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 ُتْیِ کٌٌذ 
 اقتصاد هقاٍهتیستاد فرهاًذّی دتیرخاًِ 

 )سازهاى هذیریت ٍ ترًاهِ ریسی کطَر(

 تصَیة 
 فرهاًذّی اقتصاد هقاٍهتیستاد 

 جلسِ ستاد دّویي 
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 »                                                                                                                                 تعاریف پایِ

 تعاریف پایِ عثارتٌذ از:

  5دسًٍضائیی   -4داًیؾ ثٌییبًی    -3هشدهیی ثیَدى    -2ػذالت ثٌیبًی  -1 هقاٍهتی:رٍیکردّای اقتصاد- 

 ثشًٍگشائی.

 ّبیی اػت وِ اص ػَی سّجش هؼظن اًمالة اثالؽ ؿذُ اػیت   ػیبػت :هقاٍهتی اقتصادکلی ّای  سیاست

 ٍ حبون ثش توبم ثشًبهِ ّب، عشح ّب، پشٍطُ ّب ٍ اّذاف دػتگبُ ّبی اجشایی خَاّذ ثَد.
 ّب ٍ  ًبهِ ؿبهل ؿجىِ ای اص افشاد ولیذی، ًظبم :(پیطثرد ٍ پایص اقتصاد هقاٍهتی ًظام یکپارچِ)ًیپا

ّذف گزاسی، تؼشیف عشح ّب ٍ پشٍطُ ّب، پبیؾ پیـیشفت پیشٍطُ ّیب،    ػیؼتن ّبی اعالػبتی پـتیجبى فشآیٌذ 
 یبدگیشی، اكالح ٍ سٍصآهذػبصی سا ثش ػْذُ داسد. 

 ُدػتگبُ اجشایی گفتِ خَاّذ  ،خبًِ ّب، ػبصهبى ّب ٍ ؿشوت ّبی دٍلتی ٍصاستثِ توبم : ّای اجرایی دستگا

 ؿذ. 

 5، 2ثشًبهِ ّبی هلی ٍ عشح ّب دس افك ّیبی  ایي ػٌذ ؿبهل اّذاف ووی کوی:  ثردیراّ سٌذ اّذاف  ٍ

  ػبلِ ّؼتٌذ. 10

  دس هیَسد  هٌـیَس پیشٍطُ   . ، ثِ پشٍطُ هَجَدیت ٍ اػتجبس هی ثخـیذ پشٍطُ هٌـَسػٌذ  :ّا هٌطَر پرٍشُسٌذ

ثَدُ ٍ « هفیذ»ٍ « هختلش»ثبیذ اّذاف، هحذٍدُ، ریٌفؼبى، فبصّب ٍ ػبختبس ؿىؼت وبس پشٍطُ كحجت هی وٌذ. 
تْیِ گشدد. ایي ػٌذ ثبیذ دس دػتشع ولیِ ریٌفؼبى ولیذی لشاس گییشد، تیب ییه دییذگبُ     « وبهل»دس ػیي حبل 

 ٍجَد داؿتِ ثبؿذ.پشٍطُ  ، هحذٍدُ ٍ خشٍجی ّبیًؼجت ثِ اعالػبت ولی ٍ اّذاف هـتشن

  شد، ّوبٌّگی ٍ ًظبست ػبلیِ ثش ثشًبهیِ  ایي ػتبد ثشای پیـج :);ستاد( اقتصاد هقاٍهتیستاد فرهاًذّی

 ّبی التلبد همبٍهتی تـىیل ؿذُ اػت ٍ سیبػت آى ثش ػْذُ هؼبٍى اٍل هحتشم سییغ جوَْس اػت.

  ًِدثیشخبًِ ػتبد فشهبًذّی التلبد همبٍهتی دس : );دتیرخاًِ( اقتصاد هقاٍهتیستاد فرهاًذّی دتیرخا

 تـىیل ؿذُ اػت ٍ هتَلی ًیپب اػت.);ػبصهبى( سیضی وـَس  ثشًبهِػبصهبى هذیشیت ٍ 

 

 »                          ی             اّداف استقرار ًظام یکپارچِ پیشبرد ٍ پایش اقتصاد هقاٍهت

 ػجبستٌذ اص: یه ًظبم ػبدُ، چبثه ٍ هَثش اػت ٍ اّذاف ًیپب  ،ًیپب 

ِ ّبی التلبد همیبٍهتی ثیِ    وؼت اعویٌبى اص تجذیل ٍ تشجوبى دسػت ػیبػت .1 ّیب ٍ   ّیب، عیشح   ثشًبهی
 ّب پشٍطُ

حلَل اعویٌبى اص كحت اّذاف ٍ ثشًبهِ ّب )وؼت اعویٌبى اص ایٌىِ ساُ دسػتی سا عی هی وٌین؟ یب  .2
 ًِ؟(

 حلَل اعویٌبى اص تحمك اّذاف )وؼت اعویٌبى اص ایٌىِ ساُ سا ثِ دسػتی عی هی وٌین یب ًِ؟( .3

 ف ًْبیی )دس كَست ًیبص(ثِ سٍص وشدى پشٍطُ ّب، اّذاف ثشًبهِ ّبی هلی یب اّذا .4

 ثبصتخلیق هٌبثغ )دس كَست ًیبص( .5

  ّش ؿؾ هبُ سٍصآهذ هی ؿَد ٍ دسكیذ تحمیك اییي اّیذاف وویی ٍ       پشٍطُ ّبی ػولیبتیٍ ووی ػٌذ اّذاف
 هبِّ، اسصیبثی هی ؿَد. ػِالذاهبت ساّجشدی ثِ كَست 
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 تلبد همبٍهتی آغبص هی ؿَد ٍ هذل اكلی ًیپب ثش اػبع یه سٍیىشد آثـبسی اًجبم هی ؿَد. اص ػیبػت ّبی ال
 ثِ پشٍطُ ّبی ػولیبتی هی سػذ. 
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 ًیپا فرآیٌذ
 ػبدُ صیش اػت:  اكلی ٍ ؿبهل هشاحل ًیپبفشآیٌذ 

طراحی ي تصًیب بروبمٍ َبی  1
 ي ضبخص مقبيمت اقتصبدی ملی

  ثشًبهِ ّبی هلیتذٍیي 

 تذٍیي ؿبخق همبٍهت التلبدی 

  ثشًبهِ ّبی هلیثشًبهِ ّبی هلی ثِ سٍػبی اثالؽ 

 تؼییي اػضبی وبسگشٍُ ثشًبهِ هلی 

2 
اَداف طراحی ي تصًیب 

راَبردی کمی بروبمٍ َبی ملی 
 َب طرحي 

 تذٍیي ٍ تلَیت اّذاف ووی ساّجشدی ّش ثشًبهِ هلی  

  عشح ّبی صیشهجوَػِ ّش ثشًبهِ هلیتذٍیي 

 تذٍیي ٍ تلَیت اّذاف ووی ساّجشدی ّش عشح 

مىطًر طراحی ي تصًیب  3
 َب پريشٌ

 دسیبفت پیـٌْبد پشٍطُ ّبی صیشهجوَػِ عشح ّبی هلی 

 تذٍیي ٍ تلَیت اّذاف ووی ساّجشدی ّش پشٍطُ هلی 

 ُتلَیت هٌـَس پشٍط 

مبَبوٍ تحقق اَداف ي پبیص سٍ 4
 پريشٌ َب پیطرفت 

  اص عشییك   پیشٍطُ ّیب  ّبی تحمك اّذاف ٍ گیضاسؽ پیـیشفت   گضاسؽدسیبفت
 ػبهبًِ ًیپب

 پیشٍطُ  عیشح،  ثشًبهِ، اّذاف ًْبیی، ؿبخق) ػغح 5 دس پبیؾ ٍ 
  (ّب پشٍطُ پیـشفت

   وٌتییشل سٍؽٍ تحمییك ثییب   پیـییشفتگییضاسؽ ّییبی  ساػییتی آصهییبیی 
 ،(ریٌفؼیبى  اص پشػیؾ ) دسجِ 360 وٌتشل سٍؽ ، فیضیىی-حضَسی/ثبصدیذی

 دػیتبٍسد،  وٌتیشل  سٍؽ ٍ( ػویَهی  افىیبس  عشییك  اص) اجتوبػی وٌتشل سٍؽ
 ػویك -تلبدفی وٌتشل سٍؽ

 تجوؼیغ ٍ تبییذ گضاسؽ ّبی پیـشفت اّذاف ٍ تحمك اّذاف 

 تحلیل وتبیج برآمدٌ از عمل 5
 )ثشسػی ٍ تحلیل ؿىبف ّب )ػذم تَفیك ّب ٍ تَفیمبت ػولىشدی 

  ِثیش   (ٍسٍدی) هٌیبثغ ( فؼبلیت) ّب پشٍطُ( خشٍجی) اّذاف اكالح پیـٌْبداسای
 هجٌبی سیـِ یبثی ػذم پیـشفت عجك ثشًبهِ سیضی ٍ ّذف گزاسی

  تعییه پبداش متىبسب بب  6

 عملکرد 

  ،ُپبداؽ ٍ تٌجیِ هتٌبػت ثب ػولىشد هحمك دس لجبل ػولىشد ثشًبهِ سیضی ؿذ
 كَست خَاّذ گشفت.

ريز رسبوی پًرتفلیًی  بٍ 7
 پريشٌ َب اَداف ي

 تغییش هٌـَس پشٍطُ ّب 

  ُّبی جذیذعشاحی پشٍط 

 اضبفِ وشدى عشح ّبی جذیذ یب ثشًبهِ ّبی هلی جذیذ 

 تغییش هٌبثغ پشٍطُ ّب 

 تغییش ّذف گزاسی ّب 
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 تقسین کار تیي ستاد، دتیرخاًِ، رٍسای ترًاهِ ّا، هسٍَلیي طرح ّا، هجریاى پرٍشُ ّا

ستبد فرمبودَی 

 اقتصبد مقبيمتی

 تلَیت ؿبخق التلبد همبٍهتی
 ساّجشدی ثشًبهِ ّبی هلیتلَیت اّذاف ووی 

 تلَیت اّذاف ووی ساّجشدی عشح ّب
 تلَیت اّذاف ووی ساّجشدی پشٍطُ ّب

 تلَیت ػٌبٍیي ٍ هٌـَس پشٍطُ ّبی ولیذی

تلَیت پیـٌْبدّبی اكالحی )اكالح دس اّذاف،ثشًبهِ 
 ّب، عشح ّب، پشٍطُ ّب ٍ هٌبثغ(

 تلَیت پیـٌْبدّبی تـَیك ٍ تٌجیِ
 ی همبم هؼظن سّجشیاسػبل گضاسؿبت تجویؼی ثشا

 دبیرخبوٍ 

سبزمبن مدیریت ي 

 بروبمٍ ریسی کطًر

 پیـٌْبد ؿبخق التلبد همبٍهتی
 تبییذ اّذاف ووی ساّجشدی ثشًبهِ ّبی هلی

 تبییذ اّذاف ووی ساّجشدی عشح ّب
 تبییذ اّذاف ووی ساّجشدی پشٍطُ ّب

 تبییذ ػٌبٍیي ٍ هٌـَس پشٍطُ ّبی ولیذی
سیضی هجتٌی ثش  دجِ )ثَدجِاتلبل اسصیبثی ػولىشد ثِ ثَ

 ػولىشد(
اتلبل اسصیبثی ػولىشد ثِ اسصیبثی دػتگبّی )جـٌَاسُ ؿْیذ 

 سجبیی(
اتلبل اسصیبثی ػولىشد ثِ پبداؽ )پیـٌْبد تـَیك ٍ تٌجیِ ثِ 

 ػتبد(

 ػٌجؾ ٍ پبیؾ تحمك ؿبخق التلبد همبٍهتی 
 التلبد ػبصی همبٍم تْیِ گضاسؽ دػتیبثی ثِ

تجویغ ٍ تبییذ ًْبیی گضاسؽ ّبی ػولىشد عشح ّب ٍ 
 اسػبل ثشای ػتبد 

تجویغ ٍ تبییذ ًْبیی گضاسؽ ّبی ػولىشد پشٍطُ ّب ٍ 
 اسػبل ثشای ػتبد

سٍؽ وٌتشل ساػتی آصهبیی گضاسؽ ّب ثش اػبع 
دسجِ  360سٍؽ وٌتشل ،  فیضیىی-ثبصدیذی/حضَسی

سٍؽ وٌتشل اجتوبػی )اص عشیك ، )پشػؾ اص ریٌفؼبى(
سٍؽ وٌتشل دػتبٍسد، سٍؽ وٌتشل  ٍ فىبس ػوَهی(ا

  ػویك -تلبدفی
 ٍ پبیؾ تحمك اّذاف ثشًبهِ ّبی هلی 1ػٌجؾ

ريسبی بروبمٍ َبی 

 ملی

 ثشگضاسی ًـؼت ّبی ّذفوٌذ ٍ هٌظن وبسگشٍُ هلی
 ثشگضاسی ًـؼت ّبی ٍیظُ ٍ هَسدی وبسگشٍُ هلی

 ّوبٌّگی ثیي هؼٍَالى عشح ّب
)اًجبم اهَس وبسؿٌبػی لجل اص تـىیل دثیشخبًِ ثشًبهِ هلی 

 ًـؼت ّبی وبسگشٍُ هلی(

 پبػخگَیی ثِ دثیشخبًِ ػتبد
اسػبل سػوی گضاسؽ ّبی ػولىشد عشح ّب، پشٍطُ ّب ٍ 

 تحمك اّذاف ووی

کبرگريٌ بروبمٍ َبی 

 ملی

 پیـٌْبد اّذاف ووی ساّجشدی ثشًبهِ ّبی هلی
 تبییذ اّذاف ووی ساّجشدی پشٍطُ ّب

 پشٍطُ ّبی ولیذی تبییذ ػٌبٍیي ٍ هٌـَس

 تبییذ گضاسؽ ّبی ػولىشد عشح ّب
 تبییذ گضاسؽ ّبی ػولىشد پشٍطُ ّب

 تبییذ گضاسؽ ّبی تحمك اّذاف ووی

 دسخَاػت تـىیل ًـؼت ّبی ٍیظُ اص سٍػبی ثشًبهِ  مسًيالن طرح
 پیگیشی اجشای پشٍطُ ّبی هلَة

 ًظبست هؼتوش ثش اجشای پشٍطُ ّبی هلَة
 

مجریبن پريشٌ َب 

)دستگبٌ َبی 

 اجرایی(

 تذٍیي ٍ پیـٌْبد هٌـَس پشٍطُ
 پیـٌْبد اّذاف ووی پشٍطُ ّب

 اجشای پشٍطُ ّب

ّب ثش اػبع ثشًبهِ  گضاسؽ ػِ هبِّ هٌظن پشٍطُ
 ثٌذی صهبى

 گضاسؽ هٌظن تحمك اّذاف پشٍطُ

َمکبران پريشٌ َب 

 اجرایی( َبی )دستگبٌ

  هٌبثغ ٍ ...ّوىبسی ثب هجشیبى پشٍطُ دس اًجبم اهَس، تبهیي 

 

                                                           
 تؼذاد ون ثش ػْذُ دثیشخبًِ ثبؿذ وِ اص كحت گضاسؽ اعویٌبى ثیـتشی حبكل ؿَد.ب ػٌجؾ تحمك اّذاف ثشًبهِ ّبی هلی ثب تَجِ ثِ تشجیح 1
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 راّثری ستاد

 دتیرخاًِ )سازهاى(

 رییس ترًاهِ هلی

 کارگرٍُ ترًاهِ هلی

 هسٍَل طرح

 هجری پرٍشُ
 گسارش پیطرفت پرٍشُ

گسارش  ٍ تاییذ تررسی

 عولکرد

ٍ تحلیل  گسارش عولکرد راستی آزهایی

 عولکرد ٍ پیطٌْادّای اصالحی

پیطٌْادّای اصالحی ٍ گسارش  تصَیة

 عولکرد

 فرآیٌذ گسارش دّی پیطرفت پرٍشُ سِ هاِّ
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 :راّبردیراٌّوای تٌظین اّداف کوی 

 ثیبى ؿذُ اػت. ساّجشدی دس اداهِ لَاػذ ٍ چبسچَة تذٍیي اّذاف ووی 

 قَاعد تدٍیي اّداف

ّبی ػبدُ یب تشویجی لبثل ثِ كَست ؿبخقووی  ّذف یه ون دػت ثبیذ عشح ّش ٍ هلی ثشًبهِ ّش اصای ثِ .1

 .(ثِ ػٌَاى ًوًَِ ًؼجت هبلیبت ثِ تَلیذ ًبخبلق هلی)گیشی ثیبى ؿًَذ. اًذاصُ

 پزیش ثبؿذ. تحمكٍالغ گشایبًِ ٍ ثبیذ  دس دٍسُ صهبًی ّذف گزاسی اّذاف .2

 ثبؿٌذ.  ولی التلبد همبٍهتی ّبی پٌچ گبًِ ٍ ػیبػت ّبیسٍیىشداّذاف ثبیذ وبهالً هٌجغك ثب  .3

ّبی صیشهجوَػِ ثشًبهِ هلیی ثشػْیذُ ویبسگشٍُ ثشًبهیِ هلیی اػیت ٍ        ّوبٌّگی ٍ ّوؼَیی ثیي اّذاف عشح .4

 ّوبٌّگی ٍ ّوؼَیی ثیي اّذاف ثشًبهِ ّبی هلی ثش ػْذُ ػتبد اػت. 

ى اًتخبة ؿذُ ثبؿٌذ تب ثِ ایي ٍػیلِ اًگیضُ سػیذى ثب ًظش ٍ هـَست هجشیبثِ كَست هـبسوتی ٍ اّذاف ثبیذ  .5

 ّب ثیـتش گشدد. تحمك ًْبیی آىاحتوبل ثِ آًْب ٍ 

 پزیش ثبؿٌذ. ّبی اعالػبتی هَجَد یب لبثل ایجبد اهىبىثِ عشق هؼوَل ٍ ثش اػبع صیشػبخت گیشی اّذافاًذاصُ .6

 ػبلِ تٌظین ؿًَذ. ( 1404ٍ  1399، 1396، 1395)ثشای ػبل ّبی  10ٍ  5، 2اّذاف ووی ثبیذ دس افك ّبی  .7

 چارچَب تدٍیي اّداف

 ردیف

ترًاهِ 

 هلی/طرح

 

اّذاف 

 کلی
 ف کویاّذا

فرهَل 

 هحاسثِ

ٍاحذ اًذازُ 

14 99 98 97 96 95 94 93 گیری
04

 

هرجع 

 آهاری

تٌاٍب 

زهاًی 

 سٌجص

 تَضیحات

 

 

               

                

                

 
.... 

               

                

 

 ردیف

ترًاهِ 

 هلی/طرح

 

اّذاف 

 کلی
 ف کویاّذا

فرهَل 

 هحاسثِ

ٍاحذ اًذازُ 

14 99 98 97 96 95 94 93 گیری
04

 

هرجع 

 آهاری

تٌاٍب 

زهاًی 

 سٌجص

 تَضیحات

1 

تْثَد 

هحیط 

کسة 

 ٍکار

تْثَد 

هحیط 

کسة 

 ٍکار

تْثَد رتثِ جْاًی 

 هحیط کسة ٍکار

رتثِ اعالم 

ضذُ در 

گسارش 

 جْاًی
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  راٌّوای

  پرٍشُ هٌطَر تٌظین
  ًظام یکپارچِ پیطثرد ٍ پایص اقتصاد هقاٍهتی )ًیپا(ًظام یکپارچِ پیطثرد ٍ پایص اقتصاد هقاٍهتی )ًیپا(

 

 

  



 سازهاى هدیریت ٍ برًاهِ ریسی کشَر -هجوَعِ اسٌاد ًیپا )ًظام یکپارچِ پیشبرد ٍ پایش اقتصاد هقاٍهتی( 9صفحِ 
 

 

 راٌّوای تٌظین پرٍشُ ّای عولیاتی

 ثیب  ّویـِ ّذف ثِ سػیذى ساُ دس)تَضیح:  .پشٍطُ ّب ثبیذ ثش اػبع هتغیشّبی لبثل وٌتشل عشاحی ؿذُ ثبؿٌذ .1

تذاثیشی  حمیمت دس، پشٍطُ ّب وٌتشل غیشلبثل وٌتشل ٍ هتغیشّبی لبثل هتغیشّبی :ّؼتین هَاجِ هتغیش گشٍُ دٍ

 .  ؿَد(فشاّن هی فاّذػبصی تحمك اصهیٌِ ّؼتٌذ وِ اص عشیك تبثیشگزاسی ثش هتغیشّبی لبثل وٌتشل،

 ثبیذ اجشاپزیش ثبؿٌذ چِ اص لحبػ فٌی ٍ چِ اص لحبػ هبلی ٍ چِ اص لحبػ هذیشیتی ٍ ػیبػی.  ّب پشٍطُ .2

 ثبیذ ٍاحذ هؼٍَل، هٌبثغ هَسد ٍ صهبى آغبص ٍ اتوبم وبس ثیبى ؿذُ ثبؿذ. پشٍطُثشای ّش  .3

تفیبّن ٍ  ثیِ   پیشٍطُ ثبیذ هَسد تَافك ریٌفؼبى ولیذی ػبصهبى ثبؿٌذ ثِ ٍیظُ هجشیبى ثبیذ دس خلَف  پشٍطُ ّب .4

 تَافك ًؼجی سػیذُ ثبؿٌذ.

 ِ ثبؿذ ٍ گشًِ ساّجشدی ًیؼت.  ثبیذ تبثیش اػبػی دس دػتیبثی ثِ اّذاف ووی ساّجشدی داؿت پشٍطُّش  .5

 پیبهذّب ٍ تجؼبت احتوبلی الذاهبت ساّجشدی ثبیذ تحلیل ؿذُ ثبؿٌذ.  .6

 

 تَضیح در هَرد هٌطَر پرٍشُ:
هَجَدیت اّذاف، سػوی  كَستثِ  وٌذ تؼشیف هی ، هٌـَس پشٍطُ سا ثِ ػٌَاى ػٌذیPMBOK ٍیشایؾ پٌجن اػتبًذاسد

 پشٍطُ سا تلَیت ٍ ثِ ػبصهبى اثالؽ هی وٌذ. ٍ هحذٍدُ 
« وبهل»ثَدُ ٍ دس ػیي حبل « هفیذ»ٍ « هختلش»هٌـَس پشٍطُ ثبیذ . پشٍطُ هَجَدیت ٍ اػتجبس هی ثخـذ هٌـَس، ثِ

ًؼجت ثِ اعالػبت ولی ٍ  هـتشنتْیِ گشدد. ایي ػٌذ ثبیذ دس دػتشع ولیِ ریٌفؼبى ولیذی لشاس گیشد، تب یه دیذگبُ 
 ٍجَد داؿتِ ثبؿذ.پشٍطُ  هحذٍدُ ٍ خشٍجی ّبی، اّذاف

 ثِ ّیچ ٍجِ پزیشفتِ ًیؼت.  7ٍ  6، 2دلت ثفشهبییذ وِ هٌـَس پشٍطُ ثذٍى ثٌذّبی 
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 دلیل یا تَجیِ اًجام پرٍشٍُ پرٍشُ ّذف کالى  .1
 دس ایي ثخؾ ثبیذ هـخق گشدد وِ 

 ( دلیل اص اًجبم پشٍطُ چیؼت؟ّذف والى اًجبم ایي پشٍطُ چیؼت؟) 
  استجبط ایي پشٍطُ ثب التلبد همبٍهتی چیؼت؟ 
  .ًتبیج هَسد اًتظبس ایي پشٍطُ وِ ثش همبٍم ػبصی التلبد هَثش اػت ثبیذ ثیبى ؿَد 

 
 

 اّذاف قاتل اًذازُ گیری پرٍشُ ٍ هعیارّای سٌجص هَفقیت ایي اّذاف .2
پشٍطُ هَظف ثِ سػیذى ثِ  جشیبىوبس تؼشیف ؿذُ ٍ هدس ایي ثخؾ اّذافی لبثل اًذاصُ گیشی وِ ثشای پشٍطُ 

روش هی گشدد. ًىتِ هْن دس ایي ثخؾ ایي اػت وِ ّذف ثبیذ لبثل اًذاصُ گیشی ثبؿذ یب ثِ  ٌذ،ایي اّذاف
ػجبست دیگش ّذفی وِ لبثل اًذاصُ گیشی ًجبؿذ، ّذف ًیؼت. ثِ ػٌَاى هثبل اگش یىی اص اّذاف پشٍطُ وؼت 

 .روش گشدد% 20ػَد ثبؿذ، پغ ثبیذ ٍاطُ وؼت ػَد ثِ هیضاى 
 

 هشجغ تَضیحبت
 آهبسی

فشهَل  93 94.6 95 96 97 98 99 1404
 هحبػجِ

ػٌَاى 
 ّذف

 ؿوبسُ

             

             

 
 ثِ ًوًَِ صیش تَجِ وٌیذ:

 هشجغ تَضیحبت
 آهبسی

فشهَل  93 94.6 95 96 97 98 99 1404
 هحبػجِ

 ؿوبسُ ػٌَاى ّذف

تاًک  

 جْاًی

تر اساس  140 140 120 115 110 110 99 75

اعالم 

گسارش 

 جْاًی

رتثِ 

ضاخص 

تخص 

تجارت 

 فراهرزی

1 

 
 

 ریٌفعاى اصلی ٍ کلیذی پرٍشُ .3
ٍ ثیبى هی ؿَد وِ ثب اًجبم ایي پشٍطُ چِ ًیبصی اص چِ  روش هی گشددلؼوت ریٌفؼبى ولیذی پشٍطُ  دس ایي

 ی ثشعشف هی ؿَد. ؼریٌف
: هثبل ّبیی اص ریٌفؼبى ػجبستٌذ اص ثخؾ هشدهی التلبد، سػبًِ ّب، فؼبالى التلبدی، تـىل ّبی 1تَضیح 

كٌفی، ثٌگبُ ّبی التلبدی ٍ اجتوبػی، ػبیش دػتگبُ ّبی اجشایی، ػوي ّب )ػبصهبى ّبی هشدم ًْبد(، ػشهبیِ 
 گزاساى خبسجی، ػبیش وـَسّب ٍ .... 

اص ایي پشٍطُ هٌتفغ ؿَد، آًگبُ التلبد والى سا ثِ ػٌَاى ریٌفغ ًبم ثشدُ  دس كَستی وِ ولیت التلبد 2تَضیح 
 ٍ هٌبفغ هلی هتشتت ثش ایي پشٍطُ سا ًبم ثجشیذ. 
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 هفرٍضات پرٍشُ پیص ًیازّا، الساهات ٍ .4
 هفشٍضبت پشٍطُ روش هی گشددپیؾ ًیبصّب ٍ دس ایي لؼوت 

 

 ضرح کلی پرٍشُ .5
ّبی والى  پشٍطُ اػت وِ ؿبهل اعالػبت ولی، تحَیل ؿذًیایي لؼوت ؿبهل یه ؿشح والى ٍ خالكِ اص 

 .( هی ثبؿذًظبم ساّجشی ٍ پبیؾ پشٍطُپشٍطُ، تَكیف ولی پشٍطُ، هحل اجشا ٍ اسوبى ولیذی پشٍطُ )

 

 اصلیفازّای تٌذی کالى پرٍشُ ٍ  زهاى .6
، پشٍطُهشاحل اكلی  خشٍجی ّبی هلوَع لبثل تحَیلایي ثخؾ ؿبهل صهبًجٌذی ولی پشٍطُ ٍ ّوچٌیي 

 .هی ثبؿذ پبیبى ّش فبص پشٍطُؿشٍع ٍ یب صهبى 
 

 هثبل )تبسیخ ّب فشضی ّؼتٌذ(
 فبصّبی پشٍطُ )ثشای پشٍطُ َّؿوٌذػبصی ٍ ؿفبف ػبصی ػولیبت هبلی دٍلت(

 تبسیخ خشٍجی هلوَع ػٌَاى فبص ؿوبسُ

 8/93 هذل جبهغ خضاًِ داسی الىتشًٍیه عشاحی هفَْهی ًظبم جبهغ خضاًِ داسی اٍل

 12/93 تغییش ًظبم ثجت ٍ گضاسؿگشی هبلی توبم دػتگبُ ّب اػتمشاس اػتبًذاسدّبی حؼبثذاسی ثخؾ ػوَهی دٍم

اًجبم توبم تشاوٌؾ ّبی هبلی ثِ كَست ثشخظ ٍ  اػتمشاس ًظبم جبهغ اعالػبتی خضاًِ داسی الىتشًٍیه ػَم
 الىتشًٍیه

6/94 

 اثالغی هجلغلَاًیي  عشاحی اكالحبت لَاًیي ٍ همشسات الصم چْبسم
 همشسات اثالغی دٍلت

3/95 

 
 

 تَدجِ پرٍشُ .7
 تبهیي هبلی پشٍطُ.  ثِ تفىیه ػبل ٍ هحل ایي ثخؾ ؿبهل ثشآٍسدی والى اص ول ثَدجِ پشٍطُ هی ثبؿذ

 

 (ّا ٍ اختیارات ٍلیتَپرٍشُ، هسًظام راّثری ٍ پایص هعرفی ساختار پرٍشُ ) .8
والى آى هؼشفی هی گشدد. ًىتِ هْن دس ایي ثخؾ تؼییي ّبی  ٍلیتَدس ایي لؼوت هذیش پشٍطُ ّوشاُ ثب هؼ

ّوچٌیي دس هَسد ػبصٍوبسّبی تلوین  .ّبی آى هی ثبؿذ هیضاى اختیبسات هذیش پشٍطُ هتٌبػت ثب هؼئَلیت
 گیشی والى ٍ پبیؾ ٍ وٌتشل پشٍطُ ًیض ثبیذ تَضیحبتی اسایِ ؿَد.

ػبختبس ساّجشی پشٍطُ ٍ اػضبی 
 آى

 

  اختیبسات ٍ ٍظبیف 

  هذیش پشٍطُ

  اختیبسات ٍ ٍظبیف هذیش پشٍطُ

 : ػٌبٍیي دػتگبُ ّبی اجشایی ّوىبس ٍ هَضَع ّوىبسی ًیض روش ؿَد.1تَضیح 
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 (WBSساختار ضکست کار ) .9
ی آى  ؿىؼت پشٍطُ ثشهجٌبی ؿىؼتي الالم دسؿت پشٍطُ ثِ اجضای تـىیل دٌّذُ اكلی ػیؼتن ػبختبس  ایذُ

ّبی ثضسگی ّؼتٌذ وِ خَد ثِ دیذ یه  فؼبلیت WBSّبی ثؼیبس ثضسي ٍ پیچیذُ، اٍلیي ػغش  اػت. ثشای پشٍطُ

ّب هتفبٍت اػت.  ثشای پشٍطُ WBSؿًَذ. ثؼتِ ثِ ثضسگی ٍ وَچىی پشٍطُ، تؼذاد ػغَح  پشٍطُ ًگشیؼتِ هی

 ؿًَذ ػجبستٌذاص: ّبیی وِ هؼوَالً دس آى پشٍطُ ثِ الالم سیضتش ؿىؼتِ هی لذم

  ،ُػغح اٍل: ول پشٍطTotal Project 

 ُّب،  ػغح دٍم: صیش پشٍطSubprojects 

 ّبی ػوذُ ٍ اكلی،  ػغح ػَم: فؼبلیتMajor tasks 

 ِّبی وبسی،  ػغح چْبسم: ثؼتSubtasks or Work Packages 

 ّب،  ػغح پٌجن: فؼبلیتActivities or Work elements 

 داؿتِ ثبؿیذ وِ وَچىتشیي ػغحی وِ دس  دلتWBS اػت تَػظ  ّبیی اػت وِ لشاس داسد، فؼبلیت ٍجَد

ػبختبس ؿىؼت وبس صهیٌِ ػبص تْیِ ثشًبهِ صهبى ثٌذی هذیش پشٍطُ ٍ اػضبی تیوؾ دس پشٍطُ وٌتشل ؿًَذ. 

ثشًبهِ هذیشیت سیؼه اػت. )ًوًَِ ّبیی اص ػبختبس ؿىؼت وبس پیَػت ؿذُ ٍ ثشًبهِ تبهیي هٌبثغ ٍ 

 اػت(.

 

 

 

 

 



 سازهاى هدیریت ٍ برًاهِ ریسی کشَر -هجوَعِ اسٌاد ًیپا )ًظام یکپارچِ پیشبرد ٍ پایش اقتصاد هقاٍهتی( 13صفحِ 
 

 ترًاهِ زهاى تٌذی  .10

وذ 
WBS 

/ثؼتِ فؼبلیت
 وبسی

صهبى 
 آغبص

صهبى 
 پبیبى

پیؾ 
 ًیبص

 خشٍجی هؼٍَل
 هلوَع

ٍصى 
 فؼبلیت

 تَضیحبت ّضیٌِ

          

          

          

          

          

 

 

 )ثب فشم ایٌىِ ایي پشٍطُ ػِ فبص داسد ٍ ػبختبس ؿىؼت وبس آى دٍ ػغح ثیـتش ًذاسد، فبص ٍ فؼبلیت(.هثبل 

فؼبلیت/ثؼتِ  WBSوذ 
 وبسی

 ّضیٌِ ٍصى فؼبلیت خشٍجی هلوَع صهبى پبیبى Start هؼٍَل

        

 1000 %50 اعالػبتی الف ثبًه 03/17/2007 01/03/2007 اداسُ اهَال فبص اٍل 1

 200 %15  01/20/2007 01/03/2007  1-1فؼبلیت 1.1

 400 %10  02/19/2007 01/21/2007  2-1فؼبلیت  1.2

 400 %15  02/09/2007 01/22/2007  3-1فؼبلیت  1.3

 0 %10  03/18/2007 02/10/2007  4-1فؼبلیت  1.4

 3000 %30 دػتَسالؼول ّبی هلَة 05/11/2007 03/01/2007 حؼبثذاسی فبص دٍم 2

 1000 %5  03/20/2007 03/01/2007  1-2فؼبلیت 2.1

 1000 %10  03/17/2007 03/01/2007  2-2فؼبلیت  2.2

 500 %5  04/25/2007 03/18/2007  3-2فؼبلیت  2.3

 500 %10  05/12/2007 04/15/2007  4-2فؼبلیت  2.4

 400 %20 20دػتیبثی ثِ ستجِ  08/01/2007 04/25/2007 اداسُ ثجت فبص ػَم 3

 100 %5  05/11/2007 04/25/2007  1-3فؼبلیت 3.1

 100 %5  05/28/2007 05/12/2007  2-3فؼبلیت  3.2

 100 %5  07/04/2007 05/29/2007  3-3فؼبلیت  3.3

 100 %5  08/02/2007 07/05/2007  4-3فؼبلیت  3.4
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 اعضبی کبرگريٌ دستگبٌ مسئًل بروبمٍ ملی ردیف

ریسی  سازهاى هذیریت ٍ برًاهِ ٍری برًاهِ هلی ارتقای بْرُ 1

 کطَر

ٍزارت ًفت، ٍزارت ًیرٍ ، ٍزارت صٌعت، هعذٍى ٍ تجارت، 

باًک هرکسی جوَْری اسالهی ایراى، ٍزارت جْاد 

 کطاٍرزی ، هعاًٍت اجرایی رئیس جوَْر

برًاهِ هلی پیطبرد برًٍگرایی  2

 اقتصاد

ٍزارت صٌعت، هعذى ٍتجارت، ٍزارت اهَرخارجِ، ٍزارت  ٍزارت اهَر اقتصادی ٍ دارایی

راُ ٍ ضْرسازی، صٌذٍق تَسعِ هلی، سازهاى هیراث فرٌّگی، 

 صٌایع دستی ٍ گردضگری

سازهاى هذیریت ٍ برًاهِ ریسی  برًاهِ هلی ارتقای تَاى تَلیذ هلی 3

 کطَر

ٍزارت صٌعت، هعذى ٍ تجارت، ٍزارت اهَراقتصادی ٍ 

طاٍرزی، ٍزارت کطَر، هعاًٍت دارایی، ٍزارت جْادک

اجرایی رئیس جوَْر، باًک هرکسی جوَْری اسالهی ایراى 

 ٍ اتاق بازرگاًی

برًاهِ هلی عذالت بٌیاى کردى  4

 اقتصاد ٍ تَسعِ عذالت اجتواعی

ریسی کطَر، ٍزارت کطَر، ٍزارت  سازهاى هذیریت ٍ برًاهِ ٍزارت تعاٍى، کارٍرفاُ اجتواعی

 اهذاد اهام خویٌی )رُ(جْاد کطاٍرزی ٍ کویتِ 

برًاهِ هلی برقراری اًضباط هالی  5

در بخص عوَهی ٍ قطع ٍابستگی 

 بَدجِ بِ ًفت

ریسی  سازهاى هذیریت ٍ برًاهِ

 کطَر

 ٍزارت اهَر اقتصادی ٍ دارایی ٍ صٌذٍق تَسعِ هلی

برًاهِ هلی تَسعِ اقتصاد داًص  6

 بٌیاى

ری رئیس جوَْر، ٍزارت بْذاضت، هعاًٍت علوی ٍ فٌاٍ ٍزارت صٌعت، هعذى ٍ تجارت

درهاى ٍ آهَزش پسضکی، ٍزارت علَم، تحقیقات ٍ فٌاٍری ٍ 

 ٍزارت ارتباطات ٍ فٌاٍری اطالعات

برًاهِ هلی گفتواى سازی ٍ  7

 فرٌّگ سازی اقتصاد هقاٍهتی

ٍزارت فرٌّگ ٍ ارضاد اسالهی، ٍزارت آهَزش ٍ پرٍرش،  سازهاى صذا ٍ سیوا

اجتواعی، ٍزارت علَم، تحقیقات ٍ ٍزارت تعاٍى، کارٍرفاُ 

 فٌاٍری ٍ سازهاى تبلیغات اسالهی

سازی ٍ سالن  برًاهِ هلی ضفاف 8

 سازی اقتصاد

ٍزارت دادگستری، ٍزارت ارتباطات ٍ فٌاٍری اطالعات ٍ  ٍزارت اهَر اقتصادی ٍ دارایی

 باًک هرکسی جوَْری اسالهی ایراى

برًاهِ هلی تَسعِ ظرفیت تَلیذ  9

تکویل زًجیرُ پاییي  ًفت ٍگاز ٍ

 دستی ٍ تَسعِ بازار

ٍزارت صٌعت، هعذى ٍ تجارت، ٍزارت اهَراقتصادی ٍ  ٍزارت ًفت

دارایی، صٌذٍق تَسعِ هلی، سازهاى هذیریت ٍ 

 کطَر ریسی برًاهِ

ٍزارت ٍزارت تعاٍى، کار ٍ رفاُ اجتواعی، ٍزارت ًفت،  هعاًٍت اجرایی رئیس جوَْر ّا برًاهِ هلی ّذفوٌذی یاراًِ 11

ًیرٍ، ٍزارت صٌعت، هعذى ٍ تجارت ، سازهاى هذیریت ٍ 

ّا ٍ ٍزارت  ریسی کطَر، سازهاى ّذفوٌذسازی یاراًِ برًاهِ

 اهَراقتصادی ٍ دارایی

ٍزارت صٌعت، هعذى ٍ تجارت، ٍزارت تعاٍى،کار ٍ رفاُ  ٍزارت اهَر اقتصادی ٍ دارایی برًاهِ هلی هردهی کردى اقتصادی 11

هرکسی جوَْری اسالهی ایراى ٍ سازهاى اجتواعی، باًک 

 صذا ٍ سیوای جوَْری اسالهی ایراى

 


