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اختصارات و مخففات
اختصارات

انگليسی

ANDS

Afghanistan National Development Strategy

CB

Capacity-building

CBC

Capacity-Building Committee

کميته ارتقاء ظرفيت

CBD

Capacity-Building Directorate

رياست ارتقاء ظرفيت

CGHN

Consultative Group for Health and Nutrition

GDHR

General Directorate of Human Resources

رياست عمومی منابع بشری

HMIS

Health management information system

سيستم اداره معلومات صحی

HRMIS

Human resources management information system

HNS

Health and Nutrition Sector

HNSS

Health and Nutrition Sector Strategy

HRH

Human Resources for Health

IQHC

Improving Quality of Health Care

IT

Information Technology

ISTTF

In-Service Training Task Force

LRP

Learning Resource Package

بسته منابع آموزشی

M&E

Monitoring and Evaluation

نظارت و ارزيابی

MoPH

Ministry of Public Health

MOST

Management and Organization Sustainability Tool

NGO

Nongovernmental Organizations

PHCC

Provincial Health Coordination Committee

PHO

Provincial Health Officer

مسؤل صحت واليتی

PTFU

Post Training Follow up

تعقيب بعد از آموزش

SBEM

Standards Based Education Management

TMIS

Training Management Information System

ToRs

Terms of Reference
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دری
استراتيژی انکشاف ملی افغانستان
ارتقاء ظرفيت

گروپ مشورتی برای صحت و تغذی

سيستم اداره معلومات منابع بشری
سکتور صحت و تغذی
استراتيژی سکتور صحت و تغذی
منابع بشری برای صحت
بھبود کيفيت مراقبت ھای صحی
تکنالوژی معلوماتی
گروپ کاری آموزش داخل خدمت

وزارت صحت عامه
وسيله مديريت و بقای سازمان
نھاد ھای غير دولتی
کميته ھمآھنگی صحی واليتی

اداره آموزش بر اساس معيارات
سيستم اداره معلومات صحی آموزش
اليحه وظايف

مقدمه
ی عرضه
صحی را برای
جمھوری اسالممی افغانستان اارتقاء ظرفيت عرضه کنندگگان خدمات ص
صحت عامه ج
وزارت ص
ستراتيژی،
نظر داشت اين اس
ت .با در ر
خويش قرار داده است
ش
خدمات با کيفيت مھم پنداشته و در اوللويت ھای نھاييت مھم
ی ،تسھيل
شويق ،ھمآھنگی
ھای صحی مردم افغانستان با تش
کيفيت مراقبت ی
بھتر ساختن ت
خويش را برای ر
وزارت تعھھد کامل ش
خل خدمت
صحی از طريق آمووزش ھای داخ
ی
عرضه کنندگان خدمات
سلکی مداوم ع
و ايجاد مععيارات برای آمموزش ھای مس
بود کيفيت
ضه کنندگان به ھر اندازه که آموزش بيشتر اخذ نمايند به ھمان اندازه مميتوانند در بھبو
ابراز نمودده است .عرض
مند سھم داشته بباشند.
جامعه بيشتر صحتمن
ه
شتن يک
خدمات و بباالخره در داش
وزارت صحت
ت
داشته و به ھمين ملحوظ
 (Stewaته
در اين استراتيژژی نقش رھبری )ardship
صحت عامه ر
وزارت ص
که در زمينه تتشويق،
مفاھمه ،حمايت ،رھننمايی ،ارتباطاات ،ايجاد
ه
عامه آموززش ھای داخل خدمت را عررضه ننموده بلک
شرکا ،کار مينمايد .وزارت اين استراتيژی را منحيث موثرترين و مثمر ترين راه
ا
کاری با
معيارات ،نظارت و ھمک
ه
خويش در
برای رسيددن به اھداف خ
زمينه صحت و تغذذی تلقی مينمايدد.
صحت عامه بوده و در بدست آووردن اھداف اس
ت
ستراتيژی ھای وزارت
اين استراتييژی در مطابققت با ساير اس
ستراتيژی
 (ANDسھم خوواھد داشت.
 2015و استراتيژی انکشاف ملی اافغانستان )DS
2
صحت عامه – 2011
وزارت ص
يکی از ابتتکارات
برای جمع آوری ،دوسيه بندی و پخش و
منابع آموزشی ی
ارزنده در اين استراتتيژی ايجاد مرراکز ملی ع
ه
شکل کاپی فزييکی مستقيما بهه شرکای
سی ميتواند به ش
آن ميباشد .اگر چه مواد درس
مواد درسی و مواد مرتبط به ن
توزيع د
کاپی الکترونيکی اين مواد
سترسی به ی
شود ،اما استراتيژی ھذا به مموجوديت و دس
داخل خدمت داده ش
ھای آموزش ل
برنامه ی
پيگيری معلومات برنامه ھای
ی
آموزش نيز ميتواند برای
ش
معلومات
سيستم اداره مع
درسی در ھر جا تاکيد مينمايد .يک س
شرکا نھايت کممک کننده
دادن آن به تمام ش
کشور و به دستترس قرار ن
آموزشی ،آآموزگاران و ااشتراک کنندگاان در سطح کش
باشد.
طريق سيستم ادااره معلومات آآموزش يا
بر عالوه ،معيارات تضممين کيفيت که تتوسط وزارت صحت عامه تتھيه شده از ط
چند بعدی
که اين روش چ
طمئين ھستيم ه
خدمت توزيع خواھھد گرديد .مط
ت
آموزش داخل
ش
شرکای
ميکانيزم دديگر به تمام ش
حت مردم
کنندگان خدمات صحی و نھايتاا ً در بھبود صح
متيواند در زمينه تقويت و بھبود دانش ،مھارت و سلووک عرضه ن
افغانستان ننقش بارزی را بازی خواھد ننمود.
النه به منظور ررسيده گی
عملياتی و پالن ساال
تی
ترتيب پالن
ب
جھت تھيه و
عامه را در ت
اين استراتييژی جديد ،وزارت صحت ع
ط ،تمويل
وزارت ھای مرتبط
ت
عالوتآ استراتيژی متذکره
ت
خواھد نمود.
د
به نياز ھاای آموزش دااخل خدمت ررھنمايی
تطبيقی ساحات اولوويت شان
قی
مشخص نمودن وجوه مالی و
ص
ساير شرکا را برای
طبيق کننده و س
ارگان ھای تطب
کنندگان ،ر
خواھد نمود.
رھنمايی خ
اينک ميخوواھم از
ترتيب اين استراتيژژی اظھار
ب
برای تھيه و
آموزش داخل خدمت برای کوشش ھای شان ی
ش
گروپ کاری
پ
صحت عامه و شرککای آن در زممينه تطبيق مووفقانه اين
ت
ستم که سعی و تالش ھای ووزارت
امتنان نماييم .مطمئين ھس
گرديده و نتيجتا ً به نففع ھمه افغان ھھا خواھد بود.
ه
مشارکت نھايت ارزنده
استراتيژی باعث ايجاد مش

با احترام
داکتر ثريا دليل
حت عامه
وزير صحت
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اظھار امتنان
ت /رياست عموومی منابع
ظرفيت از ابتکاارات گروپ ککاری بوده که تتوسط رياست ارتقاء ظرفيت
استراتيژی ملی ارتقاء ظ
يک کوشش مشتترک بوده و ازز ارزيابی
تھيه و ترتيب اين استراتيژی ک
بشری وزارت صحت عاامه تشکيل گردديده است .ه
ھای داخل خدمت ميباشد ،آغاز گگرديد .به
نظارت آموزش ی
ت
که تمرکز آن رووی ھمآھنگی ،اداره و
رياست ارتتقاء ظرفيت ه
شاپ ،گروپ ھھای کاری
در جريان ورکش
جاد استراتيژی دداير گرديد .ر
 201جھت ايجا
تعقيب آن ييک ورکشاپ ددر ماه می 12
مجالس گروپ ھای کاری به
س
پنچ جز اين استرراتيژی کار نماايند .جھت ترتييب اجزای استرراتيژی،
تشکيل گردديد تا روی چ
منظور مرور و نھاييی نمودن
ر
شاپ دومی در ماه جوالی  2012به
شکل ھفته وار داير و بررای دو ماه اداممه يافت .ورکش
شاخص ھا و اھھداف اين
مسوده استرراتيژی تدوير يافت .در اين ورکشاپ يک گروپ کاری ديگر نيز به ممنظور تعيين ش
نتيجه فعاليت ھای موثر فوق الذککر ميباشد .اساممی سھم گيرندگگان عمده
ه
ستراتيژی
استراتيژی ايجاد گرديد .خالصتا ً اين اس
ست شده است.
ضميمه )الف( لس
در تھيه و ترتيب استراتيژژی ھذا در ض
رئيس ارتقاء
صحت عامه ،دداکتر جان محممد جبران ،يس
داکتراحمد جان نعيم ،مععين پاليسی و پپالن وزارت ص
د
جا دارد کهه از
ستراتيژی
شان در جريان تھھيه و ترتيب اس
ھمکاری مداوم و رھنممايی ھای ن
ی
ظرفيت /ررياست عمومی منابع بشری ببرای
امتنان نمايم.
ن
قلبا ً اظھار سپاس و
کی پروژه
 (USAو حماييت ھای تخنيک
المللی اياالت متحده امريکا )AID
ی
شاف بين
از حمايت ھای ممالی اداره انکش
ھمچنان ز
اظھار سپاس و قدرردانی می
ر
صحی ) (HSSPو پروژه رھبرری مديريت و حکومتداری ))(LMG
ی
حمايت از خدمات
نمايم.
ھای کاری و اشترراک کنندگان ھر دو ورکشااپ نيز از جممله کوشش ھايی اند که اھمييت نھايت
ھای گروپ ی
فعاليت ی
ن ھر دو
شتراک کنندگان
گروپ کاری و اش
پ
شت .نظريات اعضای
حيد محتوای استراتيژی داش
ارزنده در ترتيب و توح
گروپ مشورتی بررای صحت و تغذی ،گروپ مشورتی
پ
خواھم از
ورکشاپ ددر استراتيژی شامل گرديد .در خاتمه ،ميخ
حمايت شان از اين پروسه اظھار قدردانی نمايم.
ت
اجرائيوی بخاطر
ی
تخنيکی و بورد

با احترام،
داکتر احساان ﷲ شھير
رئيس عموومی منابع بشری

4

تاريخچه
دستآورد ھا و موفقيت ھا
بعد از يک دھه کوشش ،در وضعيت صحی مردم افغانستان و سيستم صحی دولت افغانستان بھبود چشمگير رونما
گرديده است .به طور مثال کاھش قابل توجه در ميزان مرگ و مير اطفال از  165واقعه در ھر  1000والدت زنده
)سازمان صحی جھان ،سال  (2000به  74واقعه در ھر  1000والدت زنده ) (MICS 2010-11کاھش يافته
است .به ھمين ترتيب ،افغانستان سعی دارد تا بسياری از اھداف انکشافی ھزاره چون ميزان مرگ و مير اطفال زير
 5سال و اطفال شيرخوار را قبل از وقت معينه آن بدست آورد .ميزان مرگ و مير مادران که در سال ،2002
 1600واقعه در ھر  100000والدت زنده تخمين شده بود ،مطالعات اخير تقليل فوق العاده را در جريان ھفت سال
نشان ميدھد که  327واقعه فوتی در ھر  100000والدت زنده را الی سال  2010نشان ميدھد )سروی مرگ و مير
افغانستان .(2010 ،عالوتاً ،نسبت خانم ھای که مراقبت ھای قبل از والدت را اخذ نموده و نسبت خانم ھای که والدت
شان توسط يک ماھر والدی انجام شده است نيز افزايش يافته است.
سھم عمده را در اين پيشرفت ھا ازدياد سريع تعداد عرضه کنندگان خدمات صحی که خدمات صحی با کيفيت را
عرضه ميدارند دارا ميباشد .نظر به گزارش بورد آموزشی و اعتباردھی قابله ھای افغان ) ،(AMEABتعداد فارغين
قابله ھای افغانستان بين سالھای  2003الی  2012از  467به  3001افزايش يافته است .برعالوه ،تعداد والدت ھای
که توسط ماھرين والدی صورت گرفته است بصورت تدريجی افزايش يافته است .ارقام سروی خانه وار افغانستان در
سال  (Afghanistan Household Survey) 2006نشان ميدھد که  19فيصد والدت ھا توسط ماھرين والدی
صورت گرفته در حاليکه ارزيابی ملی خطرات و آسيب پذيری ) (NRVA, 2007/2008نشان ميدھد که  24فيصد
خانم ھا در موجوديت ماھرين والدی طفل خويش را بدنيا آورده اند .اخيراً ،سروی خانگی قرارداد ھای ھمکاری
وزارت صحت عامه برای صحت (MoPH Partnership Contracts for Health Household Survey
) 2010نشان ميدھد که يک بر سه ) 34فيصد( والدت ھا توسط ماھرين والدی صورت گرفته است.
عرضه کنندگان جديد در تمام کتگوری ھا ) مثالً ،داکتران ،نرس ھا ،قابله ھا و کارکنان صحی جامعه( از طريق
آموزش قبل از خدمت و بسياری آنھا که فعالً در حال کار ميباشند از طريق آموزش ھای داخل خدمت با مھارت ھای
جديد مجھز گرديده اند .آموزش داخل خدمت ھنوز ھم برای حفظ مھارت ھای موجود و آموزش مھارت ھای جديد
منحيث ميکانيزم اساسی تلقی ميگردد.
مشکالت و محدوديت ھا
در جريان دھه اخير تقريبآ تمام برنامه ھای ارتقاء ظرفيت کارکنان سکتور صحت توسط مؤسسات مختلف اداره
گرديده ،پالنگذاری مناسب برای برنامه ھای آموزشی در سطح ملی وجود نداشته و نيازسنجی آموزشی معياری و
واحد برای شناسائی نياز ھای آموزشی کارکنان صحی نيز وجود ندارد .عدم ھماھنگی ،تضاعف يا دوگانگی برنامه
ھا ،استفاده از مواد آموزشی غير معياری ،کمبود تسھيالت الزم ،عرضه برنامه ھای آموزشی توسط آموزگاران و
تسھيل کنندگان که تصديقنامه تسھيل برنامه ھا را ندارند و کيفيت ضعيف برنامه ھای آموزشی از چالش ھای عمده فرا
راه آموزش ھای داخل خدمت ميباشند.
مديريت معلومات آموزشی بصورت کامل فعال نبوده و ارقام جمع آوری و ذخيره شده در ديتابيس آموزشی وزارت
صحت عامه صرف معلومات برنامه ھای آموزشی مربوط به وزارت صحت عامه و يک تعداد اندکی از شرکاء را
دربر ميگيرد .ارقام ديتابيس معلومات آموزشی ندرتآ برای برنامه ريزی و مديريت برنامه ھای آموزشی در سطح ملی
مورد استفاده قرار ميگيرد.
چالش ھای اساسی شناسائی شده در عرصه ارتقاء ظرفيت و آموزش داخل خدمت قرار آتی ميباشد:


پالنگذاری ضعيف برنامه ھا و عدم موجوديت معلومات برای پالنگذاری برنامه ھای ارتقاء ظرفيت مطابق
نياز ھا
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عدم موجوديت معلومات درست و کافی در مورد نياز ھای آموزشی کارمندان که برای تھيه و ترتيب پالن
ملی ارتقاء ظرفيت کمک کننده ميباشد



ھماھنگی ضعيف برنامه ھای ارتقاء ظرفيت در سطح ملی :برنامه ھای ارتقاء ظرفيت توسط موسسات
مختلف بصورت متفرق پالنگذاری و تطبيق ميگردد و ھماھنگی ميان برنامه ھا در سطح ملی وجود ندارد



موجوديت تعداد محدود بسته آموزشی معياری برای اولويت ھای مختلف وزارت صحت عامه



نبود مرکز آموزشی معياری مطابق شرايط آموزش ھای داخل خدمت در سطح مرکز ،حوزه و واليت



موجوديت تعداد محدود آموزگاران ملی برای برنامه ھای آموزشی که در اولويت ھای وزارت صحت عامه
قرار دارد



عدم موجوديت سيستم معلومات آموزشی فعال و موثر در سطح ملی :در حال حاضر آموزش ھا توسط
موسسات مختلف طرح و تدوير ميگردد ،مگر متاسفانه سيستم راپوردھی و معلوماتی برای جمع آوری،
ذخيره و استفاده ارقام آموزشی جھت پالنگذاری وجود ندارد



عدم موجوديت نظارت ،ارزيابی و سوپرويژن سيستميک برنامه ھای آموزشی که باعث تطبيق نادرست و
کيفيت ضعيف برنامه ھا ميگردد



عدم موجوديت سيستم ملی و معياری تضمين کيفيت



ھيچ نوع تعقيب بعد از آموزش ) ،(PTFUکاپی آموزش ) (Replicationو حمايت برای کارکنان صحی
بعد از دريافت آموزش ھا وجود ندارد

جھت رفع چالش ھای موجود در قسمت پالنگذاری معياری و مبنی بر مدارک ،ھماھنگی ،مديريت و تصميم گيری
برنامه ھای آموزشی ،وزارت صحت عامه تصميم اتخاذ نمود تا رھبری برنامه ھای ملی ارتقاء ظرفيت و آموزش ھا
را بعھده گيرد .بناء رياست ارتقاء ظرفيت رياست عمومی منابع بشری اين مسؤوليت را بعھده گرفته و يک تيم چھار
نفری مشاورين آموزش داخل خدمت در رياست فوق الذکر استخدام گرديدند تا با رياست ارتقاء ظرفيت و ساير ادارات
تخنيکی وزارت صحت عامه باالی بھبود سيستم ھا و پروسيجر ھا جھت ھماھنگی بھتر و تطبيق برنامه ھای آموزشی
در افغانستان کار نمايند.
برعالوه ،رياست ارتقاء ظرفيت منيحث يک رھنما ) (Road Mapبرای بھبود وضعيت کنونی ارتقاء ظرفيت،
استراتيژی ملی ارتقاء ظرفيت منابع بشری برای صحت با تمرکز به آموزش داخل خدمت را تھيه نموده و در
ھماھنگی نزديک با ادارات و شعبات تخنيکی وزارت صحت عامه و ساير شرکاء ھماھنگ و تطبيق می نمايد.
تطبيق استراتيژی ملی ارتقاء ظرفيت منابع بشری برای صحت با تمرکز به آموزش داخل خدمت نه تنھا در ايجاد و
معياری سازی سيستم ھای آموزش داخل خدمت نقش داشته ،بلکه در حفظ پرسونل شايسته صحی از طريق بلند بردن
دانش ،مھارت ھا و بھبود اجراآت شان کمک می نمايد .برعالوه ،مطابق فعاليت ھای پالن شده در استراتيژی ،مرکز
منابع آموزشی بصورت فزيکی و انترنتی در سطح مرکز و واليات ايجاد خواھد گرديد که آموزش متداوم را در ھمه
سطوح عرضه خدمات رائج خواھد نمود.
معرفی تضمين کيفيت آموزش ،بويژه سيستم مکافات و تقدير يک فرصت ديگر برای قدردانی ،ترغيب و حفظ عرضه
کنندگان صحی شايسته که تحت چتر مجموعه خدمات صحی اساسی ) (BPHSو مجموعه خدمات شفاخانه ای
) (EPHSايفای وظيفه مينمايند ميباشد.
پاليسی ھای دولت در مورد منابع بشری برای صحت
برای تھيه و ترتيب اين استراتيژی يک تعداد از پاليسی ھا و استراتيژی ھای ملی ،به شمول اسناد ذيل ،مرور گرديد
)برای مرور لست مکمل به ضميمه )ج( مراجعه شود(.
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پالن استراتيژيک برای وزارت صحت عامه  2011الی 2015
ھدف استراتيژيک  :4ارائه برنامه ھای آموزشی مورد ھدف برای حمايه تقرر و حفظ کارمندان ماھر موجود و جديد.
فعاليت ھای که در اولويت قرار دارند
تطبيق برنامه ھای آموزشی برتر برای کتگوری ھای مختلف عرضه کنندگان خدمات صحی به خصوص در بخش
ھای قابله گی ،نرسنگ ،نرسنگ جامعه ،فيزيوتراپی ،مشوره دھی روانی اجتماعی ،تکنالوژی طبی ،انجنيری
بيوميديکال و صحت محيطی ) چنانچه در پالن ملی گروپ کاری صحت  2009الی  2013ذکر گرديده و توسط
کلستر انکشاف منابع بشری استراتيژی ملی انکشافی افغانستان حمايت گرديده است(

استراتيژی انکشاف ملی افغانستان ) 2008 (ANDSالی 2013


رھبری در تمام سطوح برای ايجاد پاليسی و پياده نمودن آن به اقدامات واقعی جھت مطمئن شدن از اين که
اقدامات و فعاليت ھا برای بدست آمدن اھداف مشخص سوق داده شده است.



نظارت و ارزيابی اجراات در زمينه فراھم نمودن مراقبت ھای صحی به منظور مطمئن شدن از کيفيت،
عدالت و موثريت سيستم صحی.



ھماھنگ سازی فعاليت ھای تمام ارگان ھای ملی و بين المللی دخيل در سکتور صحت و تغذی که معيارات
را حمايت مينمايند و مشخص نمودن خدمات برای جلوگيری از دوگانگی و خال ھا.



غير مرکزی سازی مسئوليت ھا و خود مختاری اداری مناسب در سطح واليات

استراتيژی سکتور صحت و تغذی )(2012/2013-2007/2008) 1391-1387 (HNSS
سعی ميگردد تا فرھنگ کيفيت در تمام بخش ھای سکتور صحت و تغذی مخصوصا ً در تسھيالت صحی ،از طريق
رھبری و نشان دادن مثال ھای خوب در کار ھای روزمره ،حمايت استفاده از معيارات کيفيت و بازديد ھای نظارت
حمايتی ترويج گردد .يک روش جامع منابع بشری برای تربيت ،استخدام و حفظ گروپ کاری صحت که ميتوانند
مھارت ھای الزم را در جاھای که ضرورت است انجام داده و خدمات صحی ارزان را با در نظر داشت مساوات و
کيفيت عرضه نمايند ،تھيه و ترتيب خواھد شد).بخش (ANDS ، HNSS
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ديدگاه ،ماموريت و ھدف استراتيژی ملی ارتقاء ظرفيت منابع بشری برای صحت
ديدگاه ،ماموريت و ھدف رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری در زمينه ارتقاء ظرفيت در سيستم
آموزش مسلکی متداوم با اھداف ،مقاصد و پاليسی ھای قبالً ياد شده دولت افغانستان در کل و خاصتآ استراتيژی
سکتور صحت و تغذی وزارت صحت عامه در توافق ميباشد.
ديدگاه ارتقاء ظرفيت
خدمات صحی با کيفيت توسط منابع بشری شايسته صحی برای تمام افغان ھا از طريق يک سيستم توانمند آموزش
متداوم مسلکی که توسط رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری حمايت ميگردد ،عرضه ميشود.
ماموريت ارتقاء ظرفيت
افزايش موثريت منابع بشری صحت از طريق ايجاد سيستم جامع ارتقاء ظرفيت برای تقويت آموزش متداوم مسلکی
در افغانستان.
ھدف ارتقاء ظرفيت
ھدف ارتقاء ظرفيت عبارت از انکشاف يک سيستم واحد ارتقاء ظرفيت جھت حفظ و کسب اطمينان از داشتن منابع
بشری صحی شايسته در افغانستان ميباشد.
مقاصد استراتيژی ملی ارتقاء ظرفيت


ترتيب ،شريک سازی و تطبيق رھنمود ملی ارتقاء ظرفيت برای منابع بشری ،با تشريح وظايف و مسئوليت
ھا و پروسيجر ھای مربوط به ارتقاء ظرفيت وزارت صحت عامه در سيستم آموزش متداوم مسلکی.



ترتيب ،شريک سازی و استفاده از سيستم تھيه ،موجودی ،ذخيره و توزيع مواد آموزشی.



ايجاد يک سيستم واحد اداره معلومات آموزش ) (TMISبه شمول رھنمود ،نرم افزار و بسته منابع آموزشی
) (LRPبرای سيستم اداره معلومات آموزش.



تھيه و ترتيب پروسيجر واحد برای نظارت و ارزيابی آموزش مسلکی متداوم وزارت صحت عامه.



ترتيب ،تشريک و تطبيق ابزار و رھنمود ھای اداره آموزش بر اساس معيارات و تطبيق پالن اداره آموزش
داخل خدمت در افغانستان.

اھداف ) (Targetsکه بايد بدست آيند
نتايج متوقعه که بايد الی سال  2018بدست آيد قرار ذيل ميباشد:


الی ختم سال  60 ،2018فيصد از شرکای ارتقاء ظرفيت ) ارگان ھای دولتی ،تمويل کننده ھا و شرکای
تطبيق کننده( ازنظر ظرفيت برای عرضه و حمايت برنامه ھای آموزشی داخل خدمت شناسائی و ارزيابی
خواھند گرديد.



الی ختم سال  ،2018يک مرکز منابع آموزشی در سطح مرکز ايجاد ميگردد.



الی ختم سال  33 ،2018مرکز منابع آموزشی در واليات ايجاد ميگردد.



الی ختم سال  50 ،2018فيصد از ساحات تخنيکی که برای تطبيق پاليسی ملی صحت و تغذی وزارت
صحت عامه ) (2020- 2012اولويت دارد ،بسته منابع آموزشی منظور شده در مرکز منابع آموزشی
رياست ارتقاء ظرفيت  /رياست عمومی منابع بشری خواھند داشت.



الی ختم سال  60 ،2018فيصد از آموزگاران شناسايی شده توسط رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی
منابع بشری با استفاده از سيستم اداره آموزش به اساس معيارات ) (SBEMارزيابی خارجی ميگردند.



يک سيستم اداره معلومات آموزش فعال و کارا ايجاد ميگردد )الی سال .(2015
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 60فيصد از عرضه کنندگان مراقبت ھای صحی که در جريان سال آموزش ديده اند حد اقل يک بار توسط
ادارات و شعبات تخنيکی وزارت صحت عامه بازديد ھای تعقيب بعد از آموزش ) (PTFUرا دريافت
خواھند نمود.



الی ختم سال  ،2014رھنمود معياری آموزش ھا ترتيب خواھد گرديد.
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اجزای استراتيژيک
جزء اول :ھماھنگی ،پالنگذاری و تطبيق ارتقاء ظرفيت
رياست عمومی منابع بشری با در نظر داشت نقش رھبری ) (Stewardshipبر منابع بشری برای صحت ،رياست
ارتقاء ظرفيت را جھت تامين ھماھنگی ،تعيين معيارات ،تشريک معلومات و نظارت و ارزيابی آموزگاران و نتيجه
) (outcomeآموزشی تقويت خواھد نمود .برعالوه ،رياست ارتقاء ظرفيت در ھمکاری نزديک با ساير ادارات
تخنيکی وزارت صحت عامه برنامه ھای آموزشی را جھت حصول اطمينان از عرضه خدمات معياری نظارت می
نمايد .اين خود عرضه خدمات با کيفيت و متداوم را تامين خواھد نمود) .ساختار تشکيالتی رياست عمومی منابع
بشری در تشکيل عمومی وزارت صحت عامه ،در ضميمه )د( نشان داده شده است(.
روش ھای استراتيژيک اساسی برای اين جز متشکل است از:
روش استراتيژيک  :1.1بلند بردن ظرفيت رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری در عرصه ھماھنگی،
اداره ،و نظارت و ارزيابی آموزش داخل خدمت در مطابقت با ارزيابی ظرفيت ھای انجام شده
بر اساس ارزيابی ظرفيت رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری در رابطه به ھماھنگی ،اداره و نظارت
و ارزيابی آموزش داخل خدمت ،رياست عمومی منابع بشری حمايت ھای الزم را جھت انکشاف و رشد سازمانی
فراھم می نمايد تا پروسه ھا و ميکانيزم ھای الزم را برای فعال ساختن اين نقش وسيع ايجاد نمايد .باالخص ،اقدامات
ذيل برای ايجاد ھماھنگی ،اداره و ظرفيت نظارت پيشنھاد ميگردد:
 .1.1.1تشخيص و شناسايی
ارزيابی ابتدائی تمام دست اندرکاران بمنظور بدست آوردن معلومات دقيق از مواد و منابع بشری موجود در ادارات
مختلف جھت مشخص ساختن حدود و مسئوليت ھای وظيفوی آنھا و ھمچنان حصول اطمينان از استفاده مثمر منابع و
ھماھنگ ساختن ھرچه بھتر فعاليت ھا ضروری ميباشد .تطبيق کنندگان فعلی برنامه ھای آموزشی بايد تشخيص و
استراتيژی ھا ،مواد آموزشی ،و ابزار تضمين کيفيت که توسط شرکای مختلف در افغانستان استفاده ميگردد شناسايی
گردد.

 .1.1.2بلند بردن ظرفيت اداره جھت مديريت سيستم ملی آموزش داخل خدمت:




استفاده از تحليل سريع وظايف ) (Rapid Task Analysisبرای شناسايی نقش و مسئوليت ھای مورد
ضرورت رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری بمنظور تطبيق سيستم آموزش داخل خدمت.
استناد به ارگان ھای مشابه در سطح حوزه )آسيا( چون مرکز آموزشی صحی ملی نيپال
) (http://dohs.gov.npو شبکه آموزش کلينکی ملی در اندونيزيا رھنمايی موثر برای ساختار تشکيالتی
و منابع بشری مورد نياز را فراھم خواھد نمود.
ارزيابی تفصيلی ساختار تشکيالتی ،نقش ھا ،زيربنا ھا و سيستم ھای فعلی رياست ارتقاء ظرفيت /رياست
عمومی منابع بشری بمنظور شناسايی و تعديل آنھا در مطابقت به وظايف جديد.

 .1.1.3شناسائی ،آموزش و ارائه تصديقنامه به آموزگاران ملی داخل خدمت:


رياست ارتقاء ظرفيت از طريق ادارات تخنيکی وزارت صحت عامه )رياست صحت باروری ،ديپارتمنت
صحت روانی و کاھش تقاضای مواد مخدر ،جندر وغيره( آموزگاران ملی داخل خدمت شايسته را برای
اولويت ھای آموزشی  BPHSو  EPHSشناسائی و انتخاب نموده و بعد از فراھم نمودن آموزش ھای
مربوطه برايشان تصديقنامه تفويض می نمايد .اين يک ميکانيزم موقتی برای شناسائی ،آموزش و تصديق
آموزگاران ملی ميباشد ،و بعد از ايجاد شورای صحی اين پروسه توسط شورای ايجاد شده صحی ھماھنگ
ميگردد.
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روش استراتيژيک  :1.2ايجاد کميته ارتقاء ظرفيت ):(CBC
تا زمانيکه نقش و ساختار تشکيالتی مورد ضرورت رياست ارتقاء ظرفيت بصورت واضح مشخص ميگردد ،کميته
ارتقاء ظرفيت منحيث يک ساختار تخنيکی فعاليت نموده و معاونت ھای تخنيکی الزم را در عرصه پالنگذاری و
تصميم گيری به رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری فراھم خواھد نمود )کميته ايجاد خواھد گرديد(.
کميته ارتقاء ظرفيت متشکل از شرکاء دولتی و غير دولتی صحت بوده که در مطابقت به معيارات از قبل تعيين شده
انتخاب ميگردند .اين کميته ميکانيزم کاری و اليحه وظايف مشخص داشته که توسط مقامات وزارت صحت عامه تاييد
خواھد گرديد.
مراحل ايجاد کميته ارتقاء ظرفيت
 1.2.1توافق روی ايجاد کميته ارتقاء ظرفيت
 1.2.2آغاز کميته ارتقاء ظرفيت در مشورت با کميته مديريت و رھبری ،گروپ کاری آموزش داخل خدمت و
شرکا ذيدخل








مرور و نھايی سازی اليحه وظايف و معيارات انتخاب
انتخاب اعضای کميته ارتقاء ظرفيت و مرور اسناد آنھا
اخذ منظوری برای ايجاد کميته
تدوير اولين جلسه کميته ارتقاء ظرفيت
نھايی سازی ميکانيزم کاری و اليحه وظايف کميته ارتقاء ظرفيت
ترتيب پالن عملياتی کميته در روشنايی اليحه وظايف توسط اعضای کميته
مشخص ساختن سيستم گزارشدھی توسط اعضای کميته

روش استراتيژيک  :1.3بھتر ساختن عمکرد ھای رھبری ،اداره و دولت داری
 1.3.1ديپارتمنت انکشاف اداره و رھبری در ھمآھنگی با رياست عمومی منابع بشری وزارت صحت عامه و برنامه
ھای تقويت سيستم صحی وزارت صحت عامه پروسه تطبيق و براه اندازی مجالس را آغاز مينمايد.
 1.3.2طرح پالن کاری برای براه اندازی ورکشاپ  MOSTبه منظور ارزيابی داخلی )بر اساس ابزار ارزيابی قبل
از  (LDPکه با عث ايجاد تقاضا/حساسيت شده ،شرکای مربوط را ترغيب نموده تا چالش ھای را برای فعاليت ھای
که در انکشاف موسسه کمک مينمايد ادرس قرار دھد.
 1.3.3شناسايی رھبران موفق از طريق ورکشاپ  ، MOSTطرح برنامه  TOTانکشاف رھبری برای اشتراک
کننده گان جديداً معرفی شده ازطرف وزارت صحت عامه و شناسايی و شامل نمودن ترينران فعلی  LDPسيستم در
براه اندازی ورکشاپ .TOT
 1.3.4شناسايی تسھيل کننده گان برای رھبری و اداره پروسه تدوير ورکشاپ ھا به شکل قدمه وار
 1.3.5سھم گيری در طرح پالن برای ھمآھنگی تدوير پروسه ارتقاء رھبری توسط تسھيل کننده گان آموزش ديده
 1.3.5موظف نمودن دو مشاور ديگر به منظور کار با رياست عمومی منابع بشری خصوصا ً رياست ارتقاء ظرفيت.
اين تيم رھبری ،مديريت و دولت داری مسئوليت ارتقاء ظرفيت وزارت صحت عامه را در سطح مرکز و واليات در
زمينه اداره و رھبری  ،ايجاد يک کتله از تسھيل کننده گان شايسته ،تعقيب و حصول اطمينان از اينکه عادات و رفتار
به شکل کل ادغام شده و کيفيت/موثريت برنامه ھای نظارت ميگردد بدوش دارد.
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 1.3.5تاسيس اکادمی رھبری که از طريق آن ظرفيت کارمندان وزارت صحت عامه در زمينه رھبری ،مديريت و
دولت داری رھبری شده و نظارت ميگردد.

جزء دوم  :تھيه  ،ترتيب و توليد مواد آموزشی و دسترسی به آن
موجوديت مواد با کيفيت منابع بشری برای رھنمود برنامه ھای آموزشی در سطح کشور جز الينفک استراتيژی
ارتقاء ظرفيت منابع بشری برای صحت است .رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری از طريق
ديپارتمنت ھای تخنيکی مربوطه وزارت صحت عامه معياراتی را جھت حصول اطمينان از تطابق مواد آموزشی تھيه
شده با معيارات موجود وضع خواھد نمود .رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری مراکز منابع آموزشی
را در سطح ملی و واليات ايجاد نموده ،کارمندان را استخدام و به شکل فزيکی و الکترونيکی )از طريق انترنت و
بدون آن( فعال خواھند نمود .اين مراکز ،مواد آموزشی مرتبط به محتوا و پروسه آموزش داخل خدمت را جمع آوری،
تفکيک )اسکرين( و در دسترس قرار خواھد داد .رياست ارتقاء ظرفيت به شکل منظم مواد آموزشی را مرور و به
روز ) (Updateخواھد نمود.
روش استراتيژيک  : 2.1ايجاد مرکز معياری منابع آموزشی به شکل الکترونيکی و فزيکی به سطح ملی و سيستم
مديريت آن
 2.1.1مشخص نمودن ساختار و وظايف مرکز معياری منابع آموزشی برای توزيع مواد آموزشی از طريق انترنت و
يا مستقيم و نقش فزيکی آن به سطح مرکز ،حوزه و يا ھر دو آن.
 2.1.2مشخص نمودن وظايف و موقعيت مناسب برای مرکز منابع آموزشی:


تھيه منابع آموزش الکترونيکی و کمپيوتری و شناسايی نيازھای و ظيفوی در رابطه به رديابی داونلودھا و
توزيع مستقيم مواد آموزشی در صورت ضرورت ،و غيره



ايجاد بانک معلوماتی )ديتابيس( برای ثبت مواد مرکز منابع آموزشی که مستقيمآ و يا به يک بخش مرکز
منابع کمپيوتری وصل بوده و يا بصورت مجزا بکار برده ميشود



مشخص نمودن موقعيت فزيکی برای مرکز منابع کمپيوتری از طريق سرور فزيکی )(Physical Server
يا توسط انترنيت



مشخص نمودن موقعيت فزيکی برای کاپی ھای چاپی مواد آموزشی در محوطه وزارت صحت عامه و يا
توزيع شده به مراکز حوزوی يا به تسھيالت صحی

 2.1.3حصول اطمينان از شامل ساختن کارمندان دايمی برای مرکز منابع آموزشی در ساختار تشکيالتی رياست
ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری


تھيه و ترتيب لوايح وظايف برای کارمندان دايمی مرکز منابع آموزشی ،با درنظرداشت حمايت ھای موجود
تکنالوژی )انترنت(



اخذ منظوری برای استخدام کارمندان دايمی

 2.1.4تھيه وسايل جھت حفظ و نگھداشت مرکز منابع آموزشی با مواد و تکنولوژی به روز )بشمول مواد تکنالوژی
معلوماتی(
 2.1.5ايجاد سيستم حفظ و نگھداشت برای مرکز منابع و تخصيص بوديجه برای حمايت تکنالوژی معلوماتی و
نگھداشت آن
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روش استراتيژيک  :2.2مشخص نمودن اسناد و مدارک الزم و جمع آوری مواد آموزشی
 2.2.1شناسايی ) (Mappingمواد آموزشی نھاد ھای تطبيق کننده و ساير شرکا برای آموزش ھای داخل خدمت.
سروی انترنيتی يک وسيله بسيار موثر برای گردآوری معلومات وجمع آوری مواد آموزشی از شرکا عمده آموزش
است
 2.2.2تھيه سوالنامه برای جمع آوری مواد آموزش داخل خدمت از نھاد ھای تطبيق کننده از طريق انترنيت و تيلفون
 2.2.3ثبت و راجسترنمودن مواد آموزش داخل خدمت موسسات غير دولتی و ساير شرکا از طريق واحد اداره
قرارداد ھای بالعوض )(GCMU
 2.2.4با استفاده از معيارات تضمين کيفيت ،کميته ارتقاء ظرفيت بايد مواد آموزشی جمع شده را بازنگری نموده و
ھم مشخص نمايد که کدام مواد آموزشی با معيارات تاسيس شده مطابقت دارد )برای معلومات مزيد به جز
استراتيژيک  5مراجعه گردد(
روش استراتيژيک  :2.3در ھمکاری نزديک با شرکا و در صورت ضرورت تھيه و ترتيب ،اصالح و معياری
ساختن مواد اساسی آموزش داخل خدمت
 2.3.1تھيه و ترتيب رھنمود ھای آموزشی معياری وزارت صحت عامه برای پروسه ھای که بايد تعقيب گردد )طور
مثال ،بسته اساسی خدمات آموزش داخل خدمت سکتور صحی(
 2.3.2مشخص ساختن پروسه ھا و ابزار نياز سنجی آموزش ھا به اساس مرور ابزار موجود
 2.3.3راه اندازی نياز سنجی آموزش ھا و تحليل خال ھا )(Gap Analysis
 2.3.4با استفاده از رھنمود ھای تضمين کيفيت ،طرح پالن برای دريافت /توليد ،تصنيف و اولويت بندی مواد
آموزش داخل خدمت به اساس نياز ھای شناسايی شده توسط نياز سنجی آموزش ھا
 2.3.5شناسايی مواد که نياز به توليد ،اصالح ،تطابق و ترجمه داشته و ھمچنان مشخص نمودن شيوه تدريس
)ميتودولوژی( از طريق کميته ارتقاء ظرفيت و ادارات تخنيکی مربوطه وزارت صحت عامه
 2.3.6اخذ منظوری مقام وزارت صحت عامه برای توليد مواد جديد آموزش داخل خدمت
 2.3.7تخصيص بودجه برای توليد ،اصالح ،ترجمه ،ويرايش و طبع مواد منظور شده آموزش داخل خدمت
 2.3.8مساعد ساختن زمينه برای توزيع الکترونيکی ،طبع و نشر مواد منظور شده آموزش داخل خدمت
 2.3.9موجودی ،ذخيره و توزيع مواد طبع شده با استفاده از بانک معلوماتی )ديتابيس( برای پيگيری داخلی ،از
طريق انترنيت و ھمچنان توسط کاغذ برای توزيع بيرونی
روش استراتيژيک  :2.4ايجاد مراکز منابع آموزش داخل خدمت در سطح واليات
باوجوديکه توزيع مواد آموزشی به شکل الکترونيکی صورت ميگيرد ،اما مراکز منابع آموزشی در سطح واليات
ميتوانند نسخه ھای طبع شده مواد آموزشی ،مراکز نمايش عملی توسط مدل ھای اناتوميک و آموزش ھای کمپيوتری
را تھيه نمايند .جھت نزديک ساختن مواد آموزشی به ساحاتی که از آن استفاده ميشود ،مراکز منابع آموزشی واليتی
با ارتباط نزديک با مرکز منابع آموزشی ملی تاسيس گردد .مسؤلين واليتی منابع بشری در ھمکاری نزديک با رياست
ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری مسؤليت تنظيم و انکشاف مراکز منابع آموزشی واليتی را به عھده دارند.
 2.4.1در ھمکاری نزديک با شرکا کاری ،مشخص نمودن نقش ،وظيفه و زيربنا ھای مورد نياز مراکز منابع
آموزش داخل خدمت به سطح واليات ،بشمول اينکه آيا آنھا صرف نسخه فزيکی مواد آموزشی را تھيه و توزيع
مينمايند و يا تمرينات را نيز از طريق نمايش ھای عملی و آموزش الکترونيکی ) (E-Learningحمايت مينمايد.
 2.4.2ايجاد پروسه ھای معياری جھت حصول اطمينان از توزيع منظم تازه ترين نسخه مواد منظور شده بصورت
الکترونيکی ،و تاسيس سيستم تھيه و نگھداشت مواد جھت حصول اطمينان از انتقال مواد چاپی از دفتر مرکزی به
دفاتر واليتی
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 2.4.3ايجاد يک سيستم معياری ثبت و گزارشدھی برای مراکز منابع آموزش داخل خدمت )مرتبط با بخش (3،4

جزء سوم :سيستم اداره معلومات آموزش )(TMIS
سيستم اداره معلومات آموزش يک جز مھم استراتيژی ارتقاء ظرفيت بوده و استراتيژی ملی وزارت صحت عامه را
حمايت می نمايد تا از ارقام و معلومات برای تصميم گيری در امور آموزش ھای داخل خدمت استفاده گردد .رياست
ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری مسئووليت سيستم اداره معلومات آموزشی را بدوش داشته و کارمندان اين
اداره فعاليت ھای مربوط به  TMISرا در ھمکاری با ديپارتمنت سيستم اداره معلومات صحی ) (HMISاداره و
ھماھنگ می نمايند .يک سيستم اداره معلومات آموزش فعال ارقام و معلومات را به رياست ارتقاء ظرفيت جھت
استفاده در موارد ذيل ارائه ميدارد:






ثبت و ريکارد برنامه ھای آموزشی مطابق کادر يا ساحه آموزشی
پيگيری و ريکارد انکشاف و پيشرفت آموزگاران
پيشبينی نياز ھا برای برنامه ھای آموزشی بيشتر
جلوگيری از دوگانگی و تدوير متکرر آموزش ھا
ثبت و ريکارد شاخص ھای ابتدائی نظارت و ارزيابی در رابطه به تعداد کسانی که آموزش ديده اند

در حال حاضر سيستم رسمی و ملی اداره معلومات آموزش در وزارت صحت عامه وجود ندارد لذا ،سيستم اداره
معلومات آموزش منحيث يک جز استراتيژی ارتقاء ظرفيت ايجاد خواھد گرديد که شبکه داخل وزارت صحت عامه و
ھمچنان واليات به آن دسترسی ميتوانند داشته باشند .نھاد ھای غير دولتی ) (NGOاز سيستم اداره معلومات صحی
برای دسترسی به معلومات آموزشی ،ثبت و ريکارد برنامه ھای آموزشی که توسط آنھا داير ميگردد ،دسترسی به
شاخص ھای مورد ضرورت و جلوگيری از دوگانگی و تکرر برنامه ھای آموزشی استفاده خواھند نمود .برای دست
يابی به يک سيستم اداره معلومات آموزشی اقتصادی و فعال ،وزارت صحت عامه نياز دارد تا:



يک سيستم انترنتی را که به ھر سه زبان پشتو ،دری و انگليسی قابل دسترس باشد ،ايجاد نمايد.
يک سيستم به روز ) ،(up to dateفعال و قابل دسترس در بازار )طور مثال TrainSmart ،يا ماديول
سيستم اداره معلومات منابع بشری  HRMISبرای برنامه ھای آموزشی( را شناسائی نموده و بر اساس نياز
ھای رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری آنرا تطابق دھد.

روش استراتيژيک  :3.1ايجاد يک سيستم فعال اداره معلومات آموزشی در رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری
در سطح مرکز )ھمچنان قابل دسترس در سطح واليات( در ھماھنگی با ساير سيستم ھای ذيربط )منابع بشری HMIS ،و
غيره(

 :3.1.1ارزيابی سيستم اداره معلومات آموزشی در وزارت صحت عامه ،بشمول:










نرم افزار)(Software
سخت افزار ) /(Hardwareزيربنا /حمايت تکنالوژی معلوماتی )(IT
اداره /ارگان
پروسه راجستر نمودن آموزگاران و ثبت و ريکارد وضعيت آنھا
پروسه راجستر نمودن اشتراک کنندگان برنامه ھای آموزشی
پروسه بودجه ريزی و حمايت وزارت صحت عامه برای سيستم اداره معلومات آموزش )(TMIS
گزارشات
تحليل شرکا
ساحات ادغام  TMISبا ساير سيستم ھا

فارم ھای استراتيژی  HRMISجھت جمع آوری معلومات برای اين ارزيابی استفاده خواھد شد.
 :3.1.2بررسی مارکيت برای دريافت نرم افزار و ابزار اداره معلومات آموزش:
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کارشناسان در بخش ھای تکنالوژی معلوماتی و ارتقاء ظرفيت برای اين فعاليت بحيث مشاور استخدام
خواھند گرديد .کارشناسان مذکور بانک معلوماتی )ديتابيس( موجود در مارکيت و قابل تطبيق به سيستم اداره
معلومات آموزش را )طور مثال TrainSmart :و  (HRMIS moduleبررسی خواھند نمود.

 :3.1.3تھيه يک فورم تصميم گيری مناسب جھت شامل ساختن معيارات برای  TMISو مقايسه ابزار و بايعين
)(Vendors





تھيه معيارات کليدی )چکلست( برای ارزيابی ابزار /نرم افزار  TMISو رھنمود ھای آن
تھيه لست ضروريات فعال سازی  TMISبراساس نرم افزار ھای موجود و ضروريات شناسايی شده توسط
استفاده کنندگان /ادارات /شرکا TMIS
تشکيل يک تيم تخنيکی تحت نظر يک کارشناس برای تصميم گيری ،انتخاب و تطبيق سيستم ملی اداره
معلومات آموزش
تامين ھماھنگی و ترتيب چکلست نظارتی در ھمکاری نزديک با بخش نظارت و ارزيابی جھت حصول
اطمينان از استفاده چکلست تھيه شده مطابق به نياز ھای رياست عمومی منابع بشری .

 :3.1.4شناسايی روش تطبيق و مديريت تغيير برای :TMIS






منابع برای آموزش ھا به اشکال مختلف در ساحات /مناطق مختلف و توسط ديپارتمنت ھای مختلف مورد
استفاده قرار ميگيرد .تمام ديپارتمنت ھا و واحد ھا برنامه ھای آموزشی را مطابق نياز ھای خويش و يا
براساس وجوه مالی موجود داير می نمايند ،مگر ارقام و معلومات برنامه ھای آموزشی )طور مثال :لست
برنامه ھای آموزشی ،عنوان آموزش ھا ،لست اشتراک کنندگان ،مدت و محتويات برنامه آموزشی،
گزارشات نياز سنجی آموزش ھا ،اساسات انتخاب اشتراک کنندگان ،لست آموزگاران ،و غيره( بصورت
مجزا و يا توحيدی وجود ندارد .براساس نياز ھای شناسايی شده )به  3.1.1رجوع شود(  TMISطوری
طرح ميگردد که ھم به نياز ھای شرکا جوابگو بوده و از طرف ديگر اسناد نظارت و ارزيابی الزم را از
تدوير کنندگان برنامه ھای آموزشی جمع آوری و حفظ می نمايد) .به جز استراتيژيک  4مراجعه کنيد(
منحيث يک بخش مديريت تغيير ،برای روسا/آمرين ديپارتمنت ھا در مورد ضروريات  TMISآگاھی داده
شده و از آنھا توقع ميرود که ضروريات  TMISرا فراھم نموده و در بخش ھای مختلف انکشاف و اداره
منابع بشری از آن استفاده نمايند .آموزش مستقيم و ھمچنان از طريق انترنت در رابطه به طرز استفاده
 TMISفراھم خواھد گرديد.
برای مسوولين منابع بشری و اداری در تمام واليات آموزش داده ميشود تا از  TMISاستفاده نموده و
رياست ھای صحت عامه واليات و رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری را در عرصه حفظ
اسناد و ارائه گزارشات برنامه ھای آموزشی ھمکاری نموده و ساير ضروريات را مرفوع سازند.

روش استراتيژيک  :3.2استفاده سيستم اداره معلومات آموزش برای طرح پالن برنامه ھای آموزشی ،توحيد
گزارشات دقيق و شناسايی نياز ھای آموزشی
 :3.2.1آشنا سازی شرکا ذيربط با  TMISاز طريق تدوير جلسات /ورکشاپ ھای آموزشی






تھيه يک صفحه معلوماتی ) (One-pagerھمراه با آدرس انترنتی برای پخش و نشر معلومات کليدی
تھيه و ترتيب رھنمود ھا و يک خود آموز ) (tutorialبرای استفاده کنندگان که بصورت مستقيم و ھمچنان
از طريق انترنت قابل دسترس باشد
پخش و توزيع فورمه جات رھنمايی و گزارشدھی برای تمام تدوير کنندگان برنامه ھای آموزشی که از آنھا
استفاده نمايند
رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری و مسوولين  HMISمسئوليت  TMISرا در سطح مرکز
و واليات بدوش خواھند داشت
مسئول منابع بشری موظف در رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری صفحه انترنتی را
بصورت ماھوار به روز ) (Updateمی نمايند.
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 :3.2.2شناسايی انواع مختلف معلومات که از طريق  TMISدر جريان ايجاد شرايط وظيفوی قابل دسترس ميگردد،
بشمول:


قبل از آموزش:
 پالن ھای آموزشی بصورت ساالنه ،ربعوار و ماھوار به روز ) (Updateميگردد


گزارش نياز سنجی آموزش ھا



آموزش



 لست محتويات آموزشی
 لست آموزگاران ملی و بين المللی براساس حالت ) (Statusآنھا
 لست اشتراک کنندگان مطابق به عنوان و يا نوع برنامه آموزشی با در نظر داشت جندر ،تاريخ و
مدت برنامه و براساس واليت و حوزه
بعد از آموزش
 آموزش دريافت شده
 گزارش پروسه تعقيب بعد از آموزش )(PTFU
 گزارشات برنامه ھای آموزشی بشمول نتايج توحيدی امتحان قبل و بعد از آموزش و راپور ارزيابی
برنامه آموزشی

 :3.2.3حصول اطمينان از استمرار سيستم اداره معلومات آموزش ) (TMISدر ھماھنگی با ساير ادارات ،ديپارتمنت
ھا و شرکا





سيستم اداره معلومات آموزش تحت نظر کارشناسان سيستم معلومات صحی در وزارت صحت عامه ايجاد
ميگردد ،بنا ًء حفظ و مراقبت و حمايت دراز مدت نرم افزار ) (Softwareتأمين ميگردد
حد اقل برای يک تن از رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری و ديپارتمنت  HMISدر عرصه
 TMISآموزش داده خواھد شد
چکلست نظارتی سيستم اداره معلومات آموزش با چکلست نظارتی ملی ادغام خواھد شد.
جھت تسھيل دريافت و شريک ساختن معلومات الزم با تطبيق کنندگان برنامه ھای آموزشی ،فورمه جات
ترتيب ميگردد که از طريق انترنت و يا بصورت مستقيم قابل دسترس خواھد بود

جزء چھارم :نظارت و ارزيابی
رياست ارتقاء ظرفيت رياست عمومی منابع بشری يکجا با ديپارتمنت نظارت و ارزيابی وزارت صحت عامه در
زمينه ايجاد يک سيستم نظارت و ارزيابی که بتواند در مورد فعاليت ھای ارتقاء ظرفيت در سطوح مختلف در بخش
آموزش داخل خدمت بازدھی نموده و اجراات را بھتر سازد کار خواھد نمود .سيستم نظارت و ارزيابی رياست ارتقاء
ظرفيت رياست عمومی منابع بشری در ديپارتمنت نظارت و ارزيابی موقعيت خواھد داشت .يکی از اجزای کليدی
پاليسی نظارت و ارزيابی ،ارزيابی و مشخص نمودن استفاده از روش ھا بر مبنای اسناد و تشويق استفاده از آن در
جای ھای که مورد استفاده قرار نميگيرند ميباشد )جز پنجم :تضمين کيفيت آموزش را نيز ميتوانيد در اين زمينه مرور
نماييد( .نظارت و ارزيابی موثر از طريق نظارت منظم و ھم از طريق ارزيابی ھا و سروی ھای دوره يی انجام
خواھد شد .نتايج بدست آمده از ارزيابی ھا و سروی ھا برای مرور پيشرفت ھا استفاده خواھند گرديد.
به منظور مطمئن شدن از استفاده معلومات و ارقام برای پالن سازی و تصميم گيری بھتر ،رياست ارتقاء
ظرفيت/رياست عمومی منابع بشری با ديپارتمنت  HMISکار خواھد نمود تا از نظارت و ارزيابی درست تطبيق
استراتيژی ارتقاء ظرفيت اطمينان حاصل نمايد .ميکانيزم مشخص جمعآوری ،استفاده و حفظ اسناد در پالن عملياتی
نظارت و ارزيابی توضيح بيشتر خواھد شد.
در صورت امکان ،ھر سروی که بر اساس نفوس در اين جريان انجام ميشود دارای شاخص ھای نتيجه و موثريت
ارتقاء ظرفيت خواھد بود .معلومات نظارت شامل شاخص ھای پروسه و محصول ارتقاء ظرفيت خواھد بود .معلومات
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بدست آمده از اين منابع در سطوح مربوطه استفاده شده و از سطح ولسوالی الی سطح ملی ،معلومات مذکور در
فعاليت ھای تضمين کيفيت و پالن سازی و باز دھی استفاده خواھد شد .سطوح مختلف کمک خواھند شد تا بتوانند اين
منابع معلومات را به طور موثر استفاده نمايند.
روش استراتيژيک  :4.1تھيه و ترتيب پروسيجر ھای ملی نظارت و ارزيابی ارتقاء ظرفيت
 4.1.1تھيه و ترتيب پالن ساالنه نظارت و ارزيابی ارتقاء ظرفيت در ھمکاری نزديک با  TMIS ،HMISو ساير
ديپارتمنت ھای مربوطه


مرور اسناد استراتيژی مربوطه و شاخص ھای موجود که توسط تطبيق کننده ھای برنامه ھای آموزشی
تعقيب ميگردد ) مثل خالصه شاخص ھای منابع بشری برای صحت سال  (20111برای مشخص نمودن
شاخص ھای مورد نياز نظارت سيستم آموزش داخل خدمت



بر اساس اين معلومات و ارقام ،ترتيب ،مشخص نمودن و تعيين شاخص ھای اجرائيوی ،تعيين نمودن منبع
معلومات و تکرر راپور دھی ،و توجيه شاخص ھا برای  HMIS ،HRMISو  TMISبه منظور جلوگيری
از دوگانگی کارھا



تعيين اھداف برای شاخص ھای تھيه شده ) اھداف نھايی و ساالنه(

 4.1.2تھيه و ترتيب رھنمود نظارت و ارزيابی ارتقاء ظرفيت در ھمکاری نزديک با ديپارتمنت ھای  HMISو
 .TMISرھنمود بايد دارای بخش ھای ذيل باشد:


جمعآوری ،تحليل ،تجزيه و راپور دھی معلومات روزانه )(HRMIS, HMIS, TMIS



رھنمود برای نظارت فعال ) اشخاص دخيل ،محدوده زمانی ،تکرر باز ديد ھا از ساحه(



فورمه ھای نمونه وی مورد ضرورت برای تطبيق برنامه ھای آموزشی



تشريح مسير معلومات يا ) data flowبه شمول منبع معلومات ،خطوط سير معلومات ،گيرنده ،مستفيدين
نھايی و تحليل و تجزيه در ھر سطح(



تعريف سطوح استفاده از معلومات و ارقام نظارت و ارزيابی



توضيح وسايل نظارت و ارزيابی ) نرم افزار و سخت افزار(

روش استراتيژيک  :4.2استخدام کارمندان شايسته برای واحد نظارت و ارزيابی ارتقاء ظرفيت
 4.2.1تعيين ساختار نظارت و ارزيابی ارتقاء ظرفيت و مشخص نمودن روابط نظارت و ارزيابی ارتقاء ظرفيت و
ديپارتمنت نظارت و ارزيابی وزارت صحت عامه.
 4.2.2تھيه و ترتيب مسئوليت ھا در داخل ساختار نظارت و ارزيابی ارتقاء ظرفيت ) اليحه وظايف و مسئوليت
ھای وظيفوی(
 4.2.3اخذ منظوری برای ساختار نظارت و ارزيابی ارتقاء ظرفيت و کارمندان آن
 4.2.4استخدام پرسونل مورد نياز از طريق پروسيجر ھای معياری وزارت صحت عامه
 4.2.5آموزش پرسونل نظارت و ارزيابی رياست ارتقاء ظرفيت در مورد پروسيجر ھای نظارت و ارزيابی
روش استراتيژيک  :4.3ارزيابی فعاليت ھای پالن شده ارتقاء ظرفيت
دو نوع اساسی فعاليت ھای ارزيابی پالن خواھد شد :ارزيابی منظم ساالنه فعاليت ھای ارتقاء ظرفيت و ارزيابی ھای
که توسط شرکا بر اساس ضرورت پالن خواھد شد.
 4.3.1براه اندازی ارزيابی ھای منظم ساالنه ارتقاء ظرفيت


مدغم نمودن سواالت ارزيابی در سروی ھای منظم ساالنه وزارت صحت عامه
http://www.capacityplus.org/hrhic
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تحليل و تجزيه پيشرفت از طريق استفاده معلومات حاصله از سروی ھای ساالنه وزارت صحت عامه

 4.3.2استفاده از ارزيابی ھای که بر اساس ضرورت توسط شرکا پالن ميشود:


گنجانيدن ارزيابی ھای پالن شده بر اساس ضرورت شرکا در پالن ساالنه ارتقاء ظرفيت.



ارزيابی روش ھای معاوضوی آموزش مانند آموزش در جريان کار ،آموزش الکترونيکی ،آموزش از طريق
موبايل.



منظوری ارزيابی ھای پالن شده از طرف شرکا توسط رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری



تسليم دھی نتايج ارزيابی به رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری ،ثانيا ً استفاده از نتايج آن
برای پالن سازی آينده.

جزء پنجم :تضمين کيفيت برنامه ھای آموزشی
تضمين کيفيت پروسه ھای آموزشی از بدو مرحله طرح برنامه ھای آموزشی الی پروسه تعقيب بعد از آموزش ،چالش
ھای متعدد را دارا ميباشد .شرکای تطبيق کننده سعی می نمايند تا مطابق به معيارات دست داشته خويش فعاليت ھای
آموزشی با کيفيت را ارائه نمايند .معيارات شرکای تطبيق کننده برنامه ھای آموزشی يکسان نبوده حتی بعضا ً در
تناقض يکديگر واقع ميگردد .رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری با ھمکاری واحد بھبود کيفيت
مراقبت ھای صحی ) (IQHCوزارت صحت عامه جھت تامين کيفيت فعاليت ھای آموزشی سيستم ملی تضمين کيفيت
را ايجاد خواھد نمود .عالوتآ ،پروسه بھبود کيفيت آموزش ھا توسط کارمندان مربوط به آموزش ھا تطبيق گرديده تا
از معيارات ملی تضمين کيفيت در مراکز آموزشی تاسيس شده استفاده و با شرکا تطبيق کننده شريک گردد.
روش استراتيژيک  :5.1ايجاد سيستم تضمين کيفيت برنامه ھای آموزش داخل خدمت در ھمآھنگی نزديک با واحد
بھبود کيفيت مراقبت ھای صحی ) (IQHCوزارت صحت عامه
 5.1.1تاسيس نمودن يک کميته تخنيکی تضمين کيفيت برنامه ھای آموزشی داخل خدمت و تھيه اليحه وظايف آن
جھت ھماھنگ نمودن فعاليت ھای رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری با واحد بھبود کيفيت مراقبت
ھای صحی
 5.1.2جمع آوری ابزار و پروسه ھای تضمين کيفيت که فعالً مورد استفاده قرار داشته و مرور معلومات موجود،
مصاحبه با شرکای کاری و يک تحليل ساده ھزينه برای مشخص نمودن سيستم تضمين کيفيت مورد ھدف
 5.1.3بر اساس سيستم تضمين کيفيت انتخاب شده ،مشخص نمودن پروسيجر ھای سيستم تضمين کيفيت ،برنامه ھای
آموزشی بشمول ميکانيزم تقدير و مکافات و ايجاد معيارات ،رھنمود ھا و ابزار تضمين کيفيت برنامه ھای آموزشی.
مشخص نمودن و دريافت منظوری وزارت صحت عامه برای اقداماتی که رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی
منابع بشری در برابر آنعده از تطبيق کنندگان برنامه ھای آموزش داخل خدمت که برنامه ھای آموزشی خويش را در
مطابقت با معيارات تھيه شده عرضه نميدارند اتخاذ خواھد نمود.
 5.1.4ترتيب و انکشاف مواد درسی و اشناسازی به آن جھت انتشار وسايل و پروسيجر ھای تضمين کيفيت برنامه
ھای آموزشی بشمول ميکانيزم تقدير و مکافات به شرکای تطبيق کننده.
 5.1.5انکشاف و ترتيب نمودن سيستم اداره معلومات تضمين کيفيت برنامه ھای آموزشی در ھمکاری نزديک با
سيستم اداره معلومات آموزش ) (TMISو سيستم اداره معلومات صحی )(HMIS
روش استراتيژيک  :5.2تطبيق و ھمآھنگ نمودن پروسه تضمين کيفيت برنامه ھای آموزشی با واحد بھبود کيفيت
مراقبت ھای صحی ) (IQHCوزارت صحت عامه
 5.2.1آموزش دادن کارمندان مربوطه در مورد سيستم تضمين کيفيت برنامه ھای آموزشی
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 5.2.2تطبيق معيارات تضمين کيفيت برنامه ھای آموزشی )لوجستيک ،تسھيل کنندگان ،مواد و غيره( به منظور
حصول اطمينان از کيفيت برنامه ھای آموزش داخل خدمت در مراکز آموزشی تاسيس شده
 5.2.3حصول اطمينان از جمع آوری ،ذخيره و استفاده ارقام تضمين کيفيت در مورد آموزش به سطوح مختلف در
ھمآھنگی با واحد بھبود کيفيت مراقبت ھای صحی )(IQHC
 5.2.4ھماھنگ نمودن پروسه ادغام سيستم تضمين کيفيت برنامه ھای آموزشی در سيستم بھبود کيفيت مراقبت ھای
صحی وزارت صحت عامه
 5.2.5ايجاد يک ميکانيزم برای شبکه سازی و تشريک دانش


نشر و پخش کاپی ھای کاغذی و الکترونيکی اسناد ) طور مثال آموزش و تمرينات(



تبادله نظريات و بازدھی از طريق انترنت و تيلفون موبايل



به راه اندازی مالقات ھای متقابل

گروپ ھای مورد ھدف
طوريکه ھدف نھايی اين استراتيژی عبارت از انکشاف يک سيستم واحد ارتقاء ظرفيت جھت حفظ و کسب اطمينان از
داشتن منابع بشری صحی شايسته در افغانستان ميباشد ،بنا ً تطبيق اين استراتيژی در ارتقاء ظرفيت و بلند بردن
اجراات پرسونل سکتور صحت در سطوح مختلف نقش خواھد داشت.
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روش ھای اساسی
چارچوب اساسی
رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری بنابر نقش رھبری ) (Stewardکه در واحد آموزش داخل
خدمت منابع بشری برای صحت دارد ،در ھمکاری نزديک با ساير ادارات تخنيکی وزارت صحت عامه پاليسی و
استراتيژی ،ترتيب معيارات و تامين ھماھنگی با شرکای تطبيق کننده و ساير شرکای کاری چنانچه در جز برنامه ھای
آموزش داخل خدمت استراتيژی منابع بشری برای صحت /آموزش داخل خدمت تذکر داده شده است ايجاد مينمايد .از
نظر نقش ھماھنگی و ايجاد معيارات رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری مسؤليت اساسی در جمع
آوری ،مرور ،فھرست نمودن و پخش نمودن مواد آموزشی و ترويج تضمين کيفيت دارد .اين رياست به واحد ھای
ديگر وزارت صحت عامه در ايجاد و حفظ سيستم اداره معلومات آموزش و سيستم نظارت و ارزيابی ھمکاری می
نمايد .بنا ً ،تطبيق موفقانه به ھمکاری نزديک ميان رياست ھا و ديپارتمنت ھای مختلفه وزارت صحت عامه و تشريک
مساعی و حمايت وزارت ھای ديگر و اجنسی ھای دولتی در سکتور ھای مختلف :بشمول پارلمان ،و وزارت ھای
ماليه ،معارف و تحصيالت عالی بستگی دارد .تطبيق موفقانه ھمچنان نياز به ايجاد مشارکت با نھاد ھای غير دولتی
مانند رسانه ھا ،ارگانھای مسلکی و سکتور خصوصی دارد.
سطوح ولسوالی و جامعه
رياست ارتقاء ظرفيت رياست عمومی منابع بشری از طريق ادارات تخنيکی ذيدخل وزارت صحت عامه در سطح
ولسوالی روابط کاری را با شرکای تطبيق کننده تامين نموده و ھمراه ھر يک از شرکا جھت بدست آوردن مواد
آموزشی مربوط به آموزش داخل خدمت که دربر گيرنده مواد آموزشی کلينکی ،رھنمودھا ،برنامه آموزشی ،معلومات
عمومی آموزگاران ،معيارات کيفيت و غيره ميباشد ،ھمکاری نزديک می نمايد .بعد از توحيد و مرتب ساختن مواد
آموزشی ،رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری مواد آموزشی معياری و پالن ملی آموزش ھا ،لست
آموزگاران ملی واجد شرايط و غيره را با تمام تطبيق کنندگان در سطح ولسوالی شريک ميسازد .اين ھمکاری نزديک
با تطبيق کنندگان در سطح ولسوالی جوامع را توسط آموزش خوب عرضه کنندگان خدمات صحی و بھبود عرضه
خدمات صحی بھره مند ميسازد.
سطح واليت
مسؤولين صحی واليتی ) (PHOsمسؤول تطبيق استراتيژی در سطح واليات و انتقال آن به سطوح پايين و فراھم
نمودن حمايت الزم ميباشند.مسؤولين صحی واليتی از سطح ملی غرض تطبيق اين استراتيژی حمايت ھای الزم را
بدست می آورند.
کميته ھماھنگی صحی واليتی جھت ھماھنگ نمودن فعاليت ھای شرکا برای بدست آوردن اولويت ھای وزارت
صحت عامه در سطح ھر واليت ايجاد گرديده است .در ھر واليت شرکای متعدد جھت تطبيق برنامه ھای صحی
اشتراک می نمايند .کميته ھماھنگ کننده صحی واليتی تحت ھدايت رياست صحت عامه واليت نقش بارز درتطبيق
موثر برنامه ھای آموزشی در سطح واليت بازی خواھد نمود.
چون مراکز منابع آموزشی يک وسيله مھم برای ارتقاء ظرفيت می باشد ،رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع
بشری رياست ھای صحت عامه واليات را در زمينه ايجاد مراکز منابع آموزشی واليتی که برای رفع نيازمندی ھای
مشخص واليت مربوطه مھم ميباشد تشويق می نمايد .رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری و ادارات
تخنيکی ذيدخل وزارت صحت عامه برای برآورده شدن اين ھدف معاونت ھای تخنيکی را به مراکز منابع آموزشی
واليتی فراھم نموده و آنھا را با مواد آموزشی مناسب از طريق مراکز منابع آموزشی مرکزی تجھيز می نمايد.
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سطح ملی
موفقيت اين استراتيژی توسط رھبری قوی و متداوم وزارت صحت عامه آغاز ميگردد .رياست ارتقاء ظرفيت/
رياست عمومی منابع بشری برنامه ھای ارتقاء ظرفيت پالن شده را در سطح ملی سرپرستی ،ھماھنگ و ھمکاری
نموده و جلب حمايت می نمايد .رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری نقش رھبری ) (stewardshipو
مسؤوليت کسب اطمينان از کيفيت ،موثريت و مثمريت برنامه ھای که در سطح ملی تطبيق ميگردد را خواھد داشت.
ھماھنگ نمودن برنامه ھاييکه بوديجه آن محدود بوده و متکی به کمک مالی شرکای ديگر جھت پيشبرد اولويت ھا
باشد چالش خواھد داشت .در جريان اين دوره رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری ھمراه با شرکای
تطبيق کننده غير دولتی ،اقداماتی پيشگيری شده را اتخاذ خواھد نمود .به عوض اينکه ارگان ھا پالن منابع ،آجندای
آموزشی و کادر ھای آموزشی مستقل خويش را داشته باشند ،بھتر است تا شرکا برای ايجاد پالن کاری منحيث يک
جز از اولويت ھای استراتيژی ھذا دعوت گردند.
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ھماھنگی
وزارت صحت عامه
وزارت صحت عامه منحيث اداره رھبری کننده سکتور صحت معيارات و پاليسی ھا را وضع نموده ،طرزالعمل ھا و
رھنمود ھا را ترتيب و با تمام واحد ھای داخل وزارت ،شرکا ،نھاد ھای تطبيق کننده و تمويل کنندگان ،فعاليت ھا را
ھماھنگ ميسازد .رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری با گروپ کاری ) (Task forceو گروپ ھای
کليدی وزارت صحت عامه ھماھنگی تامين ميکند .وزارت صحت عامه گروپ مشورتی برای صحت و تغذی
) (CGHNو گروپ ھای کاری چون کميته ارتقای ظرفيت را برای فراھم نمودن مشورت ھا و معاونت ھای تخنيکی
در موارد خاص ايجاد نموده است .ھدف  CGHNھمانا تھيه يا فراھم نمودن پاليسی و رھنمود ھا ،استراتيژی
مداخالت/اقدامات و پيشنھاد برای تطبيق برنامه ھا ميباشد .اين پيشنھادات به  CGHNو گروپ تخنيکی مشورتی
) (TAGجھت مرور قبل از پيشکش آن به بورد اجرائيوی فرستاده ميشود .پروسه ترتيب اين استراتيژی تحت نظر
گروپ کاری آموزش داخل خدمت صورت گرفته است.
اين استراتيژی رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری را به ھمکاری /مشارکت با واحد ھای مختلف
وزارت صحت عامه بشمول نظارت و ارزيابی و  HMISفرا ميخواند .درصورت ضرورت به ھمکاری فراتر از
محدوده وظايف کميته ارتقای ظرفيت ،گروپ ھای کاری خاص ايجاد خواھد گرديد.
رياست ھای متعدد در وزارت صحت عامه )به گونه مثال :رياست صحت باروری ،انستيتيوت ملی صحت عامه
افغانستان ،رياست صحت طفل و نوجوانان ،و تغذی( برنامه ھای آموزشی در حال تطبيق و يا پالن شده دارند .رياست
ھای متذکره زيربنا ھای الزم را برای ادامه فعاليت ھای خويش دارند ،در حاليکه رياست ارتقاء ظرفيت /رياست
عمومی منابع بشری در مراحل آغازين ساختن ظرفيت در اين راستا ميباشد .اين بصورت آنی تغيير نخواھد کرد ،اما
رياست ارتقاء ظرفيت با رشد ظرفيت ھای الزم با رياست ھای فوق الذکر ھمکاری نموده و مواد آموزشی )بشمول
معلومات راجع به برنامه ھای آموزشی ،آموزگاران و اشتراک کنندگان در  (TMISآنھا را در مراکز منابع مھيا
ساخته ،معيارات ملی کيفيت را فراھم می نمايد .توقع ميرود که رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری
مرجع اساسی برای ھماھنگی و مديريت تمام برنامه ھای آموزشی وزارت صحت عامه باشد.
ساير وزارت ھا
جھت تطبيق موفقانه استراتيژی ھذا به ھمکاری وزارت ھای ذيل ضرورت ميباشد:


وزارت معارف



وزارت تحصيالت عالی



وزارت امور زنان



کميسيون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی

ساير شرکا
وزارت صحت عامه با شرکا متعدد )بشمول شرکا ذيل( جھت تحقق بخشيدن اھداف استراتيژی ارتقاء ظرفيت تشريک
مساعی می نمايد:
ادارات بين المللی
رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری با دفاتر ملل متحد بشمول  WHO ،UNCIF ،UNFPAکه
تطبيق کنندگان برنامه ھای وزارت صحت عامه در ولسوالی ھای مختلف ھم ميباشند تشريک مساعی مينمايد .ھمچنان
با ادارات و تمويل کنندگان چون  USAIDو  JICAکه منابع مھم تخنيکی و مالی برای حمايت ارتقاء ظرفيت منابع
بشری ميباشند نيز ھمکاری نزديک دارد.

22

نھاد ھای غير دولتی )(NGO
رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری بنابر داشتن نقش رھبری خدمات منابع بشری برای صحت با نھاد
ھای غير دولتی که برنامه ھای آموزشی را در سراسر کشور تطبيق می نمايند تشريک مساعی می نمايد .تعداد کثير
از نھاد ھای غير دولتی بسته خدمات اساسی صحی ) (BPHSو مجموعه خدمات اساسی شفاخانه يی ) (EPHSرا
در کشور تطبيق و برنامه ھای آموزش داخل خدمت را منحيث جز اين فعاليت ھا فراھم می نمايند .اين نھاد به حيث
ھمکاران کليدی شناخته شده و رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری در جريان انکشاف استراتيژی ھذا
با تعدادی زيادی از آنھا مشورت نموده است.
انجمن ھای مسلکی صحت

انجمن ھای مسلکی صحت بشمول انجمن طبی افغان ،مجتمع داکتران نسايی والدی افغان ) (AFSOGو انجمن قابله
ھای افغان ) (AMAنقش مھم در تطبيق استراتيژی ارتقاء ظرفيت ميتوانند داشته باشند .اين انجمن ھای ميتوانند که به
طرق ذيل در تطبيق استراتيژی ھمکاری نمايند:






تھيه و ترتيب مواد و رھنمود آموزشی برای آموزگاران
تشريک مواد آموزشی موجود با رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری
فراھم نمود آموزش ھای داخل خدمت
ھمکاری در توزيع و پخش مواد آموزشی
ارائه مشورت ھا به رياست عمومی منابع بشری در مورد تجارب حاصله

ميکانيزم ھماھنـــــگی
جھت حصول اطمينان از تطبيق استراتيژی ارتقاء ظرفيت از ميکانيزم موثر ھماھنگی استفاده بعمل می آيد .پروسه
ھماھنگی از طريق ارگان ھا و ميکانيزم ھای ھماھنگی تقويه و اداره خواھد گرديد.
کميته ھای تدقيق
گروپ کاری آموزش داخل خدمت ) (ISTTFمحور مرکزی برای تامين ھماھنگی و انسجام امور ميباشد .اعضای
اين گروپ متشکل از کارمندان رياست عمومی منابع بشری و ھمچنان نمايندگان ادارات بين المللی و نھاد ھای غير
دولتی نيز ميباشد .در صورت ضرورت اليحه وظايف گروپ کاری آموزش داخل خدمت بمنظور تقويه حمايت ھای
الزم برای تطبيق استراتيژی مرور و تعديل خواھد گرديد ISTTF .ميتواند گروپ ھای فرعی موقت و يا دايمی را
برای اقدامات مشخص ايجاد نمايد .گروپ ھای فرعی ايجاد شده در ساحات مشخصه فعاليت ھای الزم را برای تامين
ھماھنگی انجام ميدھند )طور مثال :تھيه و ترتيب مواد آموزشی ،TMIS ،نظارت و ارزيابی و تضمين کيفيت(.
گروپ ھای فرعی برای اقدامات مشخص ميتوانند بصورت دايمی در جمع کميته ھای تدقيق جھت تطبيق موثر
استراتيژی فعاليت نمايند .گروپ ھای فرعی با تزئيد اعضای بيشتر از نھاد ھای تطبيق کننده و سکتور خصوصی
تقويت ميگردند.
در صورت ضرورت کميته ارتقاء ظرفيت از تعديل  ISTTFتشکيل گرديده که جلسات آن بصورت ماھوار داير
خواھد گرديد .بر عالوهء کارمندان رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری اعضای کميته متشکل از
نمايندگان ادارات بين المللی ،نھاد ھای غير دولتی ،انجمن ھای مسلکی و وزارت ھای ذيربط خواھد بود .ھماھنگی
وسيع با سکتور ھای مختلف وزارت صحت عامه توسط کميته ھماھنگی صحت وزارت صحت عامه تامين گرديده که
جلسات آن بصورت ماھوار داير ميگردد.
مسؤولين صحت عامه واليات تقويت ميگردند تا تطبيق استراتيژی ھذا را در سطح واليت نظارت نمايند .برای
مسؤولين صحت عامه واليتی آموزش داده ميشود تا آنھا قادر به نظارت و فراھم نمودن حمايت ھای الزم برای تطبيق
استراتيژی در واليات مربوطه خويش گردند.
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ارتباط بين السکتوری /سکتوری
استراتيژی ارتقاء ظرفيت به سکتور ھای متعدد ديگر منوط ميباشد تا آموزش داخل خدمت موفقانه تطبيق گرديده و
وضعيت صحی مردم بھبود يابد .آز آنجاييکه ضرورت مبرم به ھماھنگ ساختن آموزش داخل خدمت به آموزش ھای
قبل از خدمت برای داکتران ،نرسھا و قابله ھا ميباشد ،وزارت ھای معارف و تحصيالت عالی در صدر لست شرکا
ميباشند .قابل ياد آوريست که سکتور ھای ديگر ھم دخيل ميباشند .در صورت ضرورت به جلب حمايت ھای بيشتر از
معمول از وزارت ھا و ادارات ديگر ،کميته ھماھنگی متشکل از نمايندگان رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی
منابع بشری و سکتور ھای ذيربط ايجاد خواھد گرديد.
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تطبيق استراتيژی
پالن ھای کاری
اين استراتيژی منحيث يک رھنما در تحقق اھداف رياست ارتقاء ظرفيت در عرصه آموزشی ھای داخل خدمت عمل
می نمايد .بعد از تصويب سراتيژی پالن ھای تفصيلی بيشتر در مطابقت به آن طرح خواھد شد.
رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری يک پالن تطبيقی جامع را ترتيب خواھد نمود که اقدامات الزم،
چارچوب عمومی زمانی و واحد ھای مسؤول را برای انجام آن مشخص خواھد نمود .ھمچنان رياست ارتقاء ظرفيت/
رياست عمومی منابع بشری يک پالن کاری ساالنه را جھت مشخص نمودن اقدامات که در سال اول انجام شود ترتيب
خواھد نمود.
از شرکای تطبيق کننده غير دولتی اکيداً تقاضا خواھد گرديد تا پالن ھای کاری ساالنه فعاليت ھای آموزش داخل
خدمت خويش را براساس پالن رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری تھيه و ترتيب نمايند .جھت تامين
ھماھنگی برنامه ھای آموزش داخل خدمت در سطح واليات ،از دفاتر صحت عامه واليات تقاضا به عمل می آيد تا
پالن تطبيقی ساالنه واليتی خويش را در ھماھنگی با تمام شرکای تطبيق کننده تھيه و ترتيب نمايد .اين پالن ھا بايد با
رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری جھت حصول اطمينان از جامع بودن آن و جلوگيری از دوگانگی
و عدم سازگاری پالن ھای ساير واليات ھماھنگ گردد.
جلب حمايت ھا
از آن جاييکه رياست ارتقاء ظرفيت رياست /عمومی منابع بشری کنترول مستقيم باالی ديپارتمنت ھای کليدی وزارت
صحت عامه ،وزارت ھای ديگر ،ادارات تمويل کننده ،موسسات تطبيق کننده غير دولتی و شرکای ديگرندارد ،اھداف
استراتيژيک در ساحات مانند پخش و نشر معلومات ،سيستم اداره معلومات ،نظارت و ارزيابی و تضمين کيفيت اساسآ
ذريعه جلب حمايت وزارت ھا و ادارات فوق الذکر بدست خواھد آمد .کارمندان موظف شده مسؤوليت ترويج و جلب
حمايت از وزارت ھای مربوطه و ادارات را در ساحات معيين جھت بدست آوردن نتايج متوقعه را بدوش خواھند
داشت .برعالوه ،جھت تطبيق موثر استراتيژی ميتوانند کميته ھای مشترک و گروپ ھای کاری که از ادارات مربوطه
نمايندگی کنند ايجاد نمايند.
پخش و نشر معلومات
بسياری از روش ھا دراين استراتيژی نياز دارد تا تطبيق کننده ھای اين استراتيژی در تمام سطوح سيستم مھارت ھای
جديدی را انکشاف دھند تا نھاد ھای غير دولتی ھمکار از خدمات قابل دسترس رياست ارتقاء ظرفيت/رياست عمومی
منابع بشری برای حمايت از آنھا بيشتر آگاه گردند .بنا ًء يکی از بزرگترين فعاليت ھا در سطح ملی ھمانا ارتقاء
توانايی رياست ارتقاء ظرفيت/رياست عمومی منابع بشری در زمينه نشر و پخش معلومات بوده تا بتواند مسئولين
واليتی و مؤسسات غير دولتی ھمکار را از موجوديت منابع برای آنھا آگاه سازد.
ارتقاء ظرفيت
تاکيد اساسی اين استراتيژی روی حمايت رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع برای توانمند شدن آن در
ھماھنگی اداره و نظارت آموزش داخل خدمت ميباشد .رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری برای ايفای
درست اين نقش بايد ظرفيت ھای خويش را تقويت بخشد .راپور  2012ارزيابی ظرفيت رياست عمومی منابع بشری
نشان ميدھد که اين رياست قبل از انجام مامورت ھای ذيل ،بايد در بعضی ساحات توانايی ھای الزم را کسب نمايد.


ظرفيت ھای الزمه در زمينه پالن سازی موثر ،ھماھنگی و افھام و تفھيم در پرسونل رياست عمومی منابع
بشری ايجاد گرديده وعملکردھای الزم جھت اجرای اين نقش جديد )مھم( تاسيس گردد



در حال حاضر رياست ارتقاء ظرفيت رياست عمومی منابع بشری از حمايت سيستماتيک ،عملياتی و يا
منابع بشری الزمه بر خوردار نبوده تا بتواند منحيث ارگانی که نقش تخنيکی و رھبری را در سطح ملی
دربخش آموزش داخل خدمت دارد ايفای وظيفه نمايد.
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رياست ارتقاء ظرفيت /عمومی منابع بشری سعی و تالش بخرچ خواھد داد تا از منابع دولتی و غير دولتی
توانمندی مورد نياز خود را در ساحات فوق الذکر جھت تزئيد منابع خود به شکل فعال جستجو نمايد ،تا از يک
سو پرسونل مسؤليت ھای خود را ذريعه تقويت مھارت ھای خويش به وجه احسن انجام داده و از سوی ديگر
نھاد ھای ھمکار ترغيب گردند تا دربرآورده شدن اھداف ارتقاء ظرفيت سھم بگيرند.
رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری بصورت فعاالنه تقويت ھای الزم درين بخشھا را از طرق
آتی بدست می آورد .الف( سعی و تالش برای افزايش منابع خويش توسط منابع دولتی و غير دولتی ،ب( تقويت
مھارت ھای کارمندان خويش ،تا بتوانند وظايف محوله را بوجه احسن انجام دھند ،ج( ترغيب نھاد ھای ھمکار
جھت سھمگيری در بدست آوردن اين ھدف ارتقاء ظرفيت.
منابع مورد نياز
در حال حاضر ،تمام فعاليت ھای آموزشی برای عرضه کنندگان مراقبت ھای صحی توسط شرکای تطبيق کننده با
استفاده از کمک ھای خارجی تمويل ميگردد .ھمچنان وزارت صحت عامه قادر به کنترول ،ھماھنگی و يکسان سازی
برنامه ھای ملی آموزشی نمی باشد .درجريان تطبيق اين استراتيژی قدمه ھای برداشته خواھند شد تا بوديجه که از
بيرون تمويل می شود توسط واحد اداره قراداد ھای بالعوض مديريت گرديده که اين امر خود وزارت صحت عامه را
در کنترول بيشتر اين بوديجه ياری خواھد رساند
عالوه بر ھزينه مالی که شرکای تطبيق کننده برای فعاليت ھای آموزشی خويش دريافت می نمايند ،منابع مالی دولتی
و غير دولتی ديگر برای تطبيق اين استراتيژی نياز خواھد بود .مقدار ھزينه که برای حمايت فعاليت ھای پالن شده
منابع بشری ،ساختار ،تجھيزات ،سامان و لوازم وترانسپورت نياز است تعيين خواھد گرديد .ھزينه ھای دولتی
شناسائی خواھد گرديد .منابع مورد نياز و قابل دسترس برای تطبيق اين استراتيژی در ساحات مختلف مملکت فرق
داشته ،مگر رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری با دفاتر صحت عامه واليتی به منظور انعکاس
درست برنامه ھای آموزش داخل خدمت در پالن ھای صحی واليتی و تخصيص بوديجه ھمکاری خواھد نمود.
برای ھر فعاليت مربوط به اجزاء استراتيژيک پالن تھيه شده ،ھزينه ضروری برای آنھا مشخص و منبع تمويل کننده
برايشان شناسايی خواھد گرديد .دربسا از موارد منابع متعدد برای يک فعاليت به بھره برداری گذاشته خواھد شد.
منابع بشری و انکشاف
تمرکزاين استراتيژی روی آماده نمودن رياست ارتقاء ظرفيت برای اين که بتواند منحيث نھاد ملی آموزش متداوم
مسلکی گروپ کاری مراقبت ھای صحی را حمايت و نظارت نمايد .مستفدين مستقيم اين استراتيژی موسسات غير
دولتی عرضه کننده خدمات آموزش داخل خدمت ،آموزگاران که با آنھا کار می نمايند ،آموزگاران ملی و واليتی
ميباشند .افراد و ارگان ھای متذکره با تقويت مھارت ھايشان و در دسترس قرار گرفتن منابع بيشترجھت اجرای
وظايف شان از اين استراتيژی مستفيد خواھند شد.
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نظارت و ارزيابی
پاليسی
نظارت و ارزيابی تطبيق استراتيژی بواسطه نظارت ھای منظم و سروی ھای دوره ئی انجام خواھد شد .معلومات
جمع آوری شده توسط نظارت و سروی ھا برای مرور پيشرفت ھای رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع
بشری و موسسات تطبيق کننده ھمکار استفاده خواھد شد .رياست ارتقاء ظرفيت در ھمکاری با ديپارتمنت نظارت و
ارزيابی وزارت صحت عامه از سيستم نظارت و ارزيابی خويش برای باز دھی برای تمام شرکا در سطوح مختلف
سيستم صحی به منظور بھبود کيفيت و اجراات آموزش ھای داخل خدمت استفاده بعمل خواھد آورد.
ارزيابی تطبيق استراتيژی ارتقاء ظرفيت به شکل ساالنه در ھماھنگی با ساير ارزيابی ھای وزارت صحت عامه انجام
شده ،و شامل يک سروی ساالنه که توسط واحد نظارت و ارزيابی انجام ميشود و ھمچنان مرور ارقام نظارتی در
راپور ربعوار ميباشد .عالوتاً ،شرکای تطبيق کننده در جريان ھر سال ارزيابی ھای را با محتويات مختلف در
محدوده اھداف خويش انجام خواھند داد .نتايج اين ارزيابی ھا ميتوانند برای رھنمايی تطبيق استراتيژی موثر واقع شده
بنا ًء توسط رياست ارتقاء ظرفيت برای تھيه پالن کاری سال آينده با دقت مرور خواھد شد.
ارقام نظارت و ارزيابی از تمام سطوح سيستم ) ولسوالی ،واليتی و ملی( به رياست ارتقاء ظرفيت مواصلت مينمايد.
معلومات نظارتی توسط گزارشات معياری ربعوار ارسال شده که تمام شرکای تطبيق کننده آنرا تھيه و تسليم خواھند
نمود .ھمچنان معلومات در مورد برنامه آموزشی ،آموزگاران و اشتراک کنندگان توسط  TMISجمع آوری خواھد
شد .معلومات توسط رياست ارتقاء ظرفيت تحليل و تجزيه شده و بر اساس آن تعديالت ضروری در استراتيژی وارد
گرديده و پالن ساالنه برای سال بعدی ترتيب خواھد شد .معلومات تحليل و تجزيه شده دوباره به واليات و شرکای
تطبيق کننده برای اصالحات و تعديالت ضروری برنامه ھايشان ارسال خواھد شد .باز در مجموع از طريق TMIS
به تمام شرکا و بصورت مشخص به مسؤلين صحت عامه واليات و شرکای تطبيق کننده بازدھی ھای الزم ارائه
خواھد شد.
پروسه ھای داخلی وزارت صحت عامه
به منظور حصول اطمينان از استفاده معلومات برای پالن سازی و تصميم گيری بھتر ،رياست ارتقاء ظرفيت با
ديپارتمنت ھای  HIMSو  M&Eيکجا کار نموده و از تطبيق استراتيژی به شکل درست نظارت و ارزيابی خواھد
نمود .ميکانيزم مشخص جمع آوری ،استفاده ،ثبت و ريکارد معلومات در پالن عملياتی توضيح خواھد شد.
دراين محدوده زمانی توقع ميرود تا سروی ھای آموزش داخل خدمت در برگيرنده شاخص ھای نتيجه )(Outcome
و ممکن شاخص ھای موثريت ) (Impactباشد .معلومات نظارتی جمع آوری شده توسط رياست ارتقاء ظرفيت در
بر گيرنده شاخص ھای پروسه ) (Processو محصول ) (Outputخواھد بود .معلومات اين منابع به سطوح
مربوطه که شامل آموزگاران سطح ولسوالی الی ملی ميباشد دوباره ارسال شده تا از آن در فعاليت ھای تضمين کيفيت
و پالن سازی استفاده گردد .شرکا در سطوح مختلف تشويق خواھند شد تا از اين منابع معلومات به شکل موثر استفاده
نمايند.
شاخص ھای نظارت
رياست ارتقاء ظرفيت برای اندازه گيری پيشرفت تمام فعاليت ھای که در پالن عملياتی لست شده است از شاخص
محصول و پروسه استفاده خواھد نمود .شاخص ھای تعيين شده برای محصول و پروسه قرار ذيل ميباشند:


فيصدی شرکای ارتقاء ظرفيت که توسط رياست ارتقاء ظرفيت ارزيابی گرديده اند.



فيصدی شرکای ارتقاء ظرفيت که در ارزيابی حد اقل  75فيصد نمره اخذ نموده اند.



تعداد مراکز منابع که تاسيس ،تجھيز و فعال گرديده اند.



فيصدی ساحات آموزشی مربوط به اولويت ھای اجزای  HNSSکه  LRPمنظور شده در مرکز منابع
رياست ارتقاء ظرفيت دارند.
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فيصدی عرضه کنندگان خدمات صحی که الی ختم سال گزارشدھی از جمله تمام عرضه کنندگان خدمات
صحی که از طريق نياز سنجی آموزشی توسط  HRMIS/TMISشناسايی شده اند در ساحات کلينيکی و
غير کلينيکی آموزش ديده اند.



فيصدی آموزگاران راجستر شده که برنامه ھای آموزشی را برای عرضه کنندگان تسھيل نموده و از طرف
رياست ارتقاء ظرفيت حد اقل در يک سال يک بار بازديد نظارتی شده باشند.



فيصدی آموزگاران که حد اقل در يک سال يک بار ارزيابی خارجی  SBEMشده باشند.



فيصدی آموزگاران که در ارزيابی خارجی  SBEMحداقل  75فيصد نمره بدست آورده باشند.



 TMISفعال ايجاد و مورد استفاده قرار گرفته است.



فيصدی عرضه کنندگان خدمات صحی آموزش ديده که حد اقل يک بار در يک سال تعقيب بعد از آموزش
اخذ نموده باشند.

توضيح مکمل ھر يک از شاخص ھا ھمراه با منابع ارقام و اھداف ساالنه برای ھر شاخص در ضميمه )ب( گنجانيده
شده است .ارقام برای محاسبه اين شاخص ھا توسط واحد  M&Eرياست ارتقاء ظرفيت در پروسه ھای نظارت جمع
آوری شده که به شکل منظم در گزارش فعاليت ھا منعکس خواھد گرديد .ارقام برای محاسبه شاخص ھای نتيجه و
موثريت از طريق سروی مشخص که توسط شرکای تطبيق کننده و تمويل کنندگان تنظيم ميشود جمعآوری خواھد
گرديد .رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع بشری با تمام شرکای که سروی ھای مربوطه را پالن مينمايد در
زمينه گنجانيدن سواالتی که بتواند معلومات را راجع به نتيجه و موثريت ارائه نمايد ھمکاری خواھد نمود.
تحقيق عملياتی
در صورتيکه نظارت و سروی ھا نتواند پرسشی را که در مورد استراتيژی ايجاد شده است جواب دھد ،تحقيقات
عملياتی ميتواند مورد استفاده قرار گيرد .يک مطالعه يا تحقيق ميتواند برای دريافت پاسخ الزم طرح و تطبيق گرديده
و نتايج آن بعداً از طريق ميکانيزم بازدھی نارمل در سطوح مربوطه سيستم صحی شريک گردد .اين گونه مطالعات
ميتواند توسط شرکا تمويل شده و با رياست ارتقاء ظرفيت ھمآھنگ گردد.
ميکانيزم و زمان مرور عمومی استراتيژی
معلومات جمع آوری شده توسط سيستم نظارت و ارزيابی جھت ارزيابی پيشرفت تطبيق استراتيژی ارتقاء ظرفيت و
ايجاد تعديالت ضروری در آن مورد استفاده قرار خواھد گرفت .پيشرفت ھا به منظور حصول اطمينان از حساب دھی
و تشويق پيشرفتھای بيشتر به مسئولين مربوطه و شرکا گزارش داده خواھد شد .يک ورکشاپ مرور سرتاسری جھت
تحليل و تجزيه ارقام و بازدھی به بخش ھای مربوطه وزارت صحت عامه و موسسات تطبيق کننده بطور ساالنه داير
خواھد گرديد .اين معلومات برای تھيه پالن سال آينده مورد استفاده قرار خواھد گرفت.
عالوتاً ،پيشرفت تطبيق استراتيژی در سطح واليات توسط کميته ھمآھنگی صحی واليتی ) (PHCCبه شکل ساالنه
مرور خواھد گرديد .ھمچنان معلومات در مورد پيشرفت استراتيژی ارتقاء ظرفيت به گروپ مشورتی برای صحت و
تغذی ) (CGHNو گروپ مشورتی تخنيکی ) (TAGجھت اخذ بازدھی ارائه خواھد شد.
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جزئيات تماس
مسئوليت اصلی تطبيق اين استراتيژی بدوش رئيس ارتقاء ظرفيت رياست عمومی منابع بشری ميباشد .رئيس عمومی
منابع بشری تمام ابعاد کاری رياست ارتقاء ظرفيت را نظارت خواھد نمود .بخش نظارت و ارزيابی اين استراتيژی
در ھمکاری نزديک با رياست نظارت و ارزيابی وزارت صحت عامه مورد اجرا قرار خواھد گرفت و بخش سيستم
اداره معلومات آموزش در ھمکاری با سيستم اداره معلومات منابع بشری و سيستم اداره معلومات صحی وزارت
صحت عامه پيش برده خواھد شد.

29

ضميمه الف :سھم گيرندگان عمده در استراتيژی ارتقاء ظرفيت /آموزش داخل
خدمت
شماره اسم

ارگان

.1

داکتر احمد جان نعيم

معين پاليسی و پالن ،وزارت صحت عامه

.2

داکتر ناجيه طارق

معين عرضه خدمات صحی ،وزارت صحت عامه

.3

داکتر احسان ﷲ شھير

رئيس عمومی منابع بشری ،رياست عمومی منابع بشری ،وزارت صحت عامه

.4

داکتر جان محمد جبران

رئيس ارتقاء ظرفيت و انکشاف اداره ،رياست عمومی منابع بشری ،وزارت صحت عامه

.5

داکتر محمد مسعود "آرزويی"

آمر آموزش داخل خدمت ،رياست عمومی منابع بشری ،وزارت صحت عامه

.6

داکتر محمد نديم کيھان "نيازی"

مشاور آموزش داخل خدمت ،رياست عمومی منابع بشری ،وزارت صحت عامه

.7

داکتر محمد منير "سروری"

مشاور آموزش داخل خدمت ،رياست عمومی منابع بشری ،وزارت صحت عامه

.8

داکتر سعديه فائق ايوبی

رئيس صحت باروری ،رياست صحت باروری ،وزارت صحت عامه

.9

داکتر نور محمد آرزويی

مشاور پاليسی و پالن ،رياست عمومی پاليسی و پالن ،وزارت صحت عامه

.10

داکتر ھما کبيری

رئيس اکمال تخصص ،رياست عمومی منابع بشری ،وزارت صحت عامه

.11

داکتر غالم سرور ھمايی

مشاور ارشد منابع بشری ،رياست عمومی منابع بشری ،وزارت صحت عامه

.12

آقای حامد رحيمی

مسئول جمع آوری ارقام و معلومات آموزش ،رياست عمومی منابع بشری ،وزارت صحت
عامه

.13

داکتر شکيب لودين

مشاور سيستم اداره معلومات منابع بشری ،رياست عمومی منابع بشری ،وزارت صحت عامه

.14

آقای گيبريل

مشاور بين المللی منابع بشری ،رياست عمومی منابع بشری ،وزارت صحت عامه

.15

آقای محبوب العلم

مشاور بين المللی منابع بشری ،رياست عمومی منابع بشری ،وزارت صحت عامه

.16

داکتر عبدالعلی وارث

مسؤل تيم رھبری و مديريت ،رياست عمومی منابع بشری ،وزارت صحت عامه

.17

خانم سميرا حکيميار

مسؤل بانک معلوماتی ،رياست عمومی منابع بشری ،وزارت صحت عامه

.18

داکتر عتيق ﷲ عبادی

ھماھنگ کننده آموزش ،رياست صحت باروری ،وزارت صحت عامه

.19

داکتر نجيبه يفتلی

مشاور بھبود کيفيت مراقبت ھای صحی ،رياست صحت باروری ،وزارت صحت عامه

.20

سيد يعقوب عظيمی

سيستم اداره معلومات صحی ،وزارت صحت عامه

.21

داکتر عبدالواسع اشعه

مسؤل تحليل و تجزيه ،رياست ارزيابی و نظارت ،وزارت صحت عامه

.22

داکتر ھمت ﷲ شفيق

مسئول ارتقاء صحت ،وزارت صحت عامه

.23

داکتر عتيق ﷲ نجيب

ديپارتمنت خدمات صحی مبنی بر اشتراک جامعه ،وزارت صحت عامه

.24

داکتر بشير سروری

رئيس صحت روانی و کاھش تقاضای مواد مخدر ،وزارت صحت عامه

30

.25

داکتر خسرو پرويز

مشاور صحت روانی ،وزارت صحت عامه

.26

داکتر کريمه مايار

ھماھنگ کننده بھبود کيفيت مراقبت ھای صحی ،وزارت صحت عامه

.27

داکتر ھما اکسير

ھماھنگ کننده آموزش ،شفاخانه ماللی زيږنتون ،وزارت صحت عامه

.28

داکتر امير محمد سعيدی

مشاور تخنيکی آموزش ،انستيتيوت ملی صحت عامه افغانستان ،وزارت صحت عامه

.29

داکتر ھدايت ﷲ "صالح"

رييس تخنيکیLMG-AF/MSH ،

.30

داکتر عبدالشکور ھاتفی

مسؤل بخش آموزش داخل خدمت LMG-AF/MSH

.31

داکتر زليخا "انوری"

HSS Program Manager, LMG-AF/MSH

.32

داکتر پرتمين

رييس تخنيکی ،پروژه حمايت از خدمات صحت )(HSSP

.33

داکتر فريدﷲ "عتيقزی"

رييس انکشاف برنامه ھا /معاون رييس عمومی ،پروژه حمايت از خدمات صحت )(HSSP

.34

داکتر راحله "جويا"

کارشناس صحت باروری ،پروژه حمايت از خدمات صحت )(HSSP

.35

داکتر محمد بصير "فريد"

آمر تضمين کيفيت ،پروژه حمايت از خدمات صحت )(HSSP

.36

داکتر سيما "فيضی"

مسوول آموزش و اجراات ،پروژه حمايت از خدمات صحت )(HSSP

.37

داکتر ارشادالدين "ضيايی"

مسوول آموزش و اجراات ،پروژه حمايت از خدمات صحت )(HSSP

.38

داکتر عادله "کوھستانی"

مسوول تنظيم خانواده ،پروژه حمايت از خدمات صحت )(HSSP

.39

داکتر عادله "مبشر"

RH\MCH National Professional Officer, WHO

.40

داکتر طاھر غزنوی

National Program Officer, UNFPA

.41

ايزومی موراکامی (Izumi
)Murakami

Chief Advisor, RHP2, JICA

.42

داکتر ذين ﷲ "وکيل"

مشاور تخنيکیJICA ،

.43

داکتر فرھاد "پيمان"

رييس عمومیOHPM ،
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ضميمه ب :شاخص ھای پروسه و نتايج ارتقاء ظرفيت
شماره

شاخص

تعريف

طرز محاسبه شاخص

ھدف
2014

صورت کسر :تعداد شرکای کاری 15%
ارتقاء ظرفيت که توسط رياست
ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی
منابع بشری ارزيابی گرديده است

1

فيصدی شرکای کاری که توسط شرکای کاری ارتقاء ظرفيت:
رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی ارگانھای دولتی و سکتور ھای
منابع بشری شناسائی ) (mappedخصوصی که آموزش داخل خدمت
را برای عرضه کنندگان صحی تھيه
گرديده است
می نمايند .شاخص تناسب شرکای
کاری ارتقاء ظرفيت که توسط مخرج کسر :تعداد شرکای کاری
رياست ارتقاء ظرفيت /رياست که شناسايی گرديده است ،تصحيح
عمومی منابع بشری ارزيابی گرديده ساالنه
است نظارت می نمايد.
محاسبه :صورت /مخرج ×100

2

تعداد مراکز منابع آموزشی تاسيس شمارش مراکز منابع آموزشی
شده ،تجھيز شده و فعال

تعداد مجموعی مراکز منابع
آموزشی تاسيس شده ،تجھيز شده
و فعال

ھدف
2015
30%

ھدف
2016
40%

 1مرکزی

ھدف
2017
50%

ھدف
2018
60%

تناوب يا تکرر
راپوردھی

منبع و وسيله
تائيدی

گزارش ساالنه گزارش
ديپارتمنت آموزش
داخل خدمت

 33واليتی راپور ساالنه

راپور ديپارتمنت
IST
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شماره

شاخص

تعريف

طرز محاسبه شاخص

ھدف
2014

اجزای دارای اولويت استراتيژی صورت کسر :تعداد ساحات 5%
سکتور صحت و تغذی که توسط کلينکی که ) (LRPsتائيد شده
رياست ھای تخنيکی مرتبط مرور دارند
گرديده و ساحات تخنيکی که اھميت
بيشتر داشته باشند برای ھر جز مخرج کسر :تعداد ساحات کلينيکی
استراتيژی مشخص و به رياست مرتبط به استراتيژی سکتور
ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی منابع صحت و تغذی
بشری گزارش داده ميشود
محاسبه :صورت /مخرج ×100

3

فيصدی ساحات کلينيکی که )(LRPs
تائيد شده در مراکز منابع آموزشی
رياست ارتقاء ظرفيت /رياست عمومی
منابع بشری داشته ومرتبط به اوليت
ھای اجزای استراتيژيک استراتيژی
سکتور صحت و تغذی باشد

4

فيصدی آموزگارانی که حد اقل يکبار آموزگاران توسط شرکاء خارجی صورت کسر :تعداد آموزگاران که 10%
ارزيابی خارجی  SBEMرا در يک ارتقاء ظرفيت ارزيابی ميگردند ارزيابی خارجی  SBEMرا
سال دريافت نموده اند
)رياست ارتقاء ظرفيت و ديگر تدوير دريافت نموده اند
کنندگان برنامه ھای آموزشی(.
فيصدی آموزگاران شناسايی و مخرج کسر :تعداد آموزگارنی که
توسط رياست ارتقاء ظرفيت
ارزيابی شده محاسبه ميگردد.
شناسايی شده است

ھدف
2015
15%

ھدف
2016
25%

ھدف
2017
35%

ھدف
2018
50%

تناوب يا تکرر
راپوردھی
راپور ساالنه

منبع و وسيله
تائيدی
راپور ديپارتمنت
IST

تعداد ساحات کلينکی که ) (LRPsآن
ھمراه رياست ارتقاء ظرفيت /رياست
عمومی منابع بشری راجستر شده
منحيث فيصدی تمام ساحات کلنيکی
تخمين خواھند گرديد
20%

35%

50%

60%

ربعوار

گزارش تضمين
کيفيت آموزش ھا

محاسبه X 100 :مخرج  /صورت
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 TMISفعال است

 TMISفعال است

 TMISفعال است

6

فيصدی عرضه کنندگان خدمات صحی
که در برنامه ھای آموزشی اشتراک
نموده اند و با آنھا حد اقل يک بازديد
 PTFUدر يک سال صورت گرفته
است

ليست عرضه کنندگان خدمات صحی
که آموزش ديده اند از گزارشات
واصله برنامه ھای آموزشی که طی
يک سال تدوير شده است ترتيب
خواھد گرديد .فيصدی عرضه
کنندگان خدمات صحی که با آنھا
حداقل يک بازديد  PTFUصورت
مخرج کسر :تعداد عرضه کنندگان
گرفته است محاسبه ميگردد
خدمات صحی که در برنامه ھای
آموزشی داخل خدمت اشتراک
نموده اند

صورت کسر :تعداد عرضه %10
کنندگان خدمات صحی که در
برنامه ھای آموزشی اشتراک
نموده اند و با آنھا حد اقل يک
بازديد  PTFUدر يک سال
صورت گرفته است

%20

%35

%45

 TMISفعال است

5

 TMISفعال ايجاد گرديده و استفاده يک  TMISجامع که معلومات را
برای پالنگذاری و تصميم گيری
ميگردد
جمع آوری ،توحيد ،تحليل ،پخش و
نشر مينمايد در دسترس ميباشد.

شاخص کيفی

 TMISالی ختم
سال
2014
بدسترس ميباشد

شماره

شاخص

تعريف

طرز محاسبه شاخص

ھدف
2014

ھدف
2015

ھدف
2016

ھدف
2017

ھدف
2018

%60

تناوب يا تکرر
راپوردھی

منبع و وسيله
تائيدی

ربعوار

گزارشTMIS

ربعوار

گزارشPTFU

محاسبه X 100:مخرج  /صورت
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ضميمه ج :اسناد مرور شده
گزارش ارزيابی ظرفيت رياست عمومی منابع بشری 2012
معيارت صحی افغانستان ،فکت شيت )آگست (2008
سروی وفيات افغانستان )2010 (AMS
استراتيژی انکشاف ملی افغانستان (2012-2008) 1391-1387
سروی وفيات افغانستان 2010
استراتيژی انکشاف ملی افغانستان (2013 -2008) 1391 -1387
بسته خدمات اساسی صحی برای افغانستان – ) 1388/2009جوالی (2009
استراتيژی سکتور تغذی و صحت (13/2012 – 08/2007) 1391 -1387
انکشاف استراتيژی صحت :رھنمود برای انکشاف استراتيژی )فبروری (2009
پالن استراتيژيک وزارت صحت عامه 2011
پالن ملی گروپ کار – مسوده مباحثه )سپتمبر (2009
پالن انکشافی منابع بشری برای صحت باروری با تمرکز خاص روی نياز به مادری مصون – مسوده نھايی )جوالی
(2008
پاليسی و استراتيژی ملی برای خدمات نرس و قابله ھا 2015 -2011
استراتيژی ملی آموزش داخل خدمت صحت باروری ) 2009-2007جنوری (2007
پالن استراتيژيک برای وزارت صحت عامه )(2011) (2015-2011
شرح انکشاف بشری و اھداف انکشافی ھزاره افغانستان در گزارش انکشاف بشری افغانستان 2007
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عامه
ضميمه د :ساختار تشکييالتی وزارت صحت ه
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