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    چكيده

فارغ از لزوم  ،برداري شده است. در اين بين ريزي، اجرا و بهره طرح ،دهه اخير در كشور در سههاي عمراني متعددي  طرح

ها و ضوابط و  ارزشيابي طرح ها با هدف هپايش اين پروژ، مرحله طراحي و ساخت رعايت كليه اصول مهندسي و اجرايي در

با بررسي پيشينه تاريخي نمايد. متاستفانه  مي ضروري ،ها در دوره عمر طرح وري آن رهاي فني به لحاظ اثربخشي و بهرهمعيا

ها مطالعات جامعي در مرحله مطالعات اوليه و تكميلي  گردد كه در تعدادي از اين طرح مشاهده مي ،ي عمراني در كشورها طرح

ت مالي و و خسارا محقق نشده است ،شده در مرحله ايجاد طرح ، اهداف تعيينبرداري ران بهرهصورت نگرفته است. لذا در دو

هاي عمراني وجود  مشخصي جهت پايش اثربخشي طرح روش ،. در حال حاضر در كشورزماني زيادي متحمل دولت شده است

هاي عمراني در دوران  بخشي طرحدر اين مقاله باتوجه به اهميت موضوع و لزوم تدوين مدلي جامع جهت پايش اثر. ندارد

 ارايهشهري  يهاي عمران ني با تمركز برروي طرحهاي عمرا ربخشي طرحيش اثارزيابي و پا شرح خدمات همسانبرداري،  بهره

صورت  نخبهروش طوفان فكري و با استفاده از نظرات كارشناسان استفاده از با  ها داده آوري خواهد شد. در اين مقاله جمع

در سراسر كشور مورد استفاده  يشهر هاي عمراني ومي جهت پايش طرحعم الگويتواند به صورت يك  مي اين مدلگرفته است. 

  قرار گيرد. 

 

  هاي عمراني، اثربخشي، پايش، شرح خدمات همسان طرح هاي كليدي:واژه
 

 

  قدمهم-1
النه در كشور هاي عمراني زيادي سا در سه دهه اخير، طرح

ها  اند. هريك از اين پروژه برداري شده طراحي، اجرا و بهره

برداري  و به بهرهمين بودجه شده با اهداف مشخصي تأ

در مجموعه تعاريف  كشور بودجهاند. سازمان برنامه و  رسيده

از منظور "دهد:  ين شرح ميهاي عمراني را چن خود، طرح

مجموعه عمليات و خدمات مشخصي هاي عمراني  طرح

توجيهي فني و اقتصادي يا  است كه بر اساس مطالعات

طي مدت شود  دستگاه اجرايي انجام مي  اجتماعي كه توسط

هاي  و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدف معين

شامل   گذاري ثابت سرمايه ساله به صورت برنامه عمراني پنج

 هاي غيرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و يا هزينه

هاي اجراي  گردد و تمام يا قسمتي از هزينه اجرا مي ،مطالعات

در  . اين سازمان"شود تأمين مي  عمراني آن از محل اعتبارات

 به سه نوع انتفاعي و غيرهاي عمراني را  ادامه انواع طرح

كند كه در آن منظور از  دي ميبن انتفاعي و مطالعاتي تقسيم

طرحي است كه در مدت معقولي پس  ،طرح عمراني انتفاعي

هاي جاري و  هزينه عالوه بر تأمين، برداري بهره از شروع به

از سياست دولت را  متناسبي به تبعيتسود  ،سرمايه  استهالك

طرحي  ،يانتفاعطرح عمراني غيرهمچنين  .نيز عايد نمايد

اجتماعي و عمليات  هاي رفاه است كه براي انجام برنامه
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جهت تسهيل   و تأسيسات زيربنايي و يا احداث ساختمان

گردد و هدف اصلي آن حصول  دولت اجرا مي كليه وظايف

   .)1398، ني و اجرايي كشورنظام ف( باشد نميدرآمد 

 كشورهاي اقتصاد رشد سهم بااليي در ،عمراني هايطرح    

توانند در داخل  ميهاي عمراني  طرح .دارند توسعه، حال در

محيط شهري يا بيرون از محيط شهري اجرا شوند. تفاوتي كه 

تر بودن نقش  نوع پروژه وجود دارد، پررنگدر اين دو 

 يهاي عمران ذينفع اصلي در پروژهبه عنوان يك شهروندان 

ها كه غالباً جهت تسهيل شرايط  شهري است. در اين پروژه

توجه به مباني لذا ، شوندمي زندگي شهروندان طراحي و اجرا

ي از ضرور ،مطالعات اوليه و تكميلي در بدو پيدايش طرح

شهري در اكثر  يهاي عمران پروژه ترين موضوعات است.

ستند و از بودجه مستقيم دولتي يا موارد عام المنفعه ه

لذا يكي از الزامات مديريتي  شوند. ها تأمين مالي مي شهرداري

اثربخشي طرح شهري، بررسي كارآمدي و  يهاي عمران طرح

 هاپروژه نوع اين .برداري است مذكور در دوران بهره

كيفيت و از  و هزينه، زمان هايشاخص بايست براساسمي 

 ارزيابي مورد اجتماعي و محيطي يستز متنوع جمله ابعاد

   .قرارگيرند

اي  م استقرار سامانهباتوجه به اهميت موضوع و لزو      

ن دستيابي به اهداف پروژه در جهت رصد نمودن ميزا

روي توسعه مدلي  بر مقاله، اين شهري يهاي عمران طرح

متمركز  ،هاي عمراني شهري جهت ارزيابي اثر بخشي طرح

شرح خدمات همسان  ،نوان خروجي نهاييشده است و به ع

 هاي عمراني شهري مطالعات پايش اثربخشي طرح يا پروژه

ريف اوليه تعا ،براي اين منظور در بخش دوم شده است. ارايه

هاي عمراني، مفاهيم پايه ارزشيابي  از مباني پديدآوري طرح

شود. در بخش سوم نيز  مي ارايهاثربخشي و پيشينه تحقيقات 

 نيز در بخش چهارم داده خواهد شد.ق شرح روش تحقي

و در  خواهد شد ارايه مقالهشرح خدمات همسان موضوع 

  . شده است ارايهيج اصلي نتانيز پايان 

  

  پيشينه تحقيق-2

  پديدآوري طرح -1- 2

ها در نظام  مراحل پديدآوري طرح ،كلي رواليك  در

  شود.پيوست مي شامل مراحل شهرداريو اجرايي فني 

  ره پديدآوري طرحالف) دو

و مطالعات اوليه   بررسي، شناسايي: مطالعات توجيهي - 1

هاي پيشنهادي است كه  منظور رد يا قبول عناوين طرح به

ي عمر  براساس مشخصات كلي طرح، برآورد كلي، دوره

  شود.  طرح و آثار جنبي و محيطي آن مي

ها،  عبارت است از مجموعه بررسي طراحي مفهومي: - 2

هاي كلي طرح كه هدف، موقعيت و عنوان  مطالعات و داده

ها بر اساس مطالعات توجيهي اوليه پذيرفته شده است و  آن

 شود. به منظور ارزيابي نهايي طرح انجام مي

 ب) دوره طراحي

هاي  ها، اطالعات و داده مجموعه داده :طراحي پايه -1

تخصصي كه نحوه اجرا و تحقق طراحي مفهومي را بيان 

 كند. مي

عبارت است از فرآيندي كه در آن  ي:طراحي تفضيل -2

 كنند. سازي ميجزييات ساختارهاي طرح را طراحي و مستند

اي از دوره عمر طرح است كه  مرحله ج) دوره اجراي طرح:

آيد  هاي انجام شده به مرحله اجرا در مي مطالعات و طراحي

شود. اين مرحله مشتمل بر  برداري آماده مي و طرح براي بهره

اندازي و تحويل  ات ساخت، خدمات نظارت و راهانجام عملي

  شود. مي

اي از دوره عمر طرح است كه  مرحله برداري: د) دوره بهره

  شود. پس از تحويل طرح انجام مي

آخرين مرحله  ها: ه) دوره برچيدن، بازيابي و بازيافت طرح

برداري  از دوره عمر طرح است كه پس از پايان دوره بهره

  شود. ميمتعارف طرح انجام 

هاي پديدآوري  ارزيابي اثربخشي فعاليت ،اين بين در

ت كليدي در مراحل پديدآوري ها به عنوان يكي از الزاما طرح

كي باشد. از سوي ديگر در سازمان برنامه و بودجه ي طرح مي

حين  ارزشيابي طرح "تحت عنوان  از الزامات مديريت طرح

ني و اجرايي (نظام ف استعنوان شده  "اجرا و پس از اجرا

اي اسناد اين  هاي كتابخانه بررسي اگرچه). 1398كشور، 

دهد  ها، نشان مي هاي ديگر مانند شهرداري سازمان و سازمان

كه تاكنون سامانه يا فرآيند مشخص و مدوني با هدف 

هاي عمراني در حين اجرا و پس از  ارزشيابي و پايش طرح

  اجرا مدون نشده است. 
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  نظام ارزشيابي - 2-2  

 از است عبارت ارزشيابي نظام ،در يك تعريف عام

 كار گردش و وظايف شرح ها، دستورالعمل ها، روش مجموعه

، . در اين نظامدنشو مي گرفته كار به ها طرح ارزشيابي براي كه

 و اهداف با ها طرح و ها برنامه عملكرد داوري و سنجش

 و شناخت و قبل از شده بينيپيش استانداردهاي و ضوابط

ا صورت هبرنامه اجراي اجتماعي و اقتصادي آثار حليلت

 شود: بندي تعريف مي ارزشيابي عموماً در سه طبقه گيرد. مي

  اجرا از پيش ارزشيابي - 1- 2- 2

 زمينه در پيشنهادهايي سنجي و ارزيابي مطالعه امكان

 مختلف هاي جريان نسبي مزايايكه  است توسعه برنامه

 گذاري سياست براي ياكند و پايه مشخص مي را كار اجراي

 هاي هدف با آن ارتباط قبيل از شده تثبيت معيارهاي پرتو در

   زمينه در مطالعات و عملياتي سنجي، توسعه امكان

 .آوردمي فراهم را منفعت-هزينه

 اجرا ضمن ارزشيابي - 2- 2- 2

 برنامه، اجراي پيشرفت بازبيني و بازنگري از است عبارت  

 اين .برنامه دافاهبا  واقعي نتايج سنجي هم طريق از

 يا تمام تعديل و بازنگري و عملياتي نظارت براي ارزشيابي

 .رود مي كار به بيني شده پيش هاي هدف از برخي

 اجرا پس از  ارزشيابي - 3- 2- 2

 معلوم ارزشيابي ين. ااست شده انجام اقدامات ارزشيابي    

 و كمي هاي شاخص تمام حسب بر ها، برنامه آيا كه دارد مي

 يا است بوده روان ها هدف سوي به هموار اي گونه به كيفي،

 ها آن از و كشف را آتي رشد براي بالقوه نه، امكانات

 تهيه در اصل در كه را نارسايي نوع كند، هر مي برداري بهره

 و سازد، كارايي مي آشكار داشته، وجود آن اجراي و برنامه

 تجربه سنجد، نتايج مي را ريزي برنامه هاي دستگاه توانمندي

 بهتر تهيه براي را ها آن و كند مي معرفي عموم به را جديد

  .گيردكار مي به آتي هاي برنامه

اهداف زير  ،يات مهندسيدر حالت كلي ارزشيابي در ادب

  شود:  را شامل مي

، كارآيي، اثربخشي به مربوط اطالعات آوردن فراهم -

 عمراني هاي طرح و هزينه پروژه كيفيت

 قضاوت براي آن بكارگيري و ها داده گردآوري يندآفر -

 طرح يا يا برنامه يك مورد در اطالعات دقيق آوري جمع -

 الزم هاي گيري تصميم منظور به برنامه يك از بخشي يك

 .آن مورد در

 .برنامه يك هاي مزيت و ها ويژگي مورد در پويا تحقيق -

فراهم آوردن اطالعات مربوط به  ،در فرآيند ارزشيابي

  :موارد زير ضروري است

 هاعات مربوط به اثر بخشي پروژهاطال -

 كارايي -

 كيفيت -

 هزينه -

 ها و بكارگيري آن براي قضاوت فرآيند گردآوري داده -

يك برنامه يا طرح آوري دقيق اطالعات در مورد  جمع -

 و هاي الزم در مورد آن گيري به منظور تصميم

هاي يك برنامه يا  ها و مزيت تحقيق پويا در مورد ويژگي -

  .يك طرح

هاي  ه تاريخي موضوع پايش اثربخشي طرحررسي پيشينب  

دهد كه  هاي عمراني) نشان مي (و نه لزوماً طرح اجرايي

و تكنيكي متعددي بسط و توسعه  يهاي تحليل تاكنون مدل

هريك از اين  .)1394(آبدارزاده و ديگران،  اندشدهداده 

اند  ها بر روي يك مطالعه موردي تحقيق و بررسي شده مدل

هاي  دل پيشنهادي قابل تعميم به پروژهاغلب موارد م و در

مدل  مدلهاي بررسي شده، باشد. در بين عمراني ديگر نمي

معروف است، به عنوان مرجعي  سيپاستافل بيم كه به مدل 

ها مورد  هاي مرتبط با ارزيابي اثربخشي طرح براي فعاليت

مدل اين  .)Stufflebeam, 2003(استفاده قرار گرفته است

ثير و نقش ارزشيابي را در فرآيند مديريت برنامه و طرح أت

هاي مبتني بر  از جمله مدل سيپمدل دهد.  خوبي نشان مي به

و  ارايهگيري مديران  منظور تسهيل در تصميم مديريت و به

نگر و جامع است كه  تدوين شده است. اين مدل كلي

ه تواند يك برنامه يا طرح را به صورت سيستماتيك و هم مي

از چهار نوع ارزشيابي  سيپجانبه بررسي كند. مدل 

دو نقش  )موقعيت، درونداد، فرآيند و محصول(

كردن،  (تعيين گويي) و سه مرحله گيري و پاسخ (تصميم

تشكيل شده است. اين  ،دست آوردن و فراهم ساختن) به

كند.  (ارزش و مطلوبيت) استفاده مي مدل از دو معيار اساسي

تعريف شده به صورت زير نوع ارزشيابي  در اين مدل چهار

  .)CIPP, 2019( است
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كردن  موقعيت يعني تعييناز ارزشيابي  :ارزشيابي موقعيت -

هاي برنامه و  گيري در مورد هدف نيازها براي تصميم

تشخيص مسائلي كه يك مبناي اساسي براي تدوين اهدافي 

  شود. ها موجب بهبود برنامه مي دهد كه تحقق آن به دست مي

تدوين  ،اصلي اين ارزشيابي هدف :رزشيابي دروندادا -

اي براي ايجاد تغييرات آموزشي و دست يافتن به  برنامه

باشد. در  در مرحله ارزشيابي از موقعيت مي شده اهداف تعيين

هاي  مل موثر براي رسيدن به هدفوااين ارزشيابي تمام ع

بهترين  اي كه ها برنامه شود تا از ميان آن برنامه بررسي مي

 ،سازد ده در ارزشيابي زمينه را محقق ميش اهداف تعيين

 انتخاب يا تدوين شود.

چگونگي اجراي  ،پس از طراحي برنامه :ارزشيابي فرآيند -

گيرد. در اين ارزشيابي كوشش  برنامه مورد ارزشيابي قرار مي

هاي زير تعيين  هايي نظير پرسش شود تا پاسخ پرسش مي

 گردد:

 وبي در حال پياده شدن است؟خ آيا برنامه به -

 چه موانعي بر سر راه موفقيت آن وجود دارد؟ -

 باشند؟ چه تغييراتي ضروري مي -

نتايج حاصل از اجراي  ،در اين مرحله :محصولارزشيابي  -

دست آمده  گيرند. سپس نتايج به برنامه مورد سنجش قرار مي

شوند و رابطه بين انتظارات و  مقايسه مي ،با اهداف برنامه

  شود.  ايج واقعي مشخص مينت

مدلي تحليلي با هدف  ،در پژوهشي ديگرپژوهشگران 

 ارايههاي آب و خاك  عيين عوامل موثر بر اثر بخشي طرحت

گيري ارتباطات درنظر بارا  ها كارايي مدل خود دادند. آن

عوامل بسيار متعدد موثر بر اثربخشي و همچنين ساير 

ايج عملياتي و منطق متغيرهاي پنهان شامل كيفيت اجرا، نت

(ابوالحسني و  عنوان داشتند ،برنامه در ارزيابي اثر بخشي

عملكرد بررسي ، 2002در پژوهشي در سال . )1396همكاران، 

پروژه ها با اين عنوان كه فعاليتها در پروژه ها به روش صحيح 

 ,Halamchi( دانجام ميشوند يا خير، مورد سنجش واقع گرديدن

، ارزيابي پس از 2015جام يافته در سال در پژوهش ان .)2002

موفقيت  براي تعيين ميزان مرحله اصليبه عنوان  ها،اجراي پروژه

 دولتي، پروژههاي موفقيت ارزيابي ميزان است كه شدهاعالم  پروژه

 Sørensen et( گيردمي صورت آنها اثربخشي و بررسي كارايي با

al., 2015(.   

چون  يررسي عواملب از ، پس2016در سال در پژوهشي 

 به نيز آموزشي اهداف به زمان، هزينه و كيفيت، دستيابي

 ها در اثربخشي آنها مدنظرپروژه موفقيت از هايينشانه عنوان

  .)Haddadi et al., 2016( قرارگرفت

، ارزيابي 2016هاي انجام گرفته در سال پژوهش ديگردر          

ين بروز نارضـايتي  هاي عمراني و همچنتاثير اجتماعي پروژه

هاي مورد ها از ديگر شاخصتاخير اجراي پروژهدرخصوص 

 & Senouci( بـوده اسـت   هـا بررسي در موفقيـت پـروژه  

Wang, et al., 2016(.  ــال ــي در س ، 2017در پژوهش

هاي عمراني در كشـورهاي  افزايش هزينه نهايي اجراي پروژه

تاثيرگذار يكي از عوامل بعنوان  و داليل اين افزايش، مختلف

 Niazi and( ها تعيين شده استدر بررسي اثربخشي پروژه

Painting, 2017(.  از  ،2017در سـال   ديگـر  در پژوهشـي

  شاخصـي مهـم در بررسـي    معيار رضـايت ذينفعـان بعنـوان    

   .)Oppong, 2017( نامبرده شده استپروژه هاي عمراني، 

 

  اثر بخشيارزيابي مباني  - 3- 2

 از پروژه يا طرح عمراني، يك اجراي در كلي، طور به

 مختلف مرحله سه نتايج، حصول و اجرا تا ريزي برنامه مرحله

در  كه است برنامه منطق بررسي اول مرحله؛ دارد وجود

 بهتوجه با برنامه انجام پذيري توجيه بررسي برگيرندة

 يا و شهروندان دولت، شامل ذينفعان همه هاي اولويت

 ترين اساسي مرحله اين كه است بديهي .ميباشد ها شركت

 اين در نقصان هرگونه و رود مي شمار به ريزيبرنامه سطح

 باشد. اثرگذار نتايج و بعدي تمامي مراحل بر تواند مي مرحله

 پروژه  اجراي ،دوم گام برنامه، منطق پذيري توجيه صورت در

 انجام با مرتبط مطالعاتي و فيزيكي هاي فعاليت تمام كه است

 از پس هم نهايت در شود. مي شامل را پروژه از ريبردا بهره و

  پيامدها  و عملياتي نتايج حصول سوم گام پروژه، اجراي

 اجراي از حاصل مستقيم نتايج شامل عملياتي نتايج. باشدمي

 قابل فيزيكي، معيارهاي و ها شاخص حسب بر كه است پروژه

   ).1396(ابوالحسني و همكاران،  است گيري اندازه

  

  يقروش تحق -3
شده در بخش اول، نياز به  هاي مطرح باتوجه به ضرورت

يك مدل در قالب شرح خدمات همسان مطالعات پايش 

هاي عمراني شهري به وضوح  اثربخشي طرح يا پروژه



1398 زمستان دوره چهارم، ،101، سال هفدهم، شماره فصلنامه علمي جاده  

 

149 

 

مندي از  حاضر، نويسندگان با بهره مقالهر گردد. د احساس مي

و نظرات نخبگان اين زمينه كه با استفاده از روش طوفان  ءآرا

صورت و در قالب برگزاري جلسات تخصصي  يرفك

گرفت، مباني و ساختار كلي شرح خدمات همسان مطالعات 

و هاي عمراني شهري تهيه  پايش اثربخشي طرح يا پروژه

نفر از  10، مجموعاً يتنظيم گرديد. در روش طوفان فكر

 و اجراي متخصصين و صاحب نظران در زمينه مطالعه

ر داشتند. اين متخصصين از شهري حضو يعمرانهاي  پروژه

مشاور و  نهاي مهندسي هاي شهرداري تهران، شركت سازمان

مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي در جلسات شركت 

دستيابي به جلسه منظم هفتگي با هدف  12داشتند. مجموعاً 

شرح خدمات همسان در مجموعه سازمان فني شهرداري 

ين صورت بود كه تهران برگزار گرديد. روند جلسات به ا

قبل از برگزاري هر جلسه، دستور كار جلسه براي اعضا 

گرديد. سپس در روز برگزاري جلسه عنوان يا ايده  ارسال مي

مورد نظر برروي تابلو نوشته و سپس به ترتيب هريك از 

كردند. در پايان هر جلسه نيز  خود را بيان مي نظراتاعضا 

شده جادان، تغييرات ايپس از اجماع كليه آراء و نظرات نخبگ

گرديد. كليت اين  ساختار شرح خدمات همسان اعمال ميدر 

بخش تدوين و تصويب گرديد.  6شرح خدمات نهايتاً در 

هاي پيشنهادي  نمونه ليست پرسش سهاين كارگروه همچنين 

براي طراحي پرسشنامه جهت دريافت نظرات كارفرما و 

 را از طرحو همچنين جهت طراحي فرم بازديد  ذينفعان

كليت اين شرح  ،ه نمود. در بخش چهارمايتدوين و ار

شده  ارايههاي پيشنهادي  خدمات همسان و ليست پرسش

  است.

  نتايج  ارايه-4

  كليات مدل -1- 4

 طـرح يــا دامنـه كـاربرد ايـن شـرح خـدمات محـدود بـه           

بـراي  . اسـت  بـرداري  هاي عمراني شهري پس از بهـره  پروژه

  اطالعات زير الزم است:  ،بخشي انجام مطالعه پايش اثر

 اهداف مشخص -

ها و معيارهـايي كـه ميـزان تحقـق اهـداف را       شاخص -

 مشخص كند

ــدازه - ــوه ان ــه    نح ــوط ب ــات مرب ــايش اطالع ــري و پ گي

  ها   شاخص

قابل ، گزارش مطالعات توجيهي طرح اين اطالعات از

تواند  صورت، كارفرما مي استخراج خواهد بود. در غير اين

ارداد مطالعات پايش اثربخشي، نسبت به قبل از عقد قر

قبل از ورود به شرح  اقدام نمايد. مشخص نمودن اين موارد

 شود:مي ارايه، تعاريف پايه خدمات همسان

ميزان تحقق اهداف مشخص شده براي  اثربخشي: -

(آثار مثبت و  طرح/ پروژه و شناسايي پيامدهاي احتمالي آن

يري از ميزان تحقق منفي). به عبارت ديگر، اثربخشي، تصو

 ارايهريزي شده و نتايج آن را  هاي برنامه فعاليت

 . )Peach, 1997(دهد مي

توجه  ها با فرآيندي است كه در آن توجيه طرح ارزيابي: -

  گيرد. هاي تعريف شده مورد قضاوت قرار مي به شاخص

 در كه است يزمان :پروژه/ طرح يزير برنامه افق -

 .برسد خود شده مشخص جينتا به پروژه/ طرح مطالعات،

 يبرا مطالعات، اهداف با مطابقكه  است يزمان موعد

 .استشده  نيبه اهداف طرح/ پروژه مع يابيدست

 اقالم اصلي مشخصات و عنواناز  استفادهبرداري:   بهره -

بر پايه محاسبات و  بردار بهره دستگاه به تحويل قابل

ن از هاي مربوط و اطمينا مفروضات طراحي و دستورالعمل

نظام فني و ( عملكرد آن بر طبق شرايط خواسته شده است

 ياطالعات برا يگردآور :پايش). 1398، اجرايي كشور

 هياول اهداف با آن/ پروژه و سنجش عملكرد طرح ليتحل

). 1398، نظام فني و اجرايي كشور( است شده فيتعر

 از اي مجموعه از متشكل فرد به منحصر فرآيندي :پروژه

 هاي تاريخ با همراه شده كنترل و هماهنگ يها فعاليت

 الزامات با منطبق هدفي به دستيابي براي كه پايان، و شروع

 منابع و هزينه زمان، هاي محدوديت و گيرد مي انجام معين

تواند از چند پروژه تشكيل  طرح مي هر .شود مي شامل را

به اهداف اصلي طرح به  يابيگردد كه در راستاي دست

 .)Peach, 1997( شود ه يا مستقل اجرا ميصورت وابست

 

است كه  يا دوره شاملپديدآوري طرح/ پروژه:  دوره - 

 رديپذ يانجام م يمفهوم يو طراح يهيدر آن مطالعات توج

 . )1398 شهرداري تهران،نظام فني و اجرايي (

 

 و مطالعات ها، يبررس مجموعه: يمفهوم يطراح -

 ها، آن انعنو و تيموقع هدف، كه طرح يكل يها داده
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 منظور به و است شده رفتهيپذ يهيتوج مطالعات براساس

  .)Peach, 1997( شود يم انجام طرح يينها يابيارز

 ريتاث تحتاشخاص حقيقي و حقوقي  عوامل ذينفع:  -

 سازندگان، مانند يعمرانهاي  ها يا پروژه عملكردهاي طرح

  .است انيبردار  و مشتر بهره دستگاه  ،يمال كنندگان تامين

را   يخدمت اي محصول كه شخصي يا سازمان: مشتري -

 .)Peach, 1997( كند دريافت مي

ها و مطالعات  شناسايي و بررسيمطالعات توجيهي:   -

هاي پيشنهادي  رد يا قبول طرح/ پروژهاوليه به منظور 

است كه براساس مشخصات كلي طرح/ پروژه، برآورد 

ي و كلي مالي، دوره عمر طرح/ پروژه، و آثار جنب

نظام فني و اجرايي ( شود محيطي آن انجام مي

  .)1398شهرداري تهران، 

 پـروژه  /آنچه كه در رابطه با طرح پروژه:  /هدف طرح -

نظـام فنـي و   ( منظـور باشـد   /شوددنبال  اناز ديدگاه ذينفع

ترين زمـان انجـام مطالعـات     مناسب ).1398، اجرايي كشور

ي بـراي  هـاي عمرانـي شـهر    / پـروژه طرحپايش اثربخشي 

  طرح/ پروژه به شرح زير است:

ريزي:  ممكن است در برخي  هاي  برنامه مطابق با افق -

اوقات چند بازه زماني براي دستيابي به اهداف كوتاه، 

هاي طرح/ پروژه  ميان و بلندمدت و متناسب با ويژگي

شود مشخص شده باشد كه بر اين اساس توصيه مي

  اي زماني ه دوره ش براي تمام اينمطالعات پاي

 به انجام برسد.

شده از سوي كارفرما: كارفرما در دوره  زمان مشخص -

را در  مطالعات پايش تواند به هر دليلي برداري مي بهره

شده  ريزي مشخص (افق برنامه زماني زودتر از موعد مقرر

  در دستور كار قرار دهد. ،در مطالعات توجيهي)

  شرح مدل -2- 4

بخش  6در  قالهمشرح خدمات همسان موضوع اين 

  شوند: ها شامل موارد زير مي ت. اين بخشتنظيم شده اس

 ها و نقشه اطالعات ،آمار ،ها داده يگردآور: 1بخش 

 و كارفرما ديدگاه از اهداف شناسايي/ استخراج: 2بخش 

 و ضوابط اجرايي، هاي سياست و ها برنامه ذينفعان،

  پروژه/ طرح اصلي دستاوردهاي و استانداردها

 اهداف، به دستيابي و تحقق ميزان گيري اندازه :3بخش 

  ه پروژ/ طرح هاي برنامه و ها سياست

 پروژه/ طرح يمنف و مثبت آثار ييشناسا: 4بخش 

 و حاضر حال در پروژه/ طرح تقاضاي و نياز تعيين: 5بخش 

 ندهيآ

   يريگ جهينت: 6بخش 

ايـن   درشده اسـت.   ارايهمدل پيشنهادي ، 1ول در جد       

همچنـين  ها نيز آورده شده اسـت.   جدول هريك از زيربخش

هاي پيشنهادي جهت طراحي  نمونه پرسش 4تا  2در جداول 

براي دريافت نظرات كارفرما و دينفعان و همچـين  نامه پرسش

هاي بازديد از  هاي پيشنهادي جهت طراحي فرم نمونه پرسش

  طرح يا پروژه آورده شده است. 

  هاي عمراني شهري همسان مطالعات پايش اثربخشي طرح يا پروژه شرح خدمات .1جدول 

شماره 
  بخش

زيربخش   1زيربخش 
2  

  توضيحات

  ها و نقشه اطالعات ر،آما ها، داده يگردآور  1
  :منظور به كارفرما با نشست  1- 1  
  / پروژه شامل:هاي مرتبط با طرح ها، آمار و اطالعات و نقشه دريافت داده  1- 1- 1    

 جيهي و ساير اسناد مرتبط مطالعات تو -

 اجرا پروژه/ طرح و مصوب پروژه/ طرح هاي تفاوت( پروژه/ طرح هاي فني مرتبط با گزارش -
 ...) شده،

 برداري پروژه مربوط به دوره بهره/ هاي فني مرتبط با طرح گزارش -

 ينگهدار و ريتعم به مربوط پروژه/ طرح با مرتبط يفن يها گزارش -

 پيشين طرح/ پروژههاي  گزارش مطالعات پايش -

ي مديريت هاي واكنش وگونه ارزيابي انجام شده طرح/ پروژه گزارش مطالعات مربوط به هر -
 پيرامون آن در گذشته

 ها، شكايات، دعاوي و موارد مشابه طرح/ پروژه. گزارش حوادث، خرابي -
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  دهاي زماني مختلف از طرح/ پروژه در صورت وجو مديريت پروژه در دوره  ش ارزيابيگزار -
  / پروژه:هاي ايشان در رابطه با طرح يدگاهمنظور آشنايي با نظرات و د مصاحبه با كارفرما به  2- 1- 1    

 .قبال بايد مشخص شود)مصاحبه كرد(تعداد نفرات  ها افرادكليدي كه بايد با آن معرفي همكاران و -

 شدهانجام مصاحبه با نامبردگان ياد -

  ها خراج نكات كليدي و مهم از مصاحبهاست -
  پروژه/ رحط با مرتبط يها و نقشه اطالعات ،آمار ها، داده ي سايرگردآور  2- 1  

  ندهيآحال و  درتقاضا  ينيب شيپ يالزم برا اطالعات و آمار يگردآور  1- 2- 1    
  آن ريتاث حوزه و پروژه/ طرح ساختگاه با مرتبط يها نقشه افتيدر  2- 2- 1    
  پروژه/ طرح با مرتبط قوانين و استانداردها ضوابط، آخرين آوري جمع  3- 2- 1    
  پروژه /طرح عملكرد خصوص در نفعانيذ و كارفرما نظرات افتيدر  3- 1  
  )اصلي ذينفعان( ذينفعان تعيين  1- 3- 1    

  1كارفرما براي پرسشنامه يطراح  2- 3- 1    
  2ذينفعان براي پرسشنامه يطراح  3- 3- 1    
   پرسشنامه بر كارفرما نظرات اخذ  4- 3- 1    
  كارفرما دييتا اخذ و پرسشنامه اصالح  5- 3- 1    
  ها پاسخ يآور جمع و ذينفعان و كارفرما پرسشنامه عيتوز  6- 3- 1    
  پروژه/طرح از ديبازد  4- 1  

  )ازين صورت در( كارفرما دييتا اخذ و 3ديبازد فرم يطراح  1- 4- 1    
  كارفرما با يهماهنگ  2- 4- 1    

  منتخب براي بازديدمجوزهاي موردنياز و معرفي نفرات  اخذ  3- 4- 1    
درنظر گرفتـه   موارد درج و ها فرم تكميل براي كارفرما مطلع نماينده همراه به پروژه/ طرح از بازديد  4- 4- 1    

  ها فرم در نشده
هاي اجرايي، ضوابط و استانداردها و  ها و سياست يدگاه كارفرما و ذينفعان، برنامهاز د اهداف شناسايي /استخراج  2

  ي طرح/ پروژهدستاوردهاي اصل

  هاي آنها) تعيين ذينفعان (ذينفعان اصلي به همراه منافع و نگراني  1- 2  
  منظور استخراج و شناسايي اهداف بررسي مطالعات توجيهي و ساير اسناد مرتبط به  2- 2  
  منظور استخراج و شناسايي اهداف به پيشين ارزيابي هاي گزارش بررسي  3- 2  

  منظور استخراج شناسايي اهداف به ذينفعان و كارفرما زا دريافتي نظرات بررسي  4- 2  
  هاي اجرايي / پروژه) و سياست/ چارچوب منطقي طرحبرداري (همچون برنامه عمل هاي بهره تعيين برنامه  5- 2  

  هاي خاص براي تغييرات مثبت در ابعاد گوناگون تعيين برنامه  6- 2  
  كند. / پروژه را تضمين ميهاي اصلي و كليدي كه موفقيت طرح تعيين برنامه  7- 2  
ي، هـاي فنـي، مـالي، اقتصـاد     هـاي مهـم از جنبـه    تعيين ضوابط و استانداردهاي طراحي پروژه اجرا شده و برنامـه   8- 2  

  محيطي، فرهنگي و اجتماعي زيست
/ انداردهاي زمان انجام مطالعه طرحاستبررسي ضوابط و استانداردهاي جديد و مقايسه تحليلي آن با ضوابط و   9- 2  

  4پروژه

                                                             

  .رجوع شود 2جدول  پرسشنامه بهبراي الگوبرداري به منظور طراحي  -  1

  .رجوع شود 3جدول  براي الگوبرداري به منظور طراحي پرسشنامه به -  2

  .رجوع شود 4جدول  براي الگوبرداري به منظور طراحي فرم بازديد به -  3

 گزارش كارفرما به موضوع ضوابط، نيا تغيير صورت در كه است طراحي و يهيتوج مطالعات انجام زمان با كنوني قوانين و استانداردها ضوابط، مقايسه بخش، اين انجام از هدف -  4

 جديد قوانين و استانداردها ضوابط، با پروژه/  طرح شده رساني روز به معايب و منافع نييتع و يپذير هيتوج مطالعات انجام به نسبت صالحديد، و ازين صورت در تا شده
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  / پروژهدستاورهاي اصلي طرح  10- 2  
ها در تحقق اهداف  ن اهميت آنتوجه به ميزاستانداردها (جديد و منطبق بر طرح/ پروژه) بابندي ضوابط و  ا درجه  11- 2  

  / پروژهطرح

خروجي 
  2بخش 

 خدماتي چه ارايه پروژه/ طرح اصلي هدف كه شود مشخص همچنين( ئيجز و كلي صورت به) ذينفعان تفكيك به( اهداف تعيين
  )است

  طرح/ پروژه هاي برنامه و ها سياست ،گيري ميزان تحقق و دستيابي به اهداف اندازه  3

گيري اهداف، برنامه ها و  ها و معيارهاي اندازه تعيين شاخص منظور به ها گزارش و اسناد ،بررسي مطالعات توجيهي  1- 3  
  ها ليتفعا

  / پروژهشده به تفكيك اهداف طرح يش اطالعات و بررسي اطالعات پايشتعيين نحوه پا  1- 1- 3    

  بروندادهاي هر فعاليت گيري اندازه و پايش معيارهاي و ها تعيين روش  2- 1- 3    

محيطي و روش  زيست و فرهنگي و اقتصادي، اجتماعي و مالي ،1فني ها و معيارهاي تعيين شاخص  3- 1- 3    
  ارزيابي طرح/ پروژه

  برداري هاي مرتبط با بهره ها و گزارش برداري از طرح/ پروژه بررسي اصول و معيارهاي تدوين شده بهره  2- 3  

  2(در صورت وجود) پروژه/ طرح يابيارزش و شيپا با مرتبط ياحتمال افتهي استقرار يها سامانه يبررس  3- 3  

  / پروژهها در طرح اليتها و فع قرار نظاموضعيت است ييشناسا  4- 3  

  كيفيت مديريت نظام  1- 4- 3    

  ارزش مهندسي  2- 4- 3    

/ شده طرح تمام قيمت و (در صورت لزوم) 3حسابرسي و حسابداري ملي استانداردهاي سازي پياده  3- 4- 3    
  پروژه

اثربخشي طرح/ هايي كه در باالبردن ميزان  رار يافته در طرح/ پروژه با نظامهاي استق مقايسه نظام  4- 4- 3    
  پروژه مفيد است.

ها و  ميزان دستيابي به اهداف، برنامه شده و مقايسه آن با معيارها براي تعيين هاي تعيين گيري شاخص اندازه  5- 3  
  ها فعاليت

  آوري شده و تعيين كمبودها بررسي آمار و اطالعات جمع  1- 5- 3    

  الزم اطالعات و آمار پايش  2- 5- 3    

  ها و مقايسه آن با معيارها يري شاخصگ اندازه  3- 5- 3    

  فعاليت و تعيين ميزان تحقق يا دستيابي به اهداف، برنامه  4- 5- 3    
/ پروژه (در صورت وجود) و بررسي كاربردي بودن هاي حاصل از طرح ي و واقعي خروجيا مقايسه مقادير برنامه  6- 3  

  علت ذكر شود) ها، آن (در صورت مناسب نبودن يا قابل استفاده نبودن خروجي

بيني  / پروژه (به عبارت ديگر، دستاوردهاي پيششده طرح ل سنجش بودن اهداف تعريفتعيين ضعف يا غيرقاب  7- 3  
  گيري نيستند). هاي مورد نظر قابل اندازه شده در طول زمان با شاخص

خروجي 
  3بخش 

  پروژه/ طرح هاي برنامه و ها سياست اهداف، به دستيابي و تحقق ميزان گيري اندازهگزارش  ارايه

                                                                                                                                                                                         

 با پروژه/طرح ، يپذير هيتوج مطالعات به ازين بدون نه،يهز كم ياصالح يياجرا اقدامات و يقبل يطراح در يبازنگر با است نممك راستا، نيا در. آيد عمل به الزم اقدامات

  .گردد سازگار ديجد ياستانداردها و ضوابط

   ملي منابع و مردم از حفاظت ها، زيرساخت پذيري آسيب كاهش براي غيرعامل پدافند فني استانداردهايهمچنين  -  1

   پذيرد صورت پروژه/  طرح در شده نييتع اهداف از ياحتمال انحراف زانيم نييتع يبرا آن ليتحل و هيتجز و افتهي انجام شيپا يقيتطب يبررسدر اين صورت الزم است  -  2

 پروژه/  طرح اهداف تحقق زانيم به يابيدست راستاي رد تطبيق و تحليل و  تجزيه شده، انجام پايش آيا" كه شود يم داده پاسخ ، پرسش نيا به بخش نيا در گريد عبارت به(

  )" ر؟يخ اي باشد مي

  .گردد يم نييتع اجرا از پس پروژه/ طرح هاي فعاليت اثربخشي و اقتصادي صرفه از نانياطم  زانيم عملياتي حسابرسي با مطالعات از بخش نيا در -  3
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  شناسايي آثار مثبت و منفي طرح/ پروژه  4

  آثار مثبت  1- 4  

  منافع طرح/ پروژه براي ذينفعان   1- 1- 4    

  انتظارات مرتفع شده ذينفعان  2- 1- 4    

هاي صورت گرفته، مدنظر قرار نگرفته است  اطالعات و ارزيابي  تعيين آثار مثبت مهمي كه در پايش  3- 1- 4    
  .هاي الزم منعكس شود گيري يد با توضيحات اجمالي به كارفرما براي تصميمكه با

(هماهنگي  اقتصادي در مقياس مورد نظر -تحليل آثار مثبت طرح/ پروژه برروي وضعيت اجتماعي  4- 1- 4    
  با كارفرما) 

  آوري و نوآوري فني در شهر  / پروژه برروي پيشرفت فنتحليل آثار مثبت طرح  5- 1- 4    

  / پروژه در حال حاضر و آيندهبررسي وضعيت مزايا و منافع طرح  6- 1- 4    

  شده در بلندمدت تحليل و بررسي آثار مثبت ايجاد  7- 1- 4    

  يمنف آثار  2- 4  

  طرح/ پروژه  ديدگان شده به زيان هاي تحميل هزينه  1- 2- 4    

  حهاي از دست رفته برخي از ذينفعان در اثر اجراي طر منافع و فرصت  2- 2- 4    

  نظر گرفته نشده است./ اصلي و فرضياتي كه درهاي عمده و تعيين ريسك بررسي  3- 2- 4    

گردد كه بايد با توضيحات  تعيين ضوابط و استانداردهايي كه كنترل و نظارتي برروي آن انجام نمي  4- 2- 4    
  هاي الزم منعكس گردد. ي گير اجمالي به كارفرما براي تصميم

هاي صورت گرفته، مدنظر قرار نگرفته است  اطالعات و ارزيابي  في مهمي كه در پايشتعيين آثار من  5- 2- 4    
  هاي الزم منعكس شود. گيري كه بايد با توضيحات اجمالي به كارفرما براي تصميم

اقتصادي در مقياس مورد نظر(هماهنگي  - تحليل آثار منفي طرح/ پروژه برروي وضعيت اجتماعي  6- 2- 4    
  با كارفرما)

  آوري و نوآوري فني در شهر  تحليل آثار منفي طرح/ پروژه برروي پيشرفت فن  7- 2- 4    

  / پروژه در مقياس شهرات منفي ايجادشده در بلندمدت طرحتحليل و بررسي تاثير  8- 2- 4    

  1ندهيآ و حاضر حال در پروژه/ طرح تقاضاي وتعيين نياز   5
  (در صورت نياز) تقاضا ينيب شيپ ديجد ختار (الگوي)سا و ايجاد يقبل ساختارهاي (الگوهاي) يبررس  1- 5  

  ها، آمار و اطالعات گردآوري شده تدقيق حوزه تأثير طرح/ پروژه بر پايه داده  1- 1- 5    

  بيني تقاضا هاي مناسب براي پيش بررسي ساختارهاي الگو (مدل) تقاضا و انتخاب الگو (مدل)  2- 1- 5    

  مناسب و انتخاب الگو (مدل) برتركاليبراسيون الگو (مدل)هاي   3- 1- 5    

هاي زماني موردنظر (شامل وضع موجود و بلند مدت (افق طرح)) بر پايه  برآورد تقاضا در دوره  4- 1- 5    
  الگو (مدل) منتخب

  هاي زماني مختلف ظرفيت در دوره -تحليل تقاضا  5- 1- 5    

شده قبلي براي حال  از اعتبار اهداف تعيينسنجش اهداف طرح/ پروژه در حال حاضر و آينده (حصول اطمينان   2- 5  
  حاضر و افق طرح/ پروژه)

  نفعانيذ دگاهيد از پروژه/ طرح تياهم يبررس  3- 5  

                                                             

 از بخش نيا در گريد عبارت به. است آينده و حاضر حال در پروژه/ طرح از) پروژه/ طرح نفعانيذ و ني(مخاطب جامعه يتقاضا ميزان نييتع مطالعات، از بخش اين انجام از هدف -  1

كه ( پروژه/ طرح ياحتمال مثبت آثار و شده نييتع شيپ از اهداف يبرا ندهيآ و حاضر حال در شده اجرا پروژه/ طرح ايآ" كه شود يم داده پاسخ مهم پرسش نيا به مطالعات،

 از يكي است ممكن باشد، يمنف پرسش نيا پاسخ كه يصورت در و راستا نيا در. "؟ ريخ اي دارد ضرورت و ييكارا)، شود قلمداد پروژه/ طرح ديجد اهداف عنوان به تواند يم

/ طرح ژهيو ه(ب يعمران يها پروژه/ طرح يبخش اثر شيپا هب مربوط يمطالعات يها بخش نيتر يديكل از يكي مطالعات، از بخش نيا .باشد طرح دنيبرچ ،يبررس مورد يها نهيگز

 كارفرما دييتا از پس و نييتع مربوطه، صالحيذ مشاور نيمهندس توسط پروژه/ طرح موضوع فراخور به آن انجام روش و شده محسوب) عيوس نفوذ حوزه با و كالن يها پروژه

  .شود يم گرفته كار به
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  ندهيو منافع طرح/ پروژه در حال حاضر و آ ايمزا تيوضع يبررس  4- 5  

  گيري  نتيجه  6

 يها سرفصل با مشاور يسو از يگزارش يط شده، مانجا هاي بررسي و شده آوري  جمع اطالعات از حاصل نتايج  1- 6  
  :شود يم ارايه ريز

هاي  اندازهاي مورد نظر (براساس شاخص تعيين ميزان دستيابي طرح/ پروژه به اهداف و چشم  1- 1- 6    
 مختلف)

شده و  توجه به اطالعات پايشبا هاي اجرايي طرح/ پروژه بررسي ميزان وضعيت برنامه  -
  يد و منطبق بر طرح/ پروژه)ها و معيارها (جد شاخص

ها و سطوح  شده) در مقياس شناسايي آثار مثبت و منفي طرح/ پروژه (مستقل از اهداف تعيين  2- 1- 6    
 اي، محلي) مختلف (شهري، منطقه

گردد كه بايد با  روي آن انجام نميانداردهايي كه كنترل و نظارتي برتعيين ضوابط و است -
هاي الزم منعكس شود.(در آثار منفي هم ذكر  گيري ي تصميمتوضيحات اجمالي به كارفرما برا

 شده)

هاي صورت گرفته، مدنظر قرار  اطالعات و ارزيابي  تعيين آثار مثبت يا منفي مهمي كه در پايش -
هاي الزم منعكس شود.  گيري نگرفته است كه بايد با توضيحات اجمالي به كارفرما براي تصميم

 شده)(در آثار مثبت و منفي هم ذكر 

 اقتصادي در مقياس مورد نظر -روي وضعيت اجتماعي/ پروژه برتحليل آثارمثبت و منفي طرح -
 (هماهنگي با كارفرما) در آثار مثبت و منفي هم ذكر شده)

در آثار مثبت و منفي (آوري و نوآوري فني در شهر  روي پيشرفت فن تحليل آثار طرح/ پروژه بر -
 هم ذكر شده)

/ پروژه در حال حاضر و آينده (در آثار مثبت، و نياز و تقاضا نافع طرحبررسي وضعيت مزايا و م -
 هم ذكر شده)

  شهر  اسي/ پروژه در مقايجادشده در بلندمدت طرح يتاثيرات مثبت و منف يو بررس ليتحل -
  )شده ذكر هم يمنف و مثبت آثار(در 

طور كامل يا تا حد زيادي به اين  به توان بر اين كه تغييرات را ميشواهد و داليل مستند دال  ارايه  3- 1- 6    
  طرح/ پروژه نسبت داد.

  هاي طرح/ پروژه ها و پتانسيل نقاط قوت، ضعف، محدوديت ارايه  2- 6  

  هاي اجرايي علل احتمالي عدم تحقق اهداف و برنامه ارايه  3- 6  

  بررسي علل نارضايتي احتمالي ذينفعان و انتظارات آنان  4- 6  
  ير آموزش و پشتيباني فني ذينفعان در دستيابي به اهداف طرح/ پروژهبررسي ميزان تاث  5- 6  

برداري اجزاء طرح/ پروژه (در طول دوره  نامه براي تعمير، نگهداري و بهرهبررسي ميزان اهميت، كيفيت و نوع بر  6- 6  
  برداري) بهره

برداري يا  / پروژه (در طول دوره بهرهبرداري اجزاء طرح بررسي وضعيت منابع مالي براي تعمير، نگهداري و بهره  7- 6  
  هر كدام كه كمتر باشد) ،ساله 5براي يك دوره زماني 

اهداف يا كسب مطلوبيت و اثربخشي بيشتر و   هاي اجرايي به منظور تحقق پيشنهادها براي اصالح برنامه ارايه  8- 6  
  كاهش اثرات احتمالي منفي طرح/ پروژه

ي لحاظ پذيري كه از لحاظ اهميت برا دهاي جديد نيازمند مطالعات توجيهضوابط و استاندار ارايه  1- 8- 6    
  بندي شده است نمودن در طرح/ پروژه درجه

  شناسايي مسائل ضروري احتمالي كه مورد بررسي و ارزيابي قرار نگرفته است.  2- 8- 6    
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  پرسشنامه براي دريافت نظرات كارفرما يطراح منظور ههاي پيشنهادي ب اي از پرسشنمونه . 2جدول 

 :باشد ريز يها پرسش به تكميلي اطالعات دريافت و ها دگاهيد دريافت يبرا كارفرما ييپاسخگو يراستا در تواند يم يطراح نيا

  هستند؟ يافراد و ها گروه چه پروژه نفعيذ عوامل - 1
 ست؟يچ پروژه/ طرح نفعيذ عوامل يها تيمسئول و تعهدات - 2

 اند؟ نموده عمل خود هاي مسئوليت و تعهدات به پروژه/ طرح ذينفع عوامل آيا - 3

 شود؟ يم نيمأت صورت چه به پروژه/ طرح يمال منابع - 4

   دارد؟ وجود مالي منابع كنندگان تامين و كارفرما بدنه در مالي تعهدات موقع به انجام براي تضميني چه - 5

 دارد؟ وجود پروژه/ طرح در ييها يآور فن چه - 6

 است؟ آمده عمل به ها آن كردن بومي براي سازي زمينه و است مناسب پروژه/ طرح در شده انتخاب آوري فن آيا - 7

 است؟ شده مستقر اي سامانه ها پروژه/ طرح ارزشيابي و پايش براي آيا - 8

 هايي زمان هچ در معيارها اين و است؟ مشخص ها پروژه/ طرح ارزيابي و محيطي زيست و ايمني اقتصادي، و مالي فني، معيارهاي آيا - 9
 شود؟ مي گيري اندازه

 ست؟يچ ها پروژه/ طرح اجراي آثار و نتايج -10

 است؟ شده رساني اطالع ها، پروژه/ طرح اجراي آثار و نتايج از مردم آگاهي سطح باالبردن براي آيا -11

 )وجود صورت در كارفرما، از ها گزارش(دريافت  است؟ شده انجام هايي زمان چه در پروژه/ طرح اثربخشي ارزيابي -12

 شود؟ يم انجام يخوب به نكاريا و رد؟يپذ يم صورت يخاص دستورالعمل براساس پروژه/ طرح از برداري بهره ايآ -13

 شود؟ يم مشاهده پروژه/ طرح از يبردار بهره نحوه در يمشكالت چه -14

 شود؟ مي انجام و است؟ صورت چه به  پروژه/ طرح از برداري بهره معيارهاي و اصول -15

 شيازپ اصول براساس آن انجام وشود؟  يانجام م يو در چه زمان يو توسط چه كس صورت چه/ پروژه به طرح از ينگهدار و ريتعم -16
 است؟ شده نييتع

 دارد؟ وجود پروژه/ طرح از ينگهدار و ريتعم امور انجام در ياحتمال مشكالت چه -17

  چيست؟ پروژه/ طرح اصلي دستاورهاي -18
 .شود مشخص يكل صورت هب پروژه/ طرح فعلي وضعيت -19

 ست؟يچ پروژه/ طرح يمنف و مثبت آثار -20

 است؟ مرتبط نفعيذ با يمنف و مثبت آثار از كيكدام -21

  .گردد مشخص پروژه/ طرح منظورهاي بر موثر عوامل ساير و كليدي تهديدات -22
 شود؟ مي استفاده ديگر مرتبط هاي پروژه عملكرد و كار تقويت براي پروژه/ طرح اين از حاصل هاي يافته آيا -23

 موردنظر پروژه/ طرح در يآور فن و دانش انتقال گريد عبارت(به  گردد مي مستند ها استفاده ساير و سازماني يادگيري براي ها وختهآم آيا -24
 )؟شود يم انجام يدرست به

 ؟ است شده فيتعر كاركنان دانش گذاشتن اشتراك به يبرا زمان، طول در سازمان كلي عملكرد بهبود براي يتيمسئول آيا -25

 گيرد؟ مي قرار استفاده مورد يراهبرد طور به شده پايش العاتاط آيا -26

 / پروژه اختصاص داده شده است؟ سازگاري و يادگيري طرحاز زمان كل كاركنان و بودجه به پايش اطالعات،  يسهم چه -27

 ارزيابي كافي دازهان به خطرات و ها ريسك آيا شود؟ مي بازبيني مداخله چرخه طول در فرضيات و اصلي خطرات و ها ريسك چگونه -28
 سازي بهينه و شده شناسايي خطرات كاهش هاي استراتژي چگونه اند؟ شده مشخص بينانه واقع صورت به خارجي فرضيات و شوند مي
 )؟دارد وجود موردنظر پروژه/ طرح يبرا سكير تيريمد برنامه ايآ گر،يد عبارت(به  شود مي

 .شود داده الزم توضيحات آن وقوع علت خصوص در وجود، صورت در است؟ داشته يا عمده قيتوف عدم پروژه/ طرح امروز به تا آيا -29

  است؟ شده هنگام هب كل، در استفاده مورد پروژه/ طرح آيا -30
  است؟ شده تحويل يكار برنامه در پروژه/ طرح كل از درصد چند -31
 دارد؟ ياقتصاد و مالي صرفه پروژه/ طرح آيا -32

  دارد؟ وجود پروژه/ طرح اين در مرتبط هاي پروژه با تبادل و هماهنگي ي،خودارزياب همچون يادگيري فرآيندهاي آيا -33
  كنند؟ تضمين را پروژه/ طرح هاي فعاليت تداوم توانند مي نفعانيذ كدام كرد؟ خواهد كمك ماندگار منافع و مزايا به پروژه/ طرح آيا -34
  دارد؟ وجود باشند داده امانج را آن از فراتر يا پروژه/ طرح مشابه كه جوامع/ ها سازمان از شواهدي -35
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  ذينفعانمنظورطراحي پرسشنامه براي دريافت نظرات  ههاي پيشنهادي ب اي از پرسش نمونه .3جدول 

 :باشد ريز يها پرسش به نفعانيذ ييپاسخگو يراستا در تواند يم يطراح نيا

 هستند؟ يگريد افراد و ها گروه چه پروژه نفعيذ عوامل -1

 ست؟يچ پروژه/ طرح نفعيذ عوامل ريسا و شما يها تيمسئول و تعهدات -2

 باشد؟ يم چه پروژه/ طرح كارفرما يها تيمسئول و تعهدات -3

 اند؟ نموده عمل خود هاي مسئوليت و تعهدات به پروژه/ طرح ذينفع عوامل آيا -4

  دارد؟ وجود مالي منابع كنندگان تامين و كارفرما بدنه در مالي تعهدات موقع به انجام براي تضميني چه -5

  است؟ شده گرفته كار به پروژه/ طرح در ييها يآور فن هچ -6

 به عمل آمده است؟   آنها كردن بومي براي سازي زمينه و است مناسب پروژه/ طرح در شده انتخاب آوري فن آيا -7

 است؟ يافته استقرار ذينفع عوامل با مرتبط هاي سازمان در كيفيت مديريت نظام آيا -8

  ت؟چيس پروژه/ طرح اصلي دستاورهاي -9
 ست؟يچ پروژه/ طرح يمنف و مثبت آثار -10

 است؟ مرتبط نفعيذ با يمنف و مثبت آثار از كيكدام -11

 رد؟يپذ يم صورت يخوب به پروژه/ طرح از برداري بهره ايآ -12

 شود؟ يم مشاهده پروژه/ طرح از يبردار بهره نحوه در يمشكالت چه -13

 به يدگيرس و ؟ تاس يمشخص سامانه يدارا تيفعال نيا ايآ گر،يد عبارت(به  شود يم انجام يخوب به پروژه/ طرح از ينگهدار و ريتعم ايآ -14
 )است؟ مشهود امور نيا

 داد؟ بهبود بهتر ياجرا و مديريت با را پروژه/ طرح آثار و نتايج توان مي آيا -15

 ست؟يچ پروژه/ طرح با مرتبط ياحتمال هاي نگراني -16

 پروژه/ طرح نفعانيذ و كنندگان استفاده تيرضا شيافزا موجب آن رفع كه د،يينما يم مشاهده پروژه/ طرح در ييكمبودها و نواقص چه -17
 گردد؟ يم

  ست؟يچ پروژه/ طرح منظورهاي بر موثر عوامل ساير و كليدي تهديدات -18

  

  از طرح/ پروژه ديبازد هاي طراحي فرممنظور  ههاي پيشنهادي ب اي از پرسش نمونه .4جدول 

  :باشد ريز اردمو به پاسخ يبرا تواند يم دهايبازد نيا
 ... )؟و. تياهم با و خاص نقاط ر،يتاث حوزه طرح، ساختگاه جمله،(از باشد يم چه پروژه/ طرح در مهم نقاط ييايجغراف عرض و طول -1

 است؟ صورت چه به پروژه/ طرح يظاهر يشما -2

 است؟ صورت چه هب پروژه/ طرح عملكرد بر آن ريثأت و است؟ شده بيآس دچار احتماالً پروژه/ طرح از ييها بخش چه -3

 است؟ صورت چه به پروژه/ طرح عملكرد بر آن ريتاث و است؟ يبازساز ازمندين پروژه/ طرح از ييها بخش چه -4

  چيست؟ پروژه/ طرح اصلي دستاورهاي -5
 ها صورت پذيرفته است؟  طراحي و مديريت پروژه مطابق با استانداردها و سياست آيا -6

 است؟ آمده عمل به آنها كردن بومي براي سازي زمينه و است ناسبم پروژه/ طرح در شده انتخاب آوري فن آيا -7

 باشد؟ يم چه نيريسا و كنندگان استفاده يبرا پروژه/ طرح مضرات و منافع -8

  است؟ شده گرفته درنظر يداتيتمه چه آن يمنف آثار يبرا و ست؟يچ پروژه/ طرح مشهود يمنف و مثبت آثار -9
 كنندگان استفاده تيرضا و اهداف تحقق زانيم شيافزا موجب آن رفع كه شود، يم اهدهمش پروژه/ طرح در ييكمبودها و نواقص چه -10

 گردد؟ يم پروژه/ طرح نفعانيذ و

 رد؟يپذ يم صورت يخوب به پروژه/ طرح از برداري بهره ايآ -11

 شود؟ يم مشاهده پروژه/ طرح از يبردار بهره نحوه در يمشكالت چه -12

پوشش آن  يالزم برا داتيتمه ايوجود دارد؟ و آ نفعانيكنندگان و ذ بردار و استفاده هرهب يبرا يچه خطرات ،يبردار زمان بهره در -13
 عمل آمده است؟  خطرات به

 است؟ مشهود امور نيا به يدگيرس و شود؟ يم انجام يخوب به پروژه/ طرح از ينگهدار و ريتعم ايآ -14

   است؟ شده گرفته ظرن در يداتيتمه چه آن رفع يبرا و ست؟يچ پروژه/ طرح يطيمح ستيز رآثا-15
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  گيري  نتيجه-5

حاضر با هدف طراحي شرح خدمات همسان  مقاله

هاي عمراني شهري  مطالعات پايش اثربخشي طرح يا پروژه

و نظرات  ءمندي از آرا با بهرهمقاله م شده است. در اين انجا

هاي عمراني  چارچوبي جهت پايش اثربخشي طرح ،اننخبگ

مدل مجموعاً  شده است. در اين ارايهبرداري  در دوره بهره

بخش اصلي در نظر گرفته شده است كه به ترتيب  شش

گردد. سپس  اطالعات پروژه گردآوري و تهيه ميابتدا 

هاي  ها و سياست ز ديد كارفرما و دينفعان، برنامهاهداف ا

 نداردها و دستاوردهاي اصلي طرحاجرايي، ضوابط و استا

سوم ميزان تحقق و گردد. در بخش  پروژه تعيين مي/

پروژه هاي طرح/ ها و برنامه ف، سياستدستيابي به اهدا

و  شود. در بخش چهارم آثار و عواقب مثبت سنجيده مي

گردد. در بخش پنجم نيز  منفي طرح يا پروژه شناسايي مي

حاضر و آينده تعيين و نياز و تقاضاي طرح/ پروژه در حال 

گيري  نتيجه ،ششم . در پايان نيز در بخشگردد ارزيابي مي

گزارش پروژه عمراني به صورت پايش اثر بخشي طرح/

  گردد.  مي ارايهمكتوب به كارفرما 

  

   سپاسگزاري-6

دانند از زحمات و  نويسندگان برخود الزم مي

دكتر عليرضا شغلي عضو هيات علمي هاي ارزنده  راهنمايي

  كمال قدرداني و تشكر را  ،دانشگاه علوم پزشكي زنجان

  به جاي آورند. 
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ABSTRACT 

In the last three decades, numerous civil projects have been planned, implemented and 

exploited in Iran. In the meantime, regardless of the need to comply with all engineering 

and executive principles during the design and construction phase, monitoring of these 

projects with the aim of evaluating the plans criteria in terms of their effectiveness and 

efficiency over the project life cycle is essential. In this way, the historical background of 

lunched projects in Iran shows that a number of these projects have not undergone 

comprehensive studies in the initial and complementary study phases. Consequently, 

during the operation phase, the objectives which set at the design stage have not been met. 

Currently, there is no clear procedure for monitoring the effectiveness of lunched projects 

in Iran. So in this paper, a description of similar services for monitoring the effectiveness 

of lunched projects during the operation phase is developed. This model can be used as a 

general base for monitoring lunched project in Iran. 
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