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مقذمه
دز زاستبی ایفبی يظبیف وظبزتی سبشمبن ثسوبمٍ ي ثًدخٍ وطًز 1مجىی ثس وظبزت ي ازشیبثی عملىرسد اخرسای
احىرب لرربوًن ثسوبمررٍ ضطررس تًسر ٍ 2ي ايلًیرره َرربی اثریری زیررر

خمُررًز ،مًضررًن وبمررٍ ضررمبزٌ  4654مررًز

 1397912929سبشمبن ثسوبمٍ ي ثًدخٍ وطًز ي ثٍ مىظًز حسه اخسای مبدٌ  121لبوًن ثسوبمٍ پىدسربلٍ ضطرس تًسر ٍ

3

ثسای تُرٍ گصازشَبی وظبزتی مطتمل ثس چگًوگی تحمك اَداف ومی مىدزج دز خدايل لربوًن مرروًز ي احىرب
ثسوبمٍَبی تًس ٍ ،ایه دستًزال مل اثرغ میگسدد 9ثس ایه اسبس تمبمی دستگبٌَبی اخسایری مًظرفاورد وسرجه ثرٍ
تديیه گصازش عملىسد ي ازایٍ اعرعبت مًزد وربش دز لبلت فس َب ي دسرتًزال ملَربی اثریری سربشمبن دز مًعرد
شمبوی ممسز اش عسیك سبمبوٍ زغد ي ازشیبثی ثسوبمٍ َبی تًس ٍ وطًز(زاثه) الردا ومبیىرد 9امرًز ثشطریف فساثشطری
سبشمبن ورص مىلف اسه گصازشَبی ياغلٍ زا مغبثك ثب مفبد ایه دستًزال مل ي سبیس لًاوره ي ممسزات خبزی ،مًزد
ثسزسی ي ازشیبثی لسازدادٌ ي گصازش وُبیی َس ثشص زا تديیه ومبید9
1

دز مًاد  34ي  35فػل وُس لبوًن ثسوبمٍ ي ثًدخٍ ي تجػسٌ ذیل مبدٌ  99لبوًن محبسجبت عمًمی وطًز  ،يظبئف سبشمبن ثسوبمٍ ي ثًدخٍ ي دستگبٌَبی اخسایی دز

خػًظ وظبزت ذوس ضدٌ اسه:
مبدٌ  34لبوًن ثسوبمٍ ي ثًدخٍ :سبشمبن مًظف اسه دز مًزد اخسای ف بلرتُب ي عسحُبی عمساوی وٍ َصیىٍ آن اش محل اعتجبزات خبزی ي عمساوی ديله تأمره
میضًد ثٍ مىظًز ازشضربثی ي اش وظس مغبثمه عملربت ي وتبیح حبغلٍ ثب َدفُب ي سربسهَبی ت رره ضدٌ دز لًاوره ثسوبمٍ عمساوی ي لًاوره ثًدخٍ ول
وطًز،دستًزال مل َب ي مطشػبت عسحُب ي ممبیسٍ پرطسفه وبز ثب خديلَبی شمبوی ف بلرتُبی خبزی ي عسحُبی عمساوی مسثًط وظبزت وىد ي ثسای اودب
ایه مىظًز ثٍ عًز مستمس اش عملربت عسحُب ي ف بلرتُبی دستگبَُبی اخسایی ثبشدید ي ثبشزسی وىد ي دستگبٌ اخسایی زا مستجبً دز خسیبن وظبزت ي وتبیححبغل اش آن
ثگرازد9
مبدٌ  35لبوًن ثسوبمٍ ي ثًدخٍ :دستگبَُبی اخسایی مًظفىد دز پ رطسفه ف بلرتُبی خبزی ي عسحُبی عمساوی مسالجه دائس ثٍ عمل آيزدٌ ي مىظمبً ثٍ تسترجی وٍ اش
عسفسبشمبن ت رره می ضًد اعرعبت الش زا ثٍ سبشمبن تسلرس ومبیىد ي ولرٍ تسُررت ي َمىبزی الش زا ثسای وظبزت ي ازشضربثی سبشمبن ثس وتبیح اخسایف بلرتُب ي
عسحُب اش َس حرث فساَس سبشود.
تجػسٌ مبدٌ ( ) 99لبوًن محبسجبت عمًمی وطًز  :وظبزت عملربتی ديله ثس اخسای ف بلرتُب ي عسحُبی عمساوی وٍ َصیىٍ آوُب اش محل اعتجبزات خبزی ي عمساوی
مىظًز دز لبوًن ثًدخٍ ولوطًز تأمره می ضًد ،ثٍ مىظًز ازشضربثی ي اش وظس مغبثمه عملربت ي وتبیح حبغلٍ ثب َدفُب ي سربستُبی ت رره ضدٌ دز لًاوره ثسوبمٍ
عمساوی ي لًاوره ثًدخٍ ول وطًز ي ممبیسٍ پرطسفه وبز ثب خديلُبی شمبن ثىدی ثٍ تسترجی وٍ دز لبوًن ثسوبمٍ ي ثًدخٍ وطًز ممسز ضدٌ ي یب خًاَد ضد ومبوبن ثٍ
عُدٌيشازت ثسوبمٍ ي ثًدخٍ میثبضد.
2
3

مطتمل ثس لبوًن ثسوبمٍ احىب دائمی ثسوبمٍَبی تًس ٍ وطًز ،لبوًن ثسوبمٍ ضطس تًس ٍ ي سىد زاَجسدی ثسوبمٍ ضطس تًس ٍ9

مبدٌ 121لبوًن ثسوبمٍ پىدسبلٍ ضطس تًس ٍ  :ثٍ مىظًز اخسائی ومًدن خدايل ومی ي احىب ایه لبوًن ي وظبزت ثس اخسای ثسوبمٍ:

الف ر ديله مىلف اسه گصازشَبی وظبزتی سبالوٍ لبوًن ثسوبمٍ ضطس ضبمل چگًوگی تحمك اَداف ومی مىدزج دز خدايل ایه لبوًن ،احىب ثسوبمٍَبی ثشطی
ي فساثشطی زا ثٍ َمساٌ لًایح ثًدخٍ سىًاتی ثٍ مدل

ضًزای اسرمی ازائٍ ومبید .

تجػسٌ ر سبشمبن مىلف اسه امىبن دستسسی ثٍ ضبخػُبی ولردی تًس ٍ عملىسد ثسوبمٍ پىدسبلٍ ضطس ي ثًدخٍَبی سبالوٍ زا ثب ت سیف ضبخػُبی متىبست ي
محبسجٍ مىظس آوُب ،حداوثس تب سبل دي اخسای لبوًن ثسوبمٍ ثسای ومرسرًنَبی تشػػی مدل

ضًزای اسرمی فساَس ومبید.

ة ر ثٍمىظًز احربء ي تحىرس وظب وظبزت دز اخسای لبوًن ثسوبمٍ سبشمبن مًظف اسه ثب ت سیف وظب خبمع وظبزت عملربتی ،گصازشَبی سٍمبٍَ ،ضصمبٍَ ي سبالوٍ
زا ثساسبس يظبیف مىدزج دز لبوًن ثسوبمٍ ي ثًدخٍ مػًة 19ف12ف ،1351دزثبزٌ اخسای لًاوره ثًدخٍَبی سىًاتی ي اخسای لبوًن ثسوبمٍ ضطس ثٍ مدل
اسرمی تمدیس وىد9
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ضًزای

.1تررسی مفهومی نظارت و ارزیاتی
ثسای دستربثی ثٍ اَداف تًس ٍای ثبید فسآیىدَبی ثسوبمٍزیصی ،وظبزت ي ازشیبثی ثس ثسوبمٍَبی اخسایی (ف بلرهَب
ي عسحَب( ثٍ عًز تًأمبن ثٍ وبز زيود 9ثسوبمٍزیصی ،وظبزت ي ازشیبثی َمگی اثصازَبیی ثسای دستربثی ثٍ َدف ي وتبیح
َستىد 9ثٍ عًز ولی وتبیح حبغل اش اخسای ثسوبمٍ ،شودرسٌای اش وتبیح وصدیه تب وتبیح ديز زا ضىل مریدَىرد ورٍ دز
ومًداز ذیل لبثل مطبَدٌ اسه ي وظبزت ي ازشیبثی ،اثصازَبیی َستىد وٍ مب زا اش وتبیح ایه شودرسٌ آگبٌ میسبشود:
بروامٍریسی

فعالیت/طرح

• تبییهراَبردَا
يسیاستَا

• برگساری
مسابقات
داوشآمًزی

• تبییهاَداف
کلیيکمی
• پیشبیىیمىابع

خريجی

•ومرٌيرتبٍ

پیامد

• شىاسایی

اثر

• بُبًدفرآیىد

داوش

استعدادَای

مدیریت

آمًزان

برتر

استعدادَای

شرکتکىىدٌ

ملی

مًردویاز

وظبزت دز م ىبی لغًی ثٍ م ىبی وگبٌ تًا ثب تبمل ،مسالجه دز اخسا یب اودب وبز ،تحه وظس ي دیدٌثبوی داضته
وبزی؛ اسه 9وظبزت فسآیىدی اسه وٍ َمًازٌ دز لربس ثب َدف م ىی پردا میوىد ي دز عی آن دسهاودزوبزان
ثسوبمٍَبی اخسایی (دستگبٌَبی مدسی ف بلرهَب ي عسحَب) ثٍ غًزت مداي اش پرطسفه ثٍ سمه اَداف ثبشخًز
دزیبفه میوىىد 9ی ىی مسئلٍ وظبزت آن اسه وٍ آیب اودب ایه مدمًعٍ اش وبزَب مىدس ثٍ دستربثی ثٍ َدفَبی
مدوظس(خسيخی َب) ضدٌ اسه یب خرس؟ دز چبزچًة دستًزال مل اثریی ثسوبمٍ اخسایی ،وظبزت خًد زا دز لبلت
سىدص خسيخیَب 1یب َمبن ممبدیس َدف ومّی وطبن میدَد9
ازشیبثی ،سىدص مًضىبفبوٍ ي عمركتسی اسه وٍ تًسظ سبشمبوی یرس اش دستگبٌ مدرسی دز خػرًظ حػرًل
پربمدَبی 2مد وظس اش خسيخی ف بلرهَب ي عسحَبی خبتمٍیبفتٍ یب دز حبل اودب غًزت میگرسد 9اش آودب وٍ ازشیبثی
تًسظ اضشبغی مستمل اش مدسیبن ثٍ اودب مریزسرد م مرًال دازای اسرتمرل وظرس ثرًدٌ ي م تجرس تلمری مریضرًد 9دز
چبزچًة دستًزال مل اثریی ثسوبمٍ اخسایی ،ازشیبثی خًد زا دز لبلت سىدص پربمدَبی مدوظس یب َمبن َدف ولری
وطبن میدَد9

3

3

Output

1

Outcome

2

سغح دیگسی اش ازشیبثی ورص يخًد دازد وٍ َمبن ازشیبثی آثبز اسه 9ازشیبثی اثس ثٍ م ىبی ازشیبثی تغررسات ورنتسیه اَداف ملی (مثل زفربٌ ،امىرره ،فمرس ي یررسٌ)

وبضی اش اخسای ف بلرهفعسح اسه 9امب ایه سغح اش ازشیبثی مًضًن ثسزسی ایه دستًزال مل ومیثبضد9

4

دز مدمًن میتًان گفه وظبزت ،زغد تغررس عملىسدَرب ي ممدمرٍ ازشیربثی اسره ،ي ازشیربثی ثسزسری علره ي
پربمدَبی آن خسيخیَب میثبضدَ 9مچىره ثٍ عًز م مًل زيیٍ ،عساحی ،زيشضىبسی ي تحلرلَبی مًزد اسرتفبدٌ دز
ازشیبثی مًضىبفبوٍتس اش وظبزت اسه9
نظارت تر خروجیها
هذف



َدایه مًثس ثسوبمٍَب ،ف بلرهَب ي عسحَب ثساسبس عملىسد دستگبٌَبی اخسایی

تمرکس



ثسلسازی ازتجبط مربن يزيدیَب (ورسيی اوسبوی ،ثًدخٍ تشػرع یبفتٍ ي یرسٌ) ثرٍ ف بلرره َرب ي عرسح َربی

روششناسی



تًغرف يض ره سبل پبیٍ ثسوبمٍ ثسای ایدبد مجىبیی ثسای ممبیسٍ پرطسفهَب



گسدآيزی دادٌ دز مًزد يزيدی َب (ثًدخٍ ،ورسيی اوسبوی تشػرع یبفتٍ ي یرسٌ) ،ف بلرهَب ي عسحَرب ،ي

اودب ضدٌ ،ي خسيخیَبی ثٍ دسهآمدٌ

خسيخیَبی ثٍ دسهآمدٌ (ممبدیس َدف ومّی)؛ ثٍ غًزت مستمس ،یىپبزچٍ ي سرستمی
نحوه اجرا



مستمس ،اش عسیك سبش ي وبزَبی وىتسل عملىسد (ف بلرهفعسح)

کارترد



ت رره مرصان مًفمره دز تحمك اَداف ومی ثسوبمٍ ،پرطسفه عملربت ي ثسزسی مسبئل ي مطىرت اخسایری

نقش و وظایف



تُرٍ ي تىظرس ي تىمرل ولرٍ دادٌَب ي اعرعبت مًزد وربش ي ازائٍ آن ثسای گصازشَبی وظبزتی

دستگاه اجرایی



ازایٍ گصازش دز خػًظ عملىسد َدفَبی ومی ثسوبمٍ ي پرطسفه عملربت (ف بلره – عسح)



ازائٍ اعرعبت مسثًط ثٍ عملىسد ي وحًٌ تبمره اعتجبزات ثس حست (ثسوبمٍف ف بلره) ( -ثسوبمٍ فعسح)

هذف



ارزیاتی پیامذها
ثسزسی پربمدَبی (اَداف ولّی) حبغل ضدٌ ،چگًوگی حػًل ي علهیبثی

تمرکس



ممبیسٍ پربمدَبی (اَداف ولّی) مد وظس ثب پربمدَبی حبغل9
تمسوص ثس چگًوگی ي چسایی مىتحضدن خسيخیَب ثٍ پربمدَب9
پسسص اش اثسثشطی ي پبیدازی



ازشیبثی پربمدَب اش عسیك ممبیسٍ عملىسد (اَداف ولّی) ث د اش الدا وسجه ثٍ سبل پبیٍ ي ممداز یرب ورفرره
َدفگرازی ضدٌ

ثسای دستگبٌَبی مدسی ي وبظس ثسای مثبل :ت رره مرصان تحمك ي زعبیه تىبلرف احىب لبوًن ي سىد ثسوبمٍ
ضطس تًس ٍ ي ايلًیه َبی اثریی زیر




روششناسی

خمًُز تًسظ دستگبٌَبی اخسایی



استفبدٌ اش دادٌَبی وظبزت ي مىبثع ثرسيوی

نحوه اجرا



ممغ ی ،اديازی ،عمرك ،اش عسیك ازشیبثبن ي مطبزوهوىىدگبن ثرسين اش دستگبٌ اخسایی

کارترد



َدایه مدیسان دز شمرىٍ سربسه ي زاَجسدَب ،ایدبد مجىبی یبدگرسی ثسای آیىدٌ

5

.2اصطالحات و مفاهیم
 91يريدی/درينداد: :مىبثع مبلی ،اوسبوی ،مًاد ايلرٍ ،عسح ي ایدٌ ،ي مًازدی اش ایه لجرل؛ وٍ ثسای الدا تًس ٍای مًزد استفبدٌ
لساز میگرسود9
 92خريجی/ترينداد :محػًل ،وبالی سسمبیٍای ي یب خدمبتی وٍ ثٍ ياسغٍ الدا تًس ٍای ثٍ دسه آمدٌ اسه9
 93پیامذ :اثسات وًتبٌ ي مربنمدت وٍ اش الدا َب ثٍ دسه آمدٌ یب خًاَد آمد9
 94آثار :اثسَبی ثلىدمدتِ مثجه یب مىفی ،اغلی یب ثبوًی ،مستمرس یب یرسمستمرس ،پرصثرىی ضدٌ یب پرصثرىی وطدٌ وٍ ثرٍ ياسرغٍ الردا
تًس ٍای ثٍ ثبز میآید9
 .5وظارت :ف بلرتی مستمس خُه گسدآيزی سرستمی دادٌ دز مًزد اَداف ومّی م رره ،ثرٍ مىظرًز وطربوٍگررازی مررصان پرطرسفه ي
تحمك اَداف ي مرصان مػسف مىبثع ،ثسای مدیس ي ذیوف بن یه الدا تًس ٍای دز دسه اخسا9
 96ارزیاتی :سىدص سرستمی ي عرىی اش عساحی ،اخسا ،وتربیح ،سربسرهَرب ي زاَجسدَربی اوتشربة ضردٌ ثرسای ثسوبمرٍَربی اخسایری
(ف بلره فعسح) دز حبل اخسا یب پبیبن یبفتٍَ 9دف اش ازشیبثی آن اسه وٍ مرصان َمساستبیی ي تحمك اَرداف ،وربزآیی ،اثسثشطری،
اثسات ،ي پبیدازی؛ ثسوبمٍَبی اخسایی ي سربسهَب ت رره ضًد 9ازشیبثی ثبید اعرعبتی م تجس ي مفرد زا ثٍ دسه دَد تب ثترًان داوطری
وٍ دز عًل مسرس ثٍ دسه آمدٌ زا ثٍ سربسهگرازان ي ثُسٌثسدازان مىتمل ومًد تب دز فسآیىد تػمرسگررسی ثرسای اغررح ي ثُجرًد
ثسوبمٍَب استفبدٌ ومبیىد9
 .7کارآیی :سىدص غسفٍ تجدیل يزيدیَب ثٍ خسيخی 9ثٍ عجبزت دیگس ثب سىدص وربزآیی مریخرًاَرس ثرداورس آیرب يزيدیَرب ثرٍ
ثُتسیه يخٍ غسف ضدٌ ي ثرطتسیه خسيخی ممىه اش آن حبغل ضدٌ اسه یب خرس؟
 98اثرتخشی :مرصان دستربثی ثٍ اَداف مد وظس اش الدا تًس ٍای ،ثٍ عجبزت دیگس ثرب سرىدص اثسثشطری مریخرًاَرس ثرداورس ترب چرٍ
اوداشٌ الدامبت دز زاستبی اَداف ثًدٌ اسه9
 99عملکرد :مرصان عمل یه ثسوبمٍ اخسایی ثس اسبس اَداف ومّی ي ولی مطشعضدٌ ،ي یب مرصان دستربثی ثٍ وتبیح وسجه ثٍ اَرداف
ت رره ضدٌ9
 919وماگر :متغرس یب عبمل ومی یب ورفی وٍ اثصاز سىدص سبدٌ ي پبیبی دستبيزدَب ،ثبشومبیی تغررسات وبضی اش مداخلٍ ،یب اثرصازی ثرسای
ومه ثٍ ازشیبثی عملىسد وىصگس تًس ٍای؛ اسه9
 911دستگاٌ اصلی تخش :ولرٍ يشازتشبوٍ َب ،م بيوه َب ي سبشمبنَبی مستمل شیس وظس زیر

خمًُز وٍ دز سبمبوٍ زاثه ثرٍ عىرًان

مسئًل یه یب چىد مًضًن اش مًضًعبت ثسوبمٍَبی تًس ٍ لساز گسفتٍاود ي مسئًلره وُبیی تحمرك اَرداف ومری َسیره اش ایره
مًضًعبت ثس عُدٌ ایه دستگبٌَب لساز دادٌ ضدٌ اسه9
 912دستگاٌ زیر مجمًعٍ تخش :ولرٍ دستگبٌَبی تبث ٍ ،ادازات ول استبوی ي ضسوهَبی شیس مدمًعٍ دستگبٌَبی اغلی ثشص9
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 .3فرآینذها و السامات تهیه و تذوین گسارش نظارتی
الف) فرآینذ تهیه و تذوین گسارش نظارتی
فسآیىد تديیه گصازشَبی وظبزتی ثسوبمٍ پىدسبلٍ ضطس تًس ٍ دز دي سغح غًزت خًاَد گسفه 9سغح ايل
گصازش عملىسد اَداف ومی ي ثسوبمٍ اخسایی ثسحست دستگبٌ اخسایی اسه 9دز غًزتیوٍ َدفَبی ولی ي ومی
َسیه اش ثشصَب ي مًضًعبت ثسوبمٍ تًسظ دستگبٌ اغلی ثشص ثره دستگبٌَبی شیس مدمًعٍ آن ثشص تًشیع ضدٌ ي
دز سبمبوٍ ثسای َسیه اش آنَب َدف ومی مطشػی ت سیف ضدٌ ثبضد ،دستگبٌَبی شیسمدمًعٍ َس ثشص مىلفاود
ضمه تديیه ثسوبمٍ اخسایی ،گصازش عملىسد خًد زا مغبثك ثب مفبد ایه دستًز ال مل تديیه ي اش عسیك سبمبوٍ زاثه ثسای
دستگبٌ اغلی ازسبل ومبیىد9
سغح دي گصازش عملىسد ثشصَبی التػبدی ،اختمبعی ي فسَىگی وطًز اسه وٍ تًسظ دستگبٌ اغلی مسئًل آن
ثشص (مغبثك فُسسه پرًسه) تُرٍ ي مًزد ثسزسی ي ازشیبثی امًز ذیزثظ دز سبشمبن لساز میگرسد 9ایه گصازش ثبید
حبغل خمعثىدی گصازشَبی عملىسد اَداف ولی ،ومی ي ثسوبمٍَبی اخسایی دستگبٌَبی شیسمدمًعٍ ثشص ثبضد وٍ
دز سغح ايل تُرٍ ي ثٍ دستگبٌ اغلی ازسبل گسدیدٌ اسه 9الش ثٍ ذوس اسه فسآیىد ازایٍ گصازشَبی عملىسد ي ازشیبثی
آن تىُب اش عسیك سبمبوٍ زاثه (زغد ي ازشیبثی ثسوبمٍَبی تًس ٍ) غًزت خًاَد گسفه 9ثٍ َمره مىظًز لبثلره ت سیف
دستگبٌَبی شیس مدمًعٍ ثسای دستگبٌ اغلی ثشص ي مدیسیه آنَب دز سبمبوٍ زاثه پرص ثرىی گسدیدٌ اسه9
دز َمره زاستب ضسيزت دازد َس یه اش دستگبٌَبی اغلی ،مغبثك دستًزال مل تديیه ثسوبمٍ اخساییَ ،دفَبی
ومی مسثًط ثٍ ثشص خًد زا ثره دستگبٌَبی شیس مدمًعٍ آن ثشص ثٍ وحً ممتضی تًشیع ومبیىد ،لرىه دز غًزتی وٍ
ثٍ دلرل محديدیه شمبوی تب شمبن اثرغ ایه دستًزال مل ،اَدف ومی ثسای دستگبٌَبی شیس مدمًعٍ ثشص دز سبمبوٍ
زاثه ازسبل وطدٌ ثبضد ،دستگبٌ اخسایی اغلی دز سبل ايل ثٍ تىُبیی مسئًلره تديیه گصازش وُبیی ثشص زا ثس عُدٌ
خًاَىد داضه 9ثدیُی اسه دز ایه غًزت َمبَىگیَب ي خمع آيزی اعرعبت الش اش دستگبٌَبی شیس مدمًعٍ ثشص،
خبزج اش سبمبوٍ زاثه تًسظ دستگبٌ اغلی غًزت میپریسد9
ثب عىبیه ثٍ تًضرحبت فًق فسآیىد تديیه گصازش عملىسد ي ازشیبثی آن ثٍ ضسح ذیل خًاَد ثًد:
 91ثسای تُرٍ ي تديیه گصازش وظبزتی سبل ايل لبوًن ثسوبمٍ پىدسبلٍ ضطس تًس ٍ ،دستگبٌ اخسایی اغلی (يشازتشبوٍَب،
م بيوهَب ،سبشمبنَبی مستمل شیس وظس زئر خمًُز ي یرسٌ) ثب َمىبزی دستگبٌَبی تبث ٍ ملی ،استبوی ي ضسوتی
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خًد وسجه ثٍ تديیه گصازش وظبزتی مًضًعبت ي دز لبلت فس َب ي الر اعرعبتی مىدزج دز سبمبوٍ زاثه ،الدا ي
گصازش وُبیی ثب تبیرد زئر

دستگبٌ اخسایی اغلی ثٍ امًز ذیزثظ سبشمبن ازسبل میضًد9

 92گصازش وظبزتی ايلًیهَبی اثریی زئر

خمًُز ورص ثٍ َمساٌ گصازش عملىسد ثسوبمٍ ضطس تًس ٍ تًسظ دستگبٌ

اخسایی اغلی دز لبلت مًضًعبت عساحی ضدٌ دز سبمبوٍ زاثه تًسظ دستگبٌ اغلی ،تُرٍ ي ثٍ امًز ذیزثظ
سبشمبن ازسبل میضًد9
 93دز غًزت تىظرس ثسوبمٍَبی اخسایی مًضًن وبمٍ ضمبزٌ  4654مًز  ،1397912929دستگبٌَبی اخسایی تبث ٍ ي
ضسوهَب مًظفىد گصازش عملىسد ثسوبمٍ اخسایی زا دز چبزچًة ایه دستًزال مل تُرٍ ي ثسای تبیرد ثٍ دستگبٌ
اخسایی اغلی خًد ازسبل ومبیىد 9ایه گصازشَب ث د اش تبیرد تًسظ دستگبٌ اغلی ثٍ غًزت مدصا اش گصازش
َسیه اش ثشصَب ،ثٍ امًز ذیزثظ سبشمبن ازسبل خًاَد ضد9
 94امًز ثشطیف فساثشطی سبشمبن مًظفاود گصازشَبی ازسبلی اش سًی دستگبٌ اخسایی اغلی(يشازتشبوٍ ،سبشمبن
مستمل شیس وظس زئر خمًُز ي یرسٌ) زا دز خػًظ مًضًعبت ثشطیف فساثشطیف مًضًعبت خبظ لبوًن ثسوبمٍ
پىدسبلٍ ضطس تًس ٍ ي عملىسد ايلًیه َبی اثریی زئر خمًُز ثٍ عًزخداگبوٍ ثسزسی ي دز چبزچًة ایه
دستًزال مل مًزد ازشیبثی لساز دادٌ ي پ

اشخمعثىدی،گصازش وُبیی زا ثسای م بيوه التػبدی ي َمبَىگی ثسوبمٍ

ي ثًدخٍ اش عسیك سبمبوٍ زاثه ازسبل ومبیىد9
 95م بيوه التػبدی ي َمبَىگی ثسوبمٍ ي ثًدخٍ سبشمبن ،گصازشَبی ازسبلی اش سًی امًز ذیزثظ زا پ

اش ثسزسی،

يیسایص ،ي خمعثىدی وُبیی ثسای مساخع ذیزثظ ازسبل خًاَد ومًد 9ضبیبن ذوس اسه ولرٍ گصازشَبی تديیه
ضدٌ وٍ فبلد عجمٍثىدی حفبظتی ثبضىد ثٍ َمساٌ اسبمی وبزضىبسبن دخرل دز تُرٍ گصازش ي ممبمبت تبیرد وىىدٌ ،ثٍ
غًزت عمًمی مىتطس خًاَد ضد9
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ب -السامات تهیه و تذوین گسارش نظارتی
َس یه اش دستگبٌَبی اخسایی اغلی ي تبث ٍ ملی ،استبوی ي ضسوتی دز تديیه گصازش وظبزتی خًد مًظفاورد
مًازد شیس زا زعبیه وىىد:
َ 91س یه اش دستگبٌَبی اخسایی (تبث ٍ ملی ،ادازات ول استبوی ،ضسوه َب) مًظفاود،ولرٍ مساحل تُرٍ ي تديیه
گصازش وظبزتی زا مىغجك ثس چبزچًة ایه دستًزال مل ثٍ عًز مستمل ي مدصا اودب دَىد9
 92دستگبٌَبی اخسایی اغلی (يشازتشبوٍ -سبشمبن مستمل) مًظفاود گصازش وظبزتی َس یه اش دستگبٌ تبث ٍ ملی،
ادازات ول استبوی یب ضسوهَبی خًد زا ثسزسی ي وتبیح حبغل زا مجىبی گصازش ثشص لساز دَىد9
 93گصازش عملىسد احىب ثسوبمٍ تًس ٍ دز لبلت خدايل پرص ثرىی ضدٌ دز سبمبوٍ زاثه مطتمل ثس الدامبت ي وتبیح
حبغل اش آن ازایٍ خًاَد ضد9
 94دز َس یه اش سغًح تُرٍ گصازش عملىسد ،ضسيزت دازد تب مطشػبت تُرٍ وىىدٌ گصازش(وبزضىبس مسئًل)
ي ممب تبیرد وىىدٌ آن مطشع گسدد9
 95عريٌ ثس عىبيیه ي الر اعرعبتی مىدزج دز سبمبوٍ ،حست مًزد دستگبٌ اخسایی میتًاود اعرعبت ي
گصازشَبی تىمرلی دیگس ضبمل ومًدازَب ،خدايل ،ومبگسَب ي ضبخعَبی مًزد وربش زا دز غًزت ضسيزت
دز سبمبوٍ ثبزگرازی ومبید9
 96دز غًزت عد تديیه ثسوبمٍ اخسایی ثسای َسیه اش اَداف ومی دز سبل ايل تُرٍ گصازش عملىسد (،)1396
دز زاستبی مطشع ضدن ثسوبمٍَب ي اعتجبزات َصیىٍ ضدٌ اش مىبثع عمًمی ثسای تحمك اَداف ومی ثشص،
دستگبٌ اخسایی اغلی تُرٍ وىىدٌ گصازش مىلف اسه ولرٍ ثسوبمٍَبی مسثًط ثٍ ثشص زا (اعس اش دستگبٌ
اغلی-تبث ٍ ي شیسمدمًعٍ ثشص) ثس اسبس تشػرع اعتجبزات سبل  1396دستگبٌَبی اخسایی ثس حست امًز،
فػل ،ثسوبمٍ ،اوتشبة ي ثجه ومبید 9ثدیُی اسه اعتجبزات َصیىٍ ضدٌ خبزج اش ثًدخٍ عمًمی ،ثسحست مىجع
تأمره اعتجبز ثٍ غًزت خداگبوٍ دزج خًاَد ضد9
 97ضبیبن ذوس اسه مجىبی تمسرس وبز مًضًعبت ثسوبمٍ ،احىب لبوًن ي سىد ثسوبمٍ ضطس تًس ٍ ي ايلًیهَبی
اثریی زیر

خمًُز(پرًسه ضمبزٌ  2ي  )3ثس اسبس آخسیه تغررسات مىدزج دز سبمبوٍ زغد ي ازشیبثی

ثسوبمٍَبی تًس ٍ (زاثه) خًاَد ثًد9
 98خدايل مىدزج دز ایه دستًزال مل غسفبً مسثًط ثٍ گصازش عملىسد ثشص ف فساثشص ي ايلًیهَبی اثریی
زیر

خمًُز ثًدٌ ي گصازش عملىسد ثسوبمٍَبی اخسایی مًضًن وبمٍ ضمبزٌ  4654مًز 29ف12ف 1396مغبثك

خدايل پرًسه وبمٍ مروًز میثبضد9
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.4چارچوب تذوین گسارشهای نظارتی
گصازشَب میثبیسه مطتمل ثس عىبيیه ذیل ثًدٌ ي حست مًزد تًسرظ دسرتگبٌَربی اخسایری تُررٍ ي دز مًعرد
ممسز ثٍ امًز ذیزثظ سبشمبن ازسبل گسدد9
مقذمه
فصل اول :سیاستهای کلی ،اهذاف ،راهبردها و سیاستهای اجرایی و عملکرد آن
 )1سربسهَبی ولی ( ثشص یب فساثشص) اثریی ثسوبمٍ ضطس تًس ٍ(*)

1

 )2تطسیح گستسٌ ف بلرهَبی َسیه اش دستگبٌَبی اخسایی اغلی ي تبث ٍ دز ثشص یب فساثشص(*)
 )3گصازش عملىسد احىب ثسوبمٍ ضطس ي احىب دائمی ثسوبمٍَبی تًس ٍ وطًز
 )4گصازش عملىسد ايلًیهَبی اثریی زیر

خمًُز

فصل دوم :گسارش عملکرد اهذاف کمی و نماگرها در بخش/فرابخش
 )5ثسزسی عملىسد اَداف ولی ثشص یب فساثشص ي ايلًیهَبی اثریی زیر
 )6گصازش عملىسد اَداف ومی ثشص یب فساثشص ي ايلًیهَبی اثریی زیر

خمًُز
خمًُز

 )7گصازش عملىسد ومبگسَبی ثشص یب فساثشص(اختربزی)
فصل سوم :بررسی عملکرد منابع مالی
 )1ثسزسی عملىسد ي وحًٌ تبمره اعتجبزات َصیىٍای ثسوبمٍَبی اخسایی ول ثشص یب دستگبٌَربی ثشرص حسرت
مًزد (مغبثك تًضرحبت ثىد  6لسمه الصامبت تُرٍ گصازش)
 )2ثسزسی عملىسد ي وحًٌ تبمره اعتجبزات تمله دازایریَربی سرسمبیٍای ثسوبمرٍَربی اخسایری ورل ثشرص یرب
دستگبٌَبی ثشص حست مًزد (مغبثك تًضرحبت ثىد  6لسمه الصامبت تُرٍ گصازش)
فصل چهارم :ارزیابی و ارایه پیشنهاد

2

 )1تحلرل علل ي دالیل مًفمره یب عد مًفمره9
 )2تحلرل ومبط لًت ي ض ف عملىسدَب9
 )3ازایٍ پرطىُبدَبی اغرحی9

 -1وىتٍ  :مًازدی وٍ ثب عرمه (*) مطشع گسدیدٌ اسه ،مشػًظ گصازش ثشص ثًدٌ وٍ تًسظ دستگبٌ اغلی تُرٍ مریگرسدد ،لررا دزج آن دز
گصازش دستگبٌَبی شیس مدمًعٍ ثشص ضسيزتی ودازد9
 - 2ایه فػل ثب استفبدٌ اش گصازش ازایٍ ضردٌ دسرتگبٌ ،تًسرظ امرًز سربشمبن ثرس مجىربی مررنَرب ي م ربزَربی ازشیربثی گرصازش(ثشص پرىدس ایره
دستًزال مل) تىمرل میگسدد9
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 .5مالکها و معیارهای ارزیاتی گسارش عملکرد تخش /فراتخش
گصازشَبی عملىسد َسیه اش ثشصَبی التػربدی ،اختمربعی ي فسَىگری ثسوبمرٍَربی تًسر ٍ ي َمچىرره گرصازش عملىرسد
پرًسه احىب اثریی زیر

خمًُز ،ثس اسبس الصامبت ي م ربزَبی ذیل تًسظ امًز سبشمبن مًزد ازشیبثی لساز خًاَد گسفه:

الف – ارزیاتی تىاسة ارتثاطات تر قرار شذٌ تیه سیاستَا ،احکام تروامٍ ي اَذاف کلی ي کمی تخش:
 -1ازشیبثی َمساستبیی سربسهَبی ولی ي احىب لبوًوی ثشص( 9ایسادات يازد ثس وحًٌ سربسهگررازی ي لربوًنگررازی
مًزد ثسزسی ي ازشیبثی لساز میگرسد)9
 -2ازشیبثی َمساستبیی اَداف ولی ت سیف ضدٌ ثب َمٍ مًازدثبالدستی :سربسهَبی ولی ،احىب لبوًوی ،احىرب زیرر
خمًُز (9خبمع ي مبوع ثًدن اَداف ولی ت رره ضدٌ)
 -3ازشیبثی َمساستبیی اَداف ولی ثشص ثب یىدیگس
 -4ازشیبثی َمساستبیی اَداف ولی ثشص ثب اَداف ولی ثشص َبی دیگس
ب – ارزیاتی عًامل داخلی ي تیريوی مًثر تر تخش/فراتخش:
 -1ازشیبثی تىبست سبختبز ثشص ثب اَداف پرصثرىی ضدٌ9
 -2ازشیبثی وبزآیی وحًٌ مدیسیه اِعمبل ضدٌ تًسظ دستگبٌ مسئًل ثشصففساثشص9
 -3ازشیبثی فساَس ثًدن مجبوی لبوًوی ثسای دستربثی ثٍ اَداف ثشصففساثشص9
 -4ازشیبثی يض ره مًلفٍَبی ثرسيوی (تغررسات اختمبعی-التػبدی وطًز یب ثره الملل)9
ج – ارزیاتی عملکرد اَذاف کمی تا مقادیر پیش تیىی شذٌ ي اعتثارات تخصیص یافتٍ:
 -1ازشیبثی عملىسد ممبدیس اَداف ومی ثب ممبدیس َدف گرازی ضدٌ دز سبل گصازش9
 -2ازشیبثی عملىسد ومبگسَبی ثشص ي تحلرل آنَب9
 -3ازشیبثی تىبست اعتجبزات تشػرع یبفتٍ ثسای َسیه اش اَداف یب سسخمع اعتجبزت ثشص ثب عملىسد اَداف ومی9
 -4ازشیبثی َمساستبیی ثسوبمٍَبی پرص ثرىی ضدٌ ثسای َسیه اش ثشصَب دز لبوًن ثًدخرٍ ثرب اَرداف پررص ثرىری ضردٌ دز
ثسوبمٍَبی تًس ٍ9
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گشارش عولکزد قاًَى تزًاهِ پٌجسالِ ضطن تَسعِ (سال)6931 :
عٌَاى تخص /فزاتخص:
فزم ضوارُ  :6-6عولکزد هَاد قاًًَی تزًاهِ ضطن تَسعِ تز حسة
کذ دستگاُ اجزایی اصلی:
تخص /فزاتخص

ردیف

استٌاد در تزًاهِ
(جشء ،تٌذ ،هادُ قاًًَی)

هتي هستٌذ قاًًَی

اقذاهات اًجام ضذُ

12

عٌَاى دستگاُ اجزایی اصلی:
ضوارُ طثقِ تٌذی دستگاُ اجزایی اصلی:

عَاهل تحقق یا عذم تحقق

دستگاُ اجزایی
هجزی اقذام

گشارش عولکزد قاًَى تزًاهِ پٌجسالِ ضطن تَسعِ (سال )6931 :عٌَاى تخص/فزاتخص:
فزم ضوارُ  : 6-2عولکزد تحقق اّذاف کوی تخص /فزاتخص 6کذ دستگاُ اجزایی اصلی:

عٌَاى ّذف کوی

1

ٍاحذ
اًذاسُگیزی

عٌَاى دستگاُ اجزایی اصلی:
ضوارُ طثقِ تٌذی دستگاُ اجزایی اصلی:

هقذار ّذف کوی
سال پایِ 6931

سال 6931
عولکزد

پیصتیٌی تزًاهِ

عولکزد اّذاف کوی تعزیفضذُ تزای اٍلَیتّای اتالغی رییس جوَْر ًیش در قالة جذٍل فَق گشارش هیضَد.
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عَاهل تحقق یا عذم تحقق

درصذ تحقق ّذف

گشارش عولکزد قاًَى تزًاهِ پٌجسالِ ضطن تَسعِ (سال )6931 :عٌَاى تخص/فزاتخص:
فزم ضوارُ ً : 6-9واگزّای عولکزدی تخص /فزاتخص(6اختیاری) کذ دستگاُ اجزایی اصلی:

عٌَاى ًواگز

ٍاحذ اًذاسُگیزی

عٌَاى دستگاُ اجزایی اصلی:
ضوارُ طثقِ تٌذی دستگاُ اجزایی اصلی:
هقذار ًواگز
سال پایِ 6931

عولکزد سال 6931

Performance Indicator
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1

گشارش عولکزد قاًَى تزًاهِ پٌجسالِ ضطن تَسعِ (سال)6931 :
فزم ضوارُ  :6-4عولکزد اعتثارات ّشیٌِای تزًاهِّای اجزایی
دستگاُ اصلی ٍ تاتعِ تخص

عٌَاى دستگاُ اجزایی اصلی:
ضوارُ طثقِ تٌذی دستگاُ اجزایی اصلی:

عٌَاى تخص/فزاتخص:
کذ دستگاُ اجزایی اصلی:

(هثالغ تِ هیلیَى ریال)

اعتثارات ّشیٌِای
ضوارُ تزًاهِ

عٌَاى تزًاهِ اجزایی

6931

سال پایِ 6931

هصَب

جوع

15

عولکزد

درصذ تحقق

گشارش عولکزد قاًَى تزًاهِ پٌجسالِ ضطن تَسعِ (سال)6931 :
فزم ضوارُ  :6-1عولکزد اعتثارات طزحّای تولک داراییّای
سزهایِ ای /سزهایِگذاری تزًاهِّای اجزایی دستگاُ اصلی ٍ تاتعِ
6
تخص

عٌَاى دستگاُ اجزایی اصلی:
ضوارُ طثقِ تٌذی دستگاُ اجزایی اصلی:

عٌَاى تخص/فزاتخص:
کذ دستگاُ اجزایی اصلی:

(هثالغ تِ هیلیَى ریال)

اعتثارات طزحّای تولک داراییّای سزهایِ ای /سزهایِگذاری
ضوارُ تزًاهِ

عٌَاى تزًاهِ اجزایی

سال 6931

سال پایِ 6931

هصَب

جمع

1

اعتثارات طزحّای تولکداراییّای سزهایِای دستگاُّا ٍ طزحّای سزهایِگذاری ضزکتّای دٍلتی.
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عولکزد

درصذ تحقق

