
اجرای ترًاهِ طراحی ضذُ ترای 
 جاًثِجلة حوايت ّوِ 

 جلسِ ّفتن
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 هراحل اجرای ترًاهِ جلة حوايت ّوِ جاًثِ  

 تعيين فرآيندهای برنامه                      1.

 تعيين جدول زمانی                                 2.

 شناسايی نقش افراد درگير برنامه                  3.

 شناسايی و تعيين نقش سازمان های شريک              4.

 اختصاص منابع مورد نياز برنامه               5.
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 طرح ػولياتی جلة حوايت ّوِ جاًثِ

 فؼاليت ّا زهاى اجرا   هسٍَل   ضركا تَدجِ

 

 

 

 

 

 

 



 پايص 
MONITORING 

ِ ی فؼاليت ّايی اطالق هی ضَد كِ تا ّذف صياًت از   تِ هجوَػ
 . ضَد استاًذاردّای هٌاتغ، ٍ رٍش اًجام فؼاليت ّای ترًاهِ اًجام هی 

 :ضيَُ ّای پايصاًَاع 

 Supervisionًظارت سطَح ستادی تر سطَح هحيطی •
 Self-assessmentخَد ارزياتی •
 Peer reviewهرٍر فؼاليت ّا تَسط ّوكاراى •

   Participative monitoring پايص هطاركتی•
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 پايش
MONITORING 

ن از يك طراحي مواسب برخوردار باشد، رعايت استاهداردها  ای که برهامه   
 
 .  شود  مي مد مورد هظر اموجر به تحقق پيدر ا

   .همود علت دست هيافتن به اهداف برهامه را شواساي  يو يا  يابي به اهداف برهامه را تضمين كرد توان دست   ها مي با پايش فعاليت   

 .عملی خواهد بود اهحرافات به وقوع پيوستهو هيز اصالح هحراف از استاهداردها جلوگيری از ابه كمك پايش    
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 ارزضياتی
EVALUATION 

پايص . ارزضياتی فؼاليت ّايی را در تر هی گيرد كِ تا ّذف تؼييي دستاٍردّای ترًاهِ اًجام هی ضَد
 .داردارزضياتی تِ ًتايج چطن ٍلی  كِ الذاهی ًاظر تِ فؼاليت ّاست

 

 كٌار ّن لرار دادى ًتايج پايص ٍ ارزضياتی در هماطغ هختلف زهاًی در يك ترًاهِ تا تحليل
ِ  چٌيي فؼاليتی ػولی خَاّذ ضذ ٍ جوؼيت يا در يك همطغ زهاًی در جوؼيت ّای هختلف  ًتيج

 .  تٌظين فرضيِ در تارُ ی ػَاهل هؤثر تر ػولكرد ترًاهِ است
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 مراحل اندازه گيری موفقيت برنامه 

ِدليك ٍ لاتل اًذازُ گيری: تؼييي اّذاف ترًاه 

  اًتخاب ضاخص ّا 

جوغ آٍری دادُ ّای ٍالؼی ترای ّر ضاخص: پايص دادُ ّای اجرا 

 هرٍر ٍ گسارش اطالػات تذست آهذُ در اجرا 
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 پايص ٍ ارزضياتی ترًاهِ جلة حوايت ّوِ جاًثِ

 فؼاليت ّا ضاخص ّا هٌاتغ اطالػات

 

 

 

 

 

 


