
 

 

  
 

  
  جمهوري اسالمي ايران

  ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه
  
  
  
  
  
  

  نظام نظارت و ارزيابي

  ريزي كشور در  و برنامهسازمان مديريت

  اياي  هاي سرمايههاي سرمايه  هاي تملك داراييهاي تملك دارايي  طرحطرح

  

  

  
  هاي عمرانيهاي عمراني  كارگروه نظارت و ارزيابي طرحكارگروه نظارت و ارزيابي طرح



 

»ب«  

  فهرست مطالب

  

 1................................................................................................................كليات

 1.............................................................................................مستندات قانوني نظارت

 3................................................................................................رويكردهاي نظارتي 

 4.......................................................................................................اهداف نظارت

 5.........................................................................................موضوعات و سطوح نظارت

 7.......................................................................................................مراحل نظارت

 9.................................................................................................اركان اجراي نظارت

 10........................................................................................................ابزار نظارت

 12.......................................................................................ها و معيارهاي نظارت روش

 12...........................................................................................................ارزشيابي

 13...............................................................................................فرآيندهاي ارزشيابي

 15.............................................................................................هاي ارزشيابي تكنيك

 15......................................................................................اثربخشي نظارت و ارزشيابي

 17................................................................................ضمانت اجرايي نظارت و ارزشيابي

  های موجود ل سلسله مراتبی و فرميروش تحل ا،ه شاخص تها،يعنوان و اهداف فعال :پيوست شماره يک

  ها آوری طرح ديد نظارت عمرانی و چرخه پديهای جد فرم: پيوست شماره دو

 



 

  »۱«

  بسمه تعالي

  

  : كليات 

 نقـاط قـوت و ضـعف        نظارت و ارزيابي در سازمانهاي پيشرفته و پويا ابزاري است كارآمد كـه از طريـق آن                

وظيفـه نظـارتي    . شـود   بيني شده، هدايت مي     ها و اقدامات در راستاي تحقق اهداف پيش         شناسايي شده و فعاليت   

 قانون اساسي، فصل نهم قانون برنامه و بودجه و قـوانين            ۱۲۶ريزي كشور نيز در فصل        سازمان مديريت و برنامه   

تـوان بـه نظـارت بـر          از جمله موضـوعات نظـارتي مـي       . ه است هاي پنجساله توسعه مورد تاكيد قرار گرفت        برنامه

اي، ارتقـاء كيفيـت       هـاي سـرمايه     در اعتبـارات تملـك دارايـي      . اي اشاره كرد    هاي سرمايه   دارايي  هاي تملك   طرح

هاي اجرايي با رويكرد توجه به كيفيت اجرا، هزينه تمام شده، مدت اجرا و غيره از جمله اهـدافي                         عملكرد دستگاه 

توان آن را محقق ساخت؛ نظارتي كه به صـورت هدفمنـد نتـايج عملكـرد                  ه با استفاده از ابزار نظارت مي      است ك 

در . هاي اجرايي را مشخص كرده و به دنبال ارائه پيشنهادهاي اصالحي جهت بهبود مستمر سيستم است دستگاه

يـا اصـالح نمـود كـه ايـن خـود          بيني شـده را محقـق و          هاي پيش     توان برنامه   واقع از طريق نظارت هدفمند مي     

  . هاي اجرايي خواهد شد هاي اجرايي و كارايي موفق دستگاه ها و سياست ساز اثر بخش نمودن برنامه زمينه

هاي مناسب در مراحل مختلف اجراي كار باعث خواهد           هاي عمراني تهيه گزارش     در نظارت و ارزيابي پروژه    

را   اي    هـاي سـرمايه      دارايي  هاي تملك   د نقش مديريت كالن طرح    ريزي كشور بتوان    شد، سازمان مديريت و برنامه    

هـاي    هاي عمراني، ارتقاء عملكرد عمراني دسـتگاه        ايفا نمايد و از اين رهگذر عالوه بر حل مشكالت عمده پروژه           

  .هاي عمراني در مقياس با استانداردهاي جهاني باشد بخشيدن طرح اجرايي را دنبال نموده و در جستجوي هويت

  

  :مستندات قانوني نظارت 

هـاي    هـاي تملـك دارايـي       ريزي كشور، نظارت بر طرح      هاي نظارتي سازمان مديريت و برنامه         از جمله حوزه  

 ۲۲، مـاده  )۳۷ و ۳۶، ۳۵، ۳۴ و فصل نهم شامل مواد ۵ ماده ۶بند (اي است كه در قانون برنامه و بودجه          سرمايه

انداز جمهوري اسالمي ايـران       ، اجتماعي و فرهنگي از سند چشم      هاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي       سياست



 

  »۲«

 ۵شامل بند ب مـاده      ( هجري شمسي و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي             ۱۴۰۴در افق   

  .خالصه مستندات اشاره شده در جدول زير آورده شده است. مورد اشاره قرار گرفته است) ۳۱و ماده 

  

  قانوني نظارت عمراني مستندات ‐۱جدول 

ف
دي
ر

 

  اصول حاكم  ماده  مستندات قانوني

  ۵ ماده ۶بند   قانون برنامه و بودجه  ۱
ها و پيشرفت ساالنه آنها طبـق مفـاد           نظارت مستمر بر اجراي برنامه     ‐

  فصل نهم اين قانون

  ۳۴ماده   قانون برنامه وبودجه  ۲

  ها استها و سي ارزشيابي و ميزان مطابقت عمليات و نتايج با هدف ‐

 هاي عمراني مقايسه پيشرفت كار با جدولهاي زماني طرح ‐
  ها بازديد و بازرسي مستمر از عمليات طرح ‐

  هاي عمراني نظارت و ارزشيابي سازمان بر نتايج اجراي طرح ‐  ۳۵ماده   قانون برنامه و بودجه  ۳

  ۳۶ماده   قانون برنامه و بودجه  ۴
ني توسط وزارت امور اي پرداختي از محل اعتبارات عمرا گزارش دوره ‐

  اقتصادي و دارايي

  ۳۷ماده   قانون برنامه و بودجه  ۵
هـا و ارائـه       گزارش حاوي پيشرفت عمليات و مشكالت اجراي طـرح         ‐

  پيشنهادهاي مشخص جهت حل مشكالت

۶  
برنامه چهارم از سند 

  انداز چشم
  تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت ‐  ۲۲ماده 

 ۵بند ب ماده   توسعهقانون برنامه چهارم   ۷

ــه ‐ ــتگاه  بررســي و رتب ــرد دس ــدي عملك ــه   بن ــي در زمين ــاي اجراي ه

 وري هاي بهره شاخص
  وري استقرار نظام نظارتي عمليات عمراني براساس ارزيابي بهره ‐

  ۳۱ماده   قانون برنامه چهارم توسعه  ۸

گـذاري بـا      هاي سرمايه   ها و پروژه    افزايش كارآمدي و اثربخشي طرح     ‐

 گرا و دستيابي به سيستم كنترل كيفي رويكرد نتيجه
هاي تملـك     استقرار نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش در پروژه         ‐

 اي هاي سرمايه  دارايي
هاي پيشنهادي بـا رويكـرد توجيـه فنـي، اقتـصادي و               ارزيابي پروژه  ‐

 محيطي زيست
هـاي    دارايـي   هـاي تملـك     تدوين اسـتاندارد ملـي حـسابداري طـرح         ‐

هـا براسـاس       دقيق قيمـت تمـام شـده طـرح         اي براي تعيين    سرمايه

  وري در هر بخش و  اعمال مديريت ارزش در آنها هاي بهره شاخص
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 محتواي نظارت

رويكردهاي مرتبط با قوانين  رويكردهاي مديريتي
 

  ؟....قوانين بودجه و 
 

؟.......  آنداز سند چشم ساله هاي پنج برنامه هايوري طرح بهره
 عمراني

 نظام مديريت كيفيت

 به طور مـستقيم     ۶ تا   ۱هاي    شود، مستندات قانوني مربوط به رديف       مالحظه مي ) ۱(طور كه در جدول       همان

  .باشد ردهاي نظارت مي مربوط به رويك۸ و ۷هاي  وظيفه نظارتي را مورد توجه قرار داده و ليكن رديف

  

  :رويكردهاي نظارتي 

اي وجـود دارد بـه        هاي سـرمايه    دارايي  هاي تملك   به لحاظ موضوعي رويكردهايي كه در بحث نظارت طرح        

  :طور كلي شامل دو دسته هستند كه عبارتند از 

  ها عملها و دستورال ساله، قوانين بودجه، ضوابط، بخشنامه هاي توسعه پنج انداز، برنامه سند چشم ‐۱

  ... هاي عمراني و وري طرح رويكردها و فرآيندهاي مديريتي همچون نظام مديريت كيفيت، بهره ‐۲

هاي اجرايي مورد كنترل و         منظور از رويكردها، موضوعات كلي است كه در بحث نظارت و ارزشيابي دستگاه            

  . گيرند نظارت قرار مي

  

  هاي ارزشيابي  محتواي شاخص‐۱نمودار 

  

  

  

  

  

هـاي    ايي كه در قسمت قوانين اشاره شده در جهت تحقق اهداف مـصوب و رسـيدن بـه ظرفيـت                   رويكرده

نيروي انـساني،  (اما رويكردهاي مديريتي از منظر ارتقاء عملكرد و استفاده بهينه از منابع . باشد بيني شده مي  پيش

توان بـه      به آن توجه شده مي     از جمله رويكردهاي مديريتي كه در قوانين نيز       . است...) آالت و   تجهيزات و ماشين  

 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اشاره كرد كه شرح آنها ۳۱ و بند ج ماده ۵بند ب ماده    

  :در ذيل آورده شده است 
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ريـزي كـشور مكلـف اسـت نـسبت بـه بررسـي عملكـرد                  سازمان مديريت و برنامه    : ۵بند ب ماده     ‐

هـاي اجرايـي اقـدام نمـوده و             بندي دستگاه   وري و رتبه    هاي بهره    شاخص هاي اجرايي در زمينه     دستگاه

هاي سنواتي را با توجـه بـه برآوردهـاي مربـوط بـه                  تخصيص منابع مالي برنامه چهارم توسعه و بودجه       

هـا،    عمل آورده و نظام نظارتي فعاليت       وري كل عوامل توليد و همچنين ميزان تحقق آنها به           ارتقاء بهره 

  .وري متمركز نمايد عملكرد مديران و مسئولين را براساس ارزيابي بهرهعمليات و 

هـاي    هـا و پـروژه       دولت موظف است، به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرح           :۳۱بند ج ماده     ‐

سازوكارهاي الزم بـه منظـور      ... گرا و دستيابي به سيستم كنترل كيفي،          گذاري با رويكرد نتيجه     سرمايه

اي، از سال اول  هاي سرمايه هاي تملك دارايي ديريت كيفيت و مهندسي ارزش، در پروژهاستقرار نظام م

  .برنامه چهارم، فراهم نمايد

  

  :اهداف نظارت 

نظارت فعاليتي است مستمر كه از سوي نهادهاي نظارتي به منظـور بررسـي و كنتـرل انطبـاق عمليـات و                      

. شـود   ي منظور شده در قوانين و مقررات كشور انجام مـي          هاي مختلف با اهداف كمي، كيفي، زماني و مال          فعاليت

. هـا ناميـد   توان فرآيندي حاصل از ورود نهاده به يك عمليات اجرايي و رابطه آن با سـتانده          در واقع نظارت را مي    

تواند در طول پديدآوري يك پروژه انجام شود كه در صورت مشاهده انحراف از نتايج مورد انتظـار                   اين فرآيند مي  

ربـط از بـروز       هاي الزم از مشكالت موجود و ارائه پيشنهادهاي اصالحي بـه مراجـع ذي               توان با ارائه گزارش     مي

. ريزي است   به عبارت ديگر از نتايج مهم نظارت اصالح سيستم برنامه         . مشكالت بعدي و يا مشابه جلوگيري كرد      

  :باشد  ير مياي به شرح ز هاي سرمايه  دارايي براين اساس اهم اهداف نظارت تملك

تعيين ميزان موفقيت در تحقـق اهـداف و پيـشرفت عمليـات و بررسـي مـسائل و مـشكالت اجرايـي                        ‐

 .هاي عمراني و ارائه پيشنهادهاي اصالحي با هدف بهبود روند اجرا پروژه

هاي كالن عمراني با توجه به رويكردهايي همچون ارتقاء كيفيت اجرا، كـاهش هزينـه و                  بهبود شاخص  ‐

 .هاي اجرايي   ساير مالحظات تاثيرگذار در راستاي ارتقاء كيفيت عملكرد دستگاهمدت اجرا و

 .اي هاي سرمايه هاي تملك دارايي وري در طرح هاي بهره ارتقاء شاخص ‐



 

  »۵«

هـاي اجرايـي و تـاثير آن در             هاي عمراني براساس نتايج ارزشيابي دسـتگاه        ها و پروژه    هدايت مؤثر طرح   ‐

 .مدت و بلند مدت مدت، ميان هاي كوتاه ريزي ها و برنامه گيري تصميم

هـاي عمرانـي      هاي مرتبط با نظام فني و اجرايـي طـرح           ها و دستورالعمل    رعايت دقيق ضوابط، بخشنامه    ‐

 .هاي اجرايي كشور توسط دستگاه

هاي مرتبط با نظـام فنـي و          ها و دستورالعمل    نامه  ها، قوانين، ضوابط، آيين     بررسي ميزان اثربخشي برنامه    ‐

  .ربط هاي عمراني از طريق بازخورد نتايج آنها و انعكاس آن به مراجع ذي  طرحاجرايي

 

  :موضوعات و سطوح نظارت 

  :باشد  ريزي كشور شامل سه مورد زير مي طور كلي مقوله نظارت در سازمان مديريت و برنامه به

نظارت و ارزيابي ) الف

  اي برنامه

ي و  هـاي توسـعه بـه صـورت سـنوات           تحليل دروني برنامـه    ‐۱

اي   ها كـه بـه آن برنامـه         گذاري  نظارت بر اهداف و سياست    

  .گويند دروني مي

هاي توسعه به صـورت اسـتراتژيك و          تحليل بيروني برنامه   ‐۲

  )اي بيروني برنامه(تعيين جايگاه كشور در جهان 

نظارت و ارزيابي ) ب

  اي بودجه

  ...)اي مالي، فني، برنامه(اي  هاي سرمايه  تملك دارايي‐۱

  )عمليات يا قيمت تمام شده كاال و خدمات(اي  ينه هز‐۲

  اي شركتهاي دولتي  اعتبارات عمراني و هزينه‐۳

نظارت و ارزيابي ) ج

   انساني و ساختار سرمايه

   سرمايه انساني‐۱

   ساختار و تشكيالت‐۲

   مديريت‐۳

ر بخـش نظـارت و      اي به عنـوان يكـي از مباحـث نظـارتي د             هاي سرمايه   هاي تملك دارايي    نظارت بر طرح  

اي، نظارت عملياتي، نظارت فنـي، نظـارت          اي قرار دارد كه به لحاظ موضوعي شامل نظارت برنامه           ارزيابي بودجه 

  :باشد  شرح موارد اشاره شده به صورت زير مي. باشد مي... مالي و 



 

  »۶«

بررسـي  ريزي كشور به منظور  نظارتي است كه از سوي سازمان مديريت و برنامه        : اي    نظارت برنامه  ‐

بودجـه كـل كـشور      قـانون   و  پنجساله  توسعه  هاي    مطابقت عمليات عمراني انجام شده با اهداف برنامه       

  .شود انجام مي

هـاي    هاي مالي و اجرايي به منظور تطـابق فعاليـت           نظارتي است كالن بر فعاليت    : نظارت عملياتي    ‐

  .ها مهانجام شده با قوانين بودجه ساالنه و شرح عمليات مندرج در موافقتنا

هـا،    پيمـان كه به منظور كنترل تطابق عمليات عمراني با اسناد و مدارك            نظارتي است   : نظارت فني    ‐

  .گردد ها اعمال مي نامه آيين و استانداردها

نظارتي است كه به منظور بررسي مطابقت عمليات مالي طرح با بودجه طرح و قوانين               : نظارت مالي    ‐

ريزي تخصيص منابع  هاي مالي كه با هدف كنترل پروژه يا برنامه  يبررس. شود  و مقررات مالي انجام مي    

  .گردد شود، نظارت مالي محسوب نمي و مديريت بر تهيه و اجراي طرح و نظاير آن انجام مي

هاي جامع  اندركار و تهيه گزارش   نظارتي است كه با هدف هماهنگي بين عوامل دست         :نظارت عالي    ‐

  .شود اي و عملياتي انجام مي رنامهو مديريتي در راستاي مديريت ب

اي انعكاس    هاي سرمايه   هاي نظارت تملك دارايي     با توجه به موضوعات اشاره شده اگرچه يكي از هدف         

ها، كيفيت اجرا  هاي عمراني همچون تحقق اهداف يكساله، مدت اجراي پروژه هاي كالن پروژه شاخص

كـه دليـل بـروز بـسياري از         (ها    شناسي مؤثر پروژه    آسيب  هاي اجرايي است، اما در جهت         به دستگاه ... و

الزم است كـه    ) پيوندد  ها به وقوع مي     هايي است كه در جزييات اجراي پروژه        مشكالت ناشي از نارسايي   

هـاي عمرانـي در حالـت كلـي           هـا و پـروژه      سطوح نظارت طرح  . نظارت در سطوح مختلفي انجام گيرد     

  .ارت تفصيلي انجام شودتواند به دو دسته نظارت مديريتي و نظ مي

در اينگونه نظارت كه به منظور دريافت عملكرد كلي يك پروژه و عوامل دخيـل               : نظارت مديريتي    ‐

گردد كه شامل پيشرفت فيزيكي، علل تاخير، نحـوه ارجـاع             در آن است به اطالعاتي اجمالي بسنده مي       

با توجه به اينكه . الن استنتاج نمودهاي ك توان از اين اطالعات شاخص   باشد و در نهايت مي      مي... كار و 

هاي كلي    دهد در تدقيق يافته     هاي پادار را تحت پوشش قرار مي        اين نوع نظارت، درصد بااليي از پروژه      

  .توان اطالعات كالن مديريتي را با توجه به اهداف مورد نظر بدست آورد موثر بوده و براساس آن مي
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وه بر اطالعات مورد اسـتفاده در نظـارت مـديريتي بـه     در اين سطح از نظارت عال   : نظارت تفصيلي    ‐

جزييات بيشتري همچون هدف، سوابق، مشخصات فني و پيشرفت كار، اعتبارات و مشكالت اجرايي و               

در واقع با ايـن نـوع نظـارت         . شود  ارائه راهكاري مناسب در جهت حل مسائل در روند اجرا پرداخته مي           

هـاي اجرايـي كـه در نظـارت             ها و نيـز دسـتگاه       ن بخش هاي كال   عوامل عدم تحقق اهداف و شاخص     

توانـد در اصـالح       شود و انعكاس بـه موقـع آنهـا مـي            مديريتي مورد اشاره قرار گرفته بود، شناسايي مي       

 .گذار باشد هاي اجرايي تاثير برنامه

  

  :مراحل نظارت 

برداري خاتمـه      به مرحله بهره   با توجه به دوره عمر يك پروژه كه از مرحله تعريف و پيدايش آن آغاز شده و                

اي در سه مرحله نظارت قبـل از اجـرا، نظـارت حـين اجـرا و                   هاي سرمايه    دارايي  هاي تملك   يابد نظارت طرح    مي

  :باشند شود كه به صورت زير مي  مينظارت پس از اجرا انجام

  

   نظارت قبل از اجرا‐۱

تواند منجر به نتـايج مناسـبي در          ها مي    پروژه فرآيند هدفمند نظارت در مراحل تعريف و قبل از اجرايي شدن          

ها مورد توجه قـرار دارد كـه بـه طـور      به لحاظ قانوني نيز اين مرحله از پروژه. برداري گردد مراحل اجرايي و بهره 

 قانون برنامه چهارم توسعه اقتـصادي، اجتمـاعي و   ۳۲ قانون برنامه سوم و ماده ۶۱توان به بند ب ماده     نمونه مي 

توان به انجام مطالعات توجيه فنـي،   از جمله محورهايي كه اين مواد مورد توجه قرار داده مي     . اشاره كرد فرهنگي  

محيطي و انجام مطالعات پايه و تفصيلي و حصول اطمينان از وجود اعتبار كافي قبـل                  اقتصادي، اجتماعي، زيست  

  .وداشاره نم... ها و از مبادله موافقتنامه، برآورد دقيق احجام پروژه

  :توان سه محور كلي زير را مورد توجه قرار داد  ارت ميدر اين مرحله از نظ

 قانون برنامه   ۶۱همچون بند ب ماده     (هاي جديد     بررسي ميزان اثربخشي مواد قانوني در خصوص پروژه        ‐

ها و راهبردهاي منتج شده از آنهـا بـه منظـور اصـالح و      با توجه به هدف)  برنامه چهارم  ۳۲سوم و ماده    

  .هاي مناسب ها و سياست هبود ضوابط و مقررات و ارائه برنامهب
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اي  هـاي سـرمايه     هاي تملك دارايي    مديريت بر تهيه و تدوين فرآيندها از مرحله پيدايش تا انتخاب طرح            ‐

 .با توجه به الزامات مقرر در سند ملي آمايش سرزمين و اسناد ملي توسعه بخشي، توسعه استاني و ويژه

هاي اجرايي در جهت رعايت هرچه بيشتر ضوابط و مقررات مرتبط با مرحلـه                د دستگاه نظارت بر عملكر   ‐

 .ها تعريف پروژه

 
   نظارت حين اجرا‐۲

تواند راهگشاي حـل مـسائل و مـشكالت           هاي عمراني از مواردي است كه مي        نظارت در حين اجراي پروژه    

... اي و    عملكـرد مـالي، فنـي، برنامـه        در اين مرحلـه، ميـزان رعايـت ضـوابط و مقـررات فنـي،              . روي باشد   پيش

هـا و   هـاي اجرايـي عملكـرد بخـش     گيرد كه عالوه بر دستگاه هاي اجرايي مورد كنترل و نظارت قرار مي     دستگاه

هاي هـر يـك از        براين اساس ميزان انحراف از اهداف اوليه، وضعيت شاخص        . فصول مختلف نيز مورد نظر است     

هاي عمرانـي بـا توجـه بـه سـطوح مختلـف               ور و مسائل و مشكالت پروژه     هاي اجرايي در مقايسه با كش       دستگاه

  .گيرد نظارت، مورد بررسي قرار مي

  

  )برداري شده هاي بهره ها و پروژه طرح( نظارت پس از اجرا ‐۳

هاي واقعي كشور تعريف شوند       اي با توجه به نيازها و خواسته        هاي سرمايه   هاي تملك دارايي    نكه طرح براي آ 

هاي اقتصادي، اجتماعي و      هاي مختلف در عرصه     ريزي دقيق، منسجم و جامع براساس چالش        نيازمند ارائه برنامه  

كـار    دهاي حاصـل از نظـارت در آن بـه         تواند مؤثر واقع گردد كه بازخور       ريزي نيز زماني مي     برنامه. فرهنگي است 

بـرداري شـده بايـستي بـا اعمـال نظـارت              هاي بهره   از اين روي جهت كنترل ميزان اثربخشي پروژه       . گرفته شود 

  :باشد  در اين مرحله از نظارت دو هدف كلي مد نظر مي. هدفمند به آن نائل گرديد

ـ         هاي بهره   بررسي ميزان اثربخشي پروژه    ‐ بينـي شـده در قـوانين     ه اهـداف پـيش    برداري شده بـا توجـه ب

  .هاي مبادله شده ساله، قانون بودجه در هر سال و موافقتنامه هاي پنج برنامه

بـرداري شـده بـه        هاي بهـره    ها و پروژه    بررسي اثربخشي و كارايي فرآيندهاي تدوين شده در حوزه طرح          ‐

 .هاي ايجاد شده منظور  استفاده بهينه از ظرفيت
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  :اركان اجراي نظارت 

اي دو عامل درون سازماني و برون سازماني نقـش مهمـي را               هاي سرمايه   هاي تملك دارايي    در نظارت طرح  

هاي اجرايي هستند كه بايستي مطابق مـاده          عامل برون سازماني، دستگاه   . كنند  در تهيه و توليد اطالعات ايفا مي      

ـ               ۳۵ ه عمـل آورده و اطالعـات الزم را بـه      قانون برنامه و بودجه در پيشرفت طرح هاي عمراني مراقبـت دائـم ب

ريزي كشور ارسال نمايند و كليه تسهيالت و همكاري الزم بـراي نظـارت و ارزشـيابي                   سازمان مديريت و برنامه   

  .ها را از هر حيث فراهم سازند سازمان بر نتايج اجراي طرح

، دفتـر   انها، دفـاتر بخـشي    ريزي اسـت    سازماني به طور عمده شامل سازمان مديريت و برنامه          هاي درون   مولفه

  .ها است  و دفتر نظارت و ارزيابي طرحها تلفيق و هماهنگي امور بودجه، دفتر توسعه و هماهنگي امور استان

هاي عمراني را بر عهده دارند، به منظور رفع           ريزي طرح   ريزي و بودجه    دفاتر بخشي همچنانكه وظيفه برنامه    

هـاي    ا و نيز كنترل اطالعات نظارتي با توجه به سيستم نظارت طرح           ه  مشكالت اجرايي و اطالع از شرايط پروژه      

  . دهند ربط را مورد بازديد قرار مي هاي ذي هاي مربوط به بخش عمراني ملي، پروژه

هـا وظيفـه همـاهنگي نظـارت      دفتر تلفيق و هماهنگي امور بودجه ضمن نظارت بر امـر تنظـيم موافقتنامـه     

  . عهده داردعملياتي و مالي دفاتر بخشي را بر

هـاي زمـاني مشخـصي مـورد          هاي عمراني ملي را در دوره       ريزي استانها نيز پروژه     سازمان مديريت و برنامه   

ضـمن آنكـه در قبـال       . گـردد   هـاي عمرانـي ثبـت مـي         دهند و نتايج آن در سيستم نظارت طـرح          بازديد قرار مي  

  .سطح استان برعهده دارندهاي عمراني استاني وظيفه مديريت و هماهنگي نظارت را در   پروژه

در مورد تأييد معاونت فنـي سـازمان        هاي مشترك     ها وظيفه كنترل رويه     هماهنگي امور استان  توسعه و   دفتر  

  .ها را به عهده دارد ريزي استان هاي مديريت و برنامه سازمان

اهبـري امـر نظـارت      ها، وظيفـه هـدايت و ر        ها نيز عالوه بر بازديد ميداني پروژه        دفتر نظارت و ارزيابي طرح    

  .هاي عمراني را از ابعاد مختلف بر عهده دارد پروژه
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   اركان اجراي نظارت ‐۲نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ابزار نظارت 

هـا و   اي نيازمنـد وجـود زمينـه    هـاي سـرمايه   هاي تملك دارايـي  بحث نظارت و به خصوص نظارت بر طرح       

در ايـن مقولـه عـواملي همچـون         . باشد  هاي مورد نياز مي     يسازوكارهاي الزم در تهيه اطالعات نظارتي و خروج       

  .افزاري نقش به سزايي دارند هاي نظارت و امكانات نرم ها، دستورالعمل فرم، ها  نيروي انساني، گزارش

نيروي انساني، شامل كارشناسان شاغل در اركان دروني و بيروني نظارت و نيز اشـخاص حقيقـي و يـا                     ‐

  .باشد گيرد، مي ق امر نظارت حسب مورد به كار ميحقوقي كه سازمان جهت تحق

هـاي مـرتبط بـا        هـا و فـرم      هاي نظارتي شامل طيف وسيعي از گـزارش         ها و دستورالعمل    ها، فرم   گزارش ‐

هاي نظارتي تهيه و      باشد كه براساس دستورالعمل     در سراسر كشور مي   ) ملي و استاني  (هاي عمراني     طرح

 .گردد يا تكميل مي

دفتر تلفيق و 
هماهنگي امور 

 بودجه

 دفتر نظارت 
و ارزيابي 

 ها طرح
 

دفاتر 
 بخشي

  

مديريت  سازمان
ريزي  و برنامه

 استانها

دفتر توسعه و 
هماهنگي امور 

 ها استان

دستگاه 
  اجرايي

دستگاه 
برد بهره

مهندسين 

 مشاور

  عوامل بيروني

 عوامل دروني
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. هـا خواهـد داشـت       نحوه دريافت اطالعات تاثير زيـادي بـر روي دقـت داده           " قطعا :زارياف  امكانات نرم  ‐

ايـن  . باشـد   بـه صـورت عينـي مـي       ) ملي و استاني  (هاي عمراني     همچنين كسب اطالعات كالن پروژه    

هاي بازديد شده در سراسر كشور و در دوره زماني مشخصي             بندي از نتايج پروژه     اطالعات ماحصل جمع  

ها با    هاي عمراني ملي، دفتر نظارت و ارزيابي طرح         در پروسه تهيه اطالعات نظارتي پروژه     . از سال است  

هـاي عمرانـي      ريزي كشور از طريق سيستم نظارتي طرح        همكاري كارشناسان سازمان مديريت و برنامه     

ملي و با توجه به دسـتورالعمل تهيـه اطالعـات نظـارتي كـه همـه سـاله توسـط سـازمان مـديريت و                          

آوري و كنترل اطالعـات نظـارتي كـرده و آنهـا را مـورد                 شود، اقدام به جمع     ريزي كشور تهيه مي     هبرنام

در ايـن رهگـذر بـه منظـور تـصحيح هرچـه بيـشتر اطالعـات نظـارتي                   . دهد  تلفيق و پردازش قرار مي    

ستم ها، اطالعات مذكور از طريق سي       هاي عمراني ملي و آگاهي از شرايط اجرايي هر يك از پروژه             پروژه

هـاي اسـتاني،      در خصوص پروژه  . گيرد  هاي عمراني ملي در اختيار دفاتر بخشي نيز قرار مي           نظارت طرح 

ريزي استانها با توجه به دستورالعمل تهيه اطالعات نظـارتي و پـس از كـسب                    سازمان مديريت و برنامه   

ا در سيـستم عمليـات      هاي اجرايي محلي نسبت به كنترل، تاييد و ثبت آنهـ            اطالعات نظارتي از دستگاه   

الذكر را به دفتر نظـارت و ارزيـابي           هاي عمراني استاني اقدام نموده و سپس اطالعات فوق          عمراني طرح 

  .نمايد ها مي ها ارسال و اين دفتر پس از دريافت اطالعات نظارتي اقدام به تلفيق و پردازش داده طرح

هـاي    ر در ارتباط با پايش اطالعات نظارتي طـرح        توجه به موارد اشاره شده نشانگر وجود دو رويكرد كلي زي          

  :اي است  هاي سرمايه  دارايي تملك

بندي نتـايج بازديـد از تـك تـك            ماهيت اطالعات كالن نظارتي به صورت عيني بوده و بر مبناي جمع            ‐

تر نمودن اطالعات نظارتي را در پـي          ها در سطح ملي و استاني استوار است كه اين موضوع واقعي             پروژه

  .رددا

بايـست مـورد توجـه قـرار          به منظور ارتقاء صحت اطالعات نظارتي، سيستم كنترل مجدد اطالعات مي           ‐

هـاي   ريزي اسـتانها، داده  گيرد كه عالوه بر كنترل اطالعات توسط كارشناسان سازمان مديريت و برنامه     

ازديد قـرار گرفتـه     اي مورد ب    ها به صورت نمونه     مذكور توسط دفاتر بخشي و دفتر نظارت و ارزيابي طرح         

البته در ارتباط بـا     . تا از صحيح بودن اطالعات ثبت شده در پرونده هاي اطالعاتي اطمينان حاصل شود             
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هاي نظـارت     هاي كنترلي نيز در درون سيستم       هاي فوق، برنامه    توان عالوه بر روش     كنترل اطالعات مي  

 .هاي عمراني تعبيه نمود طرح

 

  : ها و معيارهاي نظارت  روش

هـاي    از جملـه روش   . گيرنـد   ها به چه نحوه مورد نظارت قرار مـي          ظور از روش نظارت آن است كه پروژه       من

توان به حضور در محل اجراي پروژه اشاره نمود كـه در حـين                اي مي   هاي سرمايه   هاي تملك دارايي    نظارت طرح 

در جلـسات برگـزار     ...)  پيمانكار دستگاه اجرايي، مشاور،  (هاي عوامل اجرايي طرح       بازديد پروژه و براساس گزارش    

  .گردد دريافت مي...) عملياتي، فني، مالي و (شده اطالعات مورد نياز با توجه به نوع نظارت 

هاي بازديد شده با چه معيار و اسـتانداردي مـورد نظـارت               منظور از معيارهاي نظارت نيز آن است كه پروژه        

هـاي مـرتبط بـا نظـام فنـي و             ها و دستورالعمل    ابط، بخشنامه در حالت كلي اين معيارها شامل ضو      . گيرد  قرار مي 

با توجه بـه  . باشد مي... ها و   ساله توسعه، قوانين بودجه، موافقتنامه      هاي پنج   هاي عمراني كشور، برنامه     اجرايي طرح 

انـي  هاي عمر   هاي اجرايي پروژه    ريزي كشور و دستگاه     مستندات اشاره شده، كارشناسان سازمان مديريت و برنامه       

  .دهند را مورد بازديد قرار مي

  

  :ارزشيابي 

هـا و ضـوابط و اسـتانداردهاي          ها با هدف    ها و طرح      سنجش و داوري عملكرد برنامه    «ارزشيابي عبارتست از    

  .»ها بيني شده از قبل و شناخت و تحليل آثار اقتصادي و اجتماعي اجراي برنامه پيش

در واقـع ارزشـيابي محـصول    . واره در كنار يكديگر قرار دارنـد     اي هستند كه هم     ارزشيابي و نظارت دو مؤلفه    

هاي اجرايي از عوامل تاثيرگذار در هدفمند  ارزشيابي دستگاه. هاي مختلف است    عملكرد نظارتي سازمان در زمينه    

هاي عمراني به معنـاي سـنجش         هاي اجرايي در اجراي پروژه      ارزشيابي عملكرد دستگاه  . نمودن نظارت مي باشد   

هاي مورد استفاده مديريت مربوط به مراحـل اجـراي            ها و تصميم    ي، اقتصادي بودن و اثربخشي كليه روش      كاراي

هـاي عمرانـي كـشور در         برداري از طرح و پـروژه       بيني، تدوين، تصويب، اجرا، تكميل و بهره        وظايف شامل پيش  

به عبارتي به فرآيند سـنجش و       . شدبا  كنند، مي   هاي اجرايي كه به نحوي از اعتبارات عمومي استفاده مي             دستگاه



 

  »۱۳«

مهمترين هدفي كه در . شود هاي اجرايي با رويكردهاي مورد نظر، ارزشيابي گفته مي    گيري عملكرد دستگاه    اندازه

هـا اسـت كـه در قالـب آن            شود مبتني بر رشد، توسعه و بهبـود ظرفيـت           هاي اجرايي دنبال مي     ارزشيابي دستگاه 

گيـرد و از ايـن روي باعـث اسـتفاده بهينـه از منـابع                  گيري قرار مي     اندازه موضوعات و محورهاي مختلفي مورد    

هاي اجرايي نيز موضوعاتي همچون كيفيت اجرا، مدت اجرا، قيمـت               در بررسي عملكرد عمراني دستگاه    . شود  مي

  .گيرد هاي تاثيرگذار مورد توجه قرار مي تمام شده، ميزان موفقيت در تحقق اهداف و ساير مؤلفه

اي بـه   هـاي سـرمايه   هاي تملك دارايـي  ابي عملكرد مهندسين مشاور و نيز پيمانكاران مربوط به طرح        ارزشي

صورت مستمر به منظور ارتقاء سطح عملكرد مشاورين و پيمانكاران و نيز اعمال نتايج عملكـرد آنـان در تعيـين         

دائمـي باعـث ارتقـاء سـطح     گيرد و در نهايت ايـن ارزشـيابي    بندي از سوي سازمان صورت مي      صالحيت و رتبه  

  .اي خواهد شد هاي سرمايه هاي تملك دارايي نظارت بر طرح

  

  

  :فرآيندهاي ارزشيابي 

در بحـث ارزشـيابي بايـستي      . اي از اقدامات در كنار يكديگر مي باشـد          منظور از فرآيند انجام دادن مجموعه     

  :باشد  شرح زير مي مراحل مختلفي طي شود تا بتوان آن را عملي نمود كه اين فرآيندها به

  

  هاي ارزشيابي  تدوين و تنظيم شاخص‐۱

هاي توسـعه،   هاي كلي در قوانين برنامه  اي براساس اهداف و سياست هاي سرمايه   هاي تملك دارايي    شاخص

هـاي عمرانـي    ها و ضوابط مرتبط با نظام فنـي و اجرايـي طـرح    نامه، دستورالعمل  قوانين بودجه در هر سال، آيين     

توان محورهاي كلي را از موارد اشاره شده استنتاج نموده و به صورت معيـار                 براين اساس مي  . وار است كشور است 

ها و      هاي اجرايي را به سمت سياست       توان سمت و سوي عملكرد دستگاه       يا شاخص در آورد كه با توجه به آن مي         

بـه صـورت    " مراني آنكه عمـدتا   هاي ع   نكته قابل توجه در خصوص شاخص     . بيني شده سوق داد     هاي پيش   برنامه

  .باشد گرا مي نتيجه



 

  »۱۴«

   تدوين و برقراري معيارهاي استاندارد عملكرد‐۲

هاي اجرايي مورد قضاوت و كنتـرل قـرار گيـرد بايـستي               براي آنكه ميزان موفقيت عملكرد عمراني دستگاه      

زان تحقـق اهـداف در      ها، عملكرد هر موضوعي بـا اسـتاندارد آن مقايـسه شـده و ميـ                 براي تعيين اندازه شاخص   

هاي اجرايـي     از اين روي وجود استانداردها در ارزشيابي عملكرد عمراني دستگاه         . هاي مشخص تعيين گردد     زمينه

هاي مـصوب و   البته بايستي توجه داشت واژه استاندارد عام بوده و مواردي همچون اهداف، برنامه       . ضروري است 

تـوان    اي مـي    هـاي سـرمايه     مله استانداردهايي كه در طرح تملك دارايي      از ج . گيرد  ها را نيز در بر مي       بيني  يا پيش 

  :در اين بند آمده .  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است۳۱اشاره كرد، بند و ماده 

بـراي تعيـين دقيـق عملكـرد        » اي  هاي سـرمايه    هاي تملك دارايي    استاندارد ملي حسابداري طرح   « تدوين  

وري در هـر      هاي بهـره    ها براساس شاخص    گذاري بخش عمومي و تعيين قيمت تمام شده طرح          ي سرمايه حسابها

  .بخش و اعمال مديريت ارزش در آنها

  

  عملكرد واقعي) گيري اندازه( سنجش ‐۳

كارشناسان سـازمان مـديريت و      . هاي عمراني در سطح كشور است       اين مرحله مرتبط با بحث نظارت پروژه      

بـا  (هاي عمراني     هاي اجرايي براساس تخصص و تجربه خود نسبت به ارزيابي پروژه            شور و دستگاه  ريزي ك   برنامه

در . آورند اقدام بعمل مي) هايي مربوطه، نحوه تكميل آن مشخص شده هايي كه در قالب دستورالعمل توجه به فرم

البته . مورد توجه قرار گرفته است    ها و معيارهاي نظارت       اين ارتباط عالوه بر نحوه اخذ اطالعات مورد نظر، روش         

  .ها و اطالعات نظارتي بيافزايد تواند بر ارتقاء داده ها مي هاي مرتبط با نحوه ارزيابي ها و دوره وجود آموزش

  

   مقايسه عملكرد با استانداردهاي هر شاخص‐۴

ريزي كـشور     هدر اين مرحله نتايج حاصل از سنجش عملكرد كه توسط كارشناسان سازمان مديريت و برنام              

مقايسه شـده و ميـزان موفقيـت هـر يـك از             ... هاي مصوب و    اند، با استانداردها و برنامه        مورد ارزيابي قرار گرفته   

  .شود هاي اجرايي تعيين مي هاي دستگاه شاخص

  



 

  »۱۵«

  

  :هاي ارزشيابي  تكنيك

امتيـازدهي بـه    بنـدي و      هاي مختلف ارزشيابي، براي برخورد علمي با بحـث رتبـه            بررسي و انتخاب تكنيك   

هـا، فرآينـد تحليـل سلـسله       يكي از ايـن تكنيـك  . باشد  هاي اجرايي از جمله موضوعات مهم مي        عملكرد دستگاه 

  . باشد كه شرح آن در پيوست شماره دو آورده شده است مراتبي مي

  

  :اثربخشي نظارت و ارزشيابي 

هـا در   اقـع وقتـي اهـداف و افـق    در و. اثر بخشي به عنوان يك شاخص نيل به اهداف سازماني مطرح است 

هاي اجرايي و     ها و سياست    شود نيازمند وجود برنامه     هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ترسيم مي         بخش

، ماده  ۳۴هاي عمراني به مواد مختلفي همچون ماده          همچنانكه اشاره شده، در حوزه نظارت پروژه      . عملياتي است 

در جهت تحقـق    . ساله توسعه اشاره شده است      هاي پنج   دجه ونيز قوانين برنامه    در قانون برنامه و بو     ۳۷ و ماده    ۳۵

" قطعـا . باشـد   هايي نيز تعريف شده است كه بالطبع در جهت رسيدن بـه اهـداف قـانوني مـي                   مواد مذكور فعاليت  

آنكـه  بـراي  . بينـي شـده نائـل گـردد     تواند به تحقق اهـداف پـيش      ها مي   ريزي  ها و برنامه    انتخاب مناسب فعاليت  

هـاي عمرانـي همـواره ميـزان      باشد در نظارت و ارزيابي طرح ها تا چه حد تاثيرگذار مي مشخص شود اين فعاليت  

  .هاي نظارت ارتقاء يابد گيرد تا از اين طريق خروجي اثربخشي وظايف نظارتي مورد بررسي قرار مي

  



 

  »۱۶«

   سيستم اثربخشي نظارت عمراني‐۳نمودار 

  

  

  

انوني نظارت بر مستندات ق
 هاي عمراني طرح

 

 اهداف ترسيم شده

  ها  برنامه
 هاي اجرايي و سياست

  وظايف تعريف شده 
 در نظارت عمراني

  ۱فعاليت  ۲فعاليت kفعاليت

  بررسي ميزان 
 ها اثربخشي فعاليت

 

  .باشد اثر بخش مي
 

  تحقق اهداف نظارت

  

  .باشد اثربخش نمي

   هاي اجرايي اصالح برنامه
 و وظايف



 

  »۱۷«

يعنـي آنكـه    . هاي نظارتي به درستي تعريف شوند اثربخش خواهد بـود           ور، اگر فعاليت  با توجه به نمودار مذك    

هـاي اجرايـي و       تواند ميزان تحقـق اهـداف برنامـه، سياسـت           اي تعريف شده كه مي      هاي نظارتي به گونه     فعاليت

ضـمن آنكـه    . دباش  ريزي مستمر     ها را به درستي منعكس نمايد و در راستاي نهادينه كردن برنامه             مشكالت پروژه 

  .نتايج آن بايستي ارتقاي كيفيت عملكرد عمراني را به دنبال داشته باشد

 

  :ضمانت اجرايي نظارت و ارزشيابي

هـاي پنجـساله و قـوانين بودجـه      به طور كلي نظارت و ارزشيابي وقتي به هدف اصلي آن كه تحقق برنامـه          

ني و اختياراتي كه به واسطه آن به اركان اجرايـي           هاي اجرايي قانو    باشد منتهي خواهد شد كه ضمانت       ساليانه مي 

  .گردد به روشني تعريف شده باشد نظارت واگذار مي

مستندات موجود قانوني نظارت كه پيش از اين به آن اشاره شد ضمانت اجرايي امـر نظـارت و ارزشـيابي را                      

انـداز نيـاز بـه     و يـا سـند چـشم   چنانچه در راستاي نيل به اهداف مصرح در برنامه چهارم توسـعه            . كند  تأمين مي 

  .تغييرات در قوانين و مقررات باشد، اين كارگروه موضوع را بررسي و پيشنهاد الزم را ارايه خواهد نمود

  


