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  ِهقده 

بْبـَد   ،ایرضد پَ يیتأه یالتلاد هماٍهت یول یّا اػتیػ ّذف

بـِ اّـداس سـٌد     یابیدسـت ٍ  یهقاٍهـت اقتصـاد   یّـا  ضاخص

تَػظ سّثش  29/11/1392 خیدس تاس ّا ایي ػیاػت .تاؿذ یه اًداز چطن
 . اتالؽ ؿذتِ لَُ هجشیِ، همٌٌِ ٍ لضائیِ هؼظن اًمالب 

ّ  یتیشا  ِیی دس لیَُ هجش  ییی اجشا یّا الذاماّن   یاجیشا  یػیاهاًذ
 لیی سّثش هؼظن اًمالب تِ ؿیش  ر  یاتالغ یالتلاد هماٍهت یّا اػتیػ
 :تاؿذ یه

 179062ًاهیِ ؿیواسُ   یعی  شاىیی ا یجوْیَسی اػیاله   سیاػت -1
 یسا هؼییلَر ػییاهاًذّ جوْییَس غیییی، هؼییاٍى اٍر س1/12/1392هییَس 

 ًوَدًذ.  یالتلاد هماٍهت یول یّا اػتیدس ساتغِ تا ػ ؼتِیالذاهات تا
  اتالؽ 15 یع 10/12/1392دس هَس   جوَْس غییهؼاٍى اٍر س  -2

ّش دػتگاُ سا  فیتىال ،یهل تیاهٌ یػال یهشتثظ ٍ ؿَسا یّا تِ دػتگاُ
سا هؼیلَر   جوَْس غیسئ یٍ ًظاست ساّثشد یضیس ٍ هؼاًٍت تشًاهِ يییتؼ
 ًوَدًذ.  ییاجشا یّا تشًاهِ ِیٍ تْ كیتلف

ػٌَاى هشجیغ  تِ  «ؿَسای التلاد» 1393ػار  فشٍسدیي هاُدس  -3
ؿیَسای  هلیَتات   .ّای التلاد همیاٍهتی تؼیییي دشدییذ    تلَیة تشًاهِ

ٍ  ّیا  اػیت یهجوَػیِ اّیذاف، ػ  »تحت ػٌَاى   ای دس هجوَػِالتلاد 
)هتي  هٌتـش دشدیذ 1393دس تاتؼتاى ػار  «یالتلاد هماٍهت یّا تشًاهِ

سیضی وـیَس   واهل وتاب هضتَس اص عشیك ٍتگاُ ػاصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ
  .ل دػتشػی اػت(لات

سّثیش   هٌَیاتػتاد فشهاًذّی التلاد هماٍهتی دس جْت اجشای  -4
   ِ ّیی هیَس    52442/ت85001ؿیواسُ   هؼظن اًمالب تیش اػیاع هلیَت

ٍصیشاى تِ سیاػت هؼاٍى اٍر سییغ جوَْس تـیىیل   ّیلت 31/6/1394
 تشدضاس ًوَدُ اػت ٍ اص جولِ جلؼات هتؼذدیتاوٌَى ػتاد هضتَس  .دشدیذ

التلیاد  ّیای   ّیا ٍ ریشٍطُ   ، عیش  یهلی  یّا تشًاهِآى تلَیة  هلَتات
 اػت. یهماٍهت



 

 

 

ایي هجوَػیِ تیا ّیذف دػتشػیی آػیاى تیِ هؼیتٌذات اجشاییی         
تَػیظ  هجلیذ جیثیی   یه ّای ولی التلاد هماٍهتی تِ كَست  ػیاػت

 تذٍیي دشدیذ. دتیشخاًِ ػتاد فشهاًذّی التلاد هماٍهتی 
ىاساى ػاصهاى هذیشیت ٍ ولیِ ّوػپاع ٍ تمذیش اص ضوي دس رایاى 

ّای ؿایؼتِ تِ  تالؽتِ خاعش ّای اجشایی  دػتگاٍُ سیضی وـَس  تشًاهِ
 ّای ولی التلاد همیاٍهتی،  دس ساػتای تحمك اّذاف ػیاػتػول آهذُ 

ٍ ػیایش ػضیضاًیی ویِ     واسآفشیٌیاى ، اص ولیِ كاحثٌظشاى، اػاتیذ داًـگاُ
ًمغیِ  تماضیا داسد   دغذغِ ریـشفت ٍ اػتالی اییشاى اػیالهی سا داسًیذ،   

ِ اجشای ّشچِ تْتش  ًظشات ٍ ریـٌْادات خَد سا دس ساتغِ تا  یّیا  تشًاهی
اهَس ؿیَسای التلیاد ٍ   »تِ ، یالتلاد هماٍهتّای  ّا ٍ رشٍطُ ، عش یهل

 .سیضی وـَس هٌؼىغ ًوایٌذ ػاصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ «التلاد هماٍهتی
                                           
 فرّاد دشپسٌد           

 ٍ بَدجِ ٍ  هعاٍى ّواٌّگی برًاهِ                 

 دبیر ستاد فرهاًدّی اقتصاد هقاٍهتی                            

1395 بْار               
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  اقتصاد  صیٍ پا طبردیپ کپارچِیًظام

 (اـپـیـ)ً یهقاٍهت

                تعاریف پایه                                                                                                                  

 تعاریف پایِ عبارتٌد از:

 :داًؾ  -3هشدهی تَدى  -2ػذالت تٌیاًی  -1 رٍیکردّای اقتصاد هقاٍهتی

 شائی.تشًٍگ -5دسًٍضائی  -4تٌیاًی 

 ّایی اػت وِ اص ػَی سّثش  ػیاػت ّای کلی اقتصاد هقاٍهتی: سیاست

هؼظن اًمالب اتالؽ ؿذُ اػت ٍ حاون تش توام تشًاهِ ّا، عش  ّا، رشٍطُ ّا ٍ 
 اّذاف دػتگاُ ّای اجشایی خَاّذ تَد.

  :)ؿاهل ؿثىِ ای اص ًیپا)ًظام یکپارچِ پیطبرد ٍ پایص اقتصاد هقاٍهتی

ّا ٍ ػیؼتن ّای اعالػاتی رـتیثاى فشآیٌذ ّذف دزاسی،  اهًِ افشاد ولیذی، ًظام
تؼشیف عش  ّا ٍ رشٍطُ ّا، رایؾ ریـشفت رشٍطُ ّا، یاددیشی، اكال  ٍ 

 سٍصآهذػاصی سا تش ػْذُ داسد. 
 ُخاًِ ّا، ػاصهاى ّا ٍ ؿشوت ّای دٍلتی،  تِ توام ٍصاستّای اجرایی:  دستگا

 دػتگاُ اجشایی دفتِ خَاّذ ؿذ. 

  :ایي ػٌذ ؿاهل اّذاف ووی تشًاهِ ّای هلی ٍ سٌد اّداس راّبردی کوی

 ػالِ ّؼتٌذ.  10ٍ  5، 2عش  ّا دس افك ّای 

 ُتِ رشٍطُ هَجَدیت ٍ اػتثاس هی رشٍطُ هٌـَسػٌذ  ّا: سٌد هٌطَر پرٍش ،

دس هَسد اّذاف، هحذٍدُ، ریٌفؼاى، فاصّا ٍ ػاختاس ؿىؼت هٌـَس رشٍطُ . تخـذ
تَدُ ٍ دس ػیي حار « هفیذ»ٍ « هختلش»تایذ ی وٌذ. واس رشٍطُ كحثت ه

تْیِ دشدد. ایي ػٌذ تایذ دس دػتشع ولیِ ریٌفؼاى ولیذی لشاس دیشد، تا « واهل»
 ، هحذٍدُ ٍ خشٍجی ّایًؼثت تِ اعالػات ولی ٍ اّذاف هـتشنیه دیذداُ 

 ٍجَد داؿتِ تاؿذ.رشٍطُ 

 :)ای ریـثشد، ایي ػتاد تش ستاد فرهاًدّی اقتصاد هقاٍهتی );ستاد

ّواٌّگی ٍ ًظاست ػالیِ تش تشًاهِ ّای التلاد هماٍهتی تـىیل ؿذُ اػت ٍ 
 سیاػت آى تش ػْذُ هؼاٍى اٍر هحتشم سییغ جوَْس اػت.

  :)ًِدتیشخاًِ ػتاد دبیرخاًِ ستاد فرهاًدّی اقتصاد هقاٍهتی );دبیرخا

صهاى( سیضی وـَس );ػا فشهاًذّی التلاد هماٍهتی دس ػاصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ
 تـىیل ؿذُ اػت ٍ هتَلی ًیپا اػت.
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 اهداف استقرار نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد هقاوهتی                                       

 ًیپا، یه ًظام ػادُ، چاته ٍ هَثش اػت ٍ اّذاف ًیپا ػثاستٌذ اص:  

ّای التلاد  وؼة اعویٌاى اص تثذیل ٍ تشجواى دسػت ػیاػت .1
 ّا ّا ٍ رشٍطُ ّا، عش  هماٍهتی تِ تشًاهِ

حلَر اعویٌاى اص كحت اّذاف ٍ تشًاهِ ّا )وؼة اعویٌاى اص  .2
 ایٌىِ ساُ دسػتی سا عی هی وٌین؟ یا ًِ؟(

حلَر اعویٌاى اص تحمك اّذاف )وؼة اعویٌاى اص ایٌىِ ساُ سا  .3
 تِ دسػتی عی هی وٌین یا ًِ؟(

هلی یا اّذاف ًْایی تِ سٍص وشدى رشٍطُ ّا، اّذاف تشًاهِ ّای  .4
 )دس كَست ًیاص(

 تاصتخلیق هٌاتغ )دس كَست ًیاص( .5

  ػٌذ اّذاف ووی ٍ رشٍطُ ّای ػولیاتی ّش ؿؾ هاُ سٍصآهذ هی ؿَد ٍ دسكذ
 تحمك ایي اّذاف ووی ٍ الذاهات ساّثشدی تِ كَست ػِ هاِّ، اسصیاتی هی ؿَد.

 یاػت ّای هذر اكلی ًیپا تش اػاع یه سٍیىشد آتـاسی اًجام هی ؿَد. اص ػ
 التلاد هماٍهتی آغاص هی ؿَد ٍ تِ رشٍطُ ّای ػولیاتی هی سػذ. 
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 فرآیٌد ًیپا

 فشآیٌذ ًیپا ؿاهل هشاحل اكلی ٍ ػادُ صیش اػت: 

1 

طراحی ي تصًیب 
بروبمٍ َبی ملی ي 

ضبخص مقبيمت 
 اقتصبدی

 تذٍیي تشًاهِ ّای هلی 

 تذٍیي ؿاخق هماٍهت التلادی 

  ِسٍػای تشًاهِ ّای اتالؽ تشًاهِ ّای هلی ت
 هلی

 تؼییي اػضای واسدشٍُ تشًاهِ هلی 

2 

طراحی ي تصًیب 
اَداف راَبردی کمی 

بروبمٍ َبی ملی ي 
 َب طرح

  تذٍیي ٍ تلَیة اّذاف ووی ساّثشدی ّش
 تشًاهِ هلی 

 تذٍیي عش  ّای صیشهجوَػِ ّش تشًاهِ هلی 

  تذٍیي ٍ تلَیة اّذاف ووی ساّثشدی ّش
 عش 

طراحی ي تصًیب  3
 َب مىطًر پريشٌ

  ِدسیافت ریـٌْاد رشٍطُ ّای صیشهجوَػ
 عش  ّای هلی

  تذٍیي ٍ تلَیة اّذاف ووی ساّثشدی ّش
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 رشٍطُ هلی

 ُتلَیة هٌـَس رشٍط 

4 
مبَبوٍ تحقق پبیص سٍ

اَداف ي پیطرفت 
 پريشٌ َب 

 ّای تحمك اّذاف ٍ دضاسؽ دسیافت دضاسؽ
 ریـشفت رشٍطُ ّا اص عشیك ػاهاًِ ًیپا

 اّذاف ًْایی، ؿاخق) ػغح 5 دس رایؾ 
  (ّا رشٍطُ ریـشفت ٍ رشٍطُ عش ، تشًاهِ،

  ساػتی آصهایی دضاسؽ ّای ریـشفت ٍ تحمك
 ، فیضیىی-حضَسی/تاصدیذی وٌتشر تا سٍؽ
 ،(ریٌفؼاى اص رشػؾ) دسجِ 360 وٌتشر سٍؽ
 افىاس عشیك اص) اجتواػی وٌتشر سٍؽ

 سٍؽ دػتاٍسد، وٌتشر سٍؽ ٍ( ػوَهی
 ػویك -تلادفی وٌتشر

  تجوؼیغ ٍ تاییذ دضاسؽ ّای ریـشفت اّذاف
 ٍ تحمك اّذاف

تحلیل وتبیج برآمدٌ از  5
 عمل

  ٍ تشسػی ٍ تحلیل ؿىاف ّا )ػذم تَفیك ّا
 تَفیمات ػولىشدی(

 رشٍطُ( خشٍجی) اّذاف اكال  اسایِ ریـٌْاد 
تش هثٌای سیـِ  (ٍسٍدی) هٌاتغ( فؼالیت) ّا

یاتی ػذم ریـشفت عثك تشًاهِ سیضی ٍ ّذف 
 دزاسی

تعییه پبداش متىبسب  6
 عملکرد   بب 

  هتٌاػة تا ػولىشد هحمك دس لثار ػولىشد
تشًاهِ سیضی ؿذُ، راداؽ ٍ تٌثیِ كَست 

 خَاّذ دشفت.

7 
ريز رسبوی  بٍ

پًرتفلیًی اَداف ي 
 پريشٌ َب

 تغییش هٌـَس رشٍطُ ّا 

  ُّای جذیذعشاحی رشٍط 

  اضافِ وشدى عش  ّای جذیذ یا تشًاهِ ّای
 هلی جذیذ

 تغییش هٌاتغ رشٍطُ ّا 

 تغییش ّذف دزاسی ّا 
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 تقسین کار بیي ستاد، دبیرخاًِ، رٍسای برًاهِ ّا، هسٍَلیي طرح ّا، هجریاى پرٍشُ ّا

ستبد فرمبودَی اقتصبد 

 مقبيمتی

 تلَیة ؿاخق التلاد هماٍهتی

ساّثشدی تلَیة اّذاف ووی 

 تشًاهِ ّای هلی

تلَیة اّذاف ووی ساّثشدی 

 عش  ّا

تلَیة اّذاف ووی ساّثشدی 

 رشٍطُ ّا

تلَیة ػٌاٍیي ٍ هٌـَس رشٍطُ 

 ّای ولیذی

تلَیة ریـٌْادّای اكالحی 

)اكال  دس اّذاف،تشًاهِ ّا، عش  

 ّا، رشٍطُ ّا ٍ هٌاتغ(

 تلَیة ریـٌْادّای تـَیك ٍ تٌثیِ

ی همام اسػار دضاسؿات تجویؼی تشا

 هؼظن سّثشی

 دبیرخبوٍ

سبزمبن مدیریت ي بروبمٍ 

 ریسی کطًر

ریـٌْاد ؿاخق التلاد 

 هماٍهتی

تاییذ اّذاف ووی ساّثشدی 

 تشًاهِ ّای هلی

تاییذ اّذاف ووی ساّثشدی عش  

 ّا

تاییذ اّذاف ووی ساّثشدی 

 رشٍطُ ّا

تاییذ ػٌاٍیي ٍ هٌـَس رشٍطُ 

 ّای ولیذی

تَدجِ اتلار اسصیاتی ػولىشد تِ 

 سیضی هثتٌی تش ػولىشد( )تَدجِ

اتلار اسصیاتی ػولىشد تِ 

اسصیاتی دػتگاّی )جـٌَاسُ 

 ؿْیذ سجایی(

اتلار اسصیاتی ػولىشد تِ راداؽ 

)ریـٌْاد تـَیك ٍ تٌثیِ تِ 

 ػتاد(

ػٌجؾ ٍ رایؾ تحمك ؿاخق 

 التلاد هماٍهتی 

 هماٍم تْیِ دضاسؽ دػتیاتی تِ

 التلاد ػاصی

تجویغ ٍ تاییذ ًْایی دضاسؽ ّای 

 ػولىشد عش  ّا ٍ اسػار تشای ػتاد 

تجویغ ٍ تاییذ ًْایی دضاسؽ ّای 

 ػولىشد رشٍطُ ّا ٍ اسػار تشای ػتاد

ساػتی آصهایی دضاسؽ ّا تش اػاع 

-سٍؽ وٌتشر تاصدیذی/حضَسی

دسجِ  360، سٍؽ وٌتشر  فیضیىی

، سٍؽ وٌتشر )رشػؾ اص ریٌفؼاى(

 فىاس ػوَهی( ٍاجتواػی )اص عشیك ا

سٍؽ وٌتشر دػتاٍسد، سٍؽ وٌتشر 

  ػویك -تلادفی

ٍ رایؾ تحمك اّذاف  1ػٌجؾ

 تشًاهِ ّای هلی

 ريسبی بروبمٍ َبی ملی

تشدضاسی ًـؼت ّای ّذفوٌذ ٍ 

 هٌظن واسدشٍُ هلی

تشدضاسی ًـؼت ّای ٍیظُ ٍ 

 هَسدی واسدشٍُ هلی

 راػخگَیی تِ دتیشخاًِ ػتاد

اسػار سػوی دضاسؽ ّای ػولىشد 

عش  ّا، رشٍطُ ّا ٍ تحمك اّذاف 

 ووی

                                                      
تشجیحا ػٌجؾ تحمك اّذاف تشًاهِ ّای هلی تا تَجِ تِ تؼذاد ون تش ػْذُ دتیشخاًِ تاؿذ  1

 وِ اص كحت دضاسؽ اعویٌاى تیـتشی حاكل ؿَد.
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ّواٌّگی تیي هؼٍَالى عش  

 ّا

تـىیل دتیشخاًِ تشًاهِ هلی 

)اًجام اهَس واسؿٌاػی لثل اص 

 ًـؼت ّای واسدشٍُ هلی(

 کبرگريٌ بروبمٍ َبی ملی

ریـٌْاد اّذاف ووی ساّثشدی 

 تشًاهِ ّای هلی

تاییذ اّذاف ووی ساّثشدی 

 رشٍطُ ّا

رشٍطُ  تاییذ ػٌاٍیي ٍ هٌـَس

 ّای ولیذی

 تاییذ دضاسؽ ّای ػولىشد عش  ّا

 تاییذ دضاسؽ ّای ػولىشد رشٍطُ ّا

تاییذ دضاسؽ ّای تحمك اّذاف 

 ووی

 مسًيالن طرح

دسخَاػت تـىیل ًـؼت ّای 

 ٍیظُ اص سٍػای تشًاهِ 

ریگیشی اجشای رشٍطُ ّای 

 هلَب

ًظاست هؼتوش تش اجشای رشٍطُ ّای 

 هلَب

 

مجریبن پريشٌ َب 

 )دستگبٌ َبی اجرایی(

 تذٍیي ٍ ریـٌْاد هٌـَس رشٍطُ

 ریـٌْاد اّذاف ووی رشٍطُ ّا

 اجشای رشٍطُ ّا

ّا تش  دضاسؽ ػِ هاِّ هٌظن رشٍطُ

 تٌذی اػاع تشًاهِ صهاى

 دضاسؽ هٌظن تحمك اّذاف رشٍطُ

َمکبران پريشٌ َب 

 اجرایی( َبی )دستگبٌ

ّوىاسی تا هجشیاى رشٍطُ دس 

 هٌاتغ ٍ ...اًجام اهَس، تاهیي 
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ستاد 

دبیرخاًِ 

 )سازهاى(

رییس 

برًاهِ هلی
کارگرٍُ برًاهِ 

 هلی
 هسٍَل طرح

هجری 

پرٍشُ

 گسارش پیطرفت پرٍشُ

بررسی ٍ تایید گسارش 

 عولکرد

راستی آزهایی گسارش عولکرد ٍ تحلیل 

 عولکرد ٍ پیطٌْادّای اصالحی

اصالحی ٍ گسارش تصَیب پیطٌْادّای 

 عولکرد

 فرآیٌد گسارش دّی پیطرفت پرٍشُ سِ هاِّ
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 راهنوای تنظین اهداف کوی راهبردی:

 دس اداهِ لَاػذ ٍ چاسچَب تذٍیي اّذاف ووی ساّثشدی تیاى ؿذُ اػت. 

 قواعد تدوین اهداف
ووی تِ كَست  ّذف یه ون دػت تایذ عش  ّش ٍ هلی تشًاهِ ّش اصای تِ .1

دیشی تیاى ؿًَذ. )تِ ػٌَاى ًوًَِ ًؼثت تشویثی لاتل اًذاصُّای ػادُ یا ؿاخق

 هالیات تِ تَلیذ ًاخالق هلی(.

 رزیش تاؿذ. اّذاف دس دٍسُ صهاًی ّذف دزاسی تایذ ٍالغ دشایاًِ ٍ تحمك .2

اّذاف تایذ واهالً هٌثغك تا سٍیىشدّای رٌچ داًِ ٍ ػیاػت ّای ولی التلاد  .3

 هماٍهتی تاؿٌذ. 

ّای صیشهجوَػِ تشًاهِ هلی تشػْذُ  ي اّذاف عش ّواٌّگی ٍ ّوؼَیی تی .4

واسدشٍُ تشًاهِ هلی اػت ٍ ّواٌّگی ٍ ّوؼَیی تیي اّذاف تشًاهِ ّای هلی تش 

 ػْذُ ػتاد اػت. 

اّذاف تایذ تِ كَست هـاسوتی ٍ تا ًظش ٍ هـَست هجشیاى اًتخاب ؿذُ تاؿٌذ تا  .5

 ّا تیـتش دشدد. ىتِ ایي ٍػیلِ اًگیضُ سػیذى تِ آًْا ٍ احتوار تحمك ًْایی آ

ّای اعالػاتی هَجَد یا دیشی اّذاف تِ عشق هؼوَر ٍ تش اػاع صیشػاختاًذاصُ .6

 رزیش تاؿٌذ. لاتل ایجاد اهىاى

ٍ  1399، 1396، 1395)تشای ػار ّای  10ٍ  5، 2اّذاف ووی تایذ دس افك ّای  .7

 ( ػالِ تٌظین ؿًَذ. 1404

 چارچوب تدوین اهداف
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  راٌّوای

  پرٍشُ هٌطَر تٌظین

 ًظام یکپارچِ پیطبرد ٍ پایص اقتصاد هقاٍهتی )ًیپا(

 

 راهنوای تنظین پروژه های عولیاتی

 رشٍطُ ّا تایذ تش اػاع هتغیشّای لاتل وٌتشر عشاحی ؿذُ تاؿٌذ. .1

 :ّؼتین هَاجِ هتغیش دشٍُ دٍ تا ّویـِ ّذف تِ سػیذى ساُ )تَضیح: دس

 حمیمت وٌتشر، رشٍطُ ّا دس غیشلاتل وٌتشر ٍ هتغیشّای لاتل هتغیشّای

 تذاتیشی ّؼتٌذ وِ اص عشیك تاثیشدزاسی تش هتغیشّای لاتل وٌتشر،

 ؿَد(.  ػاصی تحمك اّذاف فشاّن هیصهیٌِ

ّا تایذ اجشارزیش تاؿٌذ چِ اص لحاػ فٌی ٍ چِ اص لحاػ هالی ٍ چِ اص  رشٍطُ .2

 لحاػ هذیشیتی ٍ ػیاػی. 

هٌاتغ هَسد ٍ صهاى آغاص ٍ اتوام واس تشای ّش رشٍطُ تایذ ٍاحذ هؼٍَر،  .3

 تیاى ؿذُ تاؿذ.

رشٍطُ ّا تایذ هَسد تَافك ریٌفؼاى ولیذی ػاصهاى تاؿٌذ تِ ٍیظُ هجشیاى  .4

 تایذ دس خلَف رشٍطُ تِ تفاّن ٍ تَافك ًؼثی سػیذُ تاؿٌذ.

ّش رشٍطُ تایذ تاثیش اػاػی دس دػتیاتی تِ اّذاف ووی ساّثشدی داؿتِ  .5

 یؼت.  تاؿذ ٍ دشًِ ساّثشدی ً

 ریاهذّا ٍ تثؼات احتوالی الذاهات ساّثشدی تایذ تحلیل ؿذُ تاؿٌذ.  .6

 

 تَضیح در هَرد هٌطَر پرٍشُ:

 وٌذ ، هٌـَس رشٍطُ سا تِ ػٌَاى ػٌذی تؼشیف هیPMBOK ٍیشایؾ رٌجن اػتاًذاسد

رشٍطُ سا تلَیة ٍ تِ ػاصهاى اتالؽ هی ٍ هحذٍدُ هَجَدیت اّذاف، سػوی  كَستتِ 
 وٌذ. 

« هفیذ»ٍ « هختلش»هٌـَس رشٍطُ تایذ . تِ رشٍطُ هَجَدیت ٍ اػتثاس هی تخـذهٌـَس، 
تْیِ دشدد. ایي ػٌذ تایذ دس دػتشع ولیِ ریٌفؼاى ولیذی « واهل»تَدُ ٍ دس ػیي حار 

، هحذٍدُ ٍ خشٍجی ًؼثت تِ اعالػات ولی ٍ اّذاف هـتشنلشاس دیشد، تا یه دیذداُ 
 ٍجَد داؿتِ تاؿذ.رشٍطُ  ّای

 تِ ّیچ ٍجِ رزیشفتِ ًیؼت.  7ٍ  6، 2ییذ وِ هٌـَس رشٍطُ تذٍى تٌذّای دلت تفشها
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 دلیل یا تَجیِ اًجام پرٍشُّدس کالى پرٍشُ ٍ  .1

 دس ایي تخؾ تایذ هـخق دشدد وِ 

 ( دلیل اص اًجام رشٍطُ ّذف والى اًجام ایي رشٍطُ چیؼت؟

 (چیؼت؟

  استثاط ایي رشٍطُ تا التلاد هماٍهتی چیؼت؟ 

  ًتایج هَسد اًتظاس ایي رشٍطُ وِ تش هماٍم ػاصی التلاد هَثش اػت

 تایذ تیاى ؿَد. 

اّداس قابل اًدازُ گیری پرٍشُ ٍ هعیارّای سٌجص هَفقیت ایي  .2

 اّداس

 جشیاىدس ایي تخؾ اّذافی لاتل اًذاصُ دیشی وِ تشای رشٍطُ واس تؼشیف ؿذُ ٍ ه

دد. ًىتِ هْن دس ایي تخؾ روش هی دش ٌذ،رشٍطُ هَظف تِ سػیذى تِ ایي اّذاف

ایي اػت وِ ّذف تایذ لاتل اًذاصُ دیشی تاؿذ یا تِ ػثاست دیگش ّذفی وِ لاتل 

اًذاصُ دیشی ًثاؿذ، ّذف ًیؼت. تِ ػٌَاى هثار ادش یىی اص اّذاف رشٍطُ وؼة 

 .% روش دشدد20ػَد تاؿذ، رغ تایذ ٍاطُ وؼة ػَد تِ هیضاى 
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 تِ ًوًَِ صیش تَجِ وٌیذ:

 
 

 ى اصلی ٍ کلیدی پرٍشُذیٌفعا .3

ٍ تیاى هی ؿَد وِ تا اًجام  دس ایي لؼوت ریٌفؼاى ولیذی رشٍطُ روش هی دشدد

 ایي رشٍطُ چِ ًیاصی اص چِ ریٌفؼی تشعشف هی ؿَد. 

: هثار ّایی اص ریٌفؼاى ػثاستٌذ اص تخؾ هشدهی التلاد، سػاًِ ّا، 1تَضیح 

فؼاالى التلادی، تـىل ّای كٌفی، تٌگاُ ّای التلادی ٍ اجتواػی، ػایش 

دػتگاُ ّای اجشایی، ػوي ّا )ػاصهاى ّای هشدم ًْاد(، ػشهایِ دزاساى خاسجی، 

 ػایش وـَسّا ٍ .... 

اص ایي رشٍطُ هٌتفغ ؿَد، آًگاُ التلاد والى  دس كَستی وِ ولیت التلاد 2تَضیح 

 سا تِ ػٌَاى ریٌفغ ًام تشدُ ٍ هٌافغ هلی هتشتة تش ایي رشٍطُ سا ًام تثشیذ. 

 

 هفرٍضات پرٍشُپیص ًیازّا، الساهات ٍ  .4

 هفشٍضات رشٍطُ روش هی دشددریؾ ًیاصّا ٍ دس ایي لؼوت 

 

 ضرح کلی پرٍشُ .5

رشٍطُ اػت وِ ؿاهل اعالػات ایي لؼوت ؿاهل یه ؿش  والى ٍ خالكِ اص 

ّای والى رشٍطُ، تَكیف ولی رشٍطُ، هحل اجشا ٍ اسواى  ولی، تحَیل ؿذًی

 .( هی تاؿذًظام ساّثشی ٍ رایؾ رشٍطُولیذی رشٍطُ )
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 فازّای اصلیبٌدی کالى پرٍشُ ٍ  زهاى .6

خشٍجی ّای هلوَع لاتل ایي تخؾ ؿاهل صهاًثٌذی ولی رشٍطُ ٍ ّوچٌیي 

 .هی تاؿذرایاى ّش فاص رشٍطُ ؿشٍع ٍ یا صهاى ، رشٍطُ هشاحل اكلی تحَیل

 

 

 هثار )تاسیخ ّا فشضی ّؼتٌذ(

 فاصّای رشٍطُ )تشای رشٍطُ َّؿوٌذػاصی ٍ ؿفاف ػاصی ػولیات هالی دٍلت(

 تاسیخ خشٍجی هلوَع ػٌَاى فاص ؿواسُ

عشاحی هفَْهی ًظام جاهغ خضاًِ  اٍر

 داسی

هذر جاهغ خضاًِ داسی 

 الىتشًٍیه

8/93 

اػتمشاس اػتاًذاسدّای حؼاتذاسی  دٍم

 تخؾ ػوَهی

تغییش ًظام ثثت ٍ دضاسؿگشی 

 هالی توام دػتگاُ ّا

12/93 

اػتمشاس ًظام جاهغ اعالػاتی خضاًِ  ػَم

 داسی الىتشًٍیه

اًجام توام تشاوٌؾ ّای هالی 

 تِ كَست تشخظ ٍ الىتشًٍیه

6/94 

عشاحی اكالحات لَاًیي ٍ همشسات  چْاسم

 الصم

 اتالغی هجلغلَاًیي 

 همشسات اتالغی دٍلت

3/95 

 

 

 بَدجِ پرٍشُ .7

تِ تفىیه ػار ٍ  ایي تخؾ ؿاهل تشآٍسدی والى اص ول تَدجِ رشٍطُ هی تاؿذ

 هحل تاهیي هالی رشٍطُ. 

 

ّا ٍ  ٍلیتَپرٍشُ، هسًظام راّبری ٍ پایص هعرفی ساختار پرٍشُ ) .8

 (اختیارات

والى آى هؼشفی هی دشدد. ّای  ٍلیتَدس ایي لؼوت هذیش رشٍطُ ّوشاُ تا هؼ

ًىتِ هْن دس ایي تخؾ تؼییي هیضاى اختیاسات هذیش رشٍطُ هتٌاػة تا 

ّوچٌیي دس هَسد ػاصٍواسّای تلوین دیشی والى ٍ  .ّای آى هی تاؿذ هؼلَلیت

 رایؾ ٍ وٌتشر رشٍطُ ًیض تایذ تَضیحاتی اسایِ ؿَد.
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  ػاختاس ساّثشی رشٍطُ ٍ اػضای آى

  اختیاسات ٍ ٍظایف 

  هذیش رشٍطُ

  اختیاسات ٍ ٍظایف هذیش رشٍطُ

 : ػٌاٍیي دػتگاُ ّای اجشایی ّوىاس ٍ هَضَع ّوىاسی ًیض روش ؿَد.1تَضیح 

 

 (WBSساختار ضکست کار ) .9
ؿىؼت رشٍطُ تشهثٌای ؿىؼتي الالم دسؿت رشٍطُ تِ  اكلی ػیؼتن ػاختاس  ایذُ

ّای تؼیاس تضسي ٍ ریچیذُ، اٍلیي  ی آى اػت. تشای رشٍطُ اجضای تـىیل دٌّذُ
ّای تضسدی ّؼتٌذ وِ خَد تِ دیذ یه رشٍطُ ًگشیؼتِ  فؼالیت WBSػغش 
ّا  تشای رشٍطُ WBSؿًَذ. تؼتِ تِ تضسدی ٍ وَچىی رشٍطُ، تؼذاد ػغَ   هی

ؿًَذ  ّایی وِ هؼوَالً دس آى رشٍطُ تِ الالم سیضتش ؿىؼتِ هی لذمهتفاٍت اػت. 
 ػثاستٌذاص:

  ،ُػغح اٍر: ول رشٍطTotal Project 

 ُّا،  ػغح دٍم: صیش رشٍطSubprojects 

 ّای ػوذُ ٍ اكلی،  ػغح ػَم: فؼالیتMajor tasks 

 ِّای واسی،  ػغح چْاسم: تؼتSubtasks or Work Packages 

 ّا ػغح رٌجن: فؼالیت ،Activities or Work elements 

 داؿتِ تاؿیذ وِ وَچىتشیي ػغحی وِ دس  دلتWBS داسد،  ٍجَد

اػت تَػظ هذیش رشٍطُ ٍ اػضای تیوؾ دس  ّایی اػت وِ لشاس فؼالیت

ػاختاس ؿىؼت واس صهیٌِ ػاص تْیِ تشًاهِ صهاى تٌذی رشٍطُ وٌتشر ؿًَذ. 

. )ًوًَِ ّایی اص ٍ تشًاهِ تاهیي هٌاتغ ٍ تشًاهِ هذیشیت سیؼه اػت

 ػاختاس ؿىؼت واس ریَػت ؿذُ اػت(.
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 برًاهِ زهاى بٌدی  .11

 
 

هثار )تا فشم ایٌىِ ایي رشٍطُ ػِ فاص داسد ٍ ػاختاس ؿىؼت واس آى دٍ ػغح تیـتش ًذاسد، فاص ٍ 

 فؼالیت(.
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 اعضبی کبرگريٌ دستگبٌ مسئًل بروبمٍ ملی ردیف

1 
برًاهِ هلی ارتقای 

 ٍری بْرُ

سازهاى هذیریت ٍ 

 ریسی کطَر برًاهِ

ٍزارت ًفت، ٍزارت ًیرٍ ، ٍزارت 

صٌعت، هعذٍى ٍ تجارت، باًک هرکسی 

جوَْری اسالهی ایراى، ٍزارت جْاد 

کطاٍرزی ، هعاًٍت اجرایی رئیس 

 جوَْر

2 
برًاهِ هلی پیطبرد 

 برًٍگرایی اقتصاد

ٍزارت اهَر 

 اقتصادی ٍ دارایی

ٍزارت ٍزارت صٌعت، هعذى ٍتجارت، 

اهَرخارجِ، ٍزارت راُ ٍ ضْرسازی، 

صٌذٍق تَسعِ هلی، سازهاى هیراث 

 فرٌّگی، صٌایع دستی ٍ گردضگری

3 
برًاهِ هلی ارتقای 

 تَاى تَلیذ هلی

سازهاى هذیریت ٍ 

 برًاهِ ریسی کطَر

ٍزارت صٌعت، هعذى ٍ تجارت، ٍزارت 

اهَراقتصادی ٍ دارایی، ٍزارت 

ت جْادکطاٍرزی، ٍزارت کطَر، هعاًٍ

اجرایی رئیس جوَْر، باًک هرکسی 

 جوَْری اسالهی ایراى ٍ اتاق بازرگاًی

4 

برًاهِ هلی عذالت 

بٌیاى کردى اقتصاد ٍ 

تَسعِ عذالت 

 اجتواعی

ٍزارت تعاٍى، 

 کارٍرفاُ اجتواعی

ریسی کطَر،  سازهاى هذیریت ٍ برًاهِ

ٍزارت کطَر، ٍزارت جْاد کطاٍرزی 

 ٍ کویتِ اهذاد اهام خویٌی )رُ(

5 

برًاهِ هلی برقراری 

اًضباط هالی در 

بخص عوَهی ٍ قطع 

ٍابستگی بَدجِ بِ 

 ًفت

سازهاى هذیریت ٍ 

 ریسی کطَر برًاهِ

ٍزارت اهَر اقتصادی ٍ دارایی ٍ صٌذٍق 

 تَسعِ هلی

6 
برًاهِ هلی تَسعِ 

 اقتصاد داًص بٌیاى

ٍزارت صٌعت، 

 هعذى ٍ تجارت

هعاًٍت علوی ٍ فٌاٍری رئیس جوَْر، 

ضت، درهاى ٍ آهَزش ٍزارت بْذا

پسضکی، ٍزارت علَم، تحقیقات ٍ 

فٌاٍری ٍ ٍزارت ارتباطات ٍ فٌاٍری 

 اطالعات
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7 

برًاهِ هلی گفتواى 

سازی ٍ فرٌّگ 

سازی اقتصاد 

 هقاٍهتی

 سازهاى صذا ٍ سیوا

ٍزارت فرٌّگ ٍ ارضاد اسالهی، ٍزارت 

آهَزش ٍ پرٍرش، ٍزارت تعاٍى، 

کارٍرفاُ اجتواعی، ٍزارت علَم، 

قات ٍ فٌاٍری ٍ سازهاى تبلیغات تحقی

 اسالهی

8 

برًاهِ هلی 

سازی ٍ سالن  ضفاف

 سازی اقتصاد

ٍزارت اهَر 

 اقتصادی ٍ دارایی

ٍزارت دادگستری، ٍزارت ارتباطات ٍ 

فٌاٍری اطالعات ٍ باًک هرکسی 

 جوَْری اسالهی ایراى

9 

برًاهِ هلی تَسعِ 

ظرفیت تَلیذ ًفت 

ٍگاز ٍ تکویل 

زًجیرُ پاییي دستی 

 ٍ تَسعِ بازار

 ٍزارت ًفت

ٍزارت صٌعت، هعذى ٍ تجارت، ٍزارت 

اهَراقتصادی ٍ دارایی، صٌذٍق تَسعِ 

 کطَر ریسی هلی، سازهاى هذیریت ٍ برًاهِ

11 
برًاهِ هلی 

 ّا ّذفوٌذی یاراًِ

هعاًٍت اجرایی 

 رئیس جوَْر

ٍزارت تعاٍى، کار ٍ رفاُ اجتواعی، 

ٍزارت ًفت، ٍزارت ًیرٍ، ٍزارت 

هعذى ٍ تجارت ، سازهاى صٌعت، 

ریسی کطَر، سازهاى  هذیریت ٍ برًاهِ

ّا ٍ ٍزارت  ّذفوٌذسازی یاراًِ

 اهَراقتصادی ٍ دارایی

11 
برًاهِ هلی هردهی 

 کردى اقتصادی

ٍزارت اهَر 

 اقتصادی ٍ دارایی

ٍزارت صٌعت، هعذى ٍ تجارت، ٍزارت 

تعاٍى،کار ٍ رفاُ اجتواعی، باًک 

ٍ سازهاى  هرکسی جوَْری اسالهی ایراى

 صذا ٍ سیوای جوَْری اسالهی ایراى

12 

برًاهِ هلی 

ّای پَلی ٍ  سیاست

 ارزی

 - باًک هرکسی ج.ا.ا
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