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 سم هللا الرحمن الرحیمب

 والسالم علی سید االنبیاء  والمرسلین  محمد وعلی آله واصحابه اجمعین . ةالحمد هلل رب العالمین والصلو

ــ)وك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرقیب هللا علي كلي شي ءان ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  52- احزابا(ـ

:مقدمه  

به منظور حصول دوایر هدف وفلسفه وجودی نظارت وارز یابی اصالح وبهبود امور اداره است؛ 

به رویت پالن  این رو الزم است تا همواره کیفیت وعملکرد آنهااهداف مشخص شکل می گیرند از 

مورد نظارت وارزیابی قرار گرفته تاباشناخت  وطرز العمل های منظور شده  هوپالیسیها ، مقرر

مطلوبه تحقق اهداف  سیر فعالیتها واقدامات در راستاینقاط قوت وضعف ودر پرتونتایج حاصله م

 هدایت گردد.

این امر در سکتور امور  برخوردار میباشد. اره از جایگاه خاص در اداره موهنظارت وارزیابی 

است زیرا نظام وجامعه دینی به عنوان نظام پیشرو قادر است در ابعاد اجتماعی،  دینی حایز اهمیت

 ثر گزار باشد.و انسانی  تأ فـــــــــــــــرهنگی

برنامه ها، اطالع از نارسائی ها و نقاط قوت نظور آگاهی از میزان تحقق اهداف به همین م

)وضعیت موجود( از ابزار های الزم و اساسی است وظایف عمده آن عبارت از نظارت وارزیابی 

، شناسایی مشکالت از تطبیق درست پالن وپالیسی های دوایر مربوطه درمطابقت با استراتیژی 

می  زارشات تطبیقی پالن واحدهای اداریوچالش ها در روند تطبیق فعالیت هاارزیابی، تو حید گ

 باشد.
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 فصل اول:

 :مبنی

 ماده اول:

این طرز العمل به منظور تنظیم بهتر روند نظارت وارزیابی پالن وپالیسی در مطابقت بااهداف 

 ووضع گردیده است. حج واوقاف تدوین ،ارشاداستیراتیژی وزارت 

 اهداف :

 :ماده  دوم

  برنامه،یا پروگرام.شناسایی حالت حقیقی یک 

 .شناسایی خالهاوضعف ها در تطبیق پالن 

  ثر سازد.مطروحه را متأشناسایی عواملی که در دراز مدت میتواند تداوم پالن وپالسی 

 که میتواند اداره را در تطبیق پالن وپالسی موفق نماید.یشناسایی فرصت ها وتوانائی ها 

 ی وزارت.ایجاد شفافیت در نحوه تطبیق پالن وپالیسی ها 

 . ایجاد زمینه مناسب برای اولویت بندی فعالیت ها غرض رسیدن به اهداف تعیین شده 

 کاستیها ومشکالت پالن وپالیسی ها ورهنمای های الزمه در زمینه.،کمی تشخیص نواقص 

:مقصد  

 : ماده سوم

 معلومات سازي از روند کاری پالن وپالیسی هاوفراهم نظارت پاسخگووکاراجهت نهاد یک ایجاد

.ومعتبردرموردچگونگی انجام فعالیت ها دقیق  

 :چهارمماده 

 سازي فراهممنظوردریافت نتایج ، کلی اداره به دیدگاه تطبیق ثردرجهتمؤ وارزیابی تقویه نظارت

صورت می نظارتی  هاي رمعیا ،مطابقومعتبر متکی به اسناد حمایوی  ثقمخزن معلوماتی مؤ

 گیرد .

:اده پنجمم  

ی وزارت ها پالن وپالیسی ازتطبیق وارزیابی نظارت مسئولیتناظر اداره حیث بهآمریت این 

.میباشددار عهدهدر تمام أمور مطابق به استقامت وظیفوی را  

 .اده ششمم

ی  های نجام اهداف تعین شده پالن وپالیسا جهت مشخص نمودن زیه وتحلیل فعالیت ها تجارزیابی 

. تطبیق نگردیده استویایافته  حه تحقق ودرک نمودن اینکه چگونه اهداف مطرو مطروحه   
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 فصل دوم :

 :وظایف و مکلفیت ها

 : هفتمماده 

مقررات وطرز العمل های وضع شده  تطبیق پالن وپالیسی های وزارت مطابقاز  وارزیابی تنظار

 جهت رسیدن به اهداف استراتیژی وزارت . 

   : هشتمماده 

به منظور نظارت وارزیابی از چگونگی پیشرفت فعالیت ها واجراآت جهت  نظارتی  پالن دقیق تدوین 

 .یدن به اهداف از قبل تعین شدهها غرض رسوپالیسی   حصول اطمینان از تطبیق بموقع پالن 

 :نهمماده 

وتحلیل نظارت کننده معلوماتی را که پیرامون چگونگی تطبیق پالن جمع آوری نموده ،مورد تجزیه 

 ارایه مینماید.محترم وزارت  اترسمآ به مقامرا گزارش خویش  قرار داده ومتکی به آن

 :دهمماده 

 )مصاحبه(:یانظرخواهی 

ترم وزارت به از قبل تعیین شده  ومطابق هدایت مقامات مح( چک لست معیاری  )ناظر طبق فورم یا 

موضوعات را به صورت مصاحبه شامل چک ن محترم مالقات معرفی با مسؤلی اداره مورد نظر رسمآ

 محترم به مقامات لست  پیگیری وآخرین نتجه را رسمآ لست نموده  واز محتوای مندرج فورم یاچک

 . ذیصالح گزارش میدهد

 :یازدهمماده 

ها مالحظه اسناد اداری و تخنیکی ضرورت پنداشته وپالیسی  درجریان پروسه نظارت از تطبیق پالن 

وثقه  صورت ضرورت نظارت کننده میتواند یک کاپی آنرا به منظور مستند سازیمی شود که در 

 و در مخزن معلومات حفظ می نمایدبودن فعالیت ها از اداره نظارت شده  اخذ 

 : دوازدهمماده 

ق بافارمت های یابی بارعایت معیارهای گزارش گیری در اختتام هر ربع مطابآمریت نظارت و ارز

ها و پالیسی  ق وعدم تطبیق پالنیاز نحوه تطب الزمه گزارش دهی بعد از هدایت مقامات محترم وزارت 

به  ایج آن را گزارش را ضم اسناد حمایوی از دوایر ذیربط مطالبه وبعد از سنجش نتتدوین شده ساالنه  

ودالیل آن را رسمآ به مقامات ق یدم تطبونیز در صورت ع دست آورد هامقامات محترم وزارت باذکر 

 .محترم وزارت تقدیم می نماید 


