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طرح عملياتي جلب حمايت همه جانبه

بودجه شركا مسوول  زمان اجرا  فعاليت ها



پايش
Monitoring

منابع، به مجموعه ي فعاليت هايي اطالق مي شود كه با هدف صيانت از استانداردهاي
. شودو روش انجام فعاليت هاي برنامه انجام مي 

:شيوه هاي پايشانواع 
Supervisionنظارت سطوح ستادي بر سطوح محيطي •

Self-assessmentخود ارزيابي •

Peer reviewمرور فعاليت ها توسط همكاران •

Participative monitoringپاااااااايش م ااااااااركتي •
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پايش
Monitoring

ورد مد مامنجر به تحقق پيدر آن از يك طراحي مناسب برخوردار باشد، رعايت استانداردها ای کهبرنامه

.  شودمينظر 

هداف برنامه علت دست نيافتن به او يا يابي به اهداف برنامه را تضمين كردتوان دستها ميبا پايش فعاليت

.نمودرا شناسايي

.واهد بودعملی خانحرافات به وقوع پيوستهو نيز اصالح نحراف از استانداردها جلوگيری از ابه كمك پايش 
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ارزشيابی
Evaluation

   اي برناماه  ارزشيابي فعاليت هايي را در بر مي گيرد كه با هادف تعيايد دساتاورده
ه نتااي   ارزشايابي با  ولاي  پايش كه اقدامي ناظر به فعاليت هاست. انجام مي شود

.داردچ م 

 مختلا   كنار هم قرار دادن نتاي  پاايش و ارزشايابي در مطااطع   برنامه با تحليل
عملاي زماني در يك جمعيت يا در يك مططع زمااني در جمعيات هااي مختلا      

ر بر عملكرد نتيجه  چنيد فعاليتي تنظيم فرضيه در باره ي عوامل مؤثخواهد شد و 
.  برنامه است
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مراحل اندازه گيري موفقيت برنامه 

دقيق و قابل اندازه گيري: تعييد اهداف برنامه

  انتخاب شاخص ها

جمع آوري داده هاي واقعي براي هر شاخص: پايش داده هاي اجرا

مرور و گزارش اطالعات بدست آمده در اجرا
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پايش و ارزشيابي برنامه جلب حمايت همه جانبه

منابع اطالعات شاخص ها فعاليت ها


