تکميل وسايل 
 MOSTارزيابی

برای توبرکلوز 
توسط اشتراک کننده 

  گان
توضيحات  •

توسط تسهيل 
 کننده

  کارانفرادی •

 برای MOSTدهد که اين تمرين برای اشتراک کننده فرصتی را مي : تشريح
بعدًا اشتراک کننده گان بصورت مشترک . دنتوبرکلوزرا بصورت انفرادی بکاربر

کارخواهند نمود تا يک ارزيابی مشترک را درقسمت مراحل انکشاف فعلی دوبخش 
  . مديريت گسترش دهند

  
  .وسايل و روند مذکوررا معرفی بداريد

را  هرمرحله انکشاف اشتراک کننده گان بايد بصورت مستقالنه خصوصيات •
 . برای هربخش مطالعه نمايند

 NTPبعدًاآنها مراحل را انتخاب نمايند که به نظرآنها درمرحله فعلی •
 . بسيارخوب تطابق می نمايد

فراهم نمايند که " شواهد"آنها بايد يک يا دونظارت خويش را درستون  •
 . انتخاب آنها را تقويت نمايد

 يک بخش مديريت را تعين ميکنيد اشتراک کننده هنگاميکه مرحله انکشاف : وضاحت
هرگاه آنها .  به تمام مشخصات مرحله مطابقت داردNTPگان بايد متيقن باشندکه 

 .  ندارند آنها بايد ازآن بخش مديريت بگذرندNTPمعلومات درباره يک بخش مشخص
  

 برای MOSTهنگاميکه اشتراک کننده گان بصورت مستقل اوراق وسايل ارزيابی
وبرکلوزرا خانه پری ميکنند آنها را رهنمايی کرده وهرگونه سوال که ميپرسند ت

  . جواب دهيد
 

برای هرشرکت کننده يک 
کاپی سفيد وسايل ارزيابی 

MOST  برای توبرکلوز
 و 53صفحه . را بدهيد
 برای MOSTسی دی 
   توبرکلوز

درابتدأ تمرين تا اندازه 
وقت . ميتواند مبهم باشد
 وظايف کافی برای توضيح

اجازه دهيد که . بدهيد
اشتراک کننده گان با پرسش 
درباره روند احساس راحتی 

  . نمايند

 )ادامه به صفه بعدی(
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  :کارگروپی کوچک
توافق نظربه مراحل 

فعلی انکشاف با 
  مدارکتقويت 

 نفری را ازنقاط 6-4جهت دانستن نظريات مختلف گروپ های
ا پديد  بخش ها رم شکل داده تجارب وبرداشت های تماNTPمختلف
  . آوريد

 
 های کوچک اشتراک کننده گان بايد انتخاب ونظريات درگروپ : تشريح

آنها بصورت مشترک . پيش بينی شده هرعضو گروپ را بررسی نمايند
هرنوع تفاوت ها را مورد بحث قرارداده و دررابطه به مرحله انکشاف 

  . وتقويت نظريات برای هربخش به توافق نظربرسند
  

گان را تشويق کنيد که نظريات خويش را بصورت اشتراک کننده 
يک چند جمله ميتواند که نظريات قانع کننده . موجزوقانع کننده بيان نمايند

  . گروپ را نشان بدهد
  

کنيد ودرصورت دراطراف گروپ حرکت کرده و رهنمايی رافراهم 
  . ضرورت دررابطه وضاحت بدهيد

فورمه ارزيابی "توزيع نمودن 
ی هراشتراک برا" توافق نظر

  69صفحه. کننده

با تشکيل گروپ های متفاوت 
شما ميتوانيد باالی مصاحبه های 

قبل ازورکشاپ و پيشنهادات 
. همکارخويش توجه کنيد

بخاطرداشته باشيد که همکار 
  . شما درگروپ ها اشتراک نمايد

  
نمرات همچنان تأکيد نمائيد که 

داده مراحل انکشاف که برای 
طورمثال ( درحدود ميشود نبايد

گروپ بايد موافق . باشد ) 2.5
د که تمام مشخصات مرحله باش
 NTPه آنها انتخاب نموده اندکرا 

هرگاه آنها نميتوانند . دانجام ميده
به موافقت برسند پس بايد مرحله 

  .  قبلی را انتخاب نمايند
  : مباحثات عمومی

  بررسی وتوافق نظر
رحله انکشاف که تمام  هدف اين فعاليت اينست که به يک م :تشريح

آيا گروپ های کوچک انتخاب . گروپ به آن موافقت داشته باشد برسيم
خويش را برای مرحله انکشاف درهربخش مدارک که انتخاب را تقويت 

  . بيان کرده اندنمايد
  
  
  

 را طوريکه درگروپ های کوچک تنظيم شده اند اشتراک کننده گان
تا به توافق بحث اين تفاوت ها جرو هرنوع تفاوت ها و درمباحثه اسباب

برای آنها يادآوری کنيد که نتايج اين روند . نظربرسند رهبری کنيد
  .  ايشان فراهم خواهد کرد2معلومات را برای کارمودل

  
بعدازينکه اين مودل تکميل گرديد شما بايد اوراق را تهيه کنيد که توافق 

).  حل و شواهدمرا(کندنظرايجاد شده را درجريان اين مباحثه بيان 
ضرورت را  2فعاليت اول مودلرا برای معلومات اين اشتراک کننده گان 

 . خواهند داشت

يک ورق فلپ چارت برای 
 بخش مديريت با 30يک ازهر

داشتن يک خاليگاه که مرحله 
. انکشاف درآن نوشته شود

را که انتخاب مدارکی هرگروپ 
همچنان (کرده اند واضح سازند
کاغذ درپارچه های کوچک 

ميتوان درجريان مباحثات 
منحيث يک همکار . ياداشت کرد

تفاوت ها را رفع کرده و به يک 
  . موافقت برسيد

  
" فورمه ارزيابی توافق نظر"

  اين فورمه توسط 69صفحه
 کننده گان استفاده شده تا تسهيل

تصاميم جريان جلسه عمومی را 

اکثرًا درين قسمت تضاد  ازسبب 
تفاوت نظريات اشتراک کننده 

 تفاوت مقام وساحه ،گان 
الزم . مسووليت بوجود ميايد

است که شما با دقت و حوصله 
بشنويد واشتراک کننده گان را 
کمک کنيد که عين کار انجام 

زموضوعات آگاه باشيد ا. دهند
که درجريان مصاحبه قبل 
ازورکشاپ اتفاق ميآفتد که 
اشتراک کننده گان نميتوانند 

بصورت آزاد درباره آن بحث 
  .نمايند

  
هرگاه شما يک گروپ را 

دررابطه به يک بخش به توافق 
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  . اخذ نموده بتوانيم
  

کمپيوتر و : اشيای ضروری
 که مطالب را ثبت و چاپ پرنتر

کرده و نتايج جلسه عمومی را 
  .  توزيع نمايد

 شما بايد آنرا نظرآورده نميتوانيد
درباالی ديوارنصب کنيد ، بعدًا 

يدگی به ساير بخش ها رس
ازموضوعات . صورت گيرد

بحث برانگيزفاصله گرفته و 
تمرکزدوباره را باالی 

موضوعات که به جروبحث 
کمتزنيازدارد نمائيد اکثرًا 

اينکاراشتراک کننده گان را 
 اجازه ميدهد که مباحثات را در

  .مورد افکارجديد آغازنمايند
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  )ه قبل ازظهر الی ختم روزدومنيم(ما به کجا ميرويم؟ : 2مودل 

  
  :اهداف

  :با اختتام اين مودل اشتراک کننده ها فعاليت های ذيل را بايدانجام داده بتوانند
 . موافقت باالی يک يا دو هدف جهت بهبود هربخش مديريت •
  .فراهم نمودن شواهد که دررابطه به اين اهداف پيشرفت را نشان دهد •

 ما به کجا ميرويم؟: 2مودل 
  ...بخاطرداشته باشيد   منابع ضروری  نقش تسهيل کننده   ورکشاپليتفعا

اهداف مروربر 
  2مودل 

اخير  کرده وباالی ديوارنصب کنيد تا الی باالی فلپ چارت تشريح
 . مودل مذکور باقی بماند

   اهداف برایفلپ چارت
  

موجوديت اجندا دردوسيه 
  اشتراک کننده گان

  

: مباحثه عمومی
بررسی تصاميم 

   1فق نظرمودل توا

اوراق چاپ شده با نتايج  .اشتراک کننده گان را دربررسی روند رهنمايی کنيد
  و درصورت 1مودل

ضرورت موجوديت فلپ 
چارت و پروجکتورهای 

  اضافی

  

کارگروپی گروپ 
: های کوچک

بررسی اسباب 
  همکاری

بخش ها را ميان گروپ ها تقسيم کرده تا هرگروپ باالی يکتعداد 
  . اداره کرده ميتوانند کارنمايندبخش های که

  
گروپ را کمک کرده که بصورت دقيق به مدارک هربخش مالحظه 
کرده و ازآنها سوال نمايد که چرا بخش مذکوردرآن مرحله انکشاف 

چندين مرتبه کوشش  الزم است آنها سوال کنند که چرا؟. قراردارد
 .کنيد که اسباب مساعدت کننده اساسی را دريابيد

انواع مختلف بخش ها درميان گروپ توزيع   
های کوچک نظريه خوب است تا هرگروپ 

کوچک درعرصه های مختلف مديريت، 
  . کارنمايدNTPمراحل انکشاف واهميت

  
درين قسمت شما ممکن بخواهيد که گروپ 
ها را طوری تنظيم کنيد که اشتراک کننده 

گان بتوانند نظريات خويش را با ساير گروپ 
درين مودل يکتعداد . ازندهای جديد شريک س

تسهيل کننده ها گروپ را طوری تنظيم 
عرصه های گسترده يکتعداد مينمايد که آنها 

تجارب خويش را شريک کرده درحاليکه 
نظريات را سايرين ترجيح ميدهند که 

  . بصورت مختلف درگروپ شريک سازند
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گروپی های کار
طرح : کوچک

نمودن اهداف و 
پيشنهاد مدارک برای 

  . راات خودايشاناج

ی تصميم گرفته ويا به اساس فيصله رئيس درفعاليت های مقدمات
معموًال . اعالم بداريد که چارچوب زمانی پالن عملی چه وقت باشد

  . سال ميباشد شش ماه يا يک
  

برای هربخش مديريت مسوده گروپ های کوچک را ازيک الی سه 
 را بليت انجام شدناهداف بايد قا. يدهدف برای همان وقت داشته باش

 داشته باشد و بايدمباحثات اسباب مساعدت کننده مدت کوتاهدر
  . وضعيت فعلی را انعکاس بدهد

  
گروپ را کمک کرده تا باالی اهداف تمرکزنمايند که حرکت بخش 

های مديريت را درجهت مشخصات مرحله بعدی انکشاف کمک 
  . نموده بتواند

  
 اشکال يا مشاهدات را هرگروپ يک يا دو واقعيت ، تصاوير،

پيشنهاد نمايند تا  مدارک را فراهم نمايد که اين اهدف الی نکته 
  . اخيرچارچوب زمانی رسيده است

  
  
  
 

فلپ چارت برای 
الزم است که (هرگروپ

نتايج درپيشکش و 
 تذکرداده 4مباحثات مودل

  ). شود

ننده گان اين فعاليت را قبل ازينکه اشتراک ک
 تاکيد نمائيد که هدف کوشش گيرندبه عهده 

جدوجهد بيش . برای تکميل فعاليت ها نميباشد
ندان را ازحد ممکن سبب ناکامی شود و کارم

پيشرفت . سازددرباره روند تغييرمايوس 
های صعودی موفقيت های کم را ببارآورده 
که کارمندان را تشويق مينمايد که با چالش 

با همچو تغييرات . های جديد مقابله نمايند
گذشت زمان صورت ميگيرد تا تاثيرات 

  .  بزرگترداشته باشد
  

مک مينمايد تا دريابيم که  کهاايندرين وقت 
 سازمان را  ممکن اهداف کوتاه مدت

. درجهت مرحله بعدی انکشاف حرکت دهد
 به اين مرحله نزديک باشد يک NTPهرگاه 

ليکن هرگاه  .يا دوپيشرفت ممکن کافی باشد
رزياد دريک زمان بخش مديريت به کا
 اهداف که داشته باشدطوالنی ضرورت 

 را NTPاکنون گسترش يافته است ممکن 
درجهت درست مرحله انکشاف فعلی حرکت 

  . دهد
: مباحثات عمومی

توضيحات و موافقت 
  نمودن باالی اهداف

 بررسی گروپ های کوچک رهنمايی کنيد، اشتراک کننده گان را در
موافقه کنيد دررابطه به شواهدی کرده و مناسبترين اهداف راانتخاب 

 . اهداف اجرا شده است  هدندهکه نشان 
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  )قبل ازظهر روزسوم(؟ انجام دهيمچطورتغييرات الزمی را : 3مودل 
  

  :اهداف
  :با اختتام اين مودل اشتراک کننده ها فعاليت های ذيل را بايدانجام داده بتوانند

  .را بررسی کنيداساسات تغيير •
 .  را بهبود ببخشدNTP ميتواند تاثيرات وعرضه خدماتمالحظه شود که چطورمديريت يکجا با رهبری نيرومند •
  .يران روند تغييرشناسايی کنيدنقش هايشان را منحيث رهبران و مد •

  
  

  ؟انجام دهيم چطورتغييرات الزمی را:  3مودل 
  ...شيد بخاطرداشته با  منابع ضروری  نقش تسهيل کننده   ورکشاپفعاليت
اهداف مروربر
  3مودل

اخير  کرده وباالی ديوارنصب کنيد تا الی باالی فلپ چارت تشريح
 .مودل مذکور باقی بماند

  اهدافبرای فلپ چارت 
  

موجوديت اجندا دردوسيه 
  اشتراک کننده گان

  

: مباحثه عمومی
  اساسات تغيير

چهاراصل ارت فلپ چ .بصورت خالصه اساسات را بيان داشته وباالی آن بحث کنيد
-8تغييربه اساس صفحه 

10  

 اساسات تغييريک اساس را برای 4درمودل
  فراهم 2تجديد نظر اهداف  طرح شده مودل

  . مينمايد
مودل نتايج رهبری 

  : و مديريت
 برای توبرکلوز و MOSTمودل را تشريح کرده و ارتباط آنرا با 

NTPمشخص سازيد  :MOST برای توبرکلوزتغييرات بهبود 
را کمک ) تداوم(ريت، فضای کاری و ظرفيت که تغييرات ماحولمدي

اين تغييرات عرضه خدمات را بهبود بخشيده و . نمايد تشويق مينمايد
  . خره صحت مريضان توبرکلوزرا بهترميسازدباآل

  
يک مباحثه را درقسمت وظايف رهبران و مديران اجرا کرده و 

: ه گان ارتباط دهيداين وظايف را با نقش اشتراک کنند.رهبری کنيد
آنها توجه خويش را باالی تمرينات رهبری ومديريت درسرتاسر 

 برای توبرکلوزمعطوف داشته و بايد ادامه دهند تا MOSTورکشاپ
اين تمرينات را منحيث عامل تغييراستفاده کرده وپالن عملی را 

  .  تطبيق نمايند

 رهبری نتايج ساليد های 
  82صفحه " ومديريت

  
  
" رهبریتمرينات "

صفحه "  مديريتومراحل
12-13  

  
ساليد : تدارکات اختياری

چارچوب رهبری "های 
  83صفحه " و مديريت

شما شايد بخواهيد که وقت زياد را جهت 
تشريح رهبری ومديريت طوريکه 

بيان شده " چارچوب رهبری و مديريت"در
ويا شما شايد بخواهيد . است مصرف نمائيد

فاده ازصفحه که محتويات چارچوب را با است
 منحيث يک اساس برای مباحثه 13 -12

خالصه بسازيد تا به سادگی چارچوب را 
راک کننده گان طوريکه دردوسيه های اشت

  . دموجود است نشان ده
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اعالميه رئيس در 
رابطه به شخصی که 

منحيث رهبر تغيير 
  . انتخاب شده است

کرده تا مرور با رئيس سوابق معلومات را : قبل ازموعد ورکشاپ
اعالميه را تنظيم نمائيم درينصورت او ميتواند شخص برگزيده را 

  : با اطمينان وعالقه اعالم بدارد
 داليل برای داشتن يک رهبروتيم تغيير •
 خصوصيات يک رهبر تغييرموثر •
 مسؤليت رهبرتغييردرتطبيق پالن عملی •

-8اساسات تغييرصفحه "
 رهبرتغييروتيم" و 10

خصوصيات "و "  تغيير
 11درصفحه " رتغييررهب

  .بررسی کنيد

 با کمک شما اين NTPکسب اطمينان ازينکه رئيس
نقش را با رهبرآينده تيم تغييرمورد بحث قرارداده 
است وبصورت مفصل مسوليت هايش را توضيح 

  . نموده و موافقت کامل اورا اخذ کرده است
  

 ترجيح ميدهد که معلومات NTPهرگاه رئيس
 شما ميتوانيد که آنرا اجرا دورنمايی را ارايه نکند

  . ترتيبات را برای اعالميه رئيس اتخاذ کنيدکرده و 
  

 هنوزرهبرتغييررا انتخاب نکرده NTPهرگاه رئيس
و ميخواهد که گروپ درين مورد تصميم بگيرد شما 

بايد وقت الزمی را جهت مباحثه مکمل توسط 
  .  تخصيص دهيد4گروپ درجريان مودل

گروپی های کار
جديد ت: کوچک

  نظراهداف

گروپ ها را تشويق کنيد که اهداف خويش را دررابطه به تغييرات 
الزمی ومديريت پيشنهاد شده آنها ونقش رهبری دوباره تجديد 

ازآنها تقاضا کنيد که درصورت امکان اهداف خويش . نظرنمايند
را تجديد نظرنمايند تا که کارايشان تأثيرات احتمالی بزرگ را 

  . های مودل داشته باشدباالی تمام بخش 
  

مطمين . درچهاراطراف گروپ دورزده تا به سواالت پاسخ دهيد
شويد که هرگروپ اهداف نهايی خويش راباالی فلپ چارت ها 

  .بنويسد
  

اهداف نهايی هربخش مديريت را هرچه زود ترثبت کنيد تا پرنت 
 .  آماده شده بتواند4آنها برای استفاده مودل

  
  
  
  
  
  

رای فلپ چارت ها ب
  هرگروپ

  
  

: تدارکات دلخواه
کمپيوترو ماشين 

فوتوکاپی جهت پرنتر 
فوری  وتوزيع نتايج 

  مباحثات عمومی

  

: مباحثات عمومی
بررسی اهداف تجديد 

نظرشده و مدارک 
  .پيشنهاد شده

  راکنترول کنيد که  اشتراک کننده گان اصالحات پيشنهاد شده
 . پذيرفته و سواالت بيشتردرين مورد ندارند

نصب اوراق فلپ چارت 
يا نتايج پرنت شده مودل 

3  
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  )نيمه قبل ازظهر الی ختم روزسوم(؟ د رسييمچطورما به اهداف خويش خواه: 4مودل 
  :اهداف

  :با اختتام اين مودل اشتراک کننده ها فعاليت های ذيل را بايدانجام داده بتوانند
 .مراحل بعدی بهبود يابند مديريت که درجريان  دارای اولويتانتخاب آنعده بخش های •
 ترتيب يک پالن عملی جهت اين بهبودی ها •
  .  برای توبرکلوزالزم خواهد بودMOSTورکشاپ  برای پيگيری  هاتصميم برای اينکه کدام فعاليت •

  

 ؟يد رسيم چطورما به اهداف خويش خواه:  4مودل 
 فعاليت
  ورکشاپ

  ...بخاطرداشته باشيد   منابع ضروری  نقش تسهيل کننده

اهداف مروربر
  4مودل

 فلپ چارت   .اخير مودل مذکور باقی بماند الی که کرده وباالی ديوارنصب کنيدباالی فلپ چارت تشريح
  اهدافبرای 

  
موجوديت اجندا 

دردوسيه اشتراک 
  کننده گان

  

تمرينات 
: عمومی

انتخاب بخش 
های دارای 

اولويت 
  مديريت

  : ايط ذيل را برآورده ميسازد تاکيد نمائيدبه ضرورت تمرکزدربهبودی چند بخش محدود که شر
 به زودی اجرا شده بتواند •
 به منابع کمتربشری و مالی ضرورت داشته باشد •
 بايد منحيث يک اساس برای سايربهبودی ها باشد •
  نمايدNTPبيشترين همکاری را به مديريت  •

رنموده باشد همچنان اقتصادی بوده يکتعداد بهبودی های را نشان دهيد که بيشترين همکاری را برای مديريت بهت
  . ووقت کم را درمرحله کنونی بگيرد

  
يک طريقه را برای اشتراک کننده گان نشان دهيد که بخش های را که فکرميکنيد بيشترين اولويت را دارد 

  : دواحتمال قرارذيل است. ياداشت نمائيد
 .را ياداشت کرده ونتايج را اعالم نمائيدهرشرکت کننده سه انتخاب درجه اول خويش را بنويسد و شما آنها  •
نصب تمام بخش ها باالی فلپ چارت ؛ اشتراک کننده گان سه انتخاب خويش را نشانی کرده ويا درنزديک  •

   کنند ياداشتتمام گروپ نتايج را.  اش نقاط رنگه بگذارند
رجريان دوره های بعدی  د بخش را که آنها5-4رهنمايی کنيد تا  اشتراک کننده گان رادراستفاده ياداشت

 .کارخواهند کرد انتخاب نمايند

فلپ چارت 
شرايط پيشنهاد 

شده برای بخش 
های دارای 
اولويت که 

درجريان ويا قبل 
ازمباحثه عمومی 
  آماده شده باشد

  
  
  
  
  

  : تدارکات دلخواه
 رنگه طنقا

  چسپنده

مشکل ترين چيز درباره ترتيب 
اولويت ها اينست که اين باعث 

ی فعاليت های ميشود ترتيب مؤقت
 NTPکه ارزش حقيقی برای

يکتعداد اشتراک کننده گان . دارد
ممکن بصورت جدی به اهداف 
يک بخش تعهد نمايند درحاليکه 

تصميم گروپ درآن مورد 
  . اولويت کمتردارد

  
الزم است که شما اشتراک کننده 

. ها را درين روند کمک کنيد
واضح سازيد بخش های که 

ترمشخص شده منحيث اولويت کم
آنها بايد . نبايد صرف نظرشود

درگزارش ورکشاپ ذکرشده 
 MOSTودرجلسات بعدی روند

  .برای توبرکلوزتجديدنظرشود
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کارهای گروپی 
آماده کردن : کوچک

  پالنهای عملی

منحيث که گروپ های جديد کوچک را برای هربخش مديريت 
شويد که يکبارديگرمتيقن .  ايجاد کنيد استيک اولويت شناخته شده
  .گروپ ها هم سويه اند

 کتگوری گسترده فعاليت های 4-3گروپ های کوچک را در
پيشنهاد شده رهنمايی کنيد که دررسيدن اهداف بخش هايشان 

آنها را تشويق کنيد که بصورت سازنده . مساعدت خواهد کرد
 . درباره راه های مختلف ليکن عملی فکرنمايند که به اهداف برسند

  
ه گان را محتاطانه رهنمايی کرده و منابع بشری، اشتراک کنند

مادی و مالی را برای اجرا وتصنيف هرفعاليت قرارذيل 
  : درنظربگيريد

 منابع که قبًال درداخل سازمان موجود است •
منابع که فعًال موجود نيست ليکن نسبتًا به سادگی ايجاد  •

 .شده ميتواند
ا ايجاد منابع که به تالش های قابل مالحظه نيازدارد ت •

 .شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بعدًا اشتراک کننده گان بايد متباقی پالن عملی خويش را با خانه 
پری اشخاص مسؤل و وقت که جهت تکميل فعاليت  الزم است 

  . تکميل کنند
  
 

اوراق فلپ چارت اهداف 
تجديد نظرشده برای 
هربخش انتخاب شده 
درميان گروپ های 

کوچک توزيع شده تا آنها 
را برای نوع فعاليت 

  .هرهدف  تعين نمايند
  

درباالی هرورق فلپ 
چارت جديد  آنها بايد 

  : بنويسند
 بخش مديريت •
 هدف •
  فعاليت گسترده3-4 •
انواع اساسی منابع   •

بشری، مادی و مالی 
که برای هرفعاليت 

 .ضرورت است
برای هرنوع منابع  •

مخففات ذيل را استفاده 
 کنيد، فعًال موجود

(CA) ايجاد به ، 
 ، نيازبه (GE)سادگی
  .(RE)تالش

 
سفيد پالن فورمه های 

 81-80عملی درصفحات
 MOST روندCDو

 برای توبرکلوزدريافت
  .شده ميتواند

شما ممکن است جهت رهنمايی به کارمند همکار 
خويش اعتماد کنيد درتشکيل گروپ ها ازقضاوت 
خويش استفاده کرده ويا ازاشتراک کننده ها تقاضا 

 مختلط خويش را ايجاد کنيدکه گروپ های جديد
  . نمايند

  
هرگاه تعداد کم اشتراک کننده ها درورکشاپ وجود 
داشته باشد يکتعداد گروپ های کوچک الزم است 

  .که باالی دوبخش مديريت کارنمايند
  

اينکارزمانی کمک خواهد کرد که شما مثال انواع 
فعاليت ها را که گروپ های کوچک بايد پيشنهاد 

جهت رسيدن به يک هدف : مثالطور. نمايند بدهيد
بايد فعاليت مذکور دررابطه به مديريت قوای بشری

  . باشد" تهيه کتاب رهنما کارمندان"درمورد 
  

مواد ورکشاپ حاوی يک نمونه فورمه پالن عملی 
 برای MOSTاست که برای ورکشاپ های قبلی

اشتراک کننده گان . توبرکلوزمفيد ثابت شده است
کدام فارمت ديگری را که به ويا فارمت بايد همين 

روند پالنگذاری خودايشان مطابقت داشته باشد 
هرگاه آنها يک فارمت . جهت استفاده انتخاب نمايند

ديگر را استفاده مينمايند الزم است که آنها آنرا 
ه و تمام اجزای پالن را که درينجا دتعديل کر

  . مشخص شده است درآن بگنجانند
  

ن عملی بايد به وظايف  پالاينهمچنان هرفعاليت 
 ، ندرتًا وقت کافی برای مشخص تجزيه شود

 برای توبرکلوزدرين MOSTتشريحات درورکشاپ
بعدًا تيم تغيير بايد باالی آن بصورت . جا وجود دارد
  . مفصل کارنمايد
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 )ادامه صفحه قبل(؟ د رسييمچطورما به اهداف خويش خواه:   4مودل 
  ...بخاطرداشته باشيد   منابع ضروری  دهنقش تسهيل کنن  ورکشاپفعاليت

: مباحثه عمومی
توضيحات 

وموافقت باالی 
  پالن عملی

  : به نوبت به هربخش مديريت
آيا گروپ های کوچک اوراق فلپ چارت خويش را نصب کرده اند يا کاپی پالن  •

 . عملی تکميل شده خويش را توزيع کرده اند
 فعاليت 5به توافق نظردرن رسيداشتراک کننده گان را دربررسی، تجديدنظر و  •

 : پيشنهاد شده کمک کنيد که 
  ديدررسيدن به هدف بسيارخوب کمک کن -
به منابع ضرورت داشته باشد که موجود بوده ويا توسط تالش های متعادل  -

 ايجاد شده بتواند
رسيدگی شده دارد اولويت که تمام بخش های به روند را تا زمانی ادامه دهيد که  •

کرده تا نتايج تغييرداده رت گروپ های کوچک را حسب ضرورت فلپ چا. باشد
 . نهايی را انعکاس دهد

 

اوراق فلپ چارت يا 
پالن های عملی 

ازگروپ های 
  کوچک

  
درصورت امکان 

يک کاپی پالن 
   NTPعملياتی 

الزم است که شما برای اشتراک کننده 
گان يادآوری کنيد که نظربه مسوليت 

آنعده های فعلی وآينده خويش به 
فعاليت های که آنها ميتوانند بصورت 
. موثربه عهده بگيرند واقع بين باشند
ديدن پالن های موجود سازمان ها 

بسيارموثرخواهد بود تا مالحظه 
 MOSTنمائيم که چطورپالن عملی 

برای توبرکلوزدرپالن های آنها 
سازگارشده ميتواند و با اميدواری 

 .  را ارتقا ميدهدNTP ابتکارات ساير

توزيع پالن های 
  عملی

پالن های عملی را جمع آوری نموده وآنها را داخل کمپيوترثبت ، پرنت و جهت 
خره به اشتراک کننده گان توزيع  شود وآنها را درگزارش فوتوکاپی مرتب کنيد تا باآل

  . خويش جا دهيد
  
  
  
  
  
  
 

کمپيوتر، پرنترو 
  ماشين فوتوکاپی

 هرگاه شما پالن های عملی را داخل
فورًا کمپيوترمی سازيد ودوباره آنرا 

 رهبروتيم تغيير ازين پرنت ميکنيد
پالن های . تقديرنمايدبايد کارشما 

پرنت شده برای آنها يک تعداد پالن 
های واضح و متداوم را فراهم خواهد 

وآنها را درتعديالت الزمی  کرده 
همچنان آنها .  کمک خواهد کردعاجل

پ برای آنرا جهت ارايه نتايج ورکشا
استفاده مورد  NTPسايراعضای 

ميتوانند و شما قادرخواهيد  قرارداده
بود که آنرا منحيث يک بخش عمده 

   .گزارش خود استفاده کنيد
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: مباحثات عمومی
تصميم دررابطه به 
فعاليت های تعقيبی 

  فوری

آيا گروپ های کوچک پيشرفت های خويش را درتکميل پالن عملی و 
 آخرين مباحثات را درباره اتخاذ . ميشود خالصه نموده اندمشکالت که ايجاد

  : قدم های بعدی تسهيل نمايند که مشتمل است بر
 . ها با سايرکارمندان و مراجع ذيربط دريافتشريک نمودن •
تدويراولين جلسه تيم تغييرتا وظايف هرفعاليت را بيشتر واضح  •

 تعين وظايف افراد را مشخص ساخته و يک وقت دقيق را(، ساخت
برای نظارت پيشرفت درمورد پالن عملی را  وآنها بايد يک پالن کنيد

 .گسترش دهند
درصورت امکان پيشرفت را درقسمت پالن عملی وتجديد نظرپالن   •

 .نظارت کنيد

اين کاريک فعاليت بسيارعالی برای رهبرتغييربوده   
هرگاه . تا درتسهيل نقش جديد خويش آغازنمايد

فقه مينمايد شما به هرنوع رهبرتغيير به کارموا
  . تقاضا آنها درقسمت همکاری پاسخ مثبت بدهيد

  
 : 4لست پيشنهادات فعاليت های تعقيبی مرحله 

 مالحظه 46 را درصفحه" فعاليت های تعقيبی"
  .کنيد

 شده و موضوعات را ”Parking lot“  نزديک محل نصب فلپ چارت ها  اختتام
را کمک توضيح داده تا آنها ده ها اشتراک کننشده است برای  که نشانی 

نشان دهيد . کرده که چه وقت وچطورموضوعات مذکور را به عهده گيرند
که شما ميخواهيد اين موضوعات را درگزارش خويش شامل سازيد تا که 

  . آنها موضوعات مذکوررا ثبت نموده و مالحظه نمايند که مناسب است
  

هيد که نظرخويش را بصورت چند دقيقه وقت برای اشتراک کننده گان بد
شما با اجرای صحبت های غيررسمی . مشترک درورکشاپ ابرازبدارند

ميتوانيد ازآنها سوال کرده وبرايشان يک فرصت را مساعد سازيد تا افکار 
ونظريات خويش را ابرازداشته که اينکار برای شما يک فيدبک را فراهم 

  : شما بايد سواالت ذيل را بپرسيد. ميسازد
  ورکشاپ نتايج پيش بينی شده خويش را حاصل کرد ؟آيا •
آورده ساخت ويا نتوانست برآورده تا چه حد توقعات شما را بر •

 سازد؟
 کدام بخش ورکشاپ برای شما بسيارمفيد بود؟ •
 کدام قسمت بسيارکم مفيد بود؟ •
تا چه اندازه فکرميکنيد که شخصًا شما بتوانيد درتطبيق  •

 تغييرمذکورهمکاری نمائيد؟
طرداشته باشيد که جهت اجراات وهمکاری اشتراک کننده گان دروکشاپ بخا

سپاسگذاری صميمانه وگرم شما برای اجرای فعاليت . اظهارامتنان نمائيد
 .های بيش ازحد آنها يک پاداش خوب خواهد بود

    
  
  
  
  
  

برای شما  الزم است که يک فورمه تحريری را 
يت بخاطرفيدبک دررابطه به روند ، نتايج و کيف

اگرچه هنوزهم برای . تسهيل ورکشاپ توزيع کنيد
اشتراک کننده گان حايزاهميت است که يکتعداد 

نظريات خويش را بطورعلنی با همه شريک ساخته 
تا صحبت های آزاد را درجريان سه روزورکشاپ 

  . تقويت نمايد
  

بخاطرداشته باشيد که دراطراف گروپ حرکت 
تا اينکه شما نه نمائيد و ازهرکس يک نظررا بشنويد 

ی که آماده هستند بلکه ازهراشتراک يتنها ازآنها
  . کننده يک فيدبک داشته باشيد



MOSTللل  برای توبرکلوز  
......................................................................................................................................................  

 وسايل تداوم مديريت واداره برای توبرکلوز 46 

  فعاليت های تعقيبی: 4مرحله
  
 از بعد.  برای توبرکلوز تنظيم خواهد کردMOSTرا برای مرحله اخيرروند زمينهيک ورکشاپ موفق تدوير 

 ارزيابی و نتايج پالن عملی دريافت های ترتيب دهيد که NTPورکشاپ شما بايد هرچه زودتريک گزارش را برای
 ، NTPدريک مالقات با رئيس توزيع شود NTPبه ساير کارمندانگزارش را قبل ازينکه شما . را ارايه بدارد

بخاطرفعاليت القات استفاده کرده وميتوانيد شما ازين م .کنيد مروررهبرتغيير توبرکلوز و تيم تغييرتوبرکلوز بايد 
اصل حهای تعقيبی به موافقه برسيد تا بتواند روند تغييررا به پيش درحرکت آورد وپيشرفت های متوقع مديريت 

  . گردد
  

  :  قرارذيل استNTPفعاليت های تعقيبی پيشنهاد شده برای
 ، رهبرتغييرتوبرکلوز و تيم تغييرتوبرکلوزباهم مالقات کرده تا مسؤليت های را که آنها و NTPرئيس •

 . سايررهبران درهنگام روند تغييربه عهده بگيرند مشخص سازند
 برای توبرکلوز را MOSTلوز پالن های عملی ، رهبرتغييرتوبرکلوز و تيم تغييرتوبرکNTPرئيس •

 .  مدغم سازندNTPدرپالن عملياتی
مورد تيم تغييرتوبرکلوزبا رهبرتغييرتوبرکلوزمالقات نمايد تا تعديل وتنظيم نهايی پالن های عملی را  •

بررسی قراردهد، باالی وظايف مشخص که باعث پيشرفت درجهت اهداف گسترده وواضح ميشود 
خره افراد مسول را جهت اجرای وظايف مشخص تعين چارچوب زمانی را تنظيم وباآلتمرکزنمايند و 

 برعالوه شواهد را مشخص سازند که درتعين وضعيت اهداف استفاده ميشوند، پالن های عملی. نمايند
 .مراحل مهم را مشخص ميسازد که تيم بايد جهت مونتيورپيشرفت ها ازآن استفاده نمايد

پ راتوزيع نمايد و تمام کارمندان ومديران را درباره روند مذکوريعنی هدف  گزارش ورکشاNTPرئيس •
رويداد های اساسی  ، NTP برای بهبود مديريت آن يديت برای توبرکلوز، مفMOSTتدوير روند

 . ورکشاپ وتغييرات آينده آگاه ميسازد
 برای MOSTد تغيير را دررونNTPاعضای تيم  تغييرتوبرکلوز آغازبه کارنموده و متباقی کارمندان •

آنها با افراد وگروپ ها کارنموده تا مباحثه نمايند که چطورپيشرفت های . توبرکلوز دخيل ميسازد
به سواالت پاسخ ارايه کرده و نگرانی هايشان . پيشنهاد شده مديريت باالی وظايف ايشان تأثيرخواهد کرد

 . را تخفيف دهند
  

  : يل کننده گان قرارذيل استفعاليت های تعقيبی پيشنهاد شده برای تسه
 ، رهبرتغييرتوبرکلوز و تيم تغيير NTPگزارش فعاليت های ورکشاپ را ترتيب نموده وبا رئيس  •

 .توبرکلوز مورد مطالعه قراردهيد
سال   برای توبرکلوزبرای مدت شش ماه يا يکMOSTتائيد نمائيد که منابع برای تعقيب تمرينات  •

 .ها را بررسی کرده و برای پيشرفت های آينده مديريت پالن نمائيدتخصيص داده شده است تا پيشرفت 
تليفون، پست الکتريکی يا مالقات ها با راه های را مورد بحث قراردهيد که بصورت متداوم توسط  •

رهبرتغييرتوبرکلوز، تيم تغييرتوبرکلوز ارتباط داشته باشيد تا پيشرفت ها را وارسی کرده و منحيث يک 
 . الن عملی خدمت نمائيدمنبع درتطبيق پ

 NTP دخيل ساختن سايرکارمندانایغييرپالن هايشان ودريافت راه برتيم تغييرتوبرکلوز را با تعديل و ت •
 . کمک کنيد

 را کمک کنيد که منابع ديگرکمک تخنيکی را NTPدرتطبيق پالن عملی کمک تخنيکی نموده ويا  •
 . دريافت نمايد

که باالی بخش های مديريت تمرکزداشت وممکن به توجه  را سايرتمرينات ارزيابی يا پالنگذاری •
 به لست منابع اضافی . تسهيل نمائيدداشته باشد برای توبرکلوز ضرورت MOSTبيشترنظربه ورکشاپ 

 را کمک نموده ميتواند تا همچوارزيابی ها را NTP که دررابطه به رهنمود ها و وسايل که84درصفحه
  . مشاهده کنيددازدرچندين عرصه مديريت براه اند

 
 
I. سس 

II. سس 
III. ل 

IV. ل 
V. ل 
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VI. مواد ورکشاپ 
  

 محتويات مذکور .توزيع شوددريک دوسيه به تمام اشتراک کننده گان ورکشاپ بايد اين بخش شامل موادی است که 
  . بايد مستقيمًا ازين بخش کاپی شود

  
  : مواد که بايد حاوی دوسيه اشتراک کننده گان باشد قرارذيل است

 تمديري  MOST ساختن •
  برای توبرکلوزMOSTاجندا ونتايج پيش بينی شده ورکشاپ  •
 ) پری شودبايد بصورت انفرادی توسط هرشرکت کننده خانه( برای توبرکلوزMOSTوسايل ارزيابی  •
که اشتراک کننده گان ارزيابی ها ونظريات همکاران خويش را به اساس (فورمه ارزيابی توافق نظر •

 )نمايندز ثبت  برای توبرکلوMOSTوسايل انفرادی 
  برای توبرکلوزMOSTفورمه پالن عملی  •
 رهبری واداره مودل نتايج  •
 رهبری واداره چارچوکات  •

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   برای توبرکلوزMOSTمنابع سی دی روند 
  

 برای توبرکلوزحاوی مواد اضافی بوده که ممکن MOSTجهت تکميل لست منابع فوق سی دی روند 
اين منابع ممکن منحيث اوراق يا مواد . شدبرای اشتراک کننده گان وتسهيل کننده گان ورکشاپ مفيد با

  : اين مواد اضافی قرارذيل اند.  برای ورکشاپ استفاده شودآمادگی
  برای توبرکلوز درجلسه کارمندانMOSTارايه  •
  برای توبرکلوزMOSTساليد های پيشکش برای روند •
  برای توبرکلوزMOSTچارچوب برای پالن عملی روند •

  
 برای توبرکلوز دريافت شده MOST رهنمود لست شده وهمچنان درسی دی تمام مواد اضافی دراخيراين

  . ميتواند
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   MOSTايجاد مديريت 
  

MOSTبرای توبرکلوزچيست؟  
  

ساختار و يک )  برای توبرکلوزMOST( توبرکلوز پروگرام های ملی کنترولوسايل تداوم مديريت واداره برای
 را اجازه ميدهد که اجراات مديريت خود را ارزيابی کرده و يک پالن عملی مستحکم NTPروند اشتراکی است که 

  .  فراهم نمايدNTPرا برای پيشرفت های گسترده
  

که ارزيابی های مديريت ايشان بصورت سنتی است ممکن (NTPs) آنعده پروگرام های ملی کنترول توبرکلوز
ارزيابی کننده های سنتی باالی ارزيابی کننده های خارجی، جمع . رای توبرکلوزمتعجب شوند بMOSTاز است 

ها و نظريات بوده ليکن اکثرًا دريافت نتايج آنها به اساس  . آوری زياد معلومات و چک لست ها اتکا مينمايند
اين روند راجع به . است برای توبرکلوزمتفاوت MOSTروند. درايجاد يک پالن برای پيشرفت کاستی ها دارند

يک وسيله با استفاده ازروند اشتراکی صورت ميگيرد و کارمندان  و ساختاريک  تغييراست که  ازطريق  يکايجاد
استفاده کرده تا ازآن ونموده  فورًا تحليل وتجزيه  معلومات را ،مينمايندمعلومات را ازتجارب خويش جمع آوری 
برای توبرکلوزتاييد مينمايد   MOSTخرهباآل .  های خويش بوجود آورنديک پالن مستحکم عملی رابرای پيشرفت

تمرينات که تغييرات هدفمند مديريت ندرتًا ازطريق يک رويداد واحد صورت گرفته ميتواند ؛ اين روند حاوی 
 یسال بوده تا پيشرفت ها را بررسی کرده و هرنوع تغييرات الزمی را برای پالن عمل تعقيبی شش ماه الی يک

  . نمايدايجاد 
  

   چراباالی مديريت تاکيد ميشود؟
 

با تجربه چندين را  برای توبرکلوزMOSTروند  TB CAP با همکاری پروژه (MSH)اداره علوم برای صحت
خصوصی خدمات صحی را تحت شرايط مغلق و وسکتورهای دولتی مؤسسات گسترش داد جهت مساعدت به ساله 

برای توبرکلوزباالی يافته های متداوم ايجاد شده که درآنجا ارتباطات ناگسستنی  MOSTروند. متغيرفراهم مينمايند
مديريت  خوب تمام بخش های پروگرام ملی . ميان مديريت خوب، خدمات با کيفيت و تداوم سازمانی موجود باشد

يت را حمايه  مينمايد وخدمات با کيفايجاد يک محيط کاری خوب ومثبت ،کنترول توبرکلوز را يکپارچه ساخته 
  . بهره ورميسازد را NTPکرده که بدينوسيله با کمک وهمکاری ديدگاه

  
که خدمات با کيفيت را عرضه مينمايد قادراست که ضروريات مريضان توبرکلوز و   با اداره خوبNTPيک 

 ساختارو اساس اقتصادی اش اجازه ميدهد که بعضًا درداخل وزارت صحت عامه. اجتماع را برآورده سازد
  . کارهايش را بشکل متغيرادامه دهد

  
MOSTبرای توبرکلوزچيست؟   

  
MOST  پروسه  آغازشده تا مشخص سازد که اين مالقات ها وتعهداتيک سلسله با درمرحله اول برای توبرکلوز

نها کرده وآ آنعده کارمندان مصاحبه  باابد تا ي کامًال مناسب است؛ وبعدًا با يک مرحله آمادگی ادامه میNTPبرای
؛ باالی فعاليت های کليدی يک ورکشاپ که ارزيابی و ميتوانندشناسايی نمايد که روند مذکور را رهبری کرده را 

پالنگذاری اش تسهيل يافته باشد تمرکزمينمايد و با فعاليت های تعقيبی جهت تطبيق، مونيتور و تقويت تغيرات 
  . موافقت شده به پايان ميرسد

  
را  وپالن مشترکاين ورکشاپ يک ديدگاه . اساسی روند مذکور به حساب ميرودورکشاپ سه روزه جزتدوير

 ، هماهنگ کننده های سطوح NTPاين ورکشاپ تمام کارمندان، مديران تمام سطوح .ازتجارب افراد بوجود ميآورد
درجريان ورکشاپ اشتراک کننده گان .  را به يک سطح گردهم جمع مينمايدNTPمحلی و حوزه وی و رئيس 

نظريات انفرادی خويش را دررابطه به اجراات مديريت ابرازداشته وافکارخويش را شريک مينمايند وراجع به 
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آنها اولويت ها را ترتيب نموده ويک پالن عملی را . يک تغييرکه اجراات رابهترسازد به توافق نظرميرسند
ول شناسايی آنعده افراد که برای تطبيق گسترش ميدهند که اهداف و فعاليت ها را جهت ايجاد اين تغييرات به شم

  . پالن مذکورمسؤل باشند مشخص ميسازد
 برای توبرکلوزبيشترين ثمره خويش را بدهد اشتراک کننده گان ورکشاپ بايد يک نقش را MOSTبخاطريکه روند

را دريافت آنها بايد ضرورت تغيير . بازی نمايند که بعد ازختم ورکشاپ برای مدت طوالنی ادامه داشته باشد
نمايند، خودايشان دراجرای روند تعهد کرده و همکاران خويش را تشويق نمايند و رهبری را برای تطبيق پيشرفت 

  . های پالن شده که ازورکشاپ ظهورمينمايد به عهده بگيرند
  

   برای توبرکلوزمنفعت حاصل کرده ميتواند؟MOST از NTPچطور
  

  : بايد NTP برای توبرکلوز MOSTدرجريان روند 
 . طويل المدت خويش بپذيردیاهميت مديريت خوب را برای موثريت وبقا •
 . را ارزيابی کنيدNTP بخش اساسی مديريت 30وضعيت فعلی •
 .وضعيت فعلی چهاربخش ديگرپروگرام  را ارزيابی کنيد •
 . را بيشترموثرميسازد مشخص سازيدNTPتغييرات امکان پذيری که  •
 .پالن های مشخص را جهت تطبيق اين تغييرات گسترش دهيد •
 .  را داشته باشيد که بهبود مديريت را تقويت نمايندیکارمندان •
 . نتايج را با گذشت زمان نظارت کرده وپالن ها را با تغييرحاالت و خواست های جديد تعديل نمائيد •

  
يش مسؤلين ديپارتمنت هارصورتيکه رئيس و  برای توبرکلوز منفعت حاصل نمايد دMOST ميتواند از NTPهر

  : دوشرط را اجرا نمايند
 . آنها به ارزيابی آزاد خودی و تصميم گيری به اساس توافق نظر تعهد نمايند •
 ميتواند جهت بهبود مديريت عمل نمايد حتی اگردرمقابل ايشان يکتعداد NTPآنها عقيده داشته باشند که  •

 . ازقدرت آنها قرارداشته باشدموانع موجود باشد که حل آن خارج
  

   برای توبرکلوز رسيدگی نموده ميتواند؟MOSTبه کدام ساحات مديريت روند
  

ماموريت رهنمايی ، انسجام  و مفهموم تصاميم .   اهداف و دليل موجوديت اش استNTPماموريت : ماموريت
چرا ما اجرا ميکنيم و چه : ميدهد   ماموريت به اين سوال جواب.وفعاليت ها را به تمام سطوح فراهم مينمايد

  ميکنيم؟
  

اين ارزش ها . تشکيل ميدهدماموريت او را اساس که اصول است  عبارت ازعقايد وNTPارزش های : ارزش ها
ارزش ها به سوال ذيل پاسخ . ل ميدهديشکتدان ن بوده ويک اساس را برای تعهدات کارمNTPبيانگرفعاليت های 

 رهنمايی کند شان را با هم شريک نموده وفعاليت هايNTPاساسی که تمام کارمندانعقايد وقواعد : ميدهد که 
  چيست؟

 
ی است که بايد يجهت مشخص ساختن اهداف وفعاليت ها شيوه های گسترده NTPاستراتيژی های : استراتيژی

موفق خواهيم چطورما :  به اين سوال جواب ميدهد که NTPاستراتيژی های. دهد را انجام NTPماموريت واهداف
  شد وبه کجا ما ميخواهيم برويم؟

  
.  بصورت قانونی دريک مملکت سازماندهی يا ايجاد شده استNTPساختارمربوط ميشود به اينکه چطور: ساختار

ساختاروظيفوی شامل مقامات رسمی، تقسيم وظايف ومسوليت ها و راه های است که تصاميم مهم ايجاد شود و 
 به يک NTPآيا : ساختار به سوال ذيل جواب ميدهد که . ميم مسوليت را اخذ نمايندافراد جهت اجرای همان تصا

 طريقه سازماندهی شده است که چيزی را که ميخواهد اجرا کند وجای که ميخواهد برود سهولت ببخشد؟
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. نمايد اجازه ميدهد تا کارهای خويش را اجرا NTPسيستم ها وظايف وابسته به هم بوده که به يک : سيستم ها
MOST پالنگذاری ) 1(: ورد مالحظه قرارميدهدرا که اجزای کليدی مديريت است مسيستم  15 برای توبرکلوز

مقررات وطرزالعمل ها برای وقايه، کشف ، تشخيص وتداوی ) 3(پالن عملياتی ساالنه، ) 2(استراتيژيک، 
انکشاف ) 6( قوای بشری، مديريت) 5( ، DOTSپوشش نفوس وجغرافيايی) 4(ومراقبت مرض توبرکلوز، 

) 9(جمع آوری عملياتی و ايپيديمولوژيکی معلومات، : مديريت معلوماتی) 8(آموزش کارمندان،) 7(رهبری، 
) 12(نظارت ، ) 11(مونيتور وارزيابی، ) 10(استفاده معلومات عملياتی و ايپيديمولوژيکی، : مديريت معلوماتی
مقررات وطرزالعمل ها برای : اطمينان کيفيت)15(ج منابع، بسي) 14(مديريت مالی، ) 13(مديريت عرضه، 
ه فعاليت چه به ما کمک کرده ميتواند ک: سيستم های سازمانی به اين سوال جواب ميدهد که. البراتوارتوبرکلوز

 ميتواند کمک نمايد که اين سيستم ها را NTP برای توبرکلوز برای MOST روند؟های خويش را انجام دهيم
  .د و تغييرات را که اولويت درجه اول برای ازدياد کفايت و موثريت دارد پالن نموده وانجام دهدارزيابی کن

  
همچنان  . وجود دارد که خيلی حايزاهميت ميباشندNTP سايربخش های پروگرام هم در: سايربخش های پروگرام

MOST برای توبرکلوز NTPتحقيق برای کنترول توبرکلوز،  را دررابطه ACSMن اشتراک اجتماع  ، پال
  .برای کنترول توبرکلوز و نگهداری ادويه توبرکلوزارزيابی مينمايد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  چه چيزهای ديگر الزم است تا بدانم ؟
  

، شما بايد  کارمينمائيد واحساس ميکنيد که يکتعداد ساحات مديريت بايد تقويت شودNTPهرگاه شما دريک پروگرام
MOSTهمچنان شما ميتوانيد با يک تسهيل کننده . طالعه کنيد برای توبرکلوز را بيشترمMOSTبرای توبرکلوز  

 که NTP برای توبرکلوز را مالحظه کنيد ويا با يک نمايندهMOSTصحبت کنيد، ساليد های پيشکش ورهنما های 
MOSTبرای توبرکلوز را بکاربر ده باشد صحبت نمائيد  .  

  
  : برقرار نمائيدلطفا جهت معلومات مزيد به آدرس ذيل تماس 

  
  اداره علوم برای صحت

  www.msh.org:آدرس انترنت
  

 TB CAPپروژه 
  www.tbcta.org:آدرس انترنت

  
  
  
  
  

   برای توبرکلوزMOSTپرنسيب های اساسی 
  

 دخيل ساختن تمام کارمندان با ارزيابی آزاد خودی و NTPثرترين راه برای آغازتغييردريک مو •
 .تصميم گيری مبنی بررضايت طرفين ميباشد

اينکاربه . تغييرات هدفمند درمديريت ندرتًا با تدويريک ورکشاپ يا رويداد واحد صورت ميگيرد •
  . تالش های متداوم باارزيابی وتعديالت متکررضرورت دارد

   .  موجود باشدNTPجهت آوردن تغييردرمديريت بايد يک رهبری نيرومند ومتعهد درهرسطح  •
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   برای توبرکلوزMOSTاجندا و نتايج پيش بينی شده ورکشاپ

  
  اجندا ورکشاپ

  وقت  اهداف  بخش/مودل  
 .پاجندا ونتايج پيش بينی شده ورکشا مروربر •  افتتاحيهبخش 

 توضيح توقعات  •
 برای توبرکلوزMOSTمعرفی  •
توضيح مقررات ورکشاپ که دارای يک محيط آزاد  •

با داشتن صداقت ، احترام متقابل و تبادل نظريات  ،
 . ميباشد

بررسی ارتباطات ميان رهبری، پيشرفت مديريت،  •
  .  فضای کاری، تداوم و نتايج سازمانی

  روزاول    ساعت 1.5

  : 1مودل 
 مادرکجا قرار

  م؟داري

 بخش مديريت را 30معنی پنچ مرحله مديريت و •
 .بررسی کنيد

ی کارنمائيد که دربرگيرنده تمام سطوح ئدرگروپ ها •
. سازمانی باشد و هرعضورا به همکاری وادار نمائيد

 دررابطه به NTPتوافق نظررا دروضعيت فعلی  •
  .  هربخش ومرحله انکشاف ايجاد کنيد

   ساعت 4.5

   : 2مودل 
جا ميخواهيم به ک

  برويم؟

درهربخش مديريت برای يک يا دو هدف موافقت  •
 . نمائيد

شرفت را درجهت اين اهداف نشان يشواهدی را که پ •
  .  خواهد بدهد مشخص سازيد

  روزدوم   ساعت4

  : 3مودل
چطورما ه تغييرات 

 اداره  راالزمی
  ؟خواهيم کرد

 . اساسات تغيير را بررسی کنيد •
کجا با رهبری بررسی کنيد که تغييردرمديريت ي •

 و تداوم آنرا را بهبود NTPنيرومند ميتواند خدمات
 .بخشد

نقش اشتراک کننده گان را منحيث رهبران و مديران  •
  . روند تغيير بشناسيد

  ساعت4

چطورما به :4مودل  روزسوم
نايل اهداف خويش 

  ؟خواهيم شد

بخش های ازمديريت را که حايز اولويت درجه اول  •
 . مرحله آينده بهبود بخشيداست انتخاب کنيد تا در

يک پالن عملی را برای بهبود اين بخش ها ترتيب  •
 .کنيد

جهت فعاليت های تعقيبی که بايد انجام داده شود  •
تصميم اتخاذکرده و مسؤلين را برای اين فعاليت ها 

   .  تعين کنيد

   روز1
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 NTPان بايد به اين موافقه برسند که چطوربا اختتام ورکشاپ اشتراک کننده گ: نتايج پيش بينی شده ورکشاپ
نتايج مشخص . بصورت درست فعاليت نموده وچگونه پالن فعاليت ها را جهت ايجاد پيشرفت ها بايد داشته باشند

  : قرارذيل است
 . ارزيابی عمومی مرحله فعلی انکشاف بخش های مديريت •
 .  بايد بهبود يابديک لست ازبخش های مديريت که اولويت داشته و دريک زمان مشخص •
 .توافقنامه يکتعداد اهداف جهت بهبود هربخش مديريت •
يک پالن عملی جهت رسيدن به اهداف ،شناسايی فعاليت های گسترده، با تعين وقت، منابع و افراد که  •

 . برای تکميل اين فعاليت ها مسؤل اند و توضيح معلومات که بتواند سبب موفقيت شود
لوز و تيم تغييرتوبرکلوز که تطبيق پالن عملی ونظارت پيشرفت ها را رهنمايی شناسايی رهبرتغييرتوبرک •

 .خواهد کرد
آنعده کارمندان که :  برای توبرکلوزMOSTلست فعاليت های قصيرالمدت جهت پيگيری ورکشاپ •

د خودايشان با منابع موجود انجام داده ميتوانند، و آنعده که الزم است برايشان منابع اضافی دريافت شو
 .  ضرورت خواهند داشتNTPخره آنعده کارمندان که به معاونت تخنيکی خارج ازوباآل

و معموًال ) لفون و پست الکتريکیيتوسط ت( تسهيل کننده ها  توسطموافقت برای کمک بعداز ورکشاپ •
 . صورت گيردسال بعدازتدوير ورکشاپ  برای توبرکلوزبعدازشش الی يکMOSTپيگيری تمرين 
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   برای توبرکلوزMOSTوسايل 
  

  شواهد  مرحله فعلی  4  3  2  1  بخش مديريت   انکشاف و مشخصات آنمراحل

  ماموريت
موجوديت ماموريت و 

  دانش درآن مورد
رسمی  عدم موجوديت

ويا   NTP ماموريت
 با ماموريت موجوده

اهداف فعلی پروگرام 
و ضروريات 

مراجعين نا 
  . سارگاراست

 NTP ماموريت
بوده و با موجود 

 NTPاهداف فعلی 
سازگار است وبعضًا 

مسؤلين توسط 
تائيد  ديپارتمنت ها

   .شده است

ماموريت بصورت 
متکرر توسط مراجع 

ذيربط، کارمندان 
بوردمشورتی، 

مؤسسات همکار و 
مراجعين بيان شده 
است ليکن مکررًا 

تجديد نظرنشده است 
 NTPکه ضروريات

  .را منعکس سازد

ده ماموريت بصورت گستر
دانسته شده است و منظمًا 

تجديد نظرشده است تا 
اطمينان دهد که اهداف فعلی 

NTP و ضروريات مراجعين 
مورد نظر انعکاس يافته 

  . است

    

  ارزش
و  ماموريتموجوديت 
   آنبکاربرد

ارزش ها واساسات 
NTPتعين نشده است  

 اساسات ارزش ها و
NTP   شده  تعين

است  و بعضًا توسط 
 رتمنت هامسؤلين ديپا

  .تائيد شده است

ارزش ها واساسات 
NTP متکررًا توسط 

تمام کارمندان تائيد 
شده ليکن بصورت نا 

سازگار درپروگرام 
  .بکاربرده شده است

 NTPارزش ها واساسات 
کامًال دانسته شده است و 

کارمندان مسؤل برای پيروی 
 . آن تعين شده است

    

  استراتيژی
ارتباطات با ماموريت 

  ش هاو ارز
 NTPاستراتيژی های
با درنظرداشت 

شرايط تمويل کننده ها 
يا خواست يک تعداد 

تصميم گيرنده ها 
بدون درنظرگرفتن 

ماموريت وارزش ها 
  ميبابدگسترش 

 NTPاستراتيژی های
بعضًا با درنظرداشت 
ماموريت وارزش ها 

گسترش يافته ليکن 
اکثرًا با درنظرداشت 

شرايط ، تصميم و 
تعهدات گسترش 

  .يابدم

  NTPاستراتيژی های
هميشه با درنظرداشت 

شرايط عمومی 
ماموريت و ارزش ها 

  گسترش ميبابد

 بخاطر NTPاستراتيژی های
گسترش يافته است که 

مطابقت به ماموريت در
وارزش ها بوده ، وپالن 

 بطوريک استراتيژيک 
 شده تا فرصت بررسی

ماموريت را تجديدنظريا 
  . دوباره تائيد نمايد
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  شواهد  مرحله فعلی  4  3  2  1  بخش مديريت   آنمشخصات انکشاف و مراحل

  )ادامه صفحه قبل (استراتيژی
ارتباطات با 

استراتيژی توقف 
  توبرکلوز

استراتيژی توقف 
توبرکلوزدراستراتيژی 

 مدغم نشده NTPهای
  .است

استراتيژی توقف 
توبرکلوز در 

 NTPاستراتيژی های
مدغم شده است ليکن 

ر پروگرام های با ساي
صحت عامه 

طورمثال واکسين، (
، جامعه و ) جزام

سکتورهای 
خصوصی هماهنگ 

  . نشده است

استراتيژی توقف 
توبرکلوز در 

 NTPاستراتيژی های
با ومدغم شده است 

ساير پروگرام های 
طورمثال (صحت عامه 
، ) واکسين، جزام

جامعه و سکتورهای 
بصورت خصوصی 

نسبی هماهنگ شده 
  .است

تيژی توقف توبرکلوز استرا
 NTPدر استراتيژی های

مدغم شده است وبا ساير 
پروگرام های صحت عامه 

، ) طورمثال واکسين، جزام(
جامعه و سکتورهای 

خصوصی کامًال هماهنگ 
  .شده است

    

ارتباطات با پروگرام 
های کنترول 

HIV/AIDS  
   

بخش مشترک 
همکاری های ملی 

توبرکلوز و 
HIV/AIDS ايجاد  

ست تا درقسمت شده ا
توبرکلوز و 

HIV/AIDS  
 . همکاری نمايد

بخش مشترک 
همکاری های ملی 

توبرکلوز و 
HIV/AIDS  

موجود است ليکن 
پالن مشترک ملی 

موجود نيست که تا 
فعاليت های مشترک 
را که گسترش يافته 
  . است تطبيق نمايد

يک پالن ملی مشترک 
برای فعاليت های 

 توبرکلوز و
HIV/AIDS گسترش 

افته است و دريکتعداد ي
ساحات بصورت 

آزمايشی تطبيق شده 
سيستم . است

 سرويالنس
HIV/AIDS برای 

مريضان توبرکلوز و 
سيستم ارزيابی 

  توبرکلوزونظارت
برای مريضان 
HIV/AIDSدر  

ساحات آزمايشی 
  .  موجود است

يک پالن ملی مشترک برای 
 فعاليت های توبرکلوز و

HIV/AIDS 
ق شده  تطبيدرسرتاسرمملکت

 هردوسيستم سرويالنس .است
HIV/AIDS برای مريضان 

توبرکلوز و سيستم نظارت 
وارزيابی توبرکلوز برای 

 قابل HIV/AIDSمريضان
  . استفاده است
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  شواهد  مرحله فعلی  4  3  2  1  بخش مديريت  مراحل انکشاف و مشخصات آن

  )ادامه صفحه قبل (استراتيژی
ارتباطات با مريضان 

  ز وجامعهتوبرکلو
استراتيژی ها بدون 
توجه به ضروريات 

مريضان توبرکلوز و 
جامعه گسترش يافته 

  .است

استراتيژی ها به 
اساس فرضيه های 
ضرورت مريضان 
توبرکلوز وجوامع 

ايشان گسترش يافته 
  .است

استراتيژی ها به اساس 
فرضيه ها و ارزيابی 
های جامع  ضرورت 

مريضان توبرکلوز 
ش  گستروجوامع ايشان

  .يافته است

استراتيژی ها به اساس 
فرضيه ها و ارزيابی های 
جامع  ضرورت مريضان 

توبرکلوز وجوامع ايشان با 
اشتراک مريضان توبرکلوز 

وگروپ های اجتماعی 
  . گسترش يافته است

    

  ساختار
 رسمًا توسط NTP   کردنبنيادی

وزارت صحت عامه 
مشخص نشده است 

درکود : طورمثال(
صحت عامه يا 

سازمانی دياگرام رد
وجود ) صحت عامه

  .ندارد

NTP رسمًا توسط 
وزارت صحت عامه 

مشخص شده است 
ليکن ساختاروظيفوی 

 بين قواعداش با 
: طورمثال(المللی 

سازمان صحی جهان 
اتحاديه بين المللی و 

برضد امراض ريوی 
 سازگاز) وتوبرکلوز

  .نيست

NTP رسمًا مشخص 
شده است  و ساختار 

کتعداد وظيفوی اش ازي
 بين المللی قواعد

سازمان : طورمثال(
اتحاديه صحی جهان و 

بين المللی برضد 
 امراض ريوی و

پيروی )  توبرکلوز
  . مينمايد

NTP رسمًا مشخص شده 
است  و ساختار وظيفوی اش 

 بين المللی قواعداز تمام 
سازمان صحی : طورمثال(

اتحاديه بين المللی جهان و 
برضد امراض ريوی 

  .پيروی مينمايد)  وتوبرکلوز

   

 صالحيت ها و سطح
  مسؤليت ها

مدارک رسمی که 
صالحيت ها 

ومسؤليت های فعلی 
را درسطوح مختلف 

NTP مشخص سازد 
  .وجود ندارد

  NTPچارت سازمانی
يا اسناد مشابه 
صالحيت ها 

ومسؤليت های را 
مشخص ساخته ليکن 

دررهنمودها ، پاليسی 
ها و طرزالعمل های 
وزارت صحت عامه 
  . شامل نگرديده است

  NTPچارت سازمانی
يا اسناد مشابه شامل  

رهنمودها ، پاليسی ها 
و طرزالعمل های 

وزارت صحت عامه 
زمانيکه  شده است و

مشکالت دررابطه به 
صالحيت ها ومسؤليت 

ها ايجاد ميشود ازآن 
  .استفاده ميشود

NTP بصورت متداومًا 
درخدمات صحت عامه 

(PHS)به تمام سطوح مدغم  
 چارت سازمانی  .شده است

 NTPيا اسناد مشابه 
بصورت منظم تجديد شده و 

بصورت متداوم دررفع 
مشکالت صالحيت ها 

  . ومسؤليت ها استفاده ميشود
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  شواهد  مرحله فعلی  4  3  2  1  بخش مديريت  مراحل انکشاف و مشخصات آن

  )ادامه صفحه قبل(ساختار 
م ميکانيزم رسمی افها  افهام وتفهيم

وتفهيم درميان سطوح 
 وجود NTPمختلف 

ندارد که معلومات را 
. شريک سازد

معلومات مهم عمدتًا 
بصورت شفاهی افهام 

  .وتفهيم ميگردد

ميکانيزم افهام وتفهيم 
جهت شريک نمودن 
معلومات درسطوح 

  استفاده NTPمختلف 
شده تا معلومات 

الزمی را ازمديريت 
عالی رتبه درسطح 

مرکز به ساير 
  . ندان انتقال دهدکارم

ميکانيزم افهام وتفهيم  
بصورت منظم جهت 

شريک نمودن معلومات 
درميان کارمندان 
 NTPدرسطوح مختلف

با ساير  استفاده شده و
پروگرام ها و 

سکتورخصوصی 
بصورت غيرمنظم 

  . استفاده ميشود

ميکانيزم افهام وتفهيم  
بصورت متداوم جهت شريک 

نمودن معلومات به سطوح 
  ، MOH/NTPمختلف
PHS ، HIV/AIDS ، 

پروگرام های واکسين 
خدمات (وسايرمراجع ذيربط

صحی خصوصی و پوهنتون 
  .  استفاده ميشود) ها 

    

نقش ومسؤليت ها   نقش ومسؤليت ها
بصورت واضح 

. مشخص نشده است
کارها بصورت خاص 

مطابق به احساس 
ضرورت همان لحظه 

  . اجرا ميشود

نقش ومسوليت ها 
کارمندان برای تمام 

NTP کارمندان و
 که NTPخارج از

درفعاليت های 
کنترول توبرکلوز 
دخيل اند درحال 
. ترتيب شدن است
بسياری وظايف 

هنوزهم بصورت 
  .خاص انجام ميابد

نقش ومسؤليت ها 
 قواعددريک رهنمای 

وطرزالعمل ها  برای 
 و NTPکارمندان

 NTPازکارمندان غير
که درفعاليت های 
خيل کنترول توبرکلوز د
. اند توضيح شده است

آنها آغازميمنايد که آنرا 
منحيث يک اساس برای 

تعين وظايف خويش 
  . استفاده نمايند

نقش ومسوليت ها درتمام 
 دريک رهنمای NTPسطوح 
 وطرزالعمل ها قواعد

بصورت واضح بيان شده 
آنها بصورت منظم . است

بررسی مينمايد تا مطمين 
شوند که آيا وظايف کارمندان 

 را NTPراتيژی هایاست
  . تقويت مينمايد

   

 تمام NTPرئيس   تصميم گيری
تصاميم مهم را بدون 

تيم تخنيکی مباحثه با 
NTP درسطح 

مرکزی، حوزه وی  
  . ومحلی اتخاذ مينمايد

 تمام NTPرئيس 
تصاميم مهم را بعد 

ازشنيدن نظريات تيم 
 NTPتخنيکی مرکزی

و تيم های انتخابی 
تخنيکی حوزه وی 

  .ينمايداتخاذ م

تيم های تخنيکی حوزه 
 توسط رئيس NTPوی 

NTP تشويق ميشوند 
تا تصاميم مهم را 

دررابطه به کارهايشان 
و وظايف تيم های 
محلی اتخاد کرده 

  . وعملی نمايند

به ( NTPازتمام کارمندان 
سطح محليف حوزه وی و 

توقع ميرود که ) مرکزی
تصاميم مهم را دررابطه به 
 تيم کارهای خويش وکارهای

های خويش اتخاذ کرده و آن 
تصاميم را درعمل پياده 

  .نمايند
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  شواهد  مرحله فعلی  4  3  2  1  بخش مديريت  مراحل انکشاف و مشخصات آن

  سيستم ها
 درحال NTP  پالن استراتيژيک

حاضريک پالن 
. استراتيژيک ندارد

بسياری استراتيژی 
های را که آنها ترتيب 
داده اند غيرپالن شده 

  .  مؤقتی ميباشدو

NTP يک پالن 
استراتيژيک را 

گسترش داده است و 
اولويت های 

استراتيژيک را 
مدنظر گرفته است 

ليکن با تمام 
 يکپارچه PHSسطوح

  . و سازگارنشده است

 NTPدرحال حاضر
يک پالن استراتيژيک 

به اساس ارزيابی جامع 
محيط نيازمندی ها ، 

داخلی و خارجی 
سازمان ومطابق به 

رات بين المللی معيا
اگرچه اين پالن . دارد

استراتيژيک کامًال 
تکثير، تطبيق و نظارت 

  . نشده است

NTP يک پالن استراتيژيک 
مشخص داشته و کامًال درتمام 

 و PHSسطوح 
سکتورخصوصی مدغم و 

تطبيق شده است و بصورت 
 پالن .منظم نظارت شده است
استراتيژيک مطابق به 

ارزيابی های جامع بوده و 
هرپالن استراتيژيک نظربه 

تحليل وتجزيه موفقانه ويا 
غيرموفق با پيروی ازپالن 

  .  آغازميشود محتاطانهقبلی
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  شواهد  مرحله فعلی  4  3  2  1  بخش مديريت  مراحل انکشاف و مشخصات آن

  سيستم ها
 کدام پالن NTP  پالن عملياتی ساالنه

ساالنه را عملياتی 
 .ترتيب نکرده است
اکثريت فعاليت ها 

غيرپالن شده بوده ويا 
 PHSبه تمام سطوح

مدغم نشده است 
وبصورت مؤقتی 

  . ميباشد

NTP درحال 
گسترش يک پالن 

عملياتی است ليکن 
پالن مذکوربه تمام 

 مدغم PHSسطوح 
  . نشده است

NTP فعًال يک پالن 
. عملياتی ساالنه دارد
 کامًال اين پالن عملياتی

تطبيق نشده است ليکن 
 PHSبه تمام سطوح 
پالن . مدغم شده است

عملياتی مذکور مطابق 
به نتايج ارزيابی سال 

گذشته و پديد آمدن 
نيازمندی های جديد 

  .  نميباشد

NTP فعًال يک پالن عملياتی 
ساالنه به اساس ارزيابی 

 اين پالن عملياتی .جامع دارد
کامًال تطبيق شده است 

 PHSم سطوح ودرتما
وسکتورخصوصی مدغم شده 

 پروسه پالن عملياتی .است
ساالنه با تحليل وتجزيه دقيق 
پالن عملياتی گذشته آغازشد 

و شامل ارزيابی نيازمندی 
های جديد و تمام پيشرفت 

های که توسط پروگرام 
  . ترتيب شده است ميباشد
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  شواهد  مرحله فعلی  4  3  2  1  بخش مديريت  شاف و مشخصات آنمراحل انک

  )ادامه صفحه قبل(سيستم ها 
قواعد وطرزالعمل 

ها برای جلوگيری، 
کشف، تشخيص ، 

تداوی ومراقبت 
  توبرکلوز

قواعد وطرزالعمل های 
 تعين نکرده NTPتخنيکی را 

اکثريت فعاليت ها . است
  . غيرپالن شده و موقتی است

NTP عناصراساسی 
  هاوطرزالعملقواعد 

گسترش داده است تا 
دربهبود کارمندان را 

هميشگی کيفيت خدمات 
ليکن  کمک نمايد

عناصراساسی مذکوربا 
 سازمان پيشنهادات

اتحاديه صحی جهان و 
بين المللی برضد امراض 

ريوی وتوبرکلوز 
آنها . سازگار نيست

بصورت سيستماتيک 
 PHSدرتمام سطوح

  . بکاربرده نشده است

NTP طرزالعمل و قواعد 
 و گسترش دادهرا  یها

تکثيرنموده است که 
مطابق به پيشنهادات 

سازمان صحی جهان و 
اتحاديه بين المللی برضد 
 امراض ريوی وتوبرکلوز

آنها بصورت منظم . است
 و PHSدرتمام سطوح

يکتعداد بخش های سکتور 
خصوصی بکاررفته 

  .  است

NTP قواعد و طرزالعمل 
 های را که هدف اش فراهم

نمودن بهبود کيفيت خدمات 
ميباشد ايجاد وتجديد نموده 

است که مطابق به 
پيشنهادات سازمان صحی 

اتحاديه بين المللی جهان و 
برضد امراض ريوی 

  . استوتوبرکلوز
 درتمام متداومآنها بصورت 

 و سکتور PHSسطوح
خصوصی بکاررفته 

وبصورت منظم تجديد 
  .  ميگردد

    

  نفوس وپوشش
 DOTSجغرافيايی 

 DOTSاستراتيژی
مرکزی، (درهيچگونه سطح 
تطبيق ) واليتی يا ولسوالی

  . نشده است

 DOTSاستراتيژی
دريکتعداد ولسوالی ها 

  . تطبيق شده است

 درتمام DOTSاستراتيژی
ولسوالی ها تطبيق شده 

است ليکن سطح پوشش 
مريضان توبرکلوز پائين 

  .  فيصد است100تراز

 کامًال DOTSاستراتيژی
طوح تطبيق شده درتمام س

است ليکن سطح پوشش 
 100مريضان توبرکلوز 

  .فيصد است

    

مديريت قوای 
  بشری

دروزارت صحت عامه و 
NTP  پاليسی های قوای بشری

درقسمت طبقه بندی وظايف، 
معاشات، مقرری، ترفع، 

خواسته های شغلی و ساعات 
 درآنجا کدام .کاری وجود ندارد

طزرالعمل ها دررابطه به 
جراات، انکشاف ارزيابی ا

کارمندان يا نگهداری معلومات 
  . کارمندان وجود ندارد

MOH ضرورت را 
برای سيستم رسمی منابع 

بشری شناسايی کرد و 
تالش مينمايد که 

طرزالعمل ها وپاليسی ها 
را برای منابع بشری 

  . واضح سازد

پاليسی ها وطرزالعمل ها 
ايجاد گرديده و مسولين 

MOH/NTP دراستفاده 
ازنموده اند تا آن آغ

با کارمندان متعهد و
 را حفظ و  NTP استعداد

  . مقرر نمايند

پاليسی ها وطرزالعمل ها 
ايجاد گرديده و مسولين 

MOH/NTP آنرا 
بصورت متداوم  استفاده 

مينمايند تا کارمندان متعهد 
 را حفظ  NTP وبا استعداد

   .  و مقررنمايند
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  شواهد  مرحله فعلی  4  3  2  1  بخش مديريت  نمراحل انکشاف و مشخصات آ

  )ادامه صفحه قبل(سيستم ها 
دررابطه به انکشاف ظرفيت   انکشاف رهبری

رهبری قوی کنترول توبرکلوز 
 پاليسی NTPو رهبران آينده
  . وجود ندارد

دررابطه به انکشاف 
ظرفيت رهبری قوی 

کنترول توبرکلوز پاليسی 
وجود دارد ليکن 

بصورت منظم پيگيری 
  . نميشود

پاليسی انکشاف رهبری 
موجود است و بصورت 

منظم پيگيری ميشود ليکن 
اشتراک نمودن آن 

  . انتخابی ميباشد

 برای NTPيک پالن 
انکشاف رهبری موجود 

است ليکن فرصت اشتراک 
اشخاص درآن به اساس 

اجراات وسايرشرايط وضع 
  .شده موجود نيست

    

هيچ نوع نظارت وارزيابی   کارمندانتريننگ
ی انکشاف ضروريات برا

 بادرنظرداشت NTPکارمندان
 د واهدافاولويت ها، مقاص

NTP ظرفيت اعمار برای
  .افراد صورت نگرفته است

نظارت وارزيابی محدود 
برای انکشاف 

ضروريات کارمندان 
NTP صورت گرفته 
 دررابطه به NTP. است

يک پالن جهت 
ضروريات اعمار 

ظرفيت های  افراد 
ن ليکن پال. آگاهی دارد

تريننگ ساالنه تا هنوز 
. ترتيب نشده است

يکتعداد پروگرام های 
بدون ) تقويتی(ريفريشر

 ادغام به تمام سطوح
PHS سازماندهی شده 
  . است

NTP فعًال يک پالن 
ساالنه ترينگ کارمندان 

را به اساس ارزيابی 
جامع ضروريات و 
اولويت های اعمار 

 .ظرفيت های افراد دارد
ًال اين پالن تريننگ کام

. تطبيق نشده است
پروگرام های تريننگ 

تقويتی گاهگاهی به سطح 
محلی وحوزه وی اجرا 

  . ميشود

NTP فعًال يک پالن ساالنه 
ترينگ کارمندان را به 

اساس ارزيابی جامع 
ضروريات و اولويت های 
اعمار ظرفيت های افراد 

اين پالن تريننگ . دارد
کامًال تطبيق شده و به تمام 

م ساخته  مدغPHSسطوح 
پروگرم های . شده است

تريننگ تقويتی درتمام 
سطوح جهت تقويت 

اجراات طرح وتطبيق شده 
  .  است
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  شواهد  مرحله فعلی  4  3  2  1  بخش مديريت  مراحل انکشاف و مشخصات آن

  )ادامه صفحه قبل(سيستم ها 
: مديريت معلوماتی

جمع آوری عملياتی 
و  اپيديمولوژيکی 

  طالعاتا

جهت جمع آوری وگزارش 
 سيستم NTPدهی اطالعات 

  اکثرًا.ضعيف معلوماتی دارد
فعاليت های روزمره جمع 

آوری اطالعات نادرست است 
و اين اطالعات ندرتًا داخل 

  .برنامه ميگردد

NTP سيستم های را 
معرفی نمود که جهت 

 و صحيح بودن  دربهبود
به موقع بودن فعاليت 
ی های روزمره جمع آور

اپيديمولوژيکی اطالعات 
يکتعداد  . آغازنمايد

طرزالعمل های که 
درحال حاضرمورد 

استفاده است مطابق به 
پيشنهادات سازمان 

 اتحاديه صحی جهان و
بين المللی برضد امراض 

.   استريوی وتوبرکلوز
کيفيت و تنظيم وقت در 
گزارش دهی هنوزهم 

يارات متوقع را مع
  . برآورده نميسازد

سيستم معلوماتی اطالعات 
روزمره را حاصل 

طرزالعمل های . مينمايد
سيستم و وسايل معلوماتی 

عمومًا مطابق به 
پيشنهادات  سازمان 

 اتحاديه صحی جهان و
بين المللی برضد امراض 

.  استريوی وتوبرکلوز
بصورت عموم اطالعات 

درست است و بسياری 
 به موقع تقديم گزارش ها
  . شده است

يک سيستم معلوماتی 
معياری و وسايل جمع 

آوری اطالعات مطابق به 
پيشنهادات  سازمان صحی 

 اتحاديه بين المللی جهان و
برضد امراض ريوی 

 موجود  است و وتوبرکلوز
سيستم مذکور کامًال  به تمام 

 تطبيق شده NTPسطوح 
کيفيت و وقت . است

گزارش دهی مطابق به 
 درگزارش .يارات استمع

دهی ناوقت سيستم های 
مشخص که تاثيرنيرومند 

. موجود است داشته باشد
سايرسيستم های سازمانی 

شامل کنترول دوجانبه  
بوده تا ازصحت اطالعات 

  . روزمره اطمينان بدهد
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  شواهد  مرحله فعلی  4  3  2  1  بخش مديريت  مراحل انکشاف و مشخصات آن

  )ادامه صفحه قبل(سيستم ها 
  : مديريت معلوماتی
استفاده معلومات 

عملياتی و  
  اپيديمولوژيکی 

آنهای که اطالعات الزمی را 
تقديم ميدارند و برای گزارش 

اطالعات آنها ازطرف مسؤلين 
معلومات . فيدبک داده نميشود

دور ازدسترس دوسيه بندی 
 وتصاميم شده و برای مديريت

   . تفاده نميشودپروگرام اس

NTP دررابطه به 
ضرورت تحليل وتجزيه 

واستفاده معلومات آگاه 
 پروسهيکتعداد . است

های معلوماتی مشخص 
ساخته شده است  ليکن 
بصورت متداوم درتمام 
سطوح جهت بهبود در 

،  اجراات مديريت و
حصول نتايج و مشخص 

ساختن مسيرانجام 
  . کاراستفاده نشده است

اتی پروسه های معلوم
 مدغم NTPدرتمام سطوح

شده است و جهت فراهم 
نمودن فيدبک فوری 

استفاده ميشود و اقدامات 
فعال و اهتمامات قبلی را 

درهنگام ضرورت 
 NTP. مشخص ميسازد

معلومات را تحليل 
ده ويافته های وتجزيه نمو

خويش را دريکتعداد 
استفاده مينمايد تا سطوح 

مديريت واجراات ، 
سی حصول نتايج و برر

 مسيرانجام کار را بهتر
  .سازد

پروسه های معلوماتی 
 مدغم NTPدرتمام سطوح

شده است و جهت فراهم 
نمودن فيدبک فوری استفاده 

ميشود و اقدامات فعال و 
اهتمامات قبلی را درهنگام 
. ضرورت مشخص ميسازد

 NTPدرتمام سطوح 
بصورت مشترک معلومات 

را تحليل وتجزيه نموده و 
 استفاده يافته های خويش

مينمايد تا مديريت واجراات 
، حصول نتايج و بررسی 

مسيرانجام کار را 
  .بهترسازد

    

 نتايج پروگرام های NTP   وارزيابیمونيتور
 وارزيابی مونيتورخويش را 

نميکند؛ بلکه نتايج اش 
هنگاميکه تمويل کننده گان 

درخواست نمايند توسط 
ارزيابی کننده های خارجی 

  . ارزيابی ميشود

 وظايف NTPبعضًا 
خويش را مونيتورکرده 
تا پيروی ازفعاليت های 
. پالن شده را تعين نمايد 

نتايج توسط تيم های 
داخلی يا خارجی ارزيابی 

  . ميشود

NTP وظايف خويش را 
بصورت منظم 

مونيتورکرده تا پيشرفت 
ها را درجهت حصول 

مقاصد واهداف درجريان 
پروگرام ساالنه تعين 

ر توسط مونيتو. نمايد
وسايل درست صورت 

 نتايج را NTP. ميگيرد
درختم پروگرام هرسال 

  . ارزيابی مينمايد

NTP پروگرام خويش را 
بصورت منظم مونيتور 
کرده ، نتايج را ارزيابی 
نموده و بصورت منظم 

يافته ها را استفاده کرده تا 
خدمات را بهترساخته و 

فعاليت های جديد راپالن 
ی و بخش های تخنيک. نمايد

مديريتی رسمًا شامل 
 شده NTPارزيابی ساالنه 

  .  است
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  شواهد  مرحله فعلی  4  3  2  1  بخش مديريت  مراحل انکشاف و مشخصات آن

  )ادامه صفحه قبل(سيستم ها 
 يک سيستم نظارت NTP  نظارت

واضح ندارد و هيچ نوع 
بوديجه متداوم برای فعاليت 
های نظارتی تخصيص داده 

ظارت کننده ها ن. نشده است
تريننگ را دررابطه به مهارت 

  . های نظارتی اخذ نکرده اند

NTP يک سيستم نظارت 
را ايجاد کرده است ليکن 

وظايف ومسؤليت های 
نظارتی دانسته نشده 
است، رهنما نظارت 
بصورت دقيق تهيه 

نظارت نگرديده است و 
بدون مدغم ساختن درتمام 

 بعضی PHSسطوح 
   . اوقات صورت ميگيرد

 NTPوسايل نظارت در
 شامل  ايجاد شده است که

رهنمای نظارت، قواعد 
وطرزالعمل های نظارت 

 برای ويک تقسيم اوقات
باوجود آن . بازديد ميباشد

نظارت با موجوديت تمام 
اين وسايل کامًال درتمام 

 صورت PHSسطوح 
تيم مرکزی . نميگيرد

بدون حمايت مالی کافی 
بصورت دوره يی سطوح 

را نظارت حوزه وی 
بخش های . مينمايند

 NTPتخنيکی و مديريتی 
صرف بعضی اوقات در 

روند نظارت دخيل 
  . ميشوند

نظارت بصورت صحيح 
.  رسمی شده استNTPدر

وسايل ورهنمود های 
نظارت بصورت متداوم 

استفاده شده که قواعد، 
طرزالعمل ها وبهترين 

عملکردهای توبرکلوز را 
 NTP. انعکاس ميدهد
م درتمام بصورت منظ

سطوح نظارت را براه 
انداخته و اين فعاليت را با 

PHS و سکتورخصوصی 
حمايت . يکپارچه ميسازد

. مالی کافی موجود است
NTP يافته ها را از فعاليت 

های نظارتی استفاده کرده 
تا عرضه خدمات رادرتمام 

 به شمول PHSسطوح 
سکتورخصوصی بهبود 

بخشيده و فعاليت های جديد 
   . مايدرا پالن ن
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  شواهد  مرحله فعلی  4  3  2  1  بخش مديريت  مراحل انکشاف و مشخصات آن

  )ادامه صفحه قبل(سيستم ها 
کدام سيستم مديريت برای   مديريت تدارک

تدارک وجود ندارد تا اينکه 
ادويه توبرکلوز، (تدارکات 

را که ) معرف های البراتواری
توسط کارمندان درتمام سطوح 

NTP استفاده ميشود پيش بينی 
. ، خريداری و پيگيری نمايد

تدارکات به وضعيت خراب 
نگهداری شده و کدام سيستم 

ثبت برای کنترول وموجودی 
ذخايربه متکررًا . وجود ندارد

  .دنميشومواد مواجه کمبود 

سيستم مديريت تدارکات 
ترتيب شده است تا 

MOH/NTP را اجازه 
دهد تا انتخاب ،پيش بينی 

نظيم  و توزيع  را ، ت
انجام داده و تدارکات را 

 استفاده NTPبرای 
پيش بينی نيازمندی . نمايد

های آينده بصورت 
متداوم صورت نگرفته 
است؛ ذخايرمتکررًا به 

کمبود مواد مواجه 
کارمندان تا . ميشوند

هنوز دررابطه به  
وظايف جديد مديريت 
  .  تدارکات تربيه نشده اند

کات سيستم مديريت تدار
MOH/NTP 

 اجازه ميدهد NTPبرای
که نيازمندی ها را پيش 
بينی نمايد و تدارکات با 
کيفيت قابل خريداری را 
نظربه تقاصا و استفاده 
. خويش خريداری نمايد
يک سيستم خوب ثبت 

کننده ياداشت ها 
دربسياری ساحات تطبيق 

يکتعداد . شده است
کارمندان جهت اجرای 

وظايف جديد تربيه شده  
متکررًا ذخايربه . دان

کمبود مواد مواجه 
  .ميشوند

 MOH/NTPکارمندان 
تربيه شده تا بصورت 

مناسب تدارکات را انتخاب 
،پيش بينی، خريداری و 
استفاده نمايند و ياداشت 

های خوب را درتمام 
سطوح سيستم مديريت 
. تدارکات نگهداری نمايند

درتداوی و پيروی مريضان 
توصيه نسخه دکتوران 

تدارکات . ورشده استمونيت
با کيفيت وقابل خريداری  
هميشه موجود بوده و هيچ 
گاه درين سيستم ذخايربه 
 . کمبود مواد مواجه نميشوند
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  شواهد  مرحله فعلی  4  3  2  1  بخش مديريت  مراحل انکشاف و مشخصات آن

  )ادامه صفحه قبل(سيستم ها 
ت کارمندان مالی وزارت صح  مديريت مالی

 رئيسعامه بدون معلومات 
NTP بوديجه را ترتيب نموده 
سيستم مالی بصورت . اند

درست عايدات  ،مصارفات و 
جريان وجوه نقد را پيگيری 

  . نمی تواند

 بوديجه را NTPرئيس
ترتيب نموده و معموًال 
اطالعات را ازمسؤلين 

حوزه وی و ولسوالی ها 
وسايرمراجع ذيربط 
 NTP. درخواست مينمايد

 MOHيجه ها را به بود
جهت دريافت هزينه تقديم 

  . مينمايد

کارمندان مالی وزارت 
صحت عامه با رئيس 

NTP کارمينمايد که پالن 
عملياتی ساالنه رابه 

اساس اطالعات مالی و 
اپيديمولوژيکی ترتيب 

سيستم مالی . نمايد
مصارف مالی ، عايدات و 

وجوه نقد را با جريان 
و خدمات نتايج پروگرام 

  . يری مينمايدپيگ

 بوديجهءرا با NTPرئيس
 ترتيب نموده NTPمسؤلين

که تصاميم پروگرام را 
سيستم مالی . حمايت نمايد

يک تصويردقيق مصارف، 
عايدات ، جريان وجوه نقد  

را دررابطه به  نتايج 
پروگرام و خدمات نشان 

 . ميدهد

    

 با منبع واحد عايدات NTP  بيسج منابع
 هزينه فعاليت کرده که معموًال

دولت ميباشد که هدف اش 
شکل دادن استراتيژی ها و 

  . پروگرام ها است

NTP ضرورت هزينه 
. های متنوع را بيان نمود

يک استراتيژی جهت 
حصول عايدات ازمنابع 

 هزينه : طورمثال(مختلف
)  USAIDجهانی، 

ترتيب شده ليکن تطبيق 
  . نگرديده است

NTP درتطبيق 
استراتيژی های متنوع 

کرد، و هم اکنون آغاز
عايدات قابل مالحظه را 

ازمنابع مختلف که 
ضروريات را رفع سازد 

  . بدست آورد

NTP ازاستراتيژی طويل  
المدت توليد عايدات که 

تعادل منابع مختلف عايدات 
را جهت رفع نيازمندی 

های فعلی وآينده حفظ نمايد 
  .پيروی مينمايد
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  4  3  2  1  بخش مديريت  صات آنمراحل انکشاف و مشخ
مرحله 
  شواهد  فعلی

  )ادامه صفحه قبل(سيستم ها 
: اطمينان کيفيت

قواعد 
وطرزالعمل ها 
برای البراتوار 
  های توبرکلوز

NTP کدام سيستم را 
که ازکيفيت اطمينان 
. دهد تعين نکرده است
بسياری فعاليت های 

تخنيکی غيرپالن شده 
بوده وبصورت مؤقتی 

  . اجرا ميشود

NTPجزای يک سيستم  ا
کيفيت را ازاطمينان 

گسترش داده است تا 
 نمايد که کارمندان را کمک 

بصورت منظم کيفيت 
البراتوارهای توبرکلو زرا 
ارزيابی نموده وبهترسازد 

ليکن اينها با پيشنهادات 
سازمان صحی جهان و 

اتحاديه بين المللی برضد 
 امراض ريوی وتوبرکلوز

سيستم . سازگار نيستند
 بصورت متداوم  مذکور

 PHSدرتمام سطوح 
  . بکاربرده نشده است

NTPيک سيستم اطمينان  
کيفيت را برای البراتوار از

های توبرکلوز ترتيب داده 
است که مطابق با 

پيشنهادات سازمان صحی 
اتحاديه بين المللی جهان و 

برضد امراض ريوی 
 است وبصورت وتوبرکلوز

 PHSمتکرردرتمام سطوح 
  .استبکاربرده شده 

NTP يک سيستم دوامدار را برای 
ارزيابی و بهبود کيفيت 

البراتوارهای توبرکلوزايجاد کرده 
است که از پيشنهادات سازمان 

اتحاديه بين المللی صحی جهان و 
 برضد امراض ريوی وتوبرکلوز

اين سيستم بصورت . پيروی مينمايد
 و PHSمتداوم درتمام سطوح 

سکتور خصوصی بکار برده شده 
کارمندان . ميشه تجديد ميگرددو ه

تربيه شده بصورت منظم ازين 
  .سيستم استفاده مينمايند

    

   پروگرام ساير بخش های
تحقيقات برای 

  کنترول توبرکلوز
اولويت های پاليسی 

وپروتوکول های 
 NTPتحقيقات برای 

بشکل خوب مشخص 
نشده است ويا موجود 

  . نيست

NTP پاليسی تحقيق دارد 
ل ها تا هنوز ليکن پروتوکو

  NTP. گسترش نيافته است
تا هنوز هماهنگی را با 
سايربخش های وزارت 

صحت عامه يا مؤسسات 
  . تحقيقاتی ايجاد نکرده است

اولويت ها و اهداف تحقيق 
موجود است که به اساس 

پيشنهادات سازمان صحی 
جهان استواراست وبا 

هماهنگی سايربخش های 
وزارت صحت عامه تعين 

پروتوکول ها . شده است
گسترش يافته است ليکن تا 

هنوزبا قوانين ومقررات 
  . ملی هماهنگ نشده است

اولويت ها واهداف تحقيق به اساس 
 پيشنهادات سازمان صحی جهان و
اتحاديه بين المللی برضد امراض 

 استواربوده وبا ريوی وتوبرکلوز
هماهنگی سايربخش های وزارت 

 تمام .صحت عامه تعين شده است
توکلول ها مطابق به مقررات پرو

ملی گسترش يافته وتصويب شده 
تحقيقات بصورت منظم . است

جهت ارزيابی دوباره ومشخص 
ساختن دوباره استراتيژی ها به 
شمول اولويت های تحقيق بکار 

  . ميرود
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  4  3  2  1  بخش مديريت  مراحل انکشاف و مشخصات آن

مرحله 
  شواهد  فعلی

  )ادامه صفحه قبل( ساير بخش های پروگرام
تقويت افهام 

وتفهيم، و بسيج 
اجتماعی

(ACSM) 

 NTP يک پالن 
ACSM ايجاد  را
اری بسي.  استنکرده

 ACSMفعاليت های
پالن ناشده بوده و 

بصورت مؤقتی اجرا 
  . ميشود

با وجوديکه مراجع ذيربط  
توبرکلوزدرگسترش

ACSM دخيل نيستند و 
ACSM بصورت متداوم 

  وPHSدرتمام سطوح 
جامعه تطبيق نشده است اما 

 به اساس NTPفعًال 
ارزيابی جامعه اولويت ها 

وضروريات برای تطبيق و 
 DOTSتوسعه استراتيژی 

  . را داردACSMيک پالن

 پروگرام ملی ACSMپالن
 (NTP)کنترول توبرکلوز

به اساس ارزيابی جامع 
اولويت ها ونيازمندی ها 

جهت تطبيق وتوسعه 
 درحال DOTSاستراتيژی 

مراجع . حاضرتطبيق ميشود
ذيربط توبرکلوزدرگسترش 

ACSM دخيل بوده بعضًا 
  PHSدرتمام سطوح

،جامعه وسکتورخصوصی 
  .بکاربرده ميشود

 پروگرام ملی ACSMپالن
 به (NTP)کنترول توبرکلوز

اساس ارزيابی جامع اولويت ها 
ونيازمندی ها جهت تطبيق 

 با DOTSوتوسعه استراتيژی 
توبرکلوز دخالت مراجع ذيربط 

بصورت متداوم درتمام سطوح 
PHS جامعه وسکتور،  

خصوصی بکاربرده شده و 
  . بطورمنظم تجديد ميگردد

    

 مشارکت پالن
جامعه برای 

  کنترول توبرکلوز

NTP پالن مشارکت 
اجتماعی را ايجاد 

. اکثريت . نکرده است
فعاليت ها پالن ناشده 

بوده وبشکل مؤقتی 
  .اجرا ميشود

NTPرزيابی   به اساس ا
جامع اولويت ها 

وضروريات جهت تطبيق و 
 DOTSتوسعه استراتيژی

يک پالن مشخص مشارکت 
پالن . جامعه را دارد

مشارکت دربسياری موارد 
مراجع ذيربط جامعه را 
دخيل نکرده و يا با آنها 

  . مشوره نمی کند

NTP  به اساس ارزيابی 
جامع اولويت ها 

وضروريات جهت تطبيق و 
 DOTSيژیتوسعه استرات

يک پالن مشخص مشارکت 
بعضًا پالن . جامعه را دارد

مشارکت درتمام سطوح 
PHS بکاربرده شده است 

که مشتمل است بر دخيل 
شدن مراجع ذيربط جامعه و 

  . سکتورخصوصی

 به NTPپالن مشارکت اجتماع 
اساس ارزيابی جامع اولويت ها 

وضروريات جهت تطبيق و 
 DOTSتوسعه استراتيژی

ته است وتطبيق شده گسترش ياف
پالن مشارکت اجتماع . است

NTP مراجع ذيربط جامعه و  
سکتورخصوصی را دربرگرفته 
  . و بصورت منظم تجديد ميگردد
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  4  3  2  1  بخش مديريت  مراحل انکشاف و مشخصات آن

مرحله 
  شواهد  فعلی

  )ادامه صفحه قبل(ساير بخش های پروگرام 
 حفظ ونگهداری

ادويه جات 
فعاليت (توبرکلوز 

ها دررابطه به 
کشف، ارزيابی، 
فهميدن و وقايه 
تاثيرات متقابل 

 )دوايی

طرزالعمل ها برای 
مراقبت دوايی ادويه 

جات توبرکلوز 
بصورت صحيح تعين 

نشده است و يا به 
آسانی دردسترس 

درحال حاضر . نيست
NTP کدام استراتيژی 

را جهت گسترش 
مراقبت دوايی ادويه 

وز جات توبرکل
  . درنظرندارد

بکتعداد طرزالعمل های 
معياری موجود است ليکن 

ده است و آنها تطبيق نش
هادات نهميشه مطابق به پيش
 تا NTP. بين المللی نميباشد

هنوز کدام نوع هماهنگی را 
 MOHبا سايربخش های

جهت توضيح پاليسی ها و 
  . اهداف ندارد

يکنوع سيستم مراقبت دوايی 
کلوز برای ادويه جات توبر

موجود است که مطابق به 
 بين المللی ميباشد پيشنهادات

و با هماهنگی سايربخش 
 توضيح داده MOHهای

تمام طرزالعمل . شده است
های معياری دررهنمود ها 

موجود بوده ليکن اين 
طرزالعمل ها هميشه بشکل 

 PHSمتداوم درتمام سطوح 
  . تطبيق نشده است

طرزالعمل های مراقبت دوايی 
ويه جات توبرکلوز برای اد

بصورت صحيح مشخص شده 
است و به آسانی قابل دسترس 

 بين پيشنهاداتاست و مطابق به 
المللی ميباشد و با هماهنگی 

 درتمام MOHسايربخش های 
تمام طرزالعمل . سطوح ميباشد

ها رهنمود ها داشته و کامًال 
تطبيق شده است و بصورت 

 PHSمنظم درتمام سطوح
 وسکتورخصوصی تجديد

  .نظرشده است
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    برای توبرکلوزMOSTتوافق نظر  ارزيابیفورمه 
  

قبل ازآغازبه مراحل توافق نظر اشتراک کننده گان ورکشاپ بايد بصورت تنهايی کارنمايند تا مرحله انکشاف را 
همچنان آنها بايد يک يا دومثال را ازتجارب خويش منحيث شواهد .   دريافت نمايندNTPبرای هربخش مديريت 

هنگاميکه آنها به اتمام رسانيدند تسهيل کننده بايد آنها را به گروپ های . زيابی ايشان را تقويت نمايدذکرنمايند تا ار
  . پنج نفری تقسيم نمايد

  
   : هدايات
زمانيکه هراشتراک کننده ازگروپ های کوچک شما دررابطه به مرحله انکشاف که برای هربخش با  .1

. ميدهد باالی فورمه ارزيابی توافق نظرياداشت کنيدشواهد همان تصميم انتخاب کرده است توضيحات 
هرعضو گروپ استفاده کنيد و درتحت نام مرحله ) فرد اول(قسمت مرکزی فورمه را جهت ثبت نام 

درتحت نام دريک خاليگاه بزرگ شواهد را که تمام . انکشاف را همان شخص انتخاب کرده است بنويسيد
 . بنويسيداعضای گروپ بيان ميدارند بشکل خالصه 

 . هربخش مديريت را به نوبت مورد بحث قرارداده و هرنوع تفاوت ها را ازنظرخود بررسی کنيد .2
  : بخاطرداشته باشيد

  . ديدگاه هرفرد بصورت مساوی معتبراست بخاطريکه نشاندهنده افکارانفرادی هرشخص ميباشد -
 را به NTPگاه تمام مشخصات تعين شده يک مرحله انکشاف بايد طوری بيان شود که جاي -

بايد به مرحله جلوتر مطابقت موجود نيست  NTP مرحله  هرگاه کدام -همان مرحله نشان بدهد 
 . داده شود

 نموده به توافق نظررسيده تشريحبسيارخوب  را NTPدرهربخش مديريت باالی مرحله انکشاف که  .3
 چپدر ستون طرف  وآنرا هم نظرشدهوباالی يک يا دوشواهد که تصاميم همه شما را تقويت مينمايد 

  .  جدول ياداشت کنيد
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  فورمه ارزيابی توافق نظر
  

  اشتراک کننده  بخش مديريت
________  

  

  اشتراک کننده
________  

  

  اشتراک کننده
________  

  

  اشتراک کننده
________  

  

  توافق نظر گروپ

  مرحله توافق نظر  انتخاب شده فردیمرحله 
          

  شواهد توافق نظر  شواهد فردی

  ماموريت
موريت و مموجوديت 

  دانش درآن مورد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مرحله توافق نظر  مرحله انتخاب شده فردی
          

  شواهد توافق نظر  شواهد فردی

  ارزش ها
موجوديت و بکاربرد 

  آن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مرحله توافق نظر   فردیمرحله انتخاب شده
          

  شواهد توافق نظر  شواهد فردی

  استراتيژی 
ارتباطات با ماموريت 

  و ارزش ها
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  اشتراک کننده  بخش مديريت
________  

  

  اشتراک کننده
________  

  

  اشتراک کننده
________  

  

  اشتراک کننده
________  

  

  توافق نظر گروپ

  مرحله توافق نظر  ردیمرحله انتخاب شده ف
          

  شواهد توافق نظر  شواهد فردی

  استراتيژی
ارتباطات با 

استراتيژی توقف 
    توبرکلوز

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مرحله توافق نظر  مرحله انتخاب شده فردی
          

  شواهد توافق نظر  شواهد فردی

  استراتيژی
ارتباطات با پروگرام 

های کنترول 
HIV/AIDS  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مرحله توافق نظر  رحله انتخاب شده فردیم
          

  شواهد توافق نظر  شواهد فردی

  استراتيژی
ارتباطات با مريضان 

  توبرکلوز وجامعه
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  اشتراک کننده  بخش مديريت

________  
  

  اشتراک کننده
________  

  

  اشتراک کننده
________  

  

  اشتراک کننده
________  

  

  توافق نظر گروپ

  له توافق نظرمرح  مرحله انتخاب شده فردی
          

  شواهد توافق نظر  شواهد فردی

  ساختار
  نهادينه کردن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مرحله توافق نظر  مرحله انتخاب شده فردی
          

  شواهد توافق نظر  شواهد فردی

  ساختار
سرحد صالحيت ها و 

  مسؤليت ها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مرحله توافق نظر  مرحله انتخاب شده فردی
          

  شواهد توافق نظر  هد فردیشوا

  ساختار
  افهام وتفهيم 
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  اشتراک کننده  بخش مديريت

________  
  

  اشتراک کننده
________  

  

  اشتراک کننده
________  

  

  اشتراک کننده
________  

  

  توافق نظر گروپ

  مرحله توافق نظر  مرحله انتخاب شده فردی
          

  شواهد توافق نظر  شواهد فردی

  ساختار
  نقش ومسؤليت ها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مرحله توافق نظر  مرحله انتخاب شده فردی
          

  شواهد توافق نظر  شواهد فردی

  ساختار
  تصميم گيری 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مرحله توافق نظر  مرحله انتخاب شده فردی
          

  شواهد توافق نظر  شواهد فردی

  سيستم ها
  پالن استراتيژيک 
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  کنندهاشتراک   بخش مديريت

________  
  

  اشتراک کننده
________  

  

  اشتراک کننده
________  

  

  اشتراک کننده
________  

  

  توافق نظر گروپ

  مرحله توافق نظر  مرحله انتخاب شده فردی
          

  شواهد توافق نظر  شواهد فردی

  سيستم ها
  پالن عملياتی ساالنه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مرحله توافق نظر  مرحله انتخاب شده فردی
          

  شواهد توافق نظر  شواهد فردی

  سيستم ها
لعمل ها قواعد وطرزا

برای جلوگيری، 
کشف، تشخيص ، 

تداوی ومراقبت 
  توبرکلوز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مرحله توافق نظر  مرحله انتخاب شده فردی
          

  شواهد توافق نظر  شواهد فردی

  سيستم ها
پوشش جغرافيايی و 

  DOTSنفوس 
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  اشتراک کننده  بخش مديريت

________  
  

  اشتراک کننده
________  

  

  اشتراک کننده
________  

  

  اشتراک کننده
________  

  

  توافق نظر گروپ

  مرحله توافق نظر  مرحله انتخاب شده فردی
          

  شواهد توافق نظر  شواهد فردی

  سيستم ها
  مديريت قوای بشری

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مرحله توافق نظر  مرحله انتخاب شده فردی
          

  شواهد توافق نظر  شواهد فردی

  هاسيستم 
  انکشاف رهبری

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مرحله توافق نظر  مرحله انتخاب شده فردی
          

  شواهد توافق نظر  شواهد فردی

  سيستم ها
  آموزش کارمندان
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  اشتراک کننده  بخش مديريت

________  
  

  تراک کنندهاش
________  

  

  اشتراک کننده
________  

  

  اشتراک کننده
________  

  

  توافق نظر گروپ

  مرحله توافق نظر  مرحله انتخاب شده فردی
          

  شواهد توافق نظر  شواهد فردی

  سيستم ها
: مديريت معلوماتی

جمع آوری عملياتی و 
اپيديمولوژيکی 

   اطالعات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مرحله توافق نظر  مرحله انتخاب شده فردی
          

  شواهد توافق نظر  شواهد فردی

  سيستم ها
  : معلوماتیمديريت 

استفاده معلومات 
عملياتی و  

  اپيديمولوژيکی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مرحله توافق نظر  مرحله انتخاب شده فردی
          

  شواهد توافق نظر  شواهد فردی

  سيستم ها
  مونيتور وارزيابی
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  اشتراک کننده  بخش مديريت

________  
  

  اشتراک کننده
________  

  

  اشتراک کننده
________  

  

  اشتراک کننده
________  

  

  توافق نظر گروپ

  مرحله توافق نظر  مرحله انتخاب شده فردی
          

  شواهد توافق نظر  شواهد فردی

  سيستم ها
  نظارت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مرحله توافق نظر  ب شده فردیمرحله انتخا
          

  شواهد توافق نظر  شواهد فردی

  سيستم ها
  مديريت تدارک

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مرحله توافق نظر  مرحله انتخاب شده فردی
          

  شواهد توافق نظر  شواهد فردی

  سيستم ها
  مديريت مالی
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  اشتراک کننده  بخش مديريت

________  
  

  اشتراک کننده
________  

  

  دهاشتراک کنن
________  

  

  اشتراک کننده
________  

  

  توافق نظر گروپ

  مرحله توافق نظر  مرحله انتخاب شده فردی
          

  شواهد توافق نظر  شواهد فردی

  سيستم ها
  بيسج منابع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  له توافق نظرمرح  مرحله انتخاب شده فردی
          

  شواهد توافق نظر  شواهد فردی

  سيستم ها
قواعد : اطمينان کيفيت

وطرزالعمل ها برای 
البراتوار های 

  توبرکلوز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مرحله توافق نظر  مرحله انتخاب شده فردی
          

  شواهد توافق نظر  شواهد فردی

ساير بخش های 
  پروگرام

تحقيقات برای کنترول 
    توبرکلوز
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  اشتراک کننده  بخش مديريت

________  
  

  اشتراک کننده
________  

  

  اشتراک کننده
________  

  

  اشتراک کننده
________  

  

  توافق نظر گروپ

  مرحله توافق نظر  مرحله انتخاب شده فردی
          

  شواهد توافق نظر  شواهد فردی

ساير بخش های 
  پروگرام

تقويت افهام وتفهيم، و 
بسيج 

  (ACSM)اجتماعی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مرحله توافق نظر  مرحله انتخاب شده فردی
          

  شواهد توافق نظر  شواهد فردی

ساير بخش های 
  پروگرام

پالن مشارکت جامعه 
برای کنترول 

  توبرکلوز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مرحله توافق نظر  مرحله انتخاب شده فردی
          

  شواهد توافق نظر  شواهد فردی

ساير بخش های 
  پروگرام

مراقبت دوايی برای 
    ادويه جات توبرکلوز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



  للل  برای توبرکلوزMOSTروند 
................................................................................................................................................................................................................................

 

وزـــوسايل تداوم مديريت واداره برای توبرکل 80 

   برای توبرکلوزMOSTفورمه پالن عملی 
  

  هدايات
اشتراک کننده گان ممکن است اين فورمه ويا کدام فورمه ديگری را . (اين فورمه را بقدرضرورت کاپی نموده تا تمام اهداف را که درپالن عملی موجود است دربربگيرد

هرگاه آنها فارمت متنوع را استفاده مينمايند الزم است که آنها تمام اجزای پالن خويش را که . جهت استفاده ومطابقت دادن پروسه های پالنگذاری خويش انتخاب نمايند
  .) درينجا دريافت نموده اند به آن تطابق دهند

  
  

  _________________________________:رهبرتغييرتوبرکلوز_____________________________                                         : بخش مديريت
  

  جدول زمانی
  ربع چهارم  ربع سوم  ربع دوم  ربع اول

  فعاليت ها  شواهد موفقيت  اهداف  ماه ها
  منابع ضروری

بشری، (
  )مالی،مواد

  شخص مسؤل

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
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  جدول زمانی
  ربع چهارم  ربع سوم  ربع دوم  ربع اول

  فعاليت ها  واهد موفقيتش  اهداف  ماه ها
  منابع ضروری

بشری، (
  )مالی،مواد

  شخص مسؤل

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
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   وادارهمودل نتايج رهبری
  

  
  

  مديران رهبری کننده: ماخذ
  رهنمای بهبود خدمات صحی

  رای صحتـــوم بـــــاداره عل
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  چارچوب رهبری واداره
  اداره  رهبری

  بررسی
 .ضروريات واولويت های کارمندان ومراجع ذيربط را مشخص سازيد •
 .خطرات وگرايش های را که باالی سازمان تاثيرمينمايد شناسايی کنيد •
 . بهترين عملکردها را مالحظه کنيد •
 .ظرفيت ها و موانع کارمندان را مشخص سازيد •
 . ارزش ها ، نيرومندی وضعيفی خود، کارمندان و مؤسسه خويش را بدانيد •

مديران مطابق به وقت عياربوده ، دانش کافی دررابطه به سازمان وماحول : پيامد های سازمانی
 .چطور روش آنها باالی ديگران تاثيروارد مينمايداش داشته باشد ؛ آنها ميدانند که 

 تمرکز
 .استراتيژی و ماموريت سازمان را به هم ارتباط دهيد •
 .چالش های مهم را شناسايی کنيد •
 .اهداف رابا استراتيژی عمومی سازمان ارتباط دهيد •
 .اولويت های کليدی راجهت عملکرد تعين کنيد •
 .تصويرکلی نتايج متوقعه را ايجاد نمائيد •

فعاليت سازمان توسط ماموريت، استراتيژی ويکتعداد اولويت های خوب : پيامد های سازمانی
  . تنظيم شده هدايت ميشود

 سوق دادن
ازحفظ تعادل ارزش ها، ماموريت، استراتيژی، ساختار، سيستم ها و فعاليت های روزانه  •

 .اطمينان حاصل کنيد
 .گارگروهی را تسهيل بخشيد •
 .را دراطراف يک ديدگاه متحد سازيدمراجع ذيربط کليدی  •
 . اهداف را با پاداش و سپاسگذاری ارتباط دهيد •
 .  کمک مراجع ذيربط را در تعهد به منابع جلب کنيد •

 مراجع ذيربط داخلی و خارجی سازمان ها واهداف را تقويت نموده ومنابع :پيامد های سازمانی
 . را جهت رسيدن به اين اهداف بسيج ميسازد

 بخشيدنالهام 
 .اعمال با با گفتارمقايسه کنيد •
 .صداقت را درفعاليت های ذات البينی نشان دهيد •
 .اعتماد و اطمينان را به کارمندان نشان بدهيد وازهمکاری ديگران قدردانی کنيد •
 .برای کارمندان چالش ها ، فيدبک و تقويت را فراهم کنيد •
 .يک مودل يا نمونه خالقيت، نوآوری و آموزش باشيد •
 سازمانها يک محيط متداوم آموزش را ارايه کرده و کارمندان حتی درزمان:يامد های سازمانیپ

  . ورشکستگی تعهدات خويش را نشان ميدهند

  پالنگذاری
  سازمانی و نتايج اجرااتکوتاه مدتاهداف تنظيم  •
 پالن های ساالنه وچندين سالهگسترش  •
 )پول، افراد و مواد(منابع کافیتخصيص  •
 خطراتکاهش پيش بينی و •

 . پالن عملياتی را تعين نموده است، منابع  و سازمان نتايج : پيامد های سازمانی
 سازماندهی

 .کسب اطمينان ازيک ساختار که مسؤليت و حدود صالحيت را تامين نمايد •
مطمين شويد که سيستم های مديريت قوای بشری، مالی، لوژستيک، اطمينان  •

بازاريابی بصورت موثر پالن مذکوررا کيفيت، بخش عملياتی، معلومات و 
 . حمايت مينمايد

 . پروسه کاری را تقويت کرده تا پالن تطبيق گردد •
 . ظرفيت های کارمندان را با فعاليت های پالن شده هم رديف سازيد •

سازمان دارای ساختارهای وظيفوی، سيستم ها و پروسه ها : پيامد های سازمانی
ارمندان تنظيم شده و ازمسوليت ها و توقعات آگاه برای عمليات ها کاری ميباشد؛ ک

 .اند
 تطبيق
 .و جريان کار را هماهنگ سازيدساخته سيستم ها را يکپارچه  •
 .خواست های رقابتی را ميزان نمائيد •
 .اطالعات را روزمره جهت تصميم گيری استفاده کنيد •
 .فعاليت ها را با سايرپروگرام ها و سکتورها هم آهنگ سازيد •
 . و منابع را با تغييرات شرايط تعديل نمائيدپالن ها •

  .فعاليت ها بشکل جوابگو، کافی و موثر انجام شده اند :پيامد های سازمانی
 مونيتور و ارزيابی

  مونيتورکرده و ارايه کنيدپيشرفت ها را درمقابل پالن ها •
 .فيدبک را فراهم کنيد •
 .تغييرات الزمی را مشخص سازيد •
 .پروسه های کاری را بهبود بخشيدطزرالعمل ها  ،وسايل و  •

سازمان ها بصورت متداوم درباره دست آورد ها و نتايج : پيامد های سازمانی
  .  تجديد نموده،  علم ودانش هميشگی را بکارميبرندمعلومات را
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I. سس 

II. سس 
III. G 
IV. G 
V. G 

VI. G 
VII. منابع اضافی 

  
  . نشريه های ذيل ممکن است برای پالنگذاری سازمان ها مفيد باشد تا مديريت و ثبات سازمان هايشان را بهترسازد

  
.  به چاپ ميرسد(MSH)جريده است که درهرربع توسط اداره علوم برای صحت  (The Manager)رمنيج

 ،ازساحه، وسايل " راه های حل کاری" تمرکزمينمايد و شامل هرموضوع جريده باالی يک مطلب ويژه مديريت
 وسايل مديريت را به نشرميرساند MSHهمچنان. طريقه ها و سناريوها برای انکشاف و تريننگ کارمندان است

  . که متيواند دربهبود ساحات مشخص مديريت موثرواقع شود که به لسان های مختلف قابل دسترس است
  

که درذيل تذکريافته است درمرکزمنابع الکترونيکی منيجربه آدرس ذيل دريافت شده ميتواند  MSHبسياری منابع 
(ERC) at http://erc.msh.org . ERCپاسخ های عملی را ارايه مينمايد و   دررابطه به سواالت مديريت

يد مديريت آسان استفاده وسايل ومعلومات مذکور دررابطه به عملکردهای مديريت موثر و بررسی گرايش های جد
 را مالحظه کنيد ويا يک پست الکتريکی را به آدرس ذيل ERCجهت معلومات مزيد لطفًا ويب سايت . ميباشد
   erc@msh.org: بفرستيد

  
   MOSTآمادگی برای روند 

  
" اجراات را بهترسازديک فضای کاری را ايجاد مينمايد که کارمندان را تشويق کرده و "اداره علوم برای صحت  

جهت اين نشريه حاوی يک وسيله  . 2002اداره علوم برای صحت :  بوستون 3نمبر شماره يازدهم جريده منيجر،
  .  است فضای کاریارزيابی 

  
  تمرکزباالی بهبود بخش های ويژه مديريت

  
  مديريت قوای بشری

  
يک رهنمود  . HIV/AIDSوسيله ارزيابی فوری مديريت قوای بشری برای ساحات. اداره علوم برای صحت

   . 2003اداره علوم برای صحت :  بوستون .HRMسيستمبرای تقويت 
  
:  بوستون20-2:1 جريده منيجر، نمبر13شماره " مهارنمودن بحران انکشاف ظرفيت افراد برای خدمات صحی"

  . 2004اداره علوم برای صحت 
  

  معلوماتمديريت 
  

 برای مونيتوروارزيابی محصوالت و خدمات معلوماتی رهنما.  سوليوان تی،تی،ام ،استراچن و بی، کی، تيمونس
مرکزپروگرام های افهام وتفهيم، جان هاپکن، مکتب بلمبرگ صحت عامه، واشنگتن دی  . MDبالتيمور. صحی
  . 2007کانستال فوچر ، کامبرج ام ای، اداره علوم برای صحت : سی

  
  مديريت مالی

  
 منيجر بوستون، اداره 12شماره " شما جهت اداره مسايل مالیارزيابی ظرفيت سازمان . "اداره علوم برای صحت

  .  ميباشد(FIMAT)مالی اين شماره شامل وسيله ارزيابی مديريت .  2003علوم برای صحت 
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 جريده منيجر بوستون ، اداره علوم برای صحت 12شماره " پالنگذاری تجارت جهت تغييرشکل سازمان شما"
2003 .  

  . 2007بوستون، ادراه علوم برای صحت .  پالنگذاریچارچوب بوديجه، هزينه و
  

  تر روند تغيير اداره موثر
  

 نمبرسول بوستون، اداره 10جريده منيجر ،شماره ". گسترش منيجرهای رهبری کننده. "اداره علوم برای صحت
  . 2001علوم برای صحت 

  
 بوستون  ،اداره علوم 24- 3:1 ، نمبر13منيجر، شماره جريده ". رهبری تغيير درپرکتس جهت بهبود صحت"

  . 2004برای صحت 
  

 توبرکلوزبرای  MSH دفترمنابع 
  

Frye,j.,ed.ارلنگتون، .  رهنما شاخص قيمت ادويه جات بين المللیVA :  ،اداره علوم برای صحت
  . 2007مرکزمديريت ادويه جات طبی و سازمان صحی جهان 

  ، نمبر10جريده منيجر، شماره ." بهبود مديريت ادويه جات جهت کنترول توبرکلوز. " اداره علوم برای صحت
   . 2001اداره علوم برای صحت : بوستون . 4:1-22

MUNDY,C.,G.Kahenyaطرح و ارزيابی : تقويت برای تسهيل ادويه جات جهانی توبرکلوز.  و وراکنگ
  . 2006 ، اداره علوم برای صحت 2006-2004 داخل مملکت ابتکار کت های تشخيص البراتواری توبرکلوز،
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  درباره اداره علوم برای صحت

  
 چيزهای که  يک مؤسسه بين المللی خيريه است که تالش ميورزد تا خال را ميان(MSH)اداره علوم برای صحت

ه است و چه چيزها برای رسيدگی درباره چالش های صحت عامه که بسياری ملت ها به آن مواجه است دانسته شد
  .به اين چالش ها صورت گرفته است پرنمايد

  
 100با پاليسی سازها،متخصيصن صحی ومراقبت کننده های صحی بيشتر از MSH به اينطرف دفتر1971ازسال 

ها،  ، دونور ما با دول.مملکت کارنموده تا کيفيت، موجوديت و قابليت تهيه وخريداری خدمات صحی را بهترسازد
 ، HIV/AIDS مانندنماينده گی های صحی کارمينمائيم تا به اولويت های صحی    وسازمان های غيردولتی ،

نشرات ومحصوالت الکترونيکی ما مساعدت های . توبرکلوز، مالريا، صحت اطفال و صحت باروری پاسخ دهيم
  . ما را درين عرصه های تخنيکی افزايش ميدهد

  
سی - مليت جهان درکامبرج، ماساچوست، دفترمرکزی واشنگتن دی70 کشوراز1300 دربيشترازMSHکارمندان
ازطريق کمک های تخنيکی ، تحقيقات، تريننگ و .  دفاترساحوی درکشورهای ديگر کارمينمايند25و بيشتراز

  .  متعهد است که يک تفاوت متداوم را درصحت جهانی ايجاد نمايد MSHسيستم های انکشاف دفتر
  

مراجعه org.msh.wwwمزيد درباره اداره علوم برای صحت لطفًا به آدرس ويب سايت ماجهت معلومات 
  . به آدرس ذيل تماس برقرارکنيدMSHجهت دريافت فهرست کامل مطالب به نشرات . کنيد

  
  MSHکتابخانه 

784 Memorial Drive 
 MA 02139-4613کامبرج، 
 617.250.9500: تليفون
  617.250.9090: فکس

 bookstore@msh.org:پست الکتريکی
 www.msh.org: ويب سايت




