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طرح عملياتی جلب حمايت همه جانبه

بودجه شركا مسوول   زمان اجرا   فعاليت ها



پايش
MONITORING

به مجموعه ی فعاليت هايی اطالق می شود كه با هدف صيانت از  
. شوداستانداردهای منابع، و روش انجام فعاليت های برنامه انجام می 

:شيوه های پايشانواع 

Supervisionنظارت سطوح ستادی بر سطوح محيطی •

Self-assessmentخود ارزيابی •

Peer reviewمرور فعاليت ها توسط همكاران •

Participative monitoringپايش مشاركتی•
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پايش
MONITORING

منجر به تحقق در آن از يك طراحي مناسب برخوردار باشد، رعايت استانداردها ای کهبرنامه

.  شودميمد مورد نظر اپي

تن به علت دست نيافو يا يابي به اهداف برنامه را تضمين كردتوان دستها ميبا پايش فعاليت

.نموداهداف برنامه را شناسايي

عملی هانحرافات به وقوع پيوستو نيز اصالح نحراف از استانداردها جلوگيری از ابه كمك پايش 

.خواهد بود
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ارزشيابی
EVALUATION

پايش . ی شودارزشيابی فعاليت هايی را در بر می گيرد كه با هدف تعيين دستاوردهای برنامه انجام م
.داردارزشيابی به نتايج چشم ولی كه اقدامی ناظر به فعاليت هاست

 ر يك كنار هم قرار دادن نتايج پايش و ارزشيابی در مقاطع مختلف زمانی دبرنامه با تحليل
يتی نتيجه  چنين فعالعملی خواهد شد و جمعيت يا در يك مقطع زمانی در جمعيت های مختلف 

.  تنظيم فرضيه در باره ی عوامل مؤثر بر عملكرد برنامه است
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مراحل اندازه گيری موفقيت برنامه 

دقيق و قابل اندازه گيری: تعيين اهداف برنامه

  انتخاب شاخص ها

جمع آوری داده های واقعی برای هر شاخص: پايش داده های اجرا

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

منابع اطالعات شاخص ها فعاليت ها


