
 "های مردم نهاد فعال در حوزه سالمتبندی تشکلضرورت ارزیابی و رتبه"

 

 ول سازمان های مردم نهاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:ئمس

 دکتر زینب حسینی متخصص روانشناسی سالمت

 سمن های سالمت استان بوشهر پایش و رتبه بندی می شوند.

 

 های مردم نهاد فعال در حوزه سالمتبندی تشکلارزیابی و رتبه اهداف

 با رسالت آن تشکلایجاد و ارائه یک نظام هماهنگ و منسجم جهت حصول اطمینان از تناسب فعالیت  •

 منظور پیشبرد اهداف تشکلشناخت موانع موجود و تسهیل گری به •

 ارتقای کارایی و سطح اثربخشی •

 هاگیری اقدامیمایجاد وحدت رویه در تصم •

 ها بر اساس نتایج حاصلهبندی تشکلرتبه •

 

 های مردم نهاد فعال در حوزه سالمت چرا ضرورت دارد؟بندی تشکلارزیابی و رتبه

های موجود برای حفظ، بازگرداندن یا ارتقا سالمت به عنوان هدف کلیدی نظام استفاده از همه ظرفیت •
 سالمت 

 های مردم نهاد سالمتدر قالب سازمانهای مردمی استفاده از مشارکت •

 های مردم نهاد سالمت نیز به عنوان رکن پنجم فرایند توسعه سازمان •

های بلند مدت توسعه نظام ها و اثربخشی برنامههای مردم نهاد در ارتقاء موفقیتتقویت و گسترش سازمان •
 سالمت

 لزوم ایجاد یکپارچگی در نحوه ارزیابی عملکرد تشکل •

 هاهای اجتماعی مردم از طریق تشکلگذاری در راستای نهادینه کردن مشارکتسیاست •

های رسیده و رسیدگی به اعتراضات و نیز ایجاد شفافیت و پاسخگویی ها و گزارشاعالم نظر در مورد تخلف •
 عنوان متولی اصلی تأمین و حفظ سالمتمناسب به وزارت بهداشت به

 هانجی، استانداردسازی و پایش تشکلگری اقدامات، اعتبارستسهیل •

 های فعال و تقدیر از ایشانشناسایی تشکل •

 



 

 : برخی تعاریف این برنامه  

نهادی غیرسیاسی و غیرانتفاعی که با رویکردی اجتماعی توسط جمعی از نهاد: تشکل مردم •
 اشخاص حقیقی به شکل داوطلبانه و با رعایت مقررات مربوطه در موضوع مشخص پروانه

رسد.شامل بنیادها، مجامع، انجمن، مؤسسه خیریه ، فعالیت دریافت کرده و به ثبت می
 سازمان مردم نهاد و...  

های به معنای یک نوع معیار تشخیص صالحیت برای بررسی عملکرد تشکلبندی: رتبه •
وزیران و های مصوب هیئتنامهنهاد حوزه سالمت است که بر اساس ضوابط و آیینمردم
ها با توجه به بندی تشکلگیرد تا از طریق این دستهع صدور مجوز فعالیت صورت میمراج

 .نوع فعالیت به بهترین نحو انتخاب شوند

 سنجش عملکرد تشکل براساس فرم رتبه بندیارزیابی:   •

های مردمی مکلف هستند بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور، تشکلمرجع صدور مجوز:  •
ام پروانه فعالیت خود را از یکی از مراجع صدور مجوز )وزارت کشور، قبل از هرگونه اقد

استانداری و فرمانداری، سازمان بهزیستی کشور، و نیروی انتظامی( دریافت نمایند. وزارت 
ورزش و جوانان طی تفاهم نامه ای با وزارت کشور اقدام به صدور اعتبار نامه برای متقاضیان 

  جوان تاسیس تشکل می نماید.


