
 بایگانی مستندات فرایند در فایل مربوطه

 ارزشیابی مرکز

 فهرست نمودن برنامه هاي جاري مرکز

 بله

 تدوین گزارش ارزشیابی و اصالحات صورت گرفته

 آموزش اعضاي تیم درخصوص فرایند ارزشیابی و برنامه ها

 تعیین سنجه ها و الزامات ارزشیابی با همکاري صاحبان فرایند 

 ابالغ سنجه ها و الزامات نهایی ارزشیابی به صاحبان فرایند  

 به صاحبان فرایندها و الزامات 

 زمانبندي آنهاي مرتبط با ارزشیابی و تدوین 

  نمودن الزامات تعیین شده براي انجام ارزشیابی ها

 انجام خودارزیابی بر اساس چارچوب و سنجه هاي تعریف شده

 تعیین نقاط قوت و ضعف برنامه ها بر اساس نتایج ارزشیابی

 بندي مشکالت موجود بر اساس معیارها و روشهاي علمی

 تحلیل و ریشه یابی مشکالت شناسایی شده

 ارائه راهکارهاي ارتقایی به روش بارش افکار

 هاي علمی معیارها و روش

 انتخاب راهکارهاي مناسب و اولویت بندي آن ها

 تدوین چارچوب مداخله اي در قالب برنامه عملیانی

 اجراي مداخالت ارتقایی به شیوه مناسب

 بر اساس شاخص هاي تعریف شده

  ارزشیابی برنامه ها و نحوه استفاده از نتایج آن
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ارزشیابی مرکز) هاي(تشکیل تیم 

  

فهرست نمودن برنامه هاي جاري مرکز

آیا مشکالت شناسایی شده 

 مرتفع شده اند؟

 خیر

تدوین گزارش ارزشیابی و اصالحات صورت گرفته

آموزش اعضاي تیم درخصوص فرایند ارزشیابی و برنامه ها

تعیین سنجه ها و الزامات ارزشیابی با همکاري صاحبان فرایند 

ابالغ سنجه ها و الزامات نهایی ارزشیابی به صاحبان فرایند  

ها و الزامات  نمودن سنجه نحوه برآورده  آموزش

هاي مرتبط با ارزشیابی و تدوین  ریزي انجام برنامه

نمودن الزامات تعیین شده براي انجام ارزشیابی هابرآورده 

انجام خودارزیابی بر اساس چارچوب و سنجه هاي تعریف شده

تعیین نقاط قوت و ضعف برنامه ها بر اساس نتایج ارزشیابی

بندي مشکالت موجود بر اساس معیارها و روشهاي علمی  اولویت

تحلیل و ریشه یابی مشکالت شناسایی شده

ارائه راهکارهاي ارتقایی به روش بارش افکار

معیارها و روشبررسی راهکارهاي پیشنهادي بر اساس 

انتخاب راهکارهاي مناسب و اولویت بندي آن ها

تدوین چارچوب مداخله اي در قالب برنامه عملیانی

اجراي مداخالت ارتقایی به شیوه مناسب

بر اساس شاخص هاي تعریف شده مداخالت و ارزشیابی پیگیري

ارزشیابی برنامه ها و نحوه استفاده از نتایج آنفرایند 


