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 پيشگفتار

 0911استان از سال   پنجم توسعه  ربانهماستان زنجان ربای اولین بار رد نوع خود جهت تدوین   ربانهم راهبردی توسعه
استان رقار رگفت؛ رباساس رفآیند رطاحی شده، اسناد راهبردی رد دو سطح کالن   رزیی و توسعهرد  دستور کار شورای ربانهم

 رزیی و ربانهم  راستای  رد مؤرث   و  مفید اطالعات   اراهئ هدف   با  0941 از سال همچنین   رگدید.  تدوین   توسعه  و بخشهای
اپیش کلیه   ربای سندی راهنما   اه،اسناد اپیش و ارزشیابی بمنظور ایجاد اهی موجودربانهم مصداق  و سیاستگذاری مبتنی ربشواهد 

گام رهگوهن  اهی راهبردی توسعه اهی رد حال ارجا و ارزشیابی دستاورداهی ربانهم فعالیت اه و رپوژه ای، همچنین شناسایی زود هن
ارزش   اه  و انجام اقدامات اصالحی مورد نیاز و رد نهایت تعیین ف از اهداف و روند  پیش بینی شده ارجای ربانهمانحرا

گاه  و  تأثیر آن رب روند توسعه یافتگی استان، تدوین رگدید. کلیه اقدامات بخش با   اه کلی ربانهم مشارکت  و  مسؤول  دمرییت دست
گاه اهی  کار و با هدایت د دست پذریفته  و   تدوین ربانهم)معاونت هماهنگی ربانهم و بودهج   ( و مشاوران محترم صورت    بیرخاهنهم
است . رد این رابطه مسؤولیت صحت   تأیید رسیده هب   اول  وریایش  تلفيق، با عنوان   رد كمیته  ربرسی و   بحث پس از 

کار می اطالعات و داده گاه اهی هم گاه مسؤول و دست گاهی، رب عهده دست  باشد. اهی مندرج رد زگارش مستند هب مأخذ ثبتی و یا دست
-49زنجان   استان  بدنی رتبیت بخش  توسعه راهبردی    ربانهم  ارزشیابی  اپیش و  سند » عنوان  با رو  پیش  زگارش

ربانهم بخش زمبور  تدوین    رد راهنما و   از ازلامات یكی    بعنوان  باشد هک  رد ربانهم ششم توسعه استان نیز  می تواند می«  0941
 و همچنین اپیش و ارزشیابی آن مورد بهره ربداری رقار گیرد .

گاه اهی بخشی  ربانهم   رد خاتمه  از  تالش کلیه زعزیان  ذریبط  تدوین   نمایدد. همچندین  می صميماهن  قدردانی   ارجایی  اهی  رد  دست
کاران  ایشان بصدورت  ددداهناهن  تريددری  ورشدعم بممد  می هم از آیدد.  از  اندیشی و معاضدت  مشاوران محترم  تدوین  ربانهم و  هم

کاران  اهی بخشدی،  و راهبدری ربانهم و مساعی مضاعف رد  تدوین اسدناد  همت   هماهنگی ربانهم و بودهج   نیز   بخارط معاونت  هم
   رگدد. سپاسگزاری می
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 3  کلیات و مرور سند راهبردی توسعه بخش تربیت بدنی فصل اول:

 مقدمه -1-1

زیر مورد  عناوین ،تربیت بدنیدر این فصل به منظور آشنایی با کلیات و ساختار برنامه توسعه بخش 

 . بحث قرار گرفته اند

تجزیه و  ،تربیت بدنیکلیات سند توسعه بخش  ،تربیت بدنیتجزیه و تحلیل وضعیت موجود بخش 

 .برنامه و تعریف واژه های کلیدی مدل شناختی ،تحلیل ذینفعان و گروههای هدف برنامه

 

 وتحليل وضع موجود بخش تربيت بدني تجزيه -1-2

کیلومترمربع که  30779قرارگرفته است. وسعت استان برابر  فالت ایراناستان زنجان در شمالغرب 

 (0941)سرشماری سال  شود. جمعیت استان بر اساس آخرین آمار درصد از کل کشور را شامل می 9/0

و  را زنان نفر از کل جمعیت استان 516593باشد. از کل جمعیت کشور می 9/0نفر است که  0105799

بدنی   انجمن ملی تربیت عنوان با 0939سال زورزش زنجان ا .دهند نفر را مردان تشکیل می 514043

ولیت آقای محمود ذوالفقاری شروع به کار نموده و در سال ؤمس یافته با ی  اداره مستقل و نظام صورت به

 اداره کل ورزش و امور جواناننیز با عنوان  انقالب از بعد بدنی تغییر نام یافت. اداره تربیت عنوان به 0996

های استان  ها ورزشکاران و تیم های مختلف ورزشی فعالیت خود را ادامه داده و در طی این سال در رشته

 93673درمجموع  ،0934سال اند. در  های ملی و فراملی کسب نموده های چشمگیری در عرصه موفقیت

باشد.  باب می 399 نفر ورزشکار در بخش قهرمانی فعال بودند، تعداد اماکن ورزشی استان در سال مذکور

رقم  بوده و سرانه فضاهای ورزشی استان از درصد 9، 0933رشد ورزشکاران قهرمانی نسبت به سال 

 مدال 39 از المللی شده جهانی آسیایی و بین های کسب مدال .رسیده است مترمربع 6/1مترمربع به  54/1

 است. رسیده 0934 در سال 003 به 0933در سال 

قانون اساسی و قوانین موضوعه و : ب مفاد مصرح در قوانین مختلف ازجمله موج به بدنی تربیت

های اجتماعی، تأمین و توسعه مسائل  بدنی آحاد جامعه و تالش در رفع آسیب ارتقاء تربیتعمومی، وظیفه 

های مختلف  فرهنگی با ترویج شیوه زندگی سالم از طریق ورزش، ارتقاء جایگاه ورزش قهرمانی در عرصه

بدنی استان در جهت نیل به اهداف مذکور و   تربیت لذا ؛ باشد های موردنیاز را دارا می سعه زیرساختو تو

 باشد. کشور همواره در تحقق اهداف پیشرو می ساله 31انداز  در راستای اهداف چشم

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 0941-49استان زنجان  تربیت بدنیسند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه بخش   4

در قالب  بدنی  تربیتسال گذشته  03عملکرد بدنی   تحلیل وضع موجود تربیت و  راستای تجزیه رد

که نتایج مربوطه در متن برنامه  و تبیین قرارگرفته است بررسی مورد به شرح ذیل ی کالنشاخص ها

 .درج گردیده است

 ؛و کشور های آسیایی و جهانی ورزشکاران استان شده دربازی  های کسب تعداد مدال -

 ؛استان زنجان ورزشی انیتعداد مرب -

 ؛و کشور جمعیت ورزش قهرمانی زنان استان زنجان -

 ؛و کشور عیت ورزشی قهرمانی مردان استان زنجانجم -

 ؛و کشور ورزشی استان زنجان یفضاها  سرانه -

 ؛و کشور استان زنجان ورزشیتعداد داوران  -

 ؛و کشور های همگانی استان زنجان مشارکت زنان در ورزش -

 ؛و کشور های همگانی استان زنجان مشارکت مردان در ورزش -

اسزتان   آمزوزی  های ورزشی نسبت بزه جمعیزت موجزود دانزش     برنامهآموزان در  مشارکت دانش -

 .زنجان و کشور

 

 كليات سند برنامه راهبردی توسعه بخش تربيت بدني استان زنجان -1-3

اداره کزل   ،ریزی استان زنجزان  معاونت برنامه 09/6/0933مورخ  719/53/97نامه شماره  بر اساس 

آمزوزش و  اداره کزل  )بدنی  ن دستگاه اصلی متولی بخش تربیتعنوا استان زنجان به ورزش و امور جوانان

ظف گردید نسبت به تهیه سند برنامه ؤم( همکار  های عنوان دستگاه اجتماعی به امور و و اداره کار پرورش

در این راستا ضزمن حضزور در جلسزات تزوجیهی     . بدنی استان زنجان اقدام نماید  راهبردی بخش تربیت

های همکار و کارشناسزان   جلسات کارگروه مربوطه با حضور نمایندگان دستگاه ،استانداریتدوین سند در 

ی کالن بخزش،  شاخص ها ،این جلساتدر که ( جلسه 31تشکیل گردید ) ورزش و امور جواناناداره کل 

و  طزرح  راهبردهزای بخزش، برنامزه،    مسائل استراتژی ، و تهدید، فرصت نقاط ضعف و قوت، انداز، چشم

در  ذیزرب  این سند پس از ارائه اولیه در کزارگروه   .گردیدتدوین ل منابع اعتباری اوای بخش و جده هپروژ

ریزی و توسزعه اسزتان    به تصویب شورای برنامه 91/5/0941مورخ  در، استانداری و ارائه در کمیته تلفیق 

 رسید.

  



 5  کلیات و مرور سند راهبردی توسعه بخش تربیت بدنی فصل اول:

 انداز توسعه تربيت بدني استان زنجان چشم -1-3-1

جمهوری اسزالمی ایزران، اسزتان     ساله ستیبانداز  با توکل بر خداوند متعال، در راستای تحقق چشم

بدنی به استانی پیشرو و الگویی مناسب برای توسزعه    در ارتباط با بخش تربیت 0949زنجان در افق سال 

بقت از ی کلیزدی توسزعه در ایزن بخزش، گزوی سز      شاخص هزا تبدیل خواهد شد و به گواه  نهاااستسایر 

ی و کوشز  سزخت ی اصیل اسالمی، فرهنگزی،  ها ارزش بری دیگر را خواهد ربود. با اتکا آنهااستبسیاری از 

ن امر، کسب جایگاه ششم کشوری در ورزش اراده مردم نجیب و شریف استان و خالقیت و تدبیر مسؤوال

هزا   بزود. در ایزن راسزتا تزالش    پنجم خواهد   بخش در پایان برنامه  قهرمانی، دورنمای مورد انتظار توسعه

های انسانی در جامعه با توسزعه و گسزترش ورزش و ارتقزای     اخالق و ارزش معطوف به ارتقای معنویت،

کشور با تأمین و توسعه ورزش قهرمانی تا حصول هدف با رسیدن بزه رده    جایگاه ورزش استان در عرصه

نفزر   01نفزر در پارالميیز  لنزدن و     6 ولنزدن   3103نفر سزهمیه در الميیز     3ششم کشوری و داشتن 

 خواهد بود. 3109های آسیایی  دربازی

 ی كليدی توسعه تربيت بدني استان زنجانشاخص ها -1-3-2

ی کلیدی توسعه بر اساس شاخص هااهداف کالن توسعه بخش تربیت بدنی استان زنجان در قالب 

 .باشد یمامه به شرح جدول ذیل بینی در سال پایانی برن وضعیت موجود شاخص در سال پایه و پیش

 

 ی كليدیشاخص هااهداف توسعه بخش تربيت بدني در قالب  -1-2-3-1جدول 

 ی كليدی توسعهشاخص ها رديف
واحد 

 گيری اندازه
بيني  پيش وضعيت سال پايه

 مقدار سال 1331سال 

 091111 011111 0933 نفر های همگانی مشارکت زنان در ورزش 0
 301111 071111 0933 نفر های همگانی مردان در ورزشمشارکت  3
 93067 37473 0937 نفر جمعیت ورزش قهرمانی مردان 9
 09099 03353 0937 نفر جمعیت ورزش قهرمانی زنان 9
 3/0 55/1 0933 مترمربع سرانه فضای ورزشی 5
 9734 9059 0937 نفر تعداد مربیان ورزشی 6
 9391 9331 0937 نفر تعداد داوران ورزشی 7

3 
های  شده دربازی های کسب تعداد مدال

 آسیایی و جهانی
 35 07 0937 عدد

 371 309 0937 عدد های خصوصی باشگاه 4

01 
های  مشارکت دانش آموزان در برنامه

 ورزشی
 030007 46349 0937 نفر
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 های توسعه تربيت بدني استان زنجان و پروژه ها طرح ها، رنامهبراهبردها،  -1-3-3

. تاسز  شده لیتشکپروژه  093طرح و  90 ،برنامه 05 راهبرد، 6 از تربیت بدنیبرنامه توسعه بخش  

و  هزا  طزرح هزا،   برنامزه و تعزداد   تربیزت بزدنی  برنامه راهبزردی توسزعه    ددر سن شده ینیب شیپی هاراهبرد

 :شندبا یمهای ذیل هرکدام به شرح زیر  پروژه

طزرح   01 برنامه 5متشکل از  نهادینه کردن تحرک در جامعهو ترویج فرهنگ ورزش راهبرد  .0

 ؛ پروژه 33و 

 ؛ پروژه 90طرح و  7 برنامه 3متشکل از  توسعه و تقویت ورزش قهرمانیراهبرد  .3

طزرح و   3، برنامه  3متشکل از  آموزی و دانشگاهی توسعه کمی و کیفی ورزش دانشراهبرد  .9

 ؛ پروژه 39

 ؛ پروژه 07 طرح و ، 6 برنامه 3 متشکل ازای استان  توسعه ورزش حرفهراهبرد   .9

 04و  طزرح   3، برنامزه   9 متشزکل از  ایجاد و ساماندهی فضاهای اسزتاندارد ورزشزی  راهبرد  .5

 ؛ پروژه

هزای حزامی    ، کارخانزه  های تشویقی درون استانی برای صاحبان صنایع ایجاد سیاستراهبرد  .6

 . پروژه 7 و طرح  3،  برنامه 0 متشکل از ها و سایر بخشورزش و بخش خصوصی 

بزه تفکیز  موضزوعات     تربیزت بزدنی  بزرای توسزعه بخزش     نظزر  مزورد در جدول زیر راهبردهای 

کزه دو رقزم    شده  دادهی اختصاص رقم چهاراستراتژی  آورده شده است. به هر راهبرد ی  کد شناسایی 

 .باشد یماول آن بیانگر کد بخش و دو رقم بعدی بیانگر شماره راهبرد 

  



 7  کلیات و مرور سند راهبردی توسعه بخش تربیت بدنی فصل اول:

استان زنجان بر اساس موضوعات  تربيت بدنيراهبردهای توسعه بخش  -1-3-3-1 جدول

 شده استراتژيک شناسايي

 راهبردها كد موضوع استراتژيک رديف

 0410 ورزش همگانی 0
نهادینه کردن تحرک در  و ترویج فرهنگ ورزش

 جامعه

 توسعه و تقویت ورزش قهرمانی 0413 ورزش قهرمانی 3

 0419 ورزش پرورشی 9
آموزی و  توسعه کمی و کیفی ورزش دانش

 دانشگاهی

 ای استان توسعه ورزش حرفه 0419 ای ورزش حرفه 9

 ایجاد و ساماندهی فضاهای استاندارد ورزشی 0415 ها امکانات زیرساخت 5

6 
اسيانسرها و بخش خصوصی در 

 ورزش
0416 

های تشویقی درون استانی برای  ایجاد سیاست
های حامی ورزش و بخش  صاحبان صنایع، کارخانه

 ها خصوصی و سایر بخش

 

ی هدف برنامه توسعه تربيت بدني استان ها گروهتحليل ذينفعان و  و  تجزيه -1-1

 زنجان

 ذينفعان كليدی برنامه: -1-1-1

 :0باشند بدنی به شرح ذیل می کلیدی برنامه توسعه تربیتذینفعان  

 وزارت ورزش و جوانان .0

 استان زنجان ورزش و امور جواناناداره کل  .3

 های ورزشی ها و باشگاه تأها، هی فدراسیون .9

 ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه .9

 اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان .5

 اجتماعیو رفاه  کارتعاون، اداره کل   .6

 خدمات بهداشتی درمانی زنجان دانشگاه علوم پزشکی و .7

                                                           
و  بخشهایی هستند که از فرآیند اجرای برنامه توسعه  تشکل و نها، نهادهااها، سازم کلیه افراد، گروه ،منظور از ذینفعان -0

 گذارند. پذیرند یا بر آن اثر می میاثر  آنها مستقیماً نتایج
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 نیروهای مسلح .3

 های استان استانداری و فرمانداری .4

 ها و شوراها شهرداری .01

 انجمن پیشکسوتان ورزشی .00

 ها...( های جمعی )صداوسیما، مطبوعات، خبرگزاری رسانه .03

 

 1فی هدها گروهوتحليل  تجزيه -1-1-2

سنی  یها ردهی تمام دری اقشار تمام بابه ماهیت کاری خود  توجه با ورزش و امور جواناناداره کل 

به  تربیت بدنیی جمعیتی هدف برنامه توسعه ها رگروهیز. دهد یمخدمات ارائه  آنهابوده و به  ارتباط در

 : باشند یمشرح زیر 

 .ساالنگبزرو  ی نونهاالن، نوجوانان، امیدها ردهبخش ورزش قهرمانی:  -0

 . ی مختلف سنی، کارکنان دولت، کارگران، نیروهای مسلح، پیشکسوتانها ردهبخش همگانی:  -3

 .داورانمربیان  -9

 

                                                           
 متمرکز آنها برای ارائه خدمات بر بخش های اصلی برنامه توسعه های جمعیتی که اهداف، راهبردها و برنامه کلیه زیرگروه -0

ایجاد  ای توسعه بهبود شاخص هاینظر از مرود دریافت خدمات موردنظر تغییراتی در وضعیت آنان  شده است و انتظار می
 ید.نما



 9  کلیات و مرور سند راهبردی توسعه بخش تربیت بدنی فصل اول:

 مدل شناختي برنامه توسعه تربيت بدني استان زنجان -1-5

 مدل شناختي برنامه راهبردی توسعه بخش تربيت بدني استان زنجان -1-5-1نمودار 

(31-1331) 
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 فص  دوم 
 رتبیت بدنیسند اپیش و ارزشیابی ربانهم توسعه بخش 
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 مقدمه  -2-1

 فراهم سزاختن اطالعزات توصزیفی و    تعیین کردن، بدست آوردن و فرآیند ارزشیابی عبارت است از

گیری، خزدمت    هدایت تصمیم به منظور ،نتایج ها، طرح، اجرا و مطلوبیت هدف مورد ارزش و قضاوتی در

 بررسی. مورد پدیده های درک بیشتر از به منظور پاسخگویی به نیازها و

خواهزد در آن   ای کزه مزی   ی  برنامزه  یعنی در؛ تواند خیلی گسترده باشد  میدان عمل ارزشیابی می 

هدف اساسی ارزشزیابی تولیزد    و برونداد را ارزیابی کرد. فرآیندتوان زمینه، درونداد،  تغییرات ایجاد شود می

گر این اطالعات قابل اسزتفاده نباشزد ویزا    اطالعاتی است که مورد استفاده تصمیم گیرندگان قرار گیرد. ا

 موفق دانست.نا  باید ارزشیابی را ،استفاده قرار نگیرد مورد

 )موقعیزت یزا   هزر نظزام دارای چهزار عامزل بافزت     . ها کاربرد دارد نظام ها و  در سیستم ی سیپالگو

باشد. برونداد  می product)بازده یا برونداد(  وردهآ، فر processفرآیند،  input، درونداد contextزمینه(

 نشان داد.   outcomeی یا پیامد یتوان به دو صورت برونداد واسطه ای و برونداد نها را می

شود که در مدل تغییزر یافتز     نشان داده می CIPP ای آن کلمه مخفف مفاهیم هسته الگوی سیپ با

 اند. تعمیم داده CIPPO الگوی سیيورا به  آن آن عامل برونداد را به دو صورت ذکر شده در نظر گرفته و

های تکوینی و پایانی  شیابیزهدایت ار ی ویفراگیر برای راهنما وسیع و کامل، چارچوب ی  مدل این

باشد. در تحقیقات  نظامها می سیستمها و سازمانها، سسات،ؤم تولیدات، کارکنان، و افراد ها، برنامه طرحها، از

در موارد  و دارد ای گسترده عمل میدان شود. می بسته بکار مدت کوتاه و بلندمدت های دوره در کوچ  و بزرگ

  باشد. .. دارای کاربرد می. های پرسنل و بررسی سیستم نقل و آموزش، ایمنی حمل و:  چون یزگوناگون

اثبزات چیززی    عزم اصلی مدل استدالل و مقصود وباشد.  می تمرکز مدل سیپ روی اصالح وبهبود

 گیزران و  دار برای کم  به تصزمیم  هدف مدل سیپ فعالیتی جهت. بهبود آن است  بلکه اصالح و ؛نیست

همچنزین  . باشزد  برانگیختن تالشها برای تحکیم، تقویت و یا اصالح برنام  در حال انجام مزی  ذینفعان و

منابع، وقزت   گیرد و هایی که برای اهداف غیر ضروری انجام می فعالیت کند به توقف تالشها و کم  می

 کند. مناسب آزاد می بودجه را برای اقدامات مهم، شایسته و و

کم  این الگو، ابتدا وضعیت موجود و وضعیت مطلوب، محزی    بطور کلی برای ارزیابی ی  نظام با

روشزهای   سيس راهبردهای برنامه و. های آن مشخص شود تا کیفیت هدف شود زمینه آن سنجیده می و

سيس دربارۀ چگزونگی اجزرای فعالیتهزا    . گیرد ت تحقق هدفها مورد قضاوت قرار میی راهبردها جهیاجرا

ایت زدر نهز  و ه اندازه در دستیابی به هدفها مزؤثر هسزتند  زچ فعالیتها تا مشخص شود تا شود یزقضاوت م
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های اجرایی تا چه انزدازه در جهزت    طرح ها و مشخص شود که برنامه شود تا بروندادهای نظام ارزیابی می

 .اند اثربخشی داشته ثر بوده وؤبرآوردن هدفها م

با توجه به جامعیت مدل سیپ، از این مدل به منظور تدوین سزند پزایش و ارزشزیابی برنامزه هزای      

 راهبردی توسعه استفاده گردید.

 

 بدني  تربيتاهداف نهايي سند پايش و ارزشيابي برنامه راهبردی توسعه  -2-2

 عبارت است از:بدنی  تربیتبرنامه توسعه بخش  رزشیابیاهداف نهایی از سند پایش و ا

 دستاوردهای ارزشیابی و اجرا حال در های فعالیت و ها پروژه کلیه پایش برای راهنما سندی ایجاد -

 ؛استانبدنی  تربیتبرنامه راهبردی توسعه 

منظزور اخزذ    گزذاران بزه   کم  به برنامه ریزان و سیاسزت  با هدفارائه اطالعات مفید و مؤثر   -

 ؛تر و مبتنی بر شواهد تصمیمات صحیح

شزده اجزرای برنامزه     بینزی  کشف و شناسایی زودهنگام هرگونه انحراف از اهداف و روند پزیش  -

 ؛منظور انجام اقدامات اصالحی به

 .انیافتگی استان زنج تعیین ارزش کلی برنامه و تأثیر آن بر روند توسعه -

 

 بدني  تربيتاهداف اختصاصي سند پايش و ارزشيابي برنامه راهبردی توسعه  -2-3

بزدنی   تربیزت اهداف اختصاصی سند پایش و ارزشیابی برنامه توسزعه   ،در راستای تحقق اهداف فوق

 :باشند یمبه شرح زیر  ناستان زنجا

 ؛در استان زنجانبدنی  تربیتنیازهای پایه  تعیین و ارزیابی -

اسزتان  بزدنی   تربیزت ی کلیزدی برنامزه توسزعه    شاخص هاتعیین میزان تطابق اهداف کالن و  -

 ؛استانبدنی  تربیتزنجان در پاسخ به نیازهای پایه 

 قبلزی  های برنامه با مقایسه در زنجان استانبدنی  تربیت توسعه برنامه های قوت و ضعف تعیین -

 ؛ها استان و سایر استان

 گزروه  نیازهزای  بزه  پاسزخ  در اسزتان بدنی  تربیت توسعه برنامه راهبردهایتعیین میزان کفایت  -

 ؛خدمات به آنان دسترسی میزان و هدف
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 شزده در برنامزه توسزعه    بینزی  های پزیش  ها و پروژه ها، طرح تعیین وضعیت و روند تحقق برنامه -

 ؛شده با توجه به منابع فراهم استانبدنی  تربیت

 ؛استانبدنی  تربیت ی برنامه توسعهی کلیدشاخص هاتعیین میزان تحقق  -

میزززان فززراهم بززودن  براسززاس اسززتان بززدنی تربیززت هززای برنامززه توسززعه ارزیززابی خروجززی -

(Availability،) دسترسی (Accessibility،) شده، میزان رضایت،   کیفیت خدمات ارائه و کمیت

 .وری و پایداری بهره (،Cost -efficiencyهزینه کارآیی )

 

 راهنمای ارزشيابي تسؤواال -2-1

، های برنامزه فرآینزد ارزشزیابی   ،ارزشیابی نهزاده  ،ارزشیابی در چهار قمست ارزشیابی زمینه تسؤواال

 مندی گروههای هدف برنامه و ارزشیابی میزان اثربخشی برنامه تنظیم شده است. ارزشیابی میزان بهره

 ارزشيابي زمينه تسؤواال -2-1-1

 اند؟ وتحلیل شده خوبی شناسایی و تجزیه به )ترکیب کمی و کیفی(های هدف برنامه  آیا گروه -

خزوبی   بزه بزدنی   تربیزت استان در برنامه راهبردی توسعه بخزش  بدنی  تربیتآیا نیازهای بخش  -

 شده است؟ دیده

تا چه اندازه بزا نیازهزا و امکانزات بزالقوه     بدنی  تربیتاهداف و رویکردهای برنامه توسعه بخش  -

 موجود متناسب است؟

در بزدنی   تربیزت شده بخش  با نیازهای شناختهبدنی  تربیتآیا اهداف کالن برنامه توسعه بخش  -

 باشد؟ جامعه متناسب می

خزوبی   هزایی هزدف( بزه    )ترکیب کمی و کیفی گروه استانبدنی  تربیتآیا نیازهای آینده بخش  -

 اند؟ شده بینی پیش

 های برنامه ارزشيابي نهاده تسؤواال -2-1-2

 ؟ باشند مناسب میبدنی  تربیتشده برای بخش  استراتژی  شناسایی آیا موضوعات -

هزای   استان در ارتباط باسیاستبدنی  تربیتهای عملیاتی برنامه توسعه بخش  راهبردها و برنامه -

 ؟ کالن ملی همسو و هماهنگ هستند

های  برنامهاستان در مقایسه با بدنی  تربیتبرنامه توسعه بخش  های عملیاتی راهبردها و برنامه  -

 ؟ دار استرهایی برخو ها، از چه ضعف و قوت قبلی / برنامه سایر استان



 0941-49استان زنجان  تربیت بدنیسند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه بخش   16

کفایزت الزم در پاسزخگویی بزه    بزدنی   تربیزت شده برای توسعه بخزش   آیا راهبردهای طراحی -

 ؟ دارند شده را  نیازهای مشخص

ه بخزش  توسزع  برنامزه  راهبردهزای  بزا  متناسزب  شزده  طراحزی  های پروژه و ها طرح ها، برنامه آیا -

 ؟ باشند میبدنی  تربیت

فی اکز بزدنی   تربیزت هزای توسزعه بخزش     ، برای اجرای برنامه شده آیا بودجه موردنیاز / فراهم -

 ؟باشد می

 ارزشيابي فرآيندهای برنامه -2-1-3

 اند؟ شده شده اجرا در چهارچوب زمانی تعیینبدنی  تربیتهای برنامه توسعه بخش  آیا پروژه -

 اند؟ شده اجرا شده در حجم تعیینبدنی  تربیتهای برنامه توسعه بخش  آیا پروژه -

کیفیزت و اسزتانداردهای الزم رعایزت    بدنی  تربیتهای برنامه توسعه بخش  آیا در اجرای پروژه -

 ؟است  شده

به حد کزافی و متناسزب بزا نیازهزا     بدنی  تربیتنیاز برنامه توسعه بخش  آیا نیروی انسانی مورد -

 شود؟ می تأمین

از کفایزت و شایسزتگی کزافی    بزدنی   تربیزت نیاز برنامه توسزعه بخزش    آیا نیروی انسانی مورد -

 باشند؟ برخوردار می

 ی هدف برنامهها گروهی مند بهرهارزشيابي ميزان  -2-1-1

است )وجود امکان  شده  فراهمی هدف ها گروهدر برنامه برای تمامی  شده ینیب شیپآیا خدمات  -

 ؟(فی هدها گروهاستفاده از خدمات توس  

 ؟(ت)میزان استفاده از خدما اند داشتهی هدف دسترسی کافی به خدمات ها گروهآیا  -

 ؟باشد یم قبول قابلدر حد  شده  ارائهآیا کمیت و کیفیت خدمات  -

، شده  ارائه/  شده  فراهمخدمات  فیک و کم ازی هدف و ذینفعان کلیدی ها گروهمیزان رضایت  -

 ؟چقدر است

 ؟است صرفه به  مقرونیی کارآ -نظر هزینه  از ، شده ارائه/  شده فراهمخدمات  ایآ -
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  برنامه اثربخشي زانيم يابيارزش -2-1-5

ی شزاخص هزا  ی کلیدی بخشزی ) شاخص هادر قالب  بدنی  تربیت اجرای برنامه توسعه بخش -

 فرهنگی جامعه در بلندمدت داشته است؟ ،اجتماعی ،ثیری بر وضعیت اقتصادیأاثربخشی( چه ت

 ثیرات چگونه است؟أمیزان پایداری این ت -

در گسترش عزدالت اجتمزاعی و اقتصزادی )در    بدنی  تربیتمیزان موفقیت برنامه توسعه بخش  -

 ی فراهمی و دسترسی( چگونه است؟  شاخص هاقالب 

 ؟ چگونه استبدنی  تربیتبرنامه توسعه بخش  اثربخشی -هزینه  -

 عوارض و پیامدهای ناخواسته و منفی داشته است؟ ،بدنی تربیتآیا اجرای برنامه توسعه بخش  -

 

 بدني  تربيتراهبردهای پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش  -2-5

 ؛ آوری داده ابزارهای منظم و یکنواخت جمع ایجاد و توسعه -

گزذاری و   وح بزاالتر سیاسزت  طراحی سیستم جریان داده از نقطه ارائه خدمت به مراکزز و سزط   -

 ؛ ریزی برنامه

 ؛های همکار ها بین دستگاه مسؤولیتها و  های جریان اطالعات، نقش هماهنگ کردن کانال -

 کارهزای اصزالحی در   حال اجرا و هماهنگی بزا مزدیران بزرای ایجزاد     های در پیگیری فعالیت -

 ؛ صورت لزوم

 و  تجزیزه  وری، مقایسزه، فزرآوری و  گزردآ  منظور فرآیندهای شفاف پایش و ارزشیابی به طراحی -

 ؛ها داده مند و تفسیر تحلیل نظام

پایزایی، کامزل بزودن،     توسعه ی  مکانیسم کنترل کیفیت اطالعات برای اطمینزان از روایزی،   -

 ؛ روز بودن اطالعات مرتب  و به

 ؛  بدنی تربیتبر روند اجرای برنامه توسعه بخش  ایجاد و تقویت ساختارهای نظارتی -

منظزور طراحزی،    بزه بزدنی   تربیزت توانمندسازی مجریان و متصدیان اصلی برنامه توسعه بخش  -

 ؛ های پایش و ارزشیابی هدایت و اجرای برنامه

 ؛ اصلی پایش پیشرفت برنامه در محورهای مهم اجرایی یشاخص هاتعریف فهرستی از  -

 ؛ تحقق اهداف برنامه اصلی ارزشیابی یشاخص هاتعریف فهرستی از  -

 ؛ ی  از ذینفعان در برنامه سازی نقش هر شفاف -
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 ؛ برای مشارکت در پایش و ارزشیابی برنامه تقویت ظرفیت تمامی شرکای برنامه -

و بزدنی   تربیزت های مطالعاتی ارزشیابی برنامه توسزعه بخزش    طرح تهیه فهرست و مشخصات -

 ؛ های پژوهشی مرتب  اعالم اولویت

آمده از اجرای برنامه، مابین ذینفعان کلیدی،  دست دی بهتشریح نوع و نحوه توزیع اطالعات کلی -

 .های حقیقی و حقوقی و عامه مردم شخصیت

 

 دامنه شمول سند پايش و ارزشيابي -2-6

بزدنی   تربیزت ی مرتب  با سند توسعه بخش ها تیفعالمحدوده شمول برنامه پایش و ارزشیابی، تمام 

ی اصزلی متزولی بخزش    هزا  دسزتگاه یی کزه توسز    هزا  تیالفعو  ها پروژهتمام  لذا باشد؛ یماستان زنجان 

اسزتان  بزدنی   تربیتهای همکار در ارتباط با به اجرا گذاردن سند توسعه بخش  و سایر دستگاهبدنی  تربیت

 .رندیگ یمدر حیطه برنامه پایش و ارزشیابی قرار  ،ردیگ یمصورت 

 

 ارزشيابيی مورد انتظار از اجرای برنامه پايش و ها يخروج -2-7

 ؛ ای و باکیفیت باال توس  سطوح نظارتی و اجرایی برنامه منظم دوره ای ه گزارش -

 ؛ پایش و ارزشیابی و پاسخگویی تعهد به فرهنگ -

  ؛ها داده به وجود آمدن ی  نظام حفظ و نگهداری و همچنین پایگاه جامع -

هزایی کزه تبزدیل بزه      دادهکزارگیری   به وجود آمدن ی  طرح راهبردی برای نحوه انتشار و به -

 ؛ اند اطالعات شده

ها و همچنین اطالعات مابین ذینفعان در سطوح مختلف اجزرای   جریان و چرخش مناسب داده -

 واحد های زیر مجموعه ؛برنامه و ارائه بازخورهای منظم و مفید به 

 .ها و ارزشیابی سیستماتی  برنامه وجود طرحی برای انجام پژوهش -

 

 ی كليدی پايش و ارزشيابي ها واژهتعريف  -2-8

ی هزدف برنامزه راهبزردی قبزل از اعمزال      هزا  گروهو بدنی  تربیتوضعیت اولیه بخش  :هيپا مقدار

 .. .وتوانمندی  ،نوع رفتار ،نگرش ،مداخالت و راهبردها از قبیل میزان آگاهی
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و بازدیزدها و یزا    ها یبررسها، نتایج  در قالب گزارش مشاهده قابلگروهی از اطالعات  :ها دادهمنبع 

 .باشند یم استفاده قابلی برنامه شاخص هامنظور محاسبه  هستند که به ها دادهسایر اشکال ثبت 

در طزول اجزرای برنامزه     شزده   ثبزت و  آمزده  دسزت  بهقضاوتی است مبتنی بر اطالعات  :ارزشيابي

 .آنو ارزش بدنی  تربیتبرنامه راهبردی توسعه بخش  ریتأثمنظور تعیین میزان  به

ی  مطالعه رانزدم اسزت کزه بزرای حصزول       خدمات: ارائهبررسي مبتني بر مراكز و نهادهای 

و داشتن امکانات بدنی  تربیتخدمات مربوط به بخش  دهنده ارائهی ها سازماناطمینان از آمادگی مراکز و 

د، مصزاحبه  لیست بازدیز  . این بررسی معموالً بر اساس تهیه ی  چ شود یمهای الزم انجام  و زیرساخت

 .شود یمو مشاهده عملی فرایندهای ارائه خدمات انجام  تکنندگان خدما با کارکنان و دریافت

کزل   بزه بزدنی   تربیتای بخش  امکان تعمیم نتایج و اطالعات ناشی از مطالعه نمونه پذيری: تعميم

 .زنجان ناستابدنی  تربیتیندهای بخش آفر

ارزیزابی   ،گیزری پایزا و روای میززان پیشزرفت     انزدازه ی  متغیر کمی یا کیفی که امکان  شاخص:

 کند. ها را ایجاد می عملکرد و تغییرات ناشی از مداخله

هزای در حزال اجزرا و منزابع      و برنامه ها پروژهردیابی و گزارشدهی جاری اطالعات در مورد  پايش:

پایش یعنی سزنجش   ، دیگر عبارتی به ؛ امدت و اثرات نهایی آنه نتایج میان ،های موردنظر خروجی ،ورودی

های در دست اجرا. هدف از پایش تعیین میزان پیشرفت مقطعی و شناسایی  مداوم، روزمره و منظم فعالیت

 موارد انحراف از برنامه در زمان اجراست.

هزای   برنامه، خروجی های ورودی )ی شاخص هاچهار سطح از  زنجيره نتايج پايش و ارزشيابي:

زنجیره نتزایج مزورد انتظزار از     ،همدیگر ( برنامه هستند که در ارتباط با بلندمدت مدت و میان ،مدت کوتاه

 دهند. شده تشکیل می بینی های اولیه و اهداف پیش برنامه را بر اساس طراحی

. باشزند  یمز هزای برنامزه موردنیزاز     و فعالیزت  ها پروژهمنظور اجرای  منابعی هستند که به ها: ورودی

وسای  نقلیه و سایر اشکال موردنیزاز از   ،ها زیرساخت ،تدارکات ،شامل افراد، تجهیزاتتوانند  ها می ورودی

 روند. ی از منابع به شمار میئها نیز جز منابع باشند. بودجه موردنیاز برای اجرای فعالیت

صزورت   شده هستند که معموالً با مقزادیر کمزی بزه    های انجام نتایج آنی فعالیت مدت: نتايج كوتاه

 شوند. صورت جداگانه بیان می مدت برای هر فعالیت به های کوتاه شوند. خروجی ا نسبی بیان میمطلق ی
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مزدت آن چیززی    مدت ناشی از ی  یا چند فعالیت هستند. نتایج میان نتایج میان مدت: نتايج ميان

مزدت   نتایج میزان گیری  رود درنتیجه ارائه خدمات معینی اتفاق افتد. معموالً برای اندازه که انتظار می است

 های مطالعاتی انجام داد. باید طرح

رود. نتیجه نهایی معموالً بزه   نتیجه نهایی است که از اجرای ی  برنامه انتظار می نتايج بلندمدت:

 اهداف نهایی و کلی برنامه داللت دارد.

تزر   هزای زمزانی کوتزاه    تزر بزا دوره   تر به اهداف کوچز   بندی اهداف بلندمدت تقسیم هدف نشانه:

 نامند. ماهه( را هدف نشانه می شش ماهه، )سه

های موردنظر برای محاسبه  اولین جاهایی هستند که داده ،خدمات ها و مراکز ارائه مکان منبع داده:

های معین چاپی یا  های ارائه خدمات ممکن است بر روی فرم شوند. ثبت داده ها ثبت می در آن شاخص ها

 نامند. می ها دادهها را منبع استخراج  های دیگر باشد. هری  از این فرم ی و یا به روشا انهیرا

 ه خزدمات یزا کاالهزایی کزه بزر مبنزای      ائز عبارت است از طراحزی و ار  (:Availabilityفراهمي )

 ه دارد.ئارا قابلیت ،های هدف معین استانداردها یا معیارهای پذیرفته شده برای عموم جمعیت یا گروه

 مندی واقعی از خدمات یا کاالهایی عبارت است از بکارگیری و یا بهره (:Accesibilityسترسي )د

های هدف معین فراهم گردیده است. علیزرغم فراهمزی یز  کزاال و یزا       که برای عموم جمعیت یا گروه

فرهنگزی و اقتصزادی و حتزی     ،دسترسی ممکن است به دلیل موانعی از قبیزل عوامزل اجتمزاعی    ،خدمت

 نگرش و رفتار جمعیت یا گروههای هدف دچار محدودیت گردد. ، قعیت زمانی و مکانی و آگاهیمو

ه شزده بزا اسزتانداردهای    ئخدمات یا کاالهای ارا ها یا مشخصه های میزان تطابق ویژگی : كيفيت

 پذیرفته شده و یا نیازها و توقعات مشتریان و گروههای هدف می باشد.

مشتریان و گروههای هدف از کم و کیف خدمت یا کاالی مورد اسزتفاده  میزان خشنودی  رضايت:

 می باشد.

ازای  هیی ی  مفهوم اقتصادی بوده و به معنی هزینه صرف شده بز آکار -هزینه  : كارآيي -هزينه 

 باشد. ه شده به جمعیت یا گروههای هدف میئهر واحد خدمت یا کاالی ارا

بارت است از هزینه تمام شده هر واحزد اثزر یزا نتیجزه     اثربخشی ع _هزینه  : اثربخشي –هزينه 

 و یا خدمات معین به جمعیت یا گروههای هدف.  ه کاالهائمورد انتظار از ارا

رفتار یا رفاه و موقعیت  ،نگرش ،عبارت است از تغییر در وضعیت آگاهی : اثر يا نتيجه مورد انتظار

خزانواده و گروههزای اجتمزاعی و جامعزه کزه برحسزب        ،اجتماعی و فرهنگی در سه سطح فرد ،اقتصادی
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گردد. انتظار مزی رود   های توسعه بخش مورد نظر تعریف می بینی شده در برنامه اهداف و دامنه تاثیر پیش

شاخص استان بر اساس  اثر نهایی توسعه فراگیر و پایدار های راهبردی بخش های توسعه، در کلیه برنامه

ای از خدمات یا کاالها بوده و قابزل انتسزاب    ه مجموعهئحاصل ارا تیجه معموالًی کلیدی باشد. اثر یا نها

 باشد. یا خدمت معین نمی به ی  کاال

 

 تدوين شاخص های كليدی پايش و ارزشيابي  -2-3

، ماتریس زیر طراحی گردیده است؛ ی پایش و ارزشیابی برنامه توسعهشاخص هابه منظور استخراج 

در چنزد قسزمت ارزشزیابی زمینزه      شزاخص هزا   ،(CIPالگوی ارزشزیابی سزیپ )   یاو برمبن اساس بر این

(Contexr ارزشززیابی ،)فرآینززد (Process و ارزشززیابی حاصززل ) اجززرایو نتیجززه ( برنامززهProduct )

 اند: بندی گردیده طبقه
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ی كليدی پايش و ارزشيابي برنامه شاخص هاماتريس راهنمای تدوين  -1-3-2جدول 

 بر مبنای مدل سيپبدني  تربيتتوسعه بخش 

اجزای 

 ارزشيابي
 شاخص هاعناوين راهنمای  سرفصل موضوعات پايش و ارزشيابي

ارزشیابی زمینه 
اجرای   و محی

توسعه برنامه 
 بخش 

ای در مزورد گزروه هزدف     تهیه اطالعات زمینه
 برنامه و نیازسنجی

ترکیززب کمززی و کیفززی جمعیززت نیازمنززد بخززش  
 (هبینی آیند و پیش)زمان حال بدنی  تربیت

 و مطالعات مربوطه نبررسی متو
مرور سیستماتی  مطالعات و منابع موجود درزمینه 

 بدنی  تربیتبخش 

در مزورد   همجریان و متصدیان برنام امصاحبه ب
و ی هزدف  هزا  گروهدرک و آشنایی آنان از نیاز 

 ،جامعه و مسائلی که در پیش روی برنامه است
 .و باید برطرف گردد

میزان تطابق نظرات مجریزان و متصزدیان برنامزه    
نیازهزای بخزش    در موردبدنی  تربیتتوسعه بخش 

 در استان با رویکردهای جاری برنامهبدنی  تربیت

نظر در موردنیاز  و صاحب عافراد مطل امصاحبه ب
و جامعه و مسائل بالقوه کزه در   فهد یها گروه

 . پیش روی برنامه است

نظزر در   افراد مطلع و صزاحب میزان تطابق نظرات 
 در اسزتان بزا  بزدنی   تربیزت نیازهای بخزش   مورد

 رویکردهای جاری برنامه

ارزیابی اهداف برنامه با توجه به نیازهای گزروه  
 هدف و امکانات بالقوه موجود

میزان تطبیق اهداف و رویکردهای برنامزه توسزعه   
 بالقوه موجود تبا نیازها و امکانابدنی  تربیتبخش 

 ارزشیابی 
 ورودی برنامه

های مشابه و موجود برای مقایسه  ارزیابی برنامه
 و مدلینگ برنامه جاری

برنامزه توسزعه بخزش     های تعیین ضعف و قوت -
هزای قبلزی    استان در مقایسه با برنامزه بدنی  تربیت
 استان

های برنامزه توسزعه بخزش     تعیین ضعف و قوت -
هزای سزایر    استان در مقایسه با برنامزه بدنی  تربیت
 ها استان

ارزیابی راهبردهای برنامه در پاسخ به نیازهزای  
 گروه هدف و میزان دسترسی آنان به خدمات

نظزران در مزورد    اجماع نظر متخصصین و صزاحب 
و کفایزت آنهزا در    هکم و کیف راهبردهزای برنامز  

 شده پاسخگویی به نیازهای مشخص

 ارزیابی میزان کفایت بودجه برنامه
هزای مجزری برنامزه در مزورد      دستگاه اجماع نظر

 شده برای برنامه میزان کفایت بودجه فراهم

ارزیابی ارزش راهبردهای برنامه در مقایسزه بزا   
 راهبردهای مشابه موجود

هزای راهبردهزای    هزا و ضزعف قزوت    تعیین تفاوت
در مقایسزه   ناستابدنی  تربیتبرنامه توسعه بخش 
 با راهبردهای قبلی
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ی كليدی پايش و ارزشيابي برنامه شاخص هاماتريس راهنمای تدوين  -1-3-2جدول 

 )دنباله( بر مبنای مدل سيپبدني  تربيتتوسعه بخش 

اجزای 

 ارزشيابي
 شاخص هاعناوين راهنمای  سرفصل موضوعات پايش و ارزشيابي

 ارزشیابی 
 ورودی برنامه

  بینی های پیش برنامه عملیاتی و فعالیت یارزیاب
کفایزت و همسزویی    ،قابلیت اجراییشده ازنظر 
 های ملی باسیاست

نظران در مزورد   اجماع نظر متخصصین و صاحب -
اجزرای   تهای عملیزاتی و کفایز   کم و کیف برنامه

هزززای باالدسزززتی و  آنهزززا در ارتبزززاط باسیاسزززت
 راهبردهای برنامه

های مجزری برنامزه در مزورد     اجماع نظر دستگاه-
کفایزت آنهزا در   های عملیزاتی و   کم و کیف برنامه
 های باالدستی و راهبردهای برنامه ارتباط باسیاست

 ارزشیابی 
 فرایندهای 

 برنامه

تهیه گزارش جامع در مورد نحوه تحقق اجرای 
 شده در مزدت  بینی های پیش ها و برنامه فعالیت

زمان شروع برنامه تزاکنون و نحزوه تخصزیص     
منابع مالی و انسانی و هرگونه اتفاقزات خزاص   

 درروند اجرایی
 هارزیابی وضعیت اجرای برنامه در دو سال گذشت -

 ای  های دوره و تهیه و تدوین گزارش
های جزاری و   پیگیری روزمره روند اجرای برنامه -

 ها آتی و تهیه گزارش
 

 ،هزدف  یهزا  گزروه مصاحبه با ذینفعان اعزم از  
دهنززدگان و شززرکای اجرایززی برنامززه و   ارائززه

مزورد رونزد    رگذاران و برنامه ریززان د  سیاست
 برنامه و ارزیابی آنان از پیشرفت

 فایل برنامه روز رسانی مداوم پرو هتهیه و ب

ای از روند اجرای برنامه  های دوره تهیه گزارش
 ولین برنامهؤو به اشتراک گذاردن با مس

ارزشیابی 
مندی  بهره
 های هدف  گروه

 برنامه

شده بزه   وتحلیل کم و کیف خدمات ارائه تجزیه
میزان پوشش خدمات و  ،هدف برنامه یها گروه

منزدی آنزان از خزدمات اسزتاندارد      میزان بهزره 
 )ارزیابی با مشارکت سایر شرکای برنامه(

ی کلیزدی برنامزه )در   شزاخص هزا  میزان تحقق -
 (تسطح ارائه خدما

(، Availability) نی میزان فراهم بودشاخص ها-
خدمات  کیفیت و کمیت (،Accessibility) دسترسی

- Costیی )کزارآ هزینزه   ،میزان رضزایت  ،شده ارائه

efficiency ،)یور بهره 

کنندگان خدمات  ارزیابی میزان مطابقت دریافت
 هدف موردنظر برنامه یها گروهبا 

بطزور  ها که  ارزیابی حجمی از خدمات و برنامه
 .شده است غیر هدف ارائه یها گروهبه  اشتباهی
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ی كليدی پايش و ارزشيابي برنامه شاخص هاماتريس راهنمای تدوين  -1-3-2جدول 

 )دنباله( بر مبنای مدل سيپبدني  تربيتتوسعه بخش 

اجزای 

 ارزشيابي
 شاخص هاعناوين راهنمای  سرفصل موضوعات پايش و ارزشيابي

 ارزشیابی
 میزان  

 اثربخشی برنامه

 ،هزدف  یهزا  گزروه مصاحبه با ذینفعان اعزم از   -
دهنززدگان و ... شززرکای اجرایززی برنامززه و   ارائززه

گذاران و برنامه ریزان در مورد پیامزدهای   سیاست
 (Outcomes)مثبت و منفی برنامه 

اجتمزاعی از   یها گروهای با  انجام مصاحبه دوره -
و جامعه در مزورد   فهد یها گروهقبیل نمایندگان 

 برنامه بر جامعه و مردم ریتأثمیزان 

ی کلیدی برنامه )در شاخص هامیزان تحقق  -
 (ات بلندمدتریتأثسطح ایجاد تغییر و 

گیززری  انززدازه کیفززی کمززی و یشززاخص هززا -
ی هزدف اعزم از   هزا  گزروه تغییرات در وضعیت 
هززا و  توانمنززدی ،اجتمززاعی ،رفتارهززای فززردی

انجزززام مطالعزززه مزززوردی و رفتزززاری بزززر روی  .شده های ایجاد مهارت
 رکنندگان خدمات و تغییزرات ایجادشزده د   دریافت

 وضعیت آنان و کیفیت زندگی

 ی سرمایه اجتماعیشاخص ها انجام مطالعه در مورد تغییرات ایجادشده در جامعه

ناخواسزته   ضعزوار انجام مطالعه در مورد اثرات و 
 برنامه

ی اثزرات و عزوارض منفزی توسزعه     شاخص ها
 در جامعهبدنی  تربیتبخش 

 ،آمزده )هزینزه   دسزت  مقایسه عملکرد و نتزایج بزه  
های مشابه و  ( با دستاوردهای برنامهجنتای ،ماهیت

هایی که ایجاد کزرده   برنامه و تفاوت شمیزان ارز
 .است

 اثربخشی هزینه یشاخص ها -
 

 (Cost-effectiveness) 

 ارزشیابی میزان 
 پایداری برنامه

در مورد آن  همجریان و متصدیان برنام امصاحبه ب
دسته از دسزتاوردهای برنامزه کزه بایزد پایزداری      

 .داشته باشد

بینی پایزداری دسزتاوردهای    ی پیششاخص ها
 برنامه

در مورد آن دسزته   هبرنام نسایر ذینفعا امصاحبه ب
 .داشته باشد از دستاوردهای برنامه که باید پایداری

ها و منزابع صزرف شزده در مقابزل      مقایسه هزینه
دسزتاوردهای برنامزه و تعیزین دسزتاوردهایی کززه     

 .داشته باشند بیشترین احتمال پایداری دارند یا باید

 نتایج مشابه دمنظور تولی به هبرنامه در شرای  مشابی ریبکارگارزشیابی قابلیت 
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 ی پايش و ارزشيابيشاخص هافهرست  -2-11

 در این قسمت شاخص های استخراج شده بخش تربیت بدنی گنجانده شده است:

 

 (1)ی كليدی پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش تربيت بدني بر مبنای مدل سيپشاخص هاماتريس  -1-11-2جدول 

 طرح برنامه راهبرد
 خدمات فراهمي

(11) 

 يا بالقوه دسترسي

/  هدف های گروه

 از استفاده ميزان

 (12) خدمات

 و كيفيت

 (13) رضايت

 كارايي هزينه

(11) 

  نگرش آگاهي، بر اثر

 وضعيت بهبود/ رفتار و

 اجتماعي، معيشتي،

 اقتصادی فرهنگي،

 (51) افراد

 بلندمدت اثر

 جامعه در

(52) 

 هزينه

 اثربخشي

(61) 

ترویج فرهنگ 
ورزش و 

نهادینه کردن 
تحرک در 
 جامعه

 نقش گسترش
در  ها رسانه
 های فعالیت

 جسمانی
 جامعه

 استانی شبکه مشارکت
 های فعالیت در ترویج

 جسمانی

 های برنامه دقیقه
 تولیدشده

 های برنامه دقیقه-0
 شده پخش

 دقیقه متوس -3
 شده مشاهده برنامه
 شهروندان توس 

 رضایت میزان
 هدف های گروه
 های برنامه از

 تولیدشده

 شده تمام هزینه
 برنامه هر دقیقه

 تولیدشده

و  نگرش آگاهی افزایش
 ورزشی رفتار

 کیفیت بهبود
 و سطح زندگی
 جامعه سالمت

- 

 کیفی و کمی ارتقاء
 با مرتب  مطالب
 جسمانی فعالیت

 یا چاپی مطالب
 الکترونیکی
 تولیدشده

 نفرات تعداد
 از کننده استفاده

 مطالب

 از رضایت میزان
 های برنامه

 تولیدشده

 شده تمام هزینه
 هر مطلب
 تولیدشده

و  نگرش آگاهی افزایش
 ورزشی رفتار

 کیفیت بهبود
 و سطح زندگی
 جامعه سالمت

- 

 ارائه شده است. 3-3در بند  01تا  9و تعاریف مربوط به ستونهای  0-3مربوط به جدول در بند توضیحات  -0
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 )دنباله( ی كليدی پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش تربيت بدني بر مبنای مدل سيپشاخص هاماتريس  -1-11-2جدول 

 طرح برنامه راهبرد
 خدمات فراهمي

(11) 

 يا بالقوه دسترسي
/  هدف های گروه

 از استفاده ميزان
 (12) خدمات

 رضايت و كيفيت
(13) 

 كارايي هزينه
(11) 

  نگرش آگاهي، بر اثر
 بهبود/ رفتار و

 معيشتي، وضعيت
 فرهنگي، اجتماعي،
 (51) افراد اقتصادی

 بلندمدت اثر
 جامعه در
(52) 

 هزينه
 اثربخشي

(61) 

ترویج فرهنگ 
ورزش و 

نهادینه کردن 
تحرک در 
 جامعه

 و استمرار
 هدفمندسازی

 های برنامه
 ورزش
 همگانی

 ورزش استمرار هدفمند
 و صبحگاهی
 عصرگاهی

تعداد 
 های ایستگاه

 ورزشی ثابت

 نفرات تعداد
 به کننده مراجعه
 ورزشی های ایستگاه

 رضایت میزان
 از هدف های گروه
 اجراشده های برنامه

 سرانه هزینه
 ورزشی

 کنندگان استفاده

 نگرش آگاهی افزایش
 ورزشی و رفتار

 کیفیت بهبود
 و سطح زندگی
 جامعه سالمت

- 

 های همایش برگزاری
 همگانی ورزش مختلف

 پیمایی، کوه روی، پیاده)
 .........(سواری، دوچرخه

 تعداد
 های همایش

 برگزارشده

 افراد تعداد
 کننده شرکت

 رضایت میزان
 از هدف های گروه
 اجراشده های برنامه

 سرانه هزینه
 ورزشی

 کنندگان استفاده

 نگرش آگاهی افزایش
 ورزشی و رفتار

 کیفیت بهبود
 و سطح زندگی
 جامعه سالمت

- 

 ورزش توسعه
 محالت

 فضاهای ساماندهی
 محالت ورزشی

 فضاهای تعداد
 شده ساماندهی

 بردار بهره افراد تعداد

 رضایت میزان
 از هدف های گروه
 اجراشده های برنامه

 سرانه هزینه
 ورزشی

 کنندگان استفاده

 نگرش آگاهی افزایش
 ورزشی و رفتار

 کیفیت بهبود
 و سطح زندگی
 جامعه سالمت

- 

 های گروه ساماندهی
 محالت ورزشی

 های گروه تعداد
در  شده تشکیل
 های رشته

 مختلف

 تعداد مسابقات
 برگزارشده

 رضایت میزان
 از هدف های گروه
 اجراشده های برنامه

 سرانه هزینه
 ورزشی

 کنندگان استفاده

 نگرش آگاهی افزایش
 ورزشی و رفتار

 کیفیت بهبود
 و سطح زندگی
 جامعه سالمت

- 
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 )دنباله( ی كليدی پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش تربيت بدني بر مبنای مدل سيپشاخص هاماتريس  -1-11-2جدول 

 طرح برنامه راهبرد
 خدمات فراهمي

(11) 

 بالقوه دسترسي

 هدف های گروه يا

 استفاده ميزان/ 

 (12) خدمات از

 رضايت و كيفيت

(13) 

 كارايي هزينه

(11) 

  نگرش آگاهي، بر اثر

 وضعيت بهبود/ رفتار و

 اجتماعي، معيشتي،

 اقتصادی فرهنگي،

 (51) افراد

 بلندمدت اثر

 جامعه در

(52) 

 هزينه

 اثربخشي

(61) 

ترویج فرهنگ 
ورزش و 

نهادینه کردن 
تحرک در 
 جامعه

 گسترش
 مشارکت
 نهادهای
 در مختلف

 فعالیت ترویج
 جسمانی

 فضاهای از استفاده
 نهادهای ورزشی

 مختلف

 فضاهای تعداد
 ورزشی

در  شده استفاده
 نهادها

 افراد تعداد
 کننده شرکت

 رضایت میزان
 از هدف های گروه
 اجراشده های برنامه

 سرانه هزینه
 ورزشی

 کنندگان استفاده

و  نگرش آگاهی افزایش
 ورزشی رفتار

 کیفیت بهبود
 و سطح زندگی
 جامعه سالمت

- 

 های برنامه برگزاری
 در نهادهای ورزشی

 مختلف

 های برنامه تعداد
 برگزارشده

 افراد تعداد
 کننده شرکت

 رضایت میزان
 از هدف های گروه
 اجراشده های برنامه

 سرانه هزینه
 ورزشی

 کنندگان استفاده

و  نگرش آگاهی افزایش
 ورزشی رفتار

 کیفیت بهبود
 و سطح زندگی
 جامعه سالمت

- 

 ورزش توسعه
 روستایی
 

 دهیاران دادن مشارکت
 روستایی و شوراهای

 ورزش توسعه در جهت

 های برنامه تعداد
 توس  برگزارشده
 دهیاران شوراها و

 روستاییان تعداد
در  کننده مشارکت

 ها برنامه

 رضایت میزان
 از هدف های گروه
 اجراشده های برنامه

 سرانه هزینه
 ورزشی

 کنندگان استفاده

و  نگرش آگاهی افزایش
 ورزشی رفتار

 کیفیت بهبود
 و سطح زندگی
 جامعه سالمت

- 

 فضاهای ساماندهی
 ورزشی موجود

 درروستاها

 فضاهای تعداد
 شده ساماندهی

 افراد تعداد
 کننده استفاده

 رضایت میزان
 از هدف های گروه
 اجراشده های برنامه

 سرانه هزینه
 ورزشی

 کنندگان استفاده

و  نگرش آگاهی افزایش
 ورزشی رفتار

 کیفیت بهبود
 و سطح زندگی
 جامعه سالمت

- 
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 )دنباله( ی كليدی پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش تربيت بدني بر مبنای مدل سيپشاخص هاماتريس  -1-11-2جدول 

 طرح برنامه راهبرد
 فراهمي

 (11) خدمات

 دسترسي
 يا بالقوه
 های گروه

 ميزان/  هدف
 از استفاده

 (12) خدمات

 و كيفيت
 (13) رضايت

 هزينه
 كارايي

(11) 

 آگاهي، بر اثر
  نگرش

 بهبود/ رفتار و
 معيشتي، وضعيت

 فرهنگي، اجتماعي،
 افراد اقتصادی

(51) 

 در بلندمدت اثر
 جامعه

(52) 

 هزينه
 اثربخشي

(61) 

و  توسعه
 تقویت
 ورزش
 قهرمانی

 و کمی کیفی توسعه
و  استعدادیابی نظام

 ورزشکار پرورش

 کمیته تشکیل
 استان استعدادیابی

 های برنامه تعداد
در  اجراشده

 استعدادیابی

 نفرات تعداد
 شده شناسایی

 رضایت میزان
 هدف های گروه
 های برنامه از

 اجراشده

 هزینه
 سرانه

 استعدادیابی

 های موفقیت
 ورزشی شده کسب

 و غرور کسب
 ءو ارتقا ملی افتخار
 ورزشی یگاهجا

 استان

 سرانه هزینه
 شده تمام

 های موفقیت
 شده کسب

 ورزشی

 و تجهیز ایجاد
 قهرمانی های پایگاه

 آنهاشهرست در مراکز

 های پایگاه تعداد
 ایجادشده

 قهرمانان تعداد
 کننده استفاده

 رضایت میزان
 هدف های گروه
 های برنامه از

 اجراشده

 هزینه
 سرانه

 قهرمانان

 های موفقیت
 ورزشی شده کسب

 و غرور کسب
 ءو ارتقا ملی افتخار

 ورزشی جایگاه
 استان

- 

و  کمی ارتقاء سطح
 های رشته کیفی

 قهرمانی

 و تقویت توسعه
 پایه های ورزش

 های برنامه تعداد
 برای اجراشده
 پایه های ورزش

 تعداد
 ورزشکاران

 پایه های رشته

 رضایت میزان
 هدف های گروه
 های برنامه از

 اجراشده

 هزینه
 سرانه

 ورزشکار

 های موفقیت
 ورزشی شده کسب

 و غرور کسب
 ءو ارتقا ملی افتخار

 ورزشی جایگاه
 استان

- 

 



 29  دوم: سند پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش تربیت بدنیفصل 

 )دنباله( ی كليدی پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش تربيت بدني بر مبنای مدل سيپشاخص هاماتريس  -1-11-2جدول 

 طرح برنامه راهبرد
 فراهمي

 (11) خدمات

 دسترسي
 يا بالقوه

 هدف های گروه
 ميزان/ 

 از استفاده
 (12) خدمات

 رضايت و كيفيت
(13) 

 هزينه
 كارايي

(11) 

  نگرش آگاهي، بر اثر
 بهبود/ رفتار و

 معيشتي، وضعيت
 فرهنگي، اجتماعي،
 (51) افراد اقتصادی

 در بلندمدت اثر
 جامعه

(52) 

 هزينه
 اثربخشي

(61) 

و  توسعه
 تقویت
 ورزش
 قهرمانی

و  کمی ارتقاء سطح
 های رشته کیفی

 قهرمانی

 تقویت و توسعه
 پر ورزشی های رشته

 مدال

 های برنامه تعداد
 برای اجراشده
 های ورزش
 مدالپر

 ورزشکاران تعداد
 آور در مدال
 های رشته
 مدالپر

 رضایت میزان
 از هدف های گروه
 اجراشده های برنامه

 سرانه هزینه
 ورزشکاران

 های موفقیت
 ورزشی شده کسب

 و غرور کسب
و  ملی افتخار
 جایگاه ءارتقا

 استان ورزشی

- 

 و تقویت توسعه
 ورزشی های رشته

 آوری مدال باقابلیت

 های برنامه تعداد
 اجراشده

 ورزشکاران تعداد
 های رشته
 باقابلیت ورزشی
 آوری مدال

 رضایت میزان
 از هدف های گروه
 اجراشده های برنامه

 سرانه هزینه
 ورزشکاران

 های موفقیت
 شده کسب

 ورزشی

 های موفقیت
 ورزشی شده کسب

- 

و  کیفی سطح ءارتقا
 و داوران مربیان کمی

 های تعداد دوره
 آموزشی
 برگزارشده

و  مربیان تعداد
 داوران
 دیده آموزش

 رضایت میزان
 از هدف های گروه
 اجراشده های برنامه

 سرانه هزینه
 و مربی داور

 قهرمان

 های موفقیت
 شده کسب
 توس  ورزشی
 و داوران مربیان

 های موفقیت
 ورزشی شده کسب

 

از  معنوی مالی حمایت
 قهرمان، ورزشکاران
 و داوران مربیان

 تسهیالت میزان
 اجراشده

 ورزشکاران تعداد
 و داوران مربیان

 شده حمایت

 رضایت میزان
 از هدف های گروه
 اجراشده های برنامه

 انگیزه افزایش -
 های موفقیت

 ورزشی شده کسب
- 
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 )دنباله( تربيت بدني بر مبنای مدل سيپی كليدی پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش شاخص ها: ماتريس  2-2جدول 

 طرح برنامه راهبرد
 فراهمي

 (11) خدمات

 دسترسي
 يا بالقوه

 هدف های گروه
 ميزان/ 

 از استفاده
 (12) خدمات

 رضايت و كيفيت
(13) 

 كارايي هزينه
(11) 

  نگرش آگاهي، بر اثر
 بهبود/ رفتار و

 معيشتي، وضعيت
 فرهنگي، اجتماعي،
 (51) افراد اقتصادی

 در بلندمدت اثر
 جامعه

(52) 

 هزينه
 اثربخشي

(61) 

 کمی توسعه
 کیفی و

 ورزش
 آموزی دانش

 دانشگاهی و

 نقش ارتقاء
 و وپرورش آموزش

 در ها دانشگاه
 ورزش ی توسعه

 استان

 علمی سطح ارتقاء
 در بدنی تربیت رشته

 ها دانشگاه و مدارس

 های برنامه
 اجراشده

 دانش تعداد
و  آموزان

 دانشجویان
 بدنی تربیت رشته

 رضایت میزان
 از هدف های گروه
 اجراشده های برنامه

 سرانه هزینه
 آموختگان دانش

 دانش سطح ءارتقا
 رشته فراگیران
بدنی تربیت  

 ورزش شدن نهادینه
 - علمی صورت به

و  علمی سطح ءارتقا
 مربیان معلمان فنی

 ها و دانشگاه مدارس

 های برنامه
 اجراشده

و  مربیان تعداد
 معلمان
 دیده آموزش

 رضایت میزان
 از هدف های گروه
 اجراشده های برنامه

 سرانه هزینه
 دیدگان آموزش

 دانش سطح افزایش
و معلمان مربیان  

 افتخار و غرور کسب
 جایگاه ءو ارتقا ملی

 و سالمت ورزش
 استان

- 

 پتانسیل از استفاده
 در مدارس
 ورزش استعدادیابی

 های کانون تعداد
 استعدادیابی

 دانش تعداد
 آموزان
 شده شناسایی

 رضایت میزان
 از هدف های گروه
 اجراشده های برنامه

 سرانه هزینه
 آموزان دانش

 شده شناسایی

 های موفقیت افزایش
ورزشی شده کسب  

 افتخار و غرور کسب
 جایگاه ءو ارتقا ملی

 استان ورزشی

- 

 

 و ورزش فرهنگ رواج
 در سالم انسان تحرک

 مدارس و ها دانشگاه

 های کالس برگزاری
 فرهنگی برنامه فوق

 ورزشی

 تعداد
 های کالس

 برگزارشده

 افراد تعداد
 کننده شرکت

 رضایت میزان
 از هدف های گروه
 اجراشده های برنامه

 نفر هزینه
 کالس ساعت

 برگزارشده

و  آگاهی افزایش
 و رفتار فرهنگی نگرش

 ورزشی

 ورزش جایگاه ءارتقا
 - استان و سالمت



 31  دوم: سند پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش تربیت بدنیفصل 

 )دنباله( ی كليدی پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش تربيت بدني بر مبنای مدل سيپشاخص هاماتريس  -1-11-2جدول 

 طرح برنامه راهبرد
 فراهمي

 (11) خدمات

 دسترسي
 يا بالقوه

 هدف های گروه
 ميزان/ 

 از استفاده
 (12) خدمات

 رضايت و كيفيت
(13) 

 كارايي هزينه
(11) 

 آگاهي، بر اثر
  نگرش

 بهبود/ رفتار و
 معيشتي، وضعيت

 اجتماعي،
 اقتصادی فرهنگي،
 (51) افراد

 در بلندمدت اثر
 جامعه

(52) 

 هزينه
 اثربخشي

(61) 

 کمی توسعه
 کیفی و

 ورزش
 آموزی دانش

 دانشگاهی و

 ورزش فرهنگ رواج
 سالم انسان تحرک و

 و ها دانشگاه در
 مدارس

 زنگ کردن پررنگ
 و مدارس در ورزش
 در بدنی تربیت واحد

 ها دانشگاه

 زنگ سازی غنی
 مدارس ورزش

 ها و دانشگاه

 افراد تعداد
 کننده شرکت

 رضایت میزان
 از هدف های گروه
 اجراشده های برنامه

 نفر هزینه
 کالس ساعت

 برگزارشده

 آگاهی افزایش
و  فرهنگی نگرش
 ورزشی رفتار

 جایگاه ءارتقا
 و سالمت ورزش

 استان
- 

 تجهیزات افزایش
 و مدارس ورزشی

 ها دانشگاه

 تجهیزات تعداد
 شده تأمین

 افراد تعداد
 کننده استفاده

 رضایت میزان
 از هدف های گروه
 اجراشده های برنامه

 هزینه
 تجهیزات
 شده خریداری

 آگاهی افزایش
و  فرهنگی نگرش
 ورزشی رفتار

 جایگاه ءارتقا
 و سالمت ورزش

 استان
- 
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 )دنباله( ارزشيابي برنامه توسعه بخش تربيت بدني بر مبنای مدل سيپی كليدی پايش و شاخص هاماتريس  -1-11-2جدول 

 طرح برنامه راهبرد
 فراهمي
 خدمات

(11) 

 بالقوه دسترسي
 های گروه يا

 ميزان/  هدف
 از استفاده

 (12) خدمات

 و كيفيت
 (13) رضايت

 هزينه
 كارايي

(11) 

 آگاهي، بر اثر
  نگرش

 بهبود/ رفتار و
 معيشتي، وضعيت

 اجتماعي،
 فرهنگي،

 افراد اقتصادی
(51) 

 بلندمدت اثر
 جامعه در
(52) 

 هزينه
 اثربخشي

(61) 

 ورزش توسعه
 استان ای حرفه

 اجرای
 های سیاست
 و حمایتی
 تشویقی

 جهت ایجاد تسهیالت
 باشگاه مجوز اخذ

 تعداد
 مجوزهای
 صادرشده

از  کنندگان استفاده
 باشگاه

 رضایت میزان
 از هدف های گروه
 اجراشده های برنامه

- 
 نگرش آگاهی افزایش

 ورزشی و رفتار

 جایگاه ءارتقا
و  ورزش
 استان سالمت

- 

 جهت تسهیالت ایجاد
 برای زمین و وام اخذ

 ها باشگاه

 میزان
 تسهیالت
 واگذارشده

از  کنندگان استفاده
 باشگاه

 رضایت میزان
 از هدف های گروه
 اجراشده های برنامه

- 
 نگرش آگاهی افزایش

 ورزشی و رفتار

 جایگاه ءارتقا
و  ورزش
 استان سالمت

- 

و  معرفی انتخاب،
 های باشگاه تشویق

 برتر

 امتیازات تعداد
 واگذارشده

از  کنندگان استفاده
 باشگاه

 رضایت میزان
 از هدف های گروه
 اجراشده های برنامه

 متوس 
 هزینه
هر  نظارت

 باشگاه

 نگرش آگاهی افزایش
 ورزشی و رفتار

 جایگاه ءارتقا
و  ورزش
 استان سالمت

- 

 



 33  دوم: سند پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش تربیت بدنیفصل 

 )دنباله( ی كليدی پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش تربيت بدني بر مبنای مدل سيپشاخص هاماتريس  -1-11-2جدول 

 طرح برنامه راهبرد
 فراهمي
 خدمات

(11) 

 بالقوه دسترسي
 های گروه يا

 ميزان/  هدف
 از استفاده

 (12) خدمات

 رضايت و كيفيت
(13) 

 هزينه
 كارايي

(11) 

  نگرش آگاهي، بر اثر
 وضعيت بهبود/ رفتار و

 اجتماعي، معيشتي،
 اقتصادی فرهنگي،
 (51) افراد

 اثر
 در بلندمدت
 جامعه

(52) 

 هزينه
 اثربخشي

(61) 

 توسعه
 ورزش
 ای حرفه

 استان

 اجرای
 های سیاست

 نظارتی

 کیفی و کمی ارزیابی
 استان موجود های باشگاه

 تعداد
 های باشگاه
 شده ارزیابی

از  کنندگان استفاده
 باشگاه

 رضایت میزان
 از هدف های گروه
 اجراشده های برنامه

- 
و  نگرش آگاهی افزایش

 ورزشی رفتار

 جایگاه ءارتقا
و  ورزش
 استان سالمت

- 

 حقوق بر وضعیت نظارت
 ها باشگاه در ورزشی

 تعداد
 های باشگاه
 شده نظارت

از  کنندگان استفاده
 باشگاه

 رضایت میزان
 از هدف های گروه
 اجراشده های برنامه

- 
و  نگرش آگاهی افزایش

 ورزشی رفتار

 جایگاه ءارتقا
و  ورزش
 استان سالمت

- 

 داروهای دوپینگ، کنترل
 غذایی های مکمل و زا انرژی

 تعداد
 های باشگاه
 شده نظارت

از  کنندگان استفاده
 باشگاه

 رضایت میزان
 از هدف های گروه
 اجراشده های برنامه

- 
و  نگرش آگاهی افزایش

 ورزشی رفتار

 جایگاه ءارتقا
و  ورزش
 استان سالمت

- 

ایجاد و 
ساماندهی 
فضاهای 
استاندارد 
 ورزشی

تکمیل و تجهیز 
اماکن ورزشی 

روباز و سرپوشیده 
درد است احداث 
نوسازی و تجهیز 
اماکن ورزشی 

 موجود

های  تکمیل و تجهیز پروژه
دردست ساخت 

(094111+095693 
 مترمربع( نوسازی و تجهیز

اداره اماکن ورزشی موجود 
 کل ورزش و امور جوانان

 فضای سرانه
 ورزشی
 استاندارد

 از کنندگان استفاده
 ورزشی فضاهای

 استانداردشده

 رضایت میزان
از  هدف های گروه

 فضاهای توسعه
 ورزشی

 هزینه
 به شده تمام
 نفر هر ازای

 کننده استفاده

 زیرساختارهای ءارتقا
 استان ورزشی

 جایگاه ءارتقا
و  ورزش
 استان سالمت

- 
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 )دنباله( ی كليدی پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش تربيت بدني بر مبنای مدل سيپشاخص هاماتريس  -1-11-2جدول 

 طرح برنامه راهبرد
 فراهمي
 خدمات

(11) 

 بالقوه دسترسي
 های گروه يا

 ميزان/  هدف
 از استفاده

 (12) خدمات

 رضايت و كيفيت
(13) 

 هزينه
 كارايي

(11) 

  نگرش آگاهي، بر اثر
 وضعيت بهبود/ رفتار و

 اجتماعي، معيشتي،
 اقتصادی فرهنگي،
 (51) افراد

 اثر
 در بلندمدت
 جامعه

(52) 

 هزينه
 اثربخشي

(61) 

ایجاد و 
ساماندهی 
فضاهای 
استاندارد 
 ورزشی

تکمیل و تجهیز 
اماکن ورزشی 

روباز و سرپوشیده 
احداث درد است 

نوسازی و تجهیز 
اماکن ورزشی 

 موجود

تکمیل و تجهیز 
های درد است  پروژه

 آنهااحداث سایر ارگ

 فضای سرانه
 ورزشی
 استاندارد

 از کنندگان استفاده
 ورزشی فضاهای

 استانداردشده

 رضایت میزان
از  هدف های گروه

 فضاهای توسعه
 ورزشی

 هزینه
 به شده تمام
هر نفر  ازای

 کننده استفاده

 زیرساختارهای ءقاارت
 استان ورزشی

 جایگاه ءارتقا
و  ورزش
 استان سالمت

- 

احداث اماکن ورزشی 
 روباز و سرپوشیده جدید

 فضای سرانه
 ورزشی
 استاندارد

 از کنندگان استفاده
 ورزشی فضاهای

 استانداردشده

 رضایت میزان
از  هدف های گروه

 فضاهای توسعه
 ورزشی

 هزینه
 به شده تمام
هر نفر  ازای

 کننده استفاده

 زیرساختارهای ءارتقا
 استان ورزشی

 جایگاه ءارتقا
و  ورزش
 استان سالمت

- 

احداث اماکن 
ورزشی روباز و 
 سرپوشیده جدید

احداث اماکن ورزشی 
 جدید توس  اداره کل

 فضای سرانه
 ورزشی
 استاندارد

 از کنندگان استفاده
 ورزشی فضاهای

 استانداردشده

 رضایت میزان
از  هدف های گروه

 فضاهای توسعه
 ورزشی

 هزینه
 به شده تمام
هر نفر  ازای

 کننده استفاده

 زیرساختارهای ءارتقا
 استان ورزشی

 جایگاه ءارتقا
و  ورزش
 استان سالمت

- 

احداث اماکن ورزشی 
جدید توس  سایر 

 ها بخش

 فضای سرانه
 ورزشی
 استاندارد

 از کنندگان استفاده
 ورزشی فضاهای

 استانداردشده

 رضایت میزان
از  هدف های گروه

 فضاهای توسعه
 ورزشی

 هزینه
 به شده تمام
هر نفر  ازای

 کننده استفاده

 زیرساختارهای ءارتقا
 استان ورزشی

 جایگاه ءارتقا
و  ورزش
 استان سالمت

- 



 35  دوم: سند پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش تربیت بدنیفصل 

 )دنباله( ی كليدی پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش تربيت بدني بر مبنای مدل سيپشاخص هاماتريس  -1-11-2جدول 

 طرح برنامه راهبرد
 فراهمي
 خدمات

(11) 

 بالقوه دسترسي
 های گروه يا

 ميزان/  هدف
 از استفاده

 (12) خدمات

 رضايت و كيفيت
(13) 

 هزينه
 كارايي

(11) 

  نگرش آگاهي، بر اثر
 وضعيت بهبود/ رفتار و

 اجتماعي، معيشتي،
 اقتصادی فرهنگي،
 (51) افراد

 اثر
 در بلندمدت
 جامعه

(52) 

 هزينه
 اثربخشي

(61) 

ایجاد و 
ساماندهی 
فضاهای 
استاندارد 
 ورزشی

ساماندهی 
فضاهای طبیعی و 

ها باقابلیت  پارک
های  انجام ورزش
 همگانی

مشارکت با 
ها در سطح  شهرداری

 استان

 فضای سرانه
 ورزشی
 استاندارد

 از کنندگان استفاده
 ورزشی فضاهای

 استانداردشده

 رضایت میزان
 از هدف های گروه

 فضاهای توسعه
 ورزشی

 هزینه
 به شده تمام
هر نفر  ازای

 کننده استفاده

 زیرساختارهای ءارتقا
 استان ورزشی

 جایگاه ءارتقا
و  ورزش
 استان سالمت

- 

مشارکت با 
وپرورش در  آموزش

 سطح استان

 فضای سرانه
 ورزشی
 استاندارد

 از کنندگان استفاده
 ورزشی فضاهای

 استانداردشده

 رضایت میزان
از  هدف های گروه

 فضاهای توسعه
 ورزشی

 هزینه
 به شده تمام
هر نفر  ازای

 کننده استفاده

 زیرساختارهای ءارتقا
 استان ورزشی

 جایگاه ءارتقا
و  ورزش
 استان سالمت

- 
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 )دنباله( ی كليدی پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش تربيت بدني بر مبنای مدل سيپشاخص هاماتريس  -1-11-2جدول 
 

 طرح برنامه راهبرد
 فراهمي

 (11) خدمات

 يا بالقوه دسترسي
/  هدف های گروه

 از استفاده ميزان
 (12) خدمات

 و كيفيت
 رضايت

(13) 

 هزينه
 كارايي

(11) 

  نگرش آگاهي، بر اثر
 وضعيت بهبود/ رفتار و

 فرهنگي، اجتماعي، معيشتي،
 (51) افراد اقتصادی

 بلندمدت اثر
 جامعه در
(52) 

 هزينه
 اثربخشي

(61) 

ایجاد و 
ساماندهی 
فضاهای 

 استاندارد ورزشی

ساماندهی 
فضاهای طبیعی 

ها  و پارک
باقابلیت انجام 

های  ورزش
 همگانی

شناسایی فضاهای طبیعی 
با جاذبه باال و ساماندهی 

 آن

 فضای سرانه
 استاندارد ورزشی

 از کنندگان استفاده
 ورزشی فضاهای
 یافته توسعه

 میزان
 رضایت

 های گروه
 هدف

 هزینه
 به شده تمام
 هر نفر ازای

 کننده استفاده

 رفتار نگرش آگاهی افزایش
 ورزشی

 جایگاهارتقاء 
و  ورزش

 سالمت
 استان

- 

شناسایی ادارات باقابلیت 
انجام ورزش صبحگاهی 

 آنهادر محوطه 

 حامیان تعداد
 شده جذب

 از کنندگان استفاده
 ورزشی فضاهای
 یافته توسعه

 میزان
 رضایت

 های گروه
 هدف

 هزینه
 به شده تمام
 هر نفر ازای

 کننده استفاده

 رفتار نگرش آگاهی افزایش
 ورزشی

 جایگاهارتقاء 
و  ورزش

 سالمت
 استان

- 

 ایجاد
 های سیاست
 درون تشویقی
 برای استانی
 صنایع، صاحبان
 های کارخانه

 و ورزش حامی
 خصوصی بخش

 ها بخش سایر و

 انگیزه ایجاد
 مشارکت جهت
 خصوصی بخش
 ورزش در

 کاالهای و تولیدات تبلیغ
 خصوصی بخش

 حامیان تعداد
 شده جذب

 های گروه تعداد
 و سرانه مند بهره
هر  شده جذب ریالی

 تیم

 میزان
 رضایت

 های گروه
 هدف

 هزینه
 به شده تمام
 هر نفر ازای

 کننده استفاده

 رفتار نگرش آگاهی افزایش
 ورزشی

 جایگاهارتقاء 
و  ورزش

 سالمت
- 

 در وقف فرهنگ ترویج
 از حمایت و ورزش
 ساز ورزشی خیرین

 حامیان تعداد
 شده جذب

 های گروه تعداد
 و سرانه مند بهره
هر  شده جذب ریالی

 تیم

 میزان
 رضایت

 های گروه
 هدف

 هزینه
 به شده تمام
 هر نفر ازای

 کننده استفاده

 رفتار نگرش آگاهی افزایش
 ورزشی

 جایگاهارتقاء 
و  ورزش

 سالمت
- 
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كليدی پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش ی شاخص ها كد گذاری -2-11-2جدول 

 تربيت بدني بر مبنای مدل سيپ

 شاخص ها ارزشيابياجزای 

زمینه و محی  اجرای 
 توسعه بخشبرنامه 

 :اهداف كالنكفايت ر ی متمركز بشاخص ها

خبزره   نظزران بیرونزی و مزدیران، مجریزان و کارشناسزان      نظر صاحب: 04010شاخص 
بزدنی اسزتان    بخش تربیت کفایت اهداف کالن برنامه توسعه بدنی درزمینه میزان تربیت
 زنجان

 ورودی برنامه

 : های عملياتي ی متمركز باكفايت راهبردها و برنامهشاخص ها

 نظزران بیرونزی و مزدیران، مجریزان و کارشناسزان خبزره       نظر صاحب: 04310 شاخص
 برنامزه در تحقزق   هزای عملیزاتی   بدنی درزمینه میزان کفایت راهبردهزا و برنامزه   تربیت

 بدنی استان زنجان اهداف کالن برنامه توسعه بخش تربیت

 هفرایندهای برنام

 ها ی متمركز بر تحقق پروژهشاخص ها: الف

 شده بینی زمانی پیش بازه دریافته  های تحقق نسبت پروژه: 04910 شاخص
 ها ی متمركز بر تحقق طرحشاخص ها: ب

 شده بینی یافته در بازه زمانی پیش تحققهای  نسبت طرح: 04913 شاخص
 ها ی متمركز بر تحقق برنامهشاخص ها: ج

 شده بینی یافته در بازه زمانی پیش های تحقق نسبت برنامه: 04919 شاخص
 نظر و مجريان ی متمركز بر نظر افراد صاحبشاخص ها: د

بدنی  تربیت خبرهنظران بیرونی و مدیران، مجریان و کارشناسان  : نظر صاحب04919 شاخص
 تربیت بدنی های برنامه توسعه بخش ها و پروژه ها، طرح از کم کیفت تحقق برنامه

  

های  مندی گروه بهره
 هدف برنامه

های  برای گروه ( خدماتAvailabilityی متمركز بر فراهم بودن )شاخص هاالف: 

 هدف برنامه يا عموم جمعيت:

 های تولیدشده برنامه دقیقه: 049010 شاخص
 : مطالب چاپی یا الکترونیکی تولیدشده049013 شاخص
 های ثابت ورزشی ایستگاه تعداد :049019 شاخص
 های برگزارشده : تعداد همایش049019 شاخص
 : تعداد فضاهای ساماندهی شده049019 شاخص
 های مختلف شده در رشته های تشکیل : تعداد گروه049015 شاخص
 شده در نهادها تعداد فضاهای ورزشی استفاده :049016 شاخص
 های برگزارشده : تعداد برنامه049017 شاخص
 های برگزارشده توس  شوراها و دهیاران : تعداد برنامه049013 شاخص



 0941-49استان زنجان  تربیت بدنیسند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه بخش   38

ی كليدی پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش شاخص هاكد گذاری -2-11-2جدول 

 )دنباله( تربيت بدني بر مبنای مدل سيپ

 شاخص ها ارزشيابياجزای 

های  مندی گروه بهره
 هدف برنامه
 

 : تعداد فضاهای ساماندهی شده049014 شاخص
 در استعدادیابی اجراشدههای  : تعداد برنامه049001 شاخص
 های ایجادشده : تعداد پایگاه049000 شاخص
 های پایه ورزش های اجراشده برای تعداد برنامه :049003 شاخص
 های پر مدال ورزش های اجراشده برای تعداد برنامه :049009 شاخص
 های اجراشده تعداد برنامه :049009 شاخص
 آموزشی برگزارشده های : تعداد دوره049005 شاخص
 تسهیالت اجراشده : میزان049006 شاخص
 های اجراشده : برنامه049007 شاخص
 های اجراشده : برنامه049003 شاخص
 ی استعدادیابیها : تعداد کانون049004 شاخص
 های برگزارشده : تعداد رده049031 شاخص
 ها سازی زنگ ورزش مدارس و دانشگاه : غنی049030 شاخص
 شده : تعداد تجهیزات تأمین049033 شاخص
 : تعداد مجوزهای صادرشده049039 شاخص
 تسهیالت واگذارشده میزان :049039 شاخص
 : تعداد امتیازات واگذارشده049035 شاخص
 شده های ارزیابی : تعداد باشگاه049036 شاخص
 شده های نظارت : تعداد باشگاه049037 شاخص
 : سرانه فضای ورزشی استاندارد049033 شاخص
 شده : تعداد حامیان جذب049034 شاخص

( و استفاده از خدمات Accessibilityی متمركز بر دسترسي )شاخص هاب: 

 عموم جمعيت:های هدف برنامه يا  شده توسط گروه فراهم

 شده های پخش برنامه دقیقه: 004931 شاخص

 کننده از مطالب تعداد نفرات استفاده: 304931 شاخص
 های ورزشی کننده به ایستگاه نفرات مراجعه تعداد: 049319 شاخص
 کننده افراد شرکت تعداد: 049319 شاخص
 بردار افراد بهره تعداد: 049315 شاخص
 برگزارشده تعداد مسابقات: 049316 شاخص
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ی كليدی پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش شاخص هاكد گذاری  -2-11-2جدول 

 )دنباله( تربيت بدني بر مبنای مدل سيپ

 شاخص ها ارزشيابياجزای 

های  مندی گروه بهره
 هدف برنامه
 

 ها کننده در برنامه روستاییان مشارکت تعداد: 049317 شاخص
 کننده افراد استفاده تعداد: 049313 شاخص
 شده نفرات شناسایی تعداد: 049314 شاخص
 کننده استفاده : تعداد قهرمانان049301 شاخص
 های پایه : تعداد ورزشکاران رشته049300 شاخص
 های پر مدال آور در رشته مدال : تعداد ورزشکاران049303 شاخص
 آوری مدالهای ورزشی باقابلیت  رشته : تعداد ورزشکاران049309 شاخص
 دیده : تعداد مربیان و داوران آموزش049309 شاخص
 شده : تعداد ورزشکاران و مربیان و داوران حمایت049305 شاخص
 بدنی : تعداد دانش آموزان و دانشجویان رشته تربیت049306 شاخص
 دیده : تعداد مربیان و معلمان آموزش049307 شاخص
 شده شناسایی: تعداد دانش آموزان 049303 شاخص
 کننده : تعداد افراد شرکت049304 شاخص
 کنندگان از باشگاه : استفاده049331 شاخص
 کنندگان از فضاهای ورزشی استانداردشده : استفاده049330 شاخص
 یافته کنندگان از فضاهای ورزشی توسعه : استفاده049333 شاخص
 شده هر گروه مند و سرانه ریالی جذب های بهره : تعداد گروه049339 شاخص

 شده: ی متمركز بر كيفيت و رضايت از خدمات فراهمشاخص هاج: 

 های اجراشده های هدف از برنامه رضایت گروه میزان: 049910 شاخص
 های هدف از توسعه فضاهای ورزشی : میزان رضایت گروه049913 شاخص
 های هدف : میزان رضایت گروه049919 شاخص

 شده: وری خدمات فراهم و بهره كار آييی متمركز بر هزينه شاخص هاد: 

 شده هر دقیقه برنامه تولیدشده : هزینه تمام049910 شاخص
 شده هر مطلب تولیدشده : هزینه تمام049913 شاخص
 کنندگان : هزینه سرانه ورزشی استفاده049919 شاخص
 سرانه استعدادیابی هزینه :049919 شاخص
 : هزینه سرانه قهرمانان049915 شاخص
 : هزینه سرانه ورزشکاران049916 شاخص

 : هزینه سرانه داورمربی و قهرمان049917 شاخص
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ی كليدی پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش شاخص هاكد گذاری  -2-11-2جدول 

 )دنباله( تربيت بدني بر مبنای مدل سيپ

 شاخص ها ارزشيابياجزای 

های  مندی گروه بهره
 هدف برنامه

 آموختگان سرانه دانش: هزینه 049913 شاخص
 : هزینه سرانه آموزش دیدگان049913 شاخص
 شده : هزینه سرانه دانش آموزان شناسایی049914 شاخص
 : هزینه نفر ساعت کالس برگزارشده049901 شاخص
 شده : هزینه تجهیزات خریداری049900 شاخص
 : متوس  هزینه نظارت هر باشگاه049903 شاخص
 کننده شده به ازای هر نفر استفاده تمام: هزینه 049909 شاخص

 میزان اثربخشی برنامه

آگاهي، نگرش و رفتار   ی متمركز بر ايجاد تغيير در وضعيتشاخص هاالف: 

 بدني در برنامه توسعه بخش تربيت شده  های هدف مبتني بر خدمات ارائه گروه

 و رفتار ورزشی نگرش: افزایش آگاهی 045010 شاخص
 های ورزشی استان ارتقای زیرساخت: 045013 شاخص

 های گروه زندگي يا كيفيت وضعيت تغيير در ايجاد بر متمركز یشاخص ها: ب

و  خطترزا  عوامتل  تعتديل  يتا  كتاهش /  مثبتت  عوامتل  تقويتت  بهبودی هدف،

 و بلندمدت مدت در ميان اجتماعي رسان آسيب

 استان جایگاه ورزش و سالمتارتقاء  :045310 شاخص
 Community) متمركز بر توانمندسازی و مشاركت اجتماعيی شاخص ها: ج

participation and empowerment:) 

نظران بیرونی و مدیران، مجریان و کارشناسان خبره  : نظر صاحب046010شاخص 
بدنی استان زنجان در  بدنی درزمینه میزان موفقیت برنامه توسعه بخش تربیت تربیت

 جتماعیهای ا توانمندسازی و جلب مشارکت
گستری  ی متمركز برپيامدهاو عوارض مثبت و منفي و عدالتشاخص ها: د

 :بدني استان زنجان برنامه توسعه بخش تربيت

نظران بیرونی و مدیران، مجریان و کارشناسان خبره  نظر صاحب: 046310 شاخص
بدنی  بدنی درزمینه پیامدها و عوارض مثبت و منفی برنامه توسعه بخش تربیت تربیت

 استان زنجان

 

 



 41  دوم: سند پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش تربیت بدنیفصل 

ی كليدی پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش شاخص هاكد گذاری  -2-11-2جدول 

 )دنباله( تربيت بدني بر مبنای مدل سيپ

 شاخص ها ارزشيابياجزای 

 میزان اثربخشی برنامه

ی متمركز بر جلب حمايت و تعهد برای اقدام در مديران، شاخص ها: ه

 : (Advocacy rising) ريزان سياستگزاران و برنامه

نظران بیرونی و مدیران، مجریان و کارشناسان خبره  نظر صاحب: 046910 شاخص
بدنی استان زنجان در جلب  زمینه توانایی برنامه توسعه بخش تربیت بدنی در تربیت

 اران و برنامه ریزانذحمایت و تعهد برای اقدام در مدیران، سیاستگ
اثربخشي برنامه توسعه بخش تربيت استان  –ی متمركزبرهزينهشاخص ها: و

 :زنجان

 شده ورزشی های کسب شده موفقیت : هزینه سرانه تمام046910 شاخص
بتدني   گستری برنامه توسعه بختش تربيتت   ی متمركز بر عدالتشاخص هاز: 

 :استان زنجان

و کارشناسان خبره  مجریان نظران بیرونی و مدیران، : نظر صاحب046510شاخص 
بدنی استان زنجان در  ی درزمینه توانایی برنامه توسعه بخش تربیتبدن تربیت

 جامعه گستری در زدایی و عدالت محرومیت
 

 میزان پایداری برنامه

ی متمركز بر ميزان پايداری و ماندگاری نتايج و اثرات ايجادشده شاخص ها

 :برنامه ناشي از اجرای

مجریان و کارشناسان خبره نظران بیرونی و مدیران،  نظر صاحب: 046610 شاخص
بدنی درزمینه پایداری و ماندگاری نتایج و اثرات ایجادشده ناشی از برنامه توسعه  تربیت

 بخش تربیت استان زنجان
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 استان زنجان  تربيت بدنيعناوين طرحهای پژوهشي برنامه توسعه بخش  -2-11

و ارزشیابی برنامه توسعه بخش بر ی کلیدی پایش شاخص هادر این بند، عناوین پژوهشی که از 

 گردد. اند، به صورت تجمیعی در جدول زیر ارائه می ( استخراج گردیده3-01-3مبنای مدل سیپ )جدول 

 

 اولويت های پژوهشي برنامه توسعه بخش تربيت بدني استان زنجان -1-11-2جدول 

 توضیحات اولویت عنوان پژوهشی کد راهنما

049010،3 
فعالیت هزای   ءدر ارتقا های جمعی بررسی نقش رسانه

 ورزشی گروههای هدف 
3  

10 0499 
هزای   های هدف از برنامزه  رضایت گروه میزانبررسی 
در سزطح   توسعه امکانات و فضاهای ورزشی ورزشی و

 استان زنجان 

3  

045010 
نگزرش و عملکزرد ورزشزی     ،مطالعه وضزعیت آگزاهی  

 گروههای هدف 

0  

046910 
شزده   های کسب شده موفقیت بررسی هزینه سرانه تمام

 ورزشی در سطح استان و کشوری 
9  

046510 
بررسی توانایی برنامه های تربیت بدنی در محرومیزت  

 زدایی و عدالت گستری در جامعه 
3  
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 فص  سوم
نظام ارجایی ربانهم اپیش و ارزشیابی ربانهم توسعه بخش 

 رتبیت بدنی
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 مقدمه -3-1

باشد. برای  یکی از مهمترین ارکان نظام پایش و ارزشیابی، ساختار و سازماندهی نحوه اجرای آن می

بایست ساختاری مدیریتی اندیشزیده شزود.    اجرایی نمودن سند پایش و ارزشیابی برنامه توسعه در ابتدا می

عه شکل گرفته و تزا  های توس این ساختار باید در درون نظام مدیریت جاری دستگاه های اجرایی و بخش

ها و ساختار تشکیالتی جدید نباشد. از دیگر ابعاد مهزم پزایش و ارزشزیابی،     حد امکان، نیازمند ایجاد پست

ی توسزعه بخشزی اسزت؛ نظزام     شاخص هاهای مورد نیاز برای محاسبه  داده وری و گزارشدهیگردآنظام 

 جزاری گزارشزدهی دسزتگاه هزا و     بایسزت در درون نظزام    گزارشدهی همانند ساختار و سزازماندهی مزی  

کارگروه های توسعه بخشی شکل گرفته و کمترین بار کاری را به سیستم تحمیل نماید. با توجه به ایزن  

رود  ی متعددی در سند پایش و ارزشیابی بخش توسعه تعریف گردیده است ؛ لذا انتظار مزی شاخص هاکه 

د تا بتوانند پاسخگوی نیاز پایش و ارزشیابی دستگاه روزرسانی قرار گیرن فرمهای آماری مورد بازنگری و به

 و کارگروه توسعه بخش، باشند.

« های پژوهشی داده»ارزشیابی برنامه توسعه بخشی مبحث  و مهم سند پایش محورهای دیگر از یکی

رود  است. بدیهی است با توجه به تخصیص سهمی از اعتبارات دستگاه ها به امزور پژوهشزی انتظزار مزی    

سهم قابل توجهی از این اعتبارات پژوهشی صرف انجام پژوهش های مبتنی بزر ارزشزیابی برنامزه    منبعد 

 توسعه در بخش شود.

ای نتایج پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش به عنوان ی   سازی دوره در نهایت، انتظار و همگانی

ن در قبزال ذینفعزان و جامعزه و    سازی، پاسخگویی و تعهد مدیران و مسؤولی ساز شفاف اقدام مترقی، زمینه

بینی نحوه انتشزار نتزایج پزایش و ارزشزیابی نیزز جززء        جلب مشارکت همگانی خواهد بود ؛ بنابراین پیش

 باشد. سازی نظام پایش و ارزشیابی بخش توسعه می ضروریات اجرایی

سازی  مگانیها، نحوه انتشار و ه در این فصل ساختار و سازماندهی، شرح وظایف، نظام مدیریت داده

 و نشر یافته های پایش و ارزشیابی مورد اشاره قرار گرفته است.
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 استان  بدني تربيتبخش  توسعه برنامه يابيارزش و شيپا سازماندهي و ساختار -3-2

 زنجان

یز    ،بزدنی  تربیتبه منظور تسهیل و تداوم روند اجرایی سازی سند پایش و ارزشیابی توسعه بخش 

کمیته تخصصی پایش و ارزشیابی ذیل کارگروه استانی تشکیل می گردد. این کمیته از دو سطح تشزکیل  

 شده و دارای ساختار و شرح وظایف زیر خواهد بود.

 ساختار  -3-2-1

 :  سطح يک )دستگاه اجرايي (

در سطح دستگاه اجرایی ی  نفر نماینده تام االختیار پایش و ارزشیابی با امضای باالترین مقام 

 دستگاه اجرایی منصوب می گردد. 

 :  سطح دو )كميته تخصصي كارگروه استاني (

ول کزارگروه  ؤدر سطح کمیته تخصصی کارگروه استانی، نماینده تام االختیار دسزتگاه اجرایزی مسز   

نماینده معاونت برنامه ریزی و نماینزدگان  و ن دبیر پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخشی استانی به عنوا

های اجرایی به عنوان اعضای کمیته تخصصی کارگروه استانی خواهنزد بزود.    معرفی شده توس  دستگاه

ابالغ رئیس کمیته تخصصی کارگروه توس  معاونت برنامه ریزی و  ابالغ اعضزا توسز  رئزیس دسزتگاه     

 ول کارگروه استانی مربوطه صادر خواهد گردید. ؤجرایی مسا

ول ؤهای مورد نیاز از طریق دستگاه اجرایی مسز  توجه : کلیه امور مکاتباتی، هماهنگی ها و پیگیری

 کارگروه استانی و با امضای باالترین مقام دستگاه اجرایی یا جانشین وی انجام می گردد.

 شرح وظايف  -3-2-2

 : اجرايي ( سطح يک )دستگاه

پیگیری و اخذ گزارش از واحدهای زیر مجموعه دستگاه اجرایی در ارتباط بزا نحزوه تحقزق و     -

اجرایی شدن برنامه ها، طرح ها و پروژه های مزرتب  بزا برنامزه توسزعه بخشزی در دسزتگاه       

 اجرایی؛  

از کنترل کیفیت داده ها و اطالعات گزارش شده در سطح دستگاه اجرایی و حصول اطمینان  -

  ؛دقت و صحت و کم و کیف اطالعات واصله

   ؛جمع بندی و ارسال گزارشات دوره ای به دبیرخانه کمیته تخصصی کارگروه استانی -
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 شرکت در جلسات توجیهی، آموزشی و هماهنگی با دبیرخانه کارگروه توسعه راهبردی استان؛  -

 . بیهماهنگی و مشارکت در برنامه های پژوهشی بر اساس شاخص های ارزشیا -

 : دبيرخانه كارگروه استاني ( سطح دو )

پیگیری و اخذ گزارش از دستگاههای اجرایی ذیل کارگروه در ارتباط با نحوه تحقق و اجرایی  -

ی شاخص هزا برنامه ها، طرح ها و پروژه های مرتب  با برنامه توسعه بخشی بر اساس  شدن

  ؛ مندرج در سند پایش و ارزشیابی کارگروه

اده ها و اطالعات گزارش شده از دستگاه های اجرایی و حصزول اطمینزان از   کنترل کیفیت د -

  ؛ دقت و صحت و کم و کیف اطالعات واصله

ی ارزشزیابی دسترسزی و اثربخشزی،    شاخص هاتهیه و تنظیم فراخوانهای مطالعاتی مرتب  با  -

  ؛ نظارت بر واگذاری، اجرا و انتشار نتایج مطالعات

ای به دبیرخانه برنامه کالن توسعه استان مبتنی بر برنامزه   دورهجمع بندی و ارسال گزارشات  -

    ؛ ابالغی به کارگروه استانی

 ؛ ی ارتباط با دبیرخانه کارگروه تخصصی ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استانربرقرا -

، آموزشی و همزاهنگی بزا دبیرخانزه پزایش و ارزشزیابی شزورای        شرکت در جلسات توجیهی -

  ؛ استانریزی  برنامه

  . هماهنگی و مشارکت در برنامه های پژوهشی بر اساس شاخص های ارزشیابی  -
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 : (Data flow system) ها داده مديريت نظام -3-3

استان زنجان از سه سطح   بدنی تربیتنظام گزارشدهی پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش 

 .تشکیل شده است 

 : (سطح يک )سطح دستگاههای اجرايي 

کلیه اطالعات تولید شزده توسز  دسزتگاه    ، در این سطح که سطح دستگاه اجرایی نامیده می شود 

ی تعریزف شزده   شزاخص هزا  بزر اسزاس   ، مربوطه می باشزد   0جرایی که مرتب  با برنامه توسعه کارگروها

 فرستاده می شود. ریزی و توسعه استان شورای برنامهوری و به گردآ

 :  استاني ( سطح دو )سطح كارگروه

های اجرایی ذیل هری  از کمیته های  وری شده توس  دستگاهگردآکلیه اطالعات ، در این سطح 

ی طراحی شده در شاخص هاتخصصی پایش و ارزشیابی در کارگروه استانی جمع بندی شده و بر اساس 

وه استانی به یید در کمیته مورد نظر، و طرح در کارگرأسند پایش و ارزشیابی توسعه بخشی پس از ت

 دبیرخانه پایش و ارزشیابی استان ارسال می گردد.

سطح سه )سطح دبيرخانه پايش و ارزشيابي برنامه توسعه راهبردی شورای برنامه ريزی 

 :  استان(و توسعه 

در این سطح که سطح نهایی پایش و ارزشیابی برنامزه راهبزردی توسزعه اسزتان مزی باشزد. کلیزه        

کارگروه استانی توسز  دبیرخانزه پزایش و ارزشزیابی برنامزه توسزعه راهبزردی        اطالعات ارسالی از سوی 

 گردد. بندی شده و آماده انتشار نتایج و در اختیار گزاردن ذینفعان برنامه می ریزی استان جمع شورای برنامه

 

 : (Data quality management) ها داده تيفيك تيريمد -3-1

،  ده اطالعات مشخص شزده در سزند پزایش و ارزشزیابی    هری  از دستگاههای اجرایی گزارش کنن

ریززی و   شزورای برنامزه  روز بودن داده های ارسالی را عهده دار می باشند. به صحت و دقت و  مسؤولیت

های اجرایی و حصول اطمینان از صزحت   جمع بندی گزارشات ارسالی از دستگاه توسعه استان مسؤولیت

 و دقت اطالعات جمع بندی شده را بر عهده دارد. اعضای کارگروه در صورت تشزخیص و احسزاس نیزاز    

                                                           
به منظور ایجاد وحدت رویه منبعد واژه کارگروه استانی به شوراهای تخصصی تعریف شده ذیل شورای برنامه ریزی استان که تحت  -0

گردد. بدیهی است کمیته های تخصصی پایش و  شوند، اطالق می نظر استاندار و با شرکت دستگاه های اجرایی ذیرب  تشکیل می
 و زمینه فعالیت، ذیل یکی از این کارگروه ها شکل گرفته و فعالیت خواهند نمود. ارزشیابی برنامه توسعه بر حسب نوع 
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هزای اجرایزی عضزو     ( از سزوی دسزتگاه  0OSDVمی توانند نسبت به ممیزی کیفیت داده ها ی ارسالی )

اسزاس شزیوه نامزه مصزوب در سزند پزایش و       کارگروه اقدام نمایند. ممیزی کیفیت داده های ارسالی بر 

 ارزشیابی برنامه کالن توسعه استان زنجان خواهد بود. 

 

 يابيارزش و شيپا اطالعات یساز يهمگان و انتشار نحوه -3-5

 انتشار گزارش پايش و ارزشيابي در سطح دستگاه اجرايي عضو كارگروه  -3-5-1

های اجرایی عضو کارگروه حداقل یکبار در سال گزارش پیشرفت برنامه توسعه را  هری  از دستگاه

نسزبت   ساًأهای اجرایی می توانند ر دستگاه،  عالوه براین  .  ه خواهند نمودئارااستانی در جلسه کارگروه 

ناسبتی سازمان خود به صورت دوره ای و یا م اب  بتبه انتشار گزارش مربوط به پیشرفت برنامه توسعه مر

 اقدام نمایند.

 استانيانتشار گزارش پايش و ارزشيابي در سطح كارگروه  -3-5-2

حداقل یکبار در سال گززارش پیشزرفت برنامزه توسزعه بخزش      ریزی و توسعه استان  شورای برنامه

ییزد توسز  اعضزای    تأه می نماید. کار گروه می تواند پزس از ئارااستانی را در جلسه کارگروه   بدنی تربیت

نسبت به انتشار گزارش مربوط به پیشرفت برنامه توسعه مربوطه به صورت دوره ای  ساًأکارگروه استانی ر

 و یا مناسبتی اقدام نمایند.

 انتشار گزارش پايش و ارزشيابي كارگروه در سطح شورای برنامه ريزی استان -3-5-3

را پزس از    بزدنی  تربیزت خش کارگروه یکبار در سال، ی  نسخه از گزارش پیشرفت برنامه توسعه ب

تصویب در کارگروه به دبیرخانه پایش و ارزشیابی برنامه توسعه استان ارسزال مزی نمایزد. نحزوه تاییزد و      

 همگانی سازی گزارش ارسالی بر اساس نظامنامه پایش و ارزشیابی برنامه کالن توسعه استان خواهد بود. 

  

                                                           
1- Onsite Data Verification 
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 برنامه توسعه بخش تربيت بدني پايش و ارزشيابي ی مورد نيازها شاخصوری و توليد گردآامکان سنجي وضعيت  -1-1-3جدول 

 شاخص ها

 نظام
 گزارشدهي

 جاری)
 (پژوهشي/

 اجرايي های دستگاه در شاخص توليد وضعيت
 شود نمي توليد شود مي توليد

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليدكننده

 شماره
 فرم شناسايي

 وریگردآ
 اطالعات
 مربوطه

 توليد زمان
 شاخص

 ماهانه،)
 فصلي،

 ماهه، شش
 (ساليانه

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليد مسؤول

 توليد زمان
 شاخص

 فصلي، ماهانه،)
 ماهه، شش

 .....(ساليانه
 

 محاسبه برای موردنياز های داده آيا
 گزارشدهي فعلي نظام از شاخص

 است؟ استخراج قابل
 شماره/  بلي

 فرم شناسايي
 اطالعات استخراج

 موردنياز

راهکار /  خير
 وریگردآ

 اطالعات
 موردنياز

 بدنی تربیت بخش وصاحبنظران نظر خبرگان: 04010
 توسزعه  برنامزه  کزالن  اهداف کفایت میزان درزمینه
 زنجان استان بدنی تربیت بخش

 کارگروه    پژوهشی
 نوبت ی 
 و پایش ابتدای

 ارزشیابی
 

 طرح اجرای
 پژوهشی

 خبزره  کارشناسزان  و مجریزان  مدیران، نظر: 04310
 اهزداف  کفایزت  میززان  درزمینزه  بزدنی  تربیت بخش
 زنجان استان بدنی تربیت بخش توسعه برنامه کالن

 کارگروه    پژوهشی
 نوبت ی 
 و پایش ابتدای

 ارزشیابی
 

 طرح اجرای
 پژوهشی

 هزا در  پزروژه  اتمزام  یا پروژه پیشرفت نسبت: 04910
 هزای  پروژه تعداد یا پیشرفت میزان به موردنظر زمان
 زمانی بازه در شده بینی پیش

 جاری
 کلیه
 های دستگاه

 مربوطه

 گزارشگیری فرم
 :....کد ها پروژه

     سالیانه

 بزه  مزوردنظر  درزمزان  طرح پیشرفت نسبت: 04913
 بزازه  در شزده  بینزی  پزیش  هزای  طرح پیشرفت میزان
 زمانی

 جاری
 کلیه
 های دستگاه

 مربوطه

 گزارشگیری فرم
 :....کد ها طرح

 سالیانه
 
 

   



 51  اجرایی برنامه پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش تربیت بدنیسوم: نظام فصل 

 )دنباله( ی مورد نياز پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش تربيت بدنيشاخص هاوری و توليد گردآامکان سنجي وضعيت  -1-1-3جدول 

 شاخص ها

 نظام
 گزارشدهي

 جاری)
 (پژوهشي/

 اجرايي های دستگاه در شاخص توليد وضعيت
 شود نمي توليد شود مي توليد

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليدكننده

 شماره
 فرم شناسايي

 وریگردآ
 اطالعات
 مربوطه

 توليد زمان
 شاخص

 ماهانه،)
 فصلي،

 ماهه، شش
 (ساليانه

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليد مسؤول

 توليد زمان
 شاخص

 فصلي، ماهانه،)
 ماهه، شش

 .....(ساليانه
 

 محاسبه برای موردنياز های داده آيا
 گزارشدهي فعلي نظام از شاخص

 است؟ استخراج قابل
 شماره/  بلي

 فرم شناسايي
 اطالعات استخراج

 موردنياز

راهکار /  خير
 وریگردآ

 اطالعات
 موردنياز

 ها برنامه تحقق درصد :04919
 
 جاری

 کلیه
 های دستگاه

 مربوطه

 گزارشگیری فرم
 :....کد ها برنامه

 
 سالیانه

    

 بخززش نظززران صززاحب و خبرگززان ارزیززابی: 04919
 و هزا  طرح ها، برنامه تحقق کیف و کم از بدنی تربیت
 اسزتان  بزدنی  تربیزت  بخزش  توسعه برنامه های پروژه
 زنجان

 کارگروه    پژوهشی
 نوبت ی 
 و پایش ابتدای

 ارزشیابی
 

 طرح اجرای
 پژوهشی

 جاری ورزشی ثابت های تعداد ایستگاه: 049019
 کلیه
 های دستگاه

 مربوطه

 گزارشگیری فرم
: کد ها برنامه

 ندارد
     سالیانه



 0941-49استان زنجان  تربیت بدنیسند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه بخش   52

 )دنباله( ی مورد نياز پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش تربيت بدنيشاخص هاوری و توليد گردآامکان سنجي وضعيت  -1-1-3جدول 

 شاخص ها

 نظام
 گزارشدهي

 جاری)
 (پژوهشي/

 اجرايي های دستگاه در شاخص توليد وضعيت
 شود نمي توليد شود مي توليد

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليدكننده

 شماره
 فرم شناسايي

 وریگردآ
 اطالعات
 مربوطه

 توليد زمان
 شاخص

 ماهانه،)
 فصلي،

 ماهه، شش
 (ساليانه

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليد مسؤول

 توليد زمان
 شاخص

 فصلي، ماهانه،)
 ماهه، شش

 .....(ساليانه
 

 محاسبه برای موردنياز های داده آيا
 گزارشدهي فعلي نظام از شاخص

 است؟ استخراج قابل
 شماره/  بلي

 فرم شناسايي
 اطالعات استخراج

 موردنياز

راهکار /  خير
 وریگردآ

 اطالعات
 موردنياز

 جاری در استعدادیابی اجراشده های تعداد برنامه: 04901 4
 کلیه
 های دستگاه

 مربوطه

 گزارشگیری فرم
 :....کد ها برنامه

     سالیانه

 های ورزش برای اجراشده های برنامه تعداد: 049009
 مدالپر

 بدنی تربیت جاری
 گزارشگیری فرم

 :....کد ها برنامه
     سالیانه

 بدنی تربیت جاری واگذارشده تسهیالت میزان: 049005
 گزارشگیری فرم

 :....کد ها برنامه
     سالیانه

 بدنی تربیت جاری استاندارد ورزشی فضاهای سرانه: 049033
 گزارشگیری فرم

 :....کد ها برنامه
     سالیانه



 53  اجرایی برنامه پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش تربیت بدنیسوم: نظام فصل 

 )دنباله( ی مورد نياز پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش تربيت بدنيشاخص هاوری و توليد گردآامکان سنجي وضعيت  -1-1-3جدول 

 شاخص ها

 نظام
 گزارشدهي

 جاری)
 (پژوهشي/

 اجرايي های دستگاه در شاخص توليد وضعيت
 شود نمي توليد شود مي توليد

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليدكننده

 شماره
 فرم شناسايي

 وریگردآ
 اطالعات
 مربوطه

 توليد زمان
 شاخص

 ماهانه،)
 فصلي،

 ماهه، شش
 (ساليانه

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليد مسؤول

 توليد زمان
 شاخص

 فصلي، ماهانه،)
 ماهه، شش

 .....(ساليانه
 

 محاسبه برای موردنياز های داده آيا
 گزارشدهي فعلي نظام از شاخص

 است؟ استخراج قابل
 شماره/  بلي

 فرم شناسايي
 اطالعات استخراج

 موردنياز

راهکار /  خير
 وریگردآ

 اطالعات
 موردنياز

 شده جذب حامیان: 049016
 بیماریابی های برنامه: 039017
 مقابله تجهیزات تعداد: 039013
 شده بندی اولویت های پژوهش انجام: 039014
 ایمن بنایی زیر تأسیسات و بناها نسبت: 039001

 شده
 ای مقابله های طرح اجرای: 039000
 ایمن جامعه های طرح اجرای: 039003
 پزشکی های فوریت های پایگاه پوشش: 039009

 شده اندازی راه
 اندازی راه ییهوا امداد های پایگاه پوشش: 039009

 شده

 بدنی تربیت جاری
 گزارشگیری فرم

 :....کد ها برنامه
     سالیانه



 0941-49استان زنجان  تربیت بدنیسند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه بخش   54

 )دنباله( ی مورد نياز پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش تربيت بدنيشاخص هاوری و توليد گردآامکان سنجي وضعيت  -1-1-3جدول 

 شاخص ها

 نظام
 گزارشدهي

 جاری)
 (پژوهشي/

 اجرايي های دستگاه در شاخص توليد وضعيت
 شود نمي توليد شود مي توليد

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليدكننده

 شماره
 فرم شناسايي

 وریگردآ
 اطالعات
 مربوطه

 توليد زمان
 شاخص

 ماهانه،)
 فصلي،

 ماهه، شش
 (ساليانه

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليد مسؤول

 توليد زمان
 شاخص

 فصلي، ماهانه،)
 ماهه، شش

 .....(ساليانه
 

 محاسبه برای موردنياز های داده آيا
 گزارشدهي فعلي نظام از شاخص

 است؟ استخراج قابل
 شماره/  بلي

 فرم شناسايي
 اطالعات استخراج

 موردنياز

راهکار /  خير
 وریگردآ

 اطالعات
 موردنياز

 و نجات امداد های گروه شهرستانی پوشش: 039005
 عملیات آماده

 حمززالت بززا مقابلززه جهززت ادارات تجهیززز: 039006
 احتمالی
 مقابلزه  جهت شده ارائه آموزشی های برنامه: 039007

 حوادث با
 مناسب مواصالتی های راه: 039003
 امدادی خدمات ارائه برای آمادگی میزان: 039004
 ارائزه  آمزاده  خزدماتی  و ای مشزاوره  مراکز: 039031
 خدمات

 مستمر ارزیابی و پایش های برنامه: 039030
 نظارتی و آموزشی های برنامه: 039033

 بدنی تربیت جاری
 گزارشگیری فرم

 :....کد ها برنامه
     سالیانه



 55  اجرایی برنامه پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش تربیت بدنیسوم: نظام فصل 

 )دنباله( ی مورد نياز پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش تربيت بدنيشاخص هاوری و توليد گردآامکان سنجي وضعيت  -1-1-3جدول 

 شاخص ها

 نظام
 گزارشدهي

 جاری)
 (پژوهشي/

 اجرايي های دستگاه در شاخص توليد وضعيت
 شود نمي توليد شود مي توليد

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليدكننده

 شماره
 فرم شناسايي

 وریگردآ
 اطالعات
 مربوطه

 توليد زمان
 شاخص

 ماهانه،)
 فصلي،

 ماهه، شش
 (ساليانه

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليد مسؤول

 توليد زمان
 شاخص

 فصلي، ماهانه،)
 ماهه، شش

 .....(ساليانه
 

 محاسبه برای موردنياز های داده آيا
 گزارشدهي فعلي نظام از شاخص

 است؟ استخراج قابل
 شماره/  بلي

 فرم شناسايي
 اطالعات استخراج

 موردنياز

راهکار /  خير
 وریگردآ

 اطالعات
 موردنياز

 عمومی رسانی اطالع و آموزشی های برنامه: 039039
 درزمینزه  شزده  ارائزه  آموزشزی  هزای  برنامه: 039039

 مذکور قانون اجرای نحوه بهبود
 امزاکن  مراکزز  بهداشتی کنترل های برنامه: 039035
 غذایی مواد توزیع و تهیه مراکز و عمومی

 سالم زندگی: 039036
 بهداشتی مدارس: 039037
 ورزش ترویج: 039033
 هززای فعالیززت درزمینززه آموزشززی مطالززب: 039034
 جسمانی
 عصرگاهی و اهیگصبح ورزش: 039091

 بدنی تربیت جاری
 گزارشگیری فرم

 :....کد ها برنامه
     سالیانه



 0941-49استان زنجان  تربیت بدنیسند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه بخش   56

 )دنباله( ی مورد نياز پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش تربيت بدنيشاخص هاوری و توليد گردآامکان سنجي وضعيت  -1-1-3جدول 

 شاخص ها

 نظام
 گزارشدهي

 جاری)
 (پژوهشي/

 اجرايي های دستگاه در شاخص توليد وضعيت
 شود نمي توليد شود مي توليد

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليدكننده

 شماره
 فرم شناسايي

 وریگردآ
 اطالعات
 مربوطه

 توليد زمان
 شاخص

 ماهانه،)
 فصلي،

 ماهه، شش
 (ساليانه

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليد مسؤول

 توليد زمان
 شاخص

 فصلي، ماهانه،)
 ماهه، شش

 .....(ساليانه
 

 محاسبه برای موردنياز های داده آيا
 گزارشدهي فعلي نظام از شاخص

 است؟ استخراج قابل
 شماره/  بلي

 فرم شناسايي
 اطالعات استخراج

 موردنياز

راهکار /  خير
 وریگردآ

 اطالعات
 موردنياز

 همگانی ورزش های همایش: 039090
 ورزشی های برنامه: 039093
 بهداشزتی  واحزدهای  اسزتاندارد  تجهیزات: 039099
 درمانی

 پزشکی تجهیزات:  039099
 متخصص نیروهای: 039095
 پزشکان: 039096
 ها زیرساخت فراهمی: 039097
 بهداشزتی  واحزدهای  گسزترش  هزای  طرح: 039093
 درمانی

 غیردولتی درمان مراکز: 039094
 یافته توسعه تعاونی های شرکت: 039091

 بدنی  تربیت جاری
 گزارشگیری فرم

 :....کد ها برنامه
     سالیانه



 57  اجرایی برنامه پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش تربیت بدنیسوم: نظام فصل 

 )دنباله( ی مورد نياز پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش تربيت بدنيشاخص هاوری و توليد گردآامکان سنجي وضعيت  -1-1-3جدول 

 شاخص ها

 نظام
 گزارشدهي

 جاری)
 (پژوهشي/

 اجرايي های دستگاه در شاخص توليد وضعيت
 شود نمي توليد شود مي توليد

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليدكننده

 شماره
 فرم شناسايي

 وریگردآ
 اطالعات
 مربوطه

 توليد زمان
 شاخص

 ماهانه،)
 فصلي،

 ماهه، شش
 (ساليانه

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليد مسؤول

 توليد زمان
 شاخص

 فصلي، ماهانه،)
 ماهه، شش

 .....(ساليانه
 

 محاسبه برای موردنياز های داده آيا
 گزارشدهي فعلي نظام از شاخص

 است؟ استخراج قابل
 شماره/  بلي

 فرم شناسايي
 اطالعات استخراج

 موردنياز

راهکار /  خير
 وریگردآ

 اطالعات
 موردنياز

 خانواده پزش  طرح: 039090
 درمانی بیمه پوشش: 039093
 تلویزیونی آموزشی های برنامه: 039099
 مکمل های بیمه: 039099
 عمومی آموزش: 039095
 آموزشی سمینارهای و جلسات: 039096
 آموزشی جلسات: 039097
 پژوهشی های فعالیت: 039093
 پسماندها و ها فاضالب بهداشتی کنترل: 039094
 و کزود  سزموم،  مصرف بر نظارت و کنترل: 039051

 شیمیایی مواد

 بدنی تربیت جاری
 گزارشگیری فرم

 :....کد ها برنامه
     سالیانه

  



 0941-49استان زنجان  تربیت بدنیسند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه بخش   58

 )دنباله( ی مورد نياز پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش تربيت بدنيشاخص هاوری و توليد گردآامکان سنجي وضعيت  -1-1-3جدول 

 شاخص ها

 نظام
 گزارشدهي

 جاری)
 (پژوهشي/

 اجرايي های دستگاه در شاخص توليد وضعيت
 شود نمي توليد شود مي توليد

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليدكننده

 شماره
 فرم شناسايي

 وریگردآ
 اطالعات
 مربوطه

 توليد زمان
 شاخص

 ماهانه،)
 فصلي،

 ماهه، شش
 (ساليانه

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليد مسؤول

 توليد زمان
 شاخص

 فصلي، ماهانه،)
 ماهه، شش

 .....(ساليانه
 

 محاسبه برای موردنياز های داده آيا
 گزارشدهي فعلي نظام از شاخص

 است؟ استخراج قابل
 شماره/  بلي

 فرم شناسايي
 اطالعات استخراج

 موردنياز

راهکار /  خير
 وریگردآ

 اطالعات
 موردنياز

 آالینززده واحززدهای معرفززی و شناسززایی: 039050
 زیست محی 

 دسترسزززی بزززر متمرکزززز یشزززاخص هزززا : ب
(Accessibility )شده فراهم خدمات از استفاده و 

 :جمعیت عموم یا برنامه هدف گروههای توس 
 خصوصزی  مراکز به ساالنه مراجعین تعداد: 039310

 شده اندازی راه
 هززای بخززش بززه سززاالنه مززراجعین تعززداد: 039313
 واگذارشده خصوصی
 تعاونی شرکتهای به ساالنه مراجعین تعداد: 039319

 شده اندازی راه

 بدنی تربیت جاری
 گزارشگیری فرم

 :....کد ها برنامه
     سالیانه



 59  اجرایی برنامه پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش تربیت بدنیسوم: نظام فصل 

 )دنباله( ی مورد نياز پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش تربيت بدنيشاخص هاوری و توليد گردآامکان سنجي وضعيت  -1-1-3جدول 

 شاخص ها

 نظام
 گزارشدهي

 جاری)
 (پژوهشي/

 اجرايي های دستگاه در شاخص توليد وضعيت
 شود نمي توليد شود مي توليد

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليدكننده

 شماره
 فرم شناسايي

 وریگردآ
 اطالعات
 مربوطه

 توليد زمان
 شاخص

 ماهانه،)
 فصلي،

 ماهه، شش
 (ساليانه

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليد مسؤول

 توليد زمان
 شاخص

 فصلي، ماهانه،)
 ماهه، شش

 .....(ساليانه
 

 محاسبه برای موردنياز های داده آيا
 گزارشدهي فعلي نظام از شاخص

 است؟ استخراج قابل
 شماره/  بلي

 فرم شناسايي
 اطالعات استخراج

 موردنياز

راهکار /  خير
 وریگردآ

 اطالعات
 موردنياز

 منتظره به شده شناسایی بیماران نسبت: 039319
 مراقبزت  سزال  91 باالی افراد کلیه نسبت: 039315

 خون فشار برای شده
 دیده آموزش جمعیتی هدف های گروه: 03931 6

 کسززب بززرای دیززده آمززوزش افززراد تعززداد: 039317
 هدف بیماری مقابل در خود از حفاظت آمادگی

 کسززب بززرای دیززده آمززوزش افززراد تعززداد: 039313
 مقابل در خود از حفاظت آمادگی

 دیده آموزش افراد: 03931 4
 بیماریابی های برنامه پوشش تحت جمعیت :0393 01
 بحران با مقابله آمادگی: 0393 00

 بدنی تربیت جاری
 گزارشگیری فرم

 :....کد ها برنامه
     سالیانه

  



 0941-49استان زنجان  تربیت بدنیسند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه بخش   61

 )دنباله( ی مورد نياز پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش تربيت بدنيشاخص هاوری و توليد گردآامکان سنجي وضعيت  -1-1-3جدول 

 شاخص ها

 نظام
 گزارشدهي

 جاری)
 (پژوهشي/

 اجرايي های دستگاه در شاخص توليد وضعيت
 شود نمي توليد شود مي توليد

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليدكننده

 شماره
 فرم شناسايي

 وریگردآ
 اطالعات
 مربوطه

 توليد زمان
 شاخص

 ماهانه،)
 فصلي،

 ماهه، شش
 (ساليانه

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليد مسؤول

 توليد زمان
 شاخص

 فصلي، ماهانه،)
 ماهه، شش

 .....(ساليانه
 

 محاسبه برای موردنياز های داده آيا
 گزارشدهي فعلي نظام از شاخص

 است؟ استخراج قابل
 شماره/  بلي

 فرم شناسايي
 اطالعات استخراج

 موردنياز

راهکار /  خير
 وریگردآ

 اطالعات
 موردنياز

 تحزت  حیوانات گزیدگی دچار افراد نسبت: 039303
 مراقبت

 ستاد عضو سازمانهای دیده آموزش پرسنل: 039309
 بحران

 شده منتشر پژوهشی مقاالت: 039309
 محزدوده  در پوشزش  تحت جمعیت نسبت: 039305

 شده ایمن بناهای زیر
 در اجراشززده مأموریززت زمززانی میززانگین: 039306
 استاندارد زمان با مقایسه

 غیزر  پدافنزد  نظزام  پوشزش  تحت جمعیت: 039307
 سالمت حوزه در عامل

 بدنی تربیت جاری
 گزارشگیری فرم

 :....کد ها برنامه
     سالیانه

 



 61  اجرایی برنامه پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش تربیت بدنیسوم: نظام فصل 

 )دنباله( ی مورد نياز پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش تربيت بدنيشاخص هاوری و توليد گردآامکان سنجي وضعيت  -1-1-3جدول 

 شاخص ها

 نظام
 گزارشدهي

 جاری)
 (پژوهشي/

 اجرايي های دستگاه در شاخص توليد وضعيت
 شود نمي توليد شود مي توليد

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليدكننده

 شماره
 فرم شناسايي

 وریگردآ
 اطالعات
 مربوطه

 توليد زمان
 شاخص

 ماهانه،)
 فصلي،

 ماهه، شش
 (ساليانه

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليد مسؤول

 توليد زمان
 شاخص

 فصلي، ماهانه،)
 ماهه، شش

 .....(ساليانه
 

 محاسبه برای موردنياز های داده آيا
 گزارشدهي فعلي نظام از شاخص

 است؟ استخراج قابل
 شماره/  بلي

 فرم شناسايي
 اطالعات استخراج

 موردنياز

راهکار /  خير
 وریگردآ

 اطالعات
 موردنياز

 دارای دیززده آمززوزش هززای خززانواده تعززداد: 039303
 سال 5 زیر کودک

 دیده آموزش پرسنل تعداد: 039304
 خدمات کننده درایفت مادران تعداد: 039331
 دارو به مردم مناسب و ایمن دسترسی: 039330
 آموزشی های برنامه پوشش تحت جمعیت: 039333
 مزواد  از پوشش تحت جمعیت مندی، بهره: 039339
 ایمن و سالم بهداشتی و آرایشی آشامیدنی، خوردنی،
 مزواد  از پوشزش  تحت جمعیت مندی بهره: 039339
 امزاکن  در شزده  ارائه وایمن سالم آشامیدنی خوردنی،
 عمومی

 ....از مند بهره آموزان دانش: 039335

 بدنی تربیت جاری
 گیریشگزار فرم

 :....کد ها برنامه
     سالیانه



 0941-49استان زنجان  تربیت بدنیسند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه بخش   62

 )دنباله( ی مورد نياز پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش تربيت بدنيشاخص هاوری و توليد گردآامکان سنجي وضعيت  -1-1-3جدول 

 شاخص ها

 نظام
 گزارشدهي

 جاری)
 (پژوهشي/

 اجرايي های دستگاه در شاخص توليد وضعيت
 شود نمي توليد شود مي توليد

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليدكننده

 شماره
 فرم شناسايي

 وریگردآ
 اطالعات
 مربوطه

 توليد زمان
 شاخص

 ماهانه،)
 فصلي،

 ماهه، شش
 (ساليانه

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليد مسؤول

 توليد زمان
 شاخص

 فصلي، ماهانه،)
 ماهه، شش

 .....(ساليانه
 

 محاسبه برای موردنياز های داده آيا
 گزارشدهي فعلي نظام از شاخص

 است؟ استخراج قابل
 شماره/  بلي

 فرم شناسايي
 اطالعات استخراج

 موردنياز

راهکار /  خير
 وریگردآ

 اطالعات
 موردنياز

 تخصص فوق و متخصص پزشکان: 039336
 پوشش تحت جمعیت: 039333
 کاردانان توس  شده دریافت آموزش: 039334
 پوشش تحت مراکز و اجرایی های دستگاه: 039391

 مدارس و
 شده بیمه جمعیت: 039390

 از رضزایت  و کیفیزت  بزر  متمرکزز  یشاخص هزا : ج
 : شده فراهم خدمات

 خزدمات  از هدف گروههای رضایت میزان: 039910
HIV شده هئارا 

 خزدمات  از هدف گروههای رضایت میزان: 039913
 شده ارایه تاالسمی غربالگری

 بدنی  تربیت جاری
 گزارشگیری فرم

 :....کد ها برنامه
     سالیانه



 63  اجرایی برنامه پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش تربیت بدنیسوم: نظام فصل 

 )دنباله( ی مورد نياز پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش تربيت بدنيشاخص هاوری و توليد گردآامکان سنجي وضعيت  -1-1-3جدول 

 شاخص ها

 نظام
 گزارشدهي

 جاری)
 (پژوهشي/

 اجرايي های دستگاه در شاخص توليد وضعيت
 شود نمي توليد شود مي توليد

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليدكننده

 شماره
 فرم شناسايي

 وریگردآ
 اطالعات
 مربوطه

 توليد زمان
 شاخص

 ماهانه،)
 فصلي،

 ماهه، شش
 (ساليانه

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليد مسؤول

 توليد زمان
 شاخص

 فصلي، ماهانه،)
 ماهه، شش

 .....(ساليانه
 

 محاسبه برای موردنياز های داده آيا
 گزارشدهي فعلي نظام از شاخص

 است؟ استخراج قابل
 شماره/  بلي

 فرم شناسايي
 اطالعات استخراج

 موردنياز

راهکار /  خير
 وریگردآ

 اطالعات
 موردنياز

 وری بهزره  و کزارایی  هزینزه  بر متمرکز یشاخص ها: د
 :شده فراهم خدمات

 شده  شناسایی HIV مورد هر شده تمام هزینه: 039910
 تاالسزززمی هرمزززورد شزززده تمزززام هزینزززه: 039913
 شده شناسایی
 فشزارخون  به مبتال مورد هر شده تمام هزینه: 039919
 شده شناسایی
 زمینزه  در دیده آموزش هرفرد شده تمام هزینه: 039919

 سوانح و حوادث با مقابله برای آمادگی کسب

 بدنی تربیت جاری
 فرم

 گزارشگیری
 :....کد ها برنامه

     سالیانه

 ایسزتگاههای  بزه  کننزده  مراجعزه  نفرات تعداد: 049310
 ورزشی

 جاری
 کلیه
 های دستگاه

 مربوطه

 فرم
 گزارشگیری

 :....کد ها برنامه
     سالیانه



 0941-49استان زنجان  تربیت بدنیسند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه بخش   64

 )دنباله( ی مورد نياز پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش تربيت بدنيشاخص هاوری و توليد گردآامکان سنجي وضعيت  -1-1-3جدول 

 شاخص ها

 نظام
 گزارشدهي

 جاری)
 (پژوهشي/

 اجرايي های دستگاه در شاخص توليد وضعيت
 شود نمي توليد شود مي توليد

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليدكننده

 شماره
 فرم شناسايي

 وریگردآ
 اطالعات
 مربوطه

 توليد زمان
 شاخص

 ماهانه،)
 فصلي،

 ماهه، شش
 (ساليانه

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليد مسؤول

 توليد زمان
 شاخص

 فصلي، ماهانه،)
 ماهه، شش

 .....(ساليانه
 

 محاسبه برای موردنياز های داده آيا
 گزارشدهي فعلي نظام از شاخص

 است؟ استخراج قابل
 شماره/  بلي

 فرم شناسايي
 اطالعات استخراج

 موردنياز

راهکار /  خير
 وریگردآ

 اطالعات
 موردنياز

 رفتارهزای  و نگرش آگاهی، یشاخص هابهبود: 35010
 تاالسمی بیماری با ارتباط در حفاظتی و سالم

 رفتارهای و نگرش آگاهی، یشاخص هابهبود: 035010
 فشارخون کنترل با ارتباط در حفاظتی و سالم
 یزا  وضزعیت  در تغییر ایجاد بر متمرکز یهاشاخص : ب

 عوامزل  تقویزت  یا بهبود هدف، گروههای زندگی کیفیت
 رسزان  آسیب و خطرزا عوامل ل تعدی یا کاهش/  مثبت

 بلندمدت و مدت میان در اجتماعی
 گروههزای  در HIV بیمزاری  بار کاهش میزان: 035310

 توسزعه  برنامزه  در شزده  ارایزه  خدمات محوریت با هدف 
 سالمت بخش

 جاری
 کلیه
 های دستگاه

 مربوطه

 فرم
 گزارشگیری

 :....کد ها برنامه
     سالیانه

 



 65  اجرایی برنامه پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش تربیت بدنیسوم: نظام فصل 

 )دنباله( ی مورد نياز پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش تربيت بدنيشاخص هاوری و توليد گردآامکان سنجي وضعيت  -1-1-3جدول 

 شاخص ها

 نظام
 گزارشدهي

 جاری)
 (پژوهشي/

 اجرايي های دستگاه در شاخص توليد وضعيت
 شود نمي توليد شود مي توليد

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليدكننده

 شماره
 فرم شناسايي

 وریگردآ
 اطالعات
 مربوطه

 توليد زمان
 شاخص

 ماهانه،)
 فصلي،

 ماهه، شش
 (ساليانه

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليد مسؤول

 توليد زمان
 شاخص

 فصلي، ماهانه،)
 ماهه، شش

 .....(ساليانه
 

 محاسبه برای موردنياز های داده آيا
 گزارشدهي فعلي نظام از شاخص

 است؟ استخراج قابل
 شماره/  بلي

 فرم شناسايي
 اطالعات استخراج

 موردنياز

راهکار /  خير
 وریگردآ

 اطالعات
 موردنياز

 در تاالسززمی بیمززاری بززار کززاهش میزززان: 035313
 برنامه در شده ارایه خدمات محوریت با هدف گروههای

 سالمت بخش توسعه
 در فشززارخون بیمززاری بززار کززاهش میزززان: 035319
  برنامه در شده هائار خدمات محوریت با هدف گروههای

 مشززارکت و توانمندسززازی بززر متمرکززز یشززاخص هززا :ج
 Community participation and) جتمزززززززاعیا

empowerment) : 
 مجریزان  مدیران، و بیرونی نظران نظر صاحب: 036010

 موفقیزت  میززان  زمینزه  در سزالمت  خبره کارشناسان و
 در زنجززان اسززتان بززدنی تربیززت بخززش توسززعه برنامززه

 اجتماعی های مشارکت جلب و توانمندسازی

 جاری
 کلیه
 های دستگاه

 مربوطه

 فرم
 گزارشگیری

 :....کد ها برنامه
     سالیانه



 0941-49استان زنجان  تربیت بدنیسند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه بخش   66

 )دنباله( ی مورد نياز پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش تربيت بدنيشاخص هاوری و توليد گردآامکان سنجي وضعيت  -1-1-3جدول 

 شاخص ها

 نظام
 گزارشدهي

 جاری)
 (پژوهشي/

 اجرايي های دستگاه در شاخص توليد وضعيت
 شود نمي توليد شود مي توليد

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليدكننده

 شماره
 فرم شناسايي

 وریگردآ
 اطالعات
 مربوطه

 توليد زمان
 شاخص

 ماهانه،)
 فصلي،

 ماهه، شش
 (ساليانه

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليد مسؤول

 توليد زمان
 شاخص

 فصلي، ماهانه،)
 ماهه، شش

 .....(ساليانه
 

 محاسبه برای موردنياز های داده آيا
 گزارشدهي فعلي نظام از شاخص

 است؟ استخراج قابل
 شماره/  بلي

 فرم شناسايي
 اطالعات استخراج

 موردنياز

راهکار /  خير
 وریگردآ

 اطالعات
 موردنياز

 و مثبزت  عزوارض  و پیامزدها  بر متمرکز یشاخص ها: د
 :سالمت بخش توسعه برنامه گستری عدالت و منفی

 مجریزان  مدیران، و بیرونی نظران نظر صاحب: 036310
 عزوارض  و پیامدها زمینه در سالمت خبره کارشناسان و

 زنجان استان سالمت بخش توسعه برنامه منفی و مثبت
 اقدام برای تعهد و حمایت جلب بر متمرکز یشاخص ها: ه

 Advocacy) ریزززان برنامززه و ارانذسیاسززتگ مززدیران، در

rising:) 
 مجریزان  مدیران، و بیرونی نظران نظر صاحب: 036910

 برنامزه  توانزایی  زمینزه  در سزالمت  خبزره  کارشناسان و
 و حمایزت  جلزب  در زنجان استان سالمت بخش توسعه
 ریزان برنامه و ارانذسیاستگ مدیران، در اقدام برای تعهد

 جاری
 کلیه
 های دستگاه

 مربوطه

 فرم
 گزارشگیری

 :....کد ها برنامه
     سالیانه



 67  اجرایی برنامه پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش تربیت بدنیسوم: نظام فصل 

 )دنباله( توسعه بخش تربيت بدني ی مورد نياز پايش و ارزشيابي برنامهشاخص هاوری و توليد گردآامکان سنجي وضعيت  -1-1-3جدول 

 شاخص ها

 نظام
 گزارشدهي

 جاری)
 (پژوهشي/

 اجرايي های دستگاه در شاخص توليد وضعيت
 شود نمي توليد شود مي توليد

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليدكننده

 شماره
 شناسايي

 وریگردآ فرم
 اطالعات
 مربوطه

 توليد زمان
 شاخص

 فصلي، ماهانه،)
 ماهه، شش

 (ساليانه

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 مسؤول
 توليد

 توليد زمان
 شاخص

 فصلي، ماهانه،)
 ماهه، شش

 .....(ساليانه

 از شاخص محاسبه برای موردنياز های داده آيا
 است؟ استخراج قابل گزارشدهي فعلي نظام
 شناسايي شماره/  بلي
 اطالعات استخراج فرم

 موردنياز

راهکار /  خير
 اطالعات وریگردآ

 موردنياز

 توسعه برنامه اثربخشی هزینه بر متمرکز یشاخص ها: و
 :زنجان استان سالمت بخش

 شزاخص  بهبزود  سزال  هزر  شزده  تمزام  هزینه: 036910
DALY  بیماری با مرتب HIV/AIDS جامعه در 

 شزاخص  بهبزود  سزال  هزر  شزده  تمزام  هزینه: 036913
DALY  جامعه در تاالسمی بیماری با مرتب 

 شزاخص  بهبزود  سزال  هزر  شزده  تمزام  هزینه: 036913
DALY  جامعه در عروقی قلبی های بیماری با مرتب 

 توسزعه  برنامه گستری عدالت بر متمرکز یشاخص ها: ز
 :زنجان استان سالمت بخش

 مجریزان  مدیران، و بیرونی نظران نظر صاحب: 036510
 برنامزه  توانزایی  زمینزه  در سزالمت  خبزره  کارشناسان و

 زدایی محرومیت در زنجان استان سالمت بخش توسعه
 جامعه در گستری عدالت و

 جاری
 کلیه
 های دستگاه

 مربوطه

 فرم
 گزارشگیری

 ها برنامه
 :....کد

     سالیانه



 0941-49استان زنجان  تربیت بدنیسند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه بخش   68

 )دنباله( ی مورد نياز پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش تربيت بدنيشاخص هاوری و توليد گردآامکان سنجي وضعيت  -1-1-3جدول 

 ها شاخص

 نظام
 گزارشدهي

 جاری)
 (پژوهشي/

 اجرايي های دستگاه در شاخص توليد وضعيت
 شود نمي توليد شود مي توليد

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليدكننده

 شماره
 فرم شناسايي

 وریگردآ
 اطالعات
 مربوطه

 توليد زمان
 شاخص

 ماهانه،)
 فصلي،

 ماهه، شش
 (ساليانه

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليد مسؤول

 توليد زمان
 شاخص

 فصلي، ماهانه،)
 ماهه، شش

 .....(ساليانه
 

 محاسبه برای موردنياز های داده آيا
 گزارشدهي فعلي نظام از شاخص

 است؟ استخراج قابل
 شماره/  بلي

 فرم شناسايي
 اطالعات استخراج

 موردنياز

راهکار /  خير
 وریگردآ

 اطالعات
 موردنياز

 جاری شده شناسایی نفرات تعداد: 049313
 کلیه
 های دستگاه

 مربوطه

 فرم
 گزارشگیری

 :....کد ها برنامه
     سالیانه

 بدنی تربیت جاری مدالپر های رشته آور مدال ورزشکاران تعداد: 049319
 فرم

 گزارشگیری
 :....کد ها برنامه

     سالیانه

 جاری از باشگاه استفادکنندگان: 049319
 کلیه
 های دستگاه

 مربوطه

 فرم
 گزارشگیری

 :....کد ها برنامه
     سالیانه

 جاری یافته توسعه ورزشی ازفضاهای کنندگان استفاده: 049315
 کلیه
 های دستگاه

 مربوطه

 فرم
 گزارشگیری

 :....کد ها برنامه
     سالیانه
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 )دنباله( توسعه بخش تربيت بدنيی مورد نياز پايش و ارزشيابي برنامه شاخص هاوری و توليد گردآامکان سنجي وضعيت  -1-1-3جدول 

 شاخص ها

 نظام
 گزارشدهي

 جاری)
 (پژوهشي/

 اجرايي های دستگاه در شاخص توليد وضعيت
 شود نمي توليد شود مي توليد

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليدكننده

 شماره
 فرم شناسايي

 وریگردآ
 اطالعات
 مربوطه

 توليد زمان
 شاخص

 ماهانه،)
 فصلي،

 ماهه، شش
 (ساليانه

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليد مسؤول

 توليد زمان
 شاخص

 فصلي، ماهانه،)
 ماهه، شش

 .....(ساليانه
 

 محاسبه برای موردنياز های داده آيا
 گزارشدهي فعلي نظام از شاخص

 است؟ استخراج قابل
 شماره/  بلي

 فرم شناسايي
 اطالعات استخراج

 موردنياز

راهکار /  خير
 وریگردآ

 اطالعات
 موردنياز

 ریزالی  و سزرانه  شده مند بهره های گروه تعداد: 049316
 هر تیم شده جذب

 بدنی تربیت جاری
 فرم

 گزارشگیری
 :....کد ها برنامه

     سالیانه

 هزای  برنامزه  از هدف های گروه رضایت میزان: 049910
 اجراشده

 کارگروه    وهشی. پژو
 نوبت سه

-49 درسالهای
49-45 

 
 طرح اجرای

 پژوهشی

 بدنی تربیت جاری ورزشکاران سرانه هزینه: 049913
 فرم

 گزارشگیری
 :....کد ها برنامه

     سالیانه

 کارگروه     ورزشی و رفتار نگرش آگاهی افزایش: 049510
 دونوبت
-49 درسالهای
45 

 
 طرح اجرای

 پژوهشی
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 )دنباله( پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش تربيت بدني ی مورد نيازشاخص هاوری و توليد گردآامکان سنجي وضعيت  -1-1-3جدول 

 شاخص ها

 نظام
 گزارشدهي

 جاری)
 (پژوهشي/

 اجرايي های دستگاه در شاخص توليد وضعيت
 شود نمي توليد شود مي توليد

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليدكننده

 شماره
 فرم شناسايي

 وریگردآ
 اطالعات
 مربوطه

 توليد زمان
 شاخص

 ماهانه،)
 فصلي،

 ماهه، شش
 (ساليانه

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليد مسؤول

 توليد زمان
 شاخص

 فصلي، ماهانه،)
 ماهه، شش

 .....(ساليانه
 

 محاسبه برای موردنياز های داده آيا
 گزارشدهي فعلي نظام از شاخص

 است؟ استخراج قابل
 شماره/  بلي

 فرم شناسايي
 اطالعات استخراج

 موردنياز

راهکار /  خير
 وریگردآ

 اطالعات
 موردنياز

 بدنی تربیت جاری استان ورزش جایگاهارتقاء : 049510
 فرم

 گزارشگیری
 :....کد ها برنامه

     سالیانه

 مجریزان  مدیران، و بیرونی نظران نظر صاحب: 046010
 موفقیزت  میززان  درزمینه بدنی تربیت خبره و کارشناسان

 در اسززتان زنجززان بززدنی تربیززت بخززش توسززعه برنامززه
 اجتماعی های مشارکت جلب و توانمندسازی

 کارگروه    پژوهشی
 نوبت ی 
 و پایش ابتدای

 ارزشیابی
 

 طرح اجرای
 پژوهشی

 مجریزان  مدیران، و بیرونی نظران نظر صاحب :046310
 موفقیزت  میززان  درزمینه بدنی تربیت خبره و کارشناسان

 استان زنجان بدنی تربیت بخش توسعه برنامه
 کارگروه    پژوهشی

 نوبت ی 
 و پایش ابتدای

 ارزشیابی
 

 طرح اجرای
 پژوهشی
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 )دنباله( ی مورد نياز پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش تربيت بدنيشاخص هاوری و توليد گردآامکان سنجي وضعيت  -1-1-3جدول 

 شاخص ها

 نظام
 گزارشدهي

 جاری)
 (پژوهشي/

 اجرايي های دستگاه در شاخص توليد وضعيت
 شود نمي توليد شود مي توليد

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليدكننده

 شماره
 فرم شناسايي

 وریگردآ
 اطالعات
 مربوطه

 توليد زمان
 شاخص

 ماهانه،)
 فصلي،

 ماهه، شش
 (ساليانه

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليد مسؤول

 توليد زمان
 شاخص

 فصلي، ماهانه،)
 ماهه، شش

 .....(ساليانه
 

 محاسبه برای موردنياز های داده آيا
 گزارشدهي فعلي نظام از شاخص

 است؟ استخراج قابل
 شماره/  بلي

 فرم شناسايي
 اطالعات استخراج

 موردنياز

راهکار /  خير
 وریگردآ

 اطالعات
 موردنياز

 مجریزان  مدیران، و بیرونی نظران نظر صاحب: 046910
 برنامزه  توانزایی  درزمینزه  بدنی تربیت خبره و کارشناسان

 حمایزت  در جلب زنجان استان بدنی تربیت بخش توسعه
 و برنامزه  گزذاران  سیاسزت  در مدیران، اقدام برای و تعهد
 ریزان

 کارگروه    پژوهشی
 نوبت ی 
 و پایش ابتدای

 ارزشیابی
 

 طرح اجرای
 پژوهشی

 شده کسب های موفقیت شده تمام سرانه هزینه: 046910
 ورزشی

 بدنی تربیت جاری
 فرم

 گزارشگیری
 :....کد ها برنامه

     سالیانه

 مجریزان  مدیران، و بیرونی نظران نظر صاحب: 046610
 و پایززداری درزمینززه بززدنی تربیززت خبززره و کارشناسززان

 توسعه برنامه از ناشی ایجادشده اثرات و نتایجی ماندگار
 زنجان استان تربیت بخش

 کارگروه    پژوهشی
 نوبت ی 
 و پایش ابتدای

 ارزشیابی
 

 طرح اجرای
 پژوهشی
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 )دنباله( ی مورد نياز پايش و ارزشيابي برنامه توسعه بخش تربيت بدنيشاخص هاوری و توليد گردآامکان سنجي وضعيت  -1-1-3جدول 

 شاخص ها

 نظام
 گزارشدهي

 جاری)
 (پژوهشي/

 اجرايي های دستگاه در شاخص توليد وضعيت
 شود نمي توليد شود مي توليد

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليدكننده

 شماره
 فرم شناسايي

 وریگردآ
 اطالعات
 مربوطه

 توليد زمان
 شاخص

 ماهانه،)
 فصلي،

 ماهه، شش
 (ساليانه

 نام
 های دستگاه

 اجرايي
 توليد مسؤول

 توليد زمان
 شاخص

 فصلي، ماهانه،)
 ماهه، شش

 .....(ساليانه
 

 محاسبه برای موردنياز های داده آيا
 گزارشدهي فعلي نظام از شاخص

 است؟ استخراج قابل
 شماره/  بلي

 فرم شناسايي
 اطالعات استخراج

 موردنياز

راهکار /  خير
 وریگردآ

 اطالعات
 موردنياز

 مجریزان  مدیران، و بیرونی نظران نظر صاحب: 046610
 و پایززداری درزمینززه بززدنی تربیززت خبززره و کارشناسززان

 توسعه برنامه از ناشی ایجادشده اثرات و نتایجی ماندگار
 زنجان استان تربیت بخش

 کارگروه    پژوهشی
 نوبت ی 
 و پایش ابتدای

 ارزشیابی
 

 طرح اجرای
 پژوهشی

 

 

 

 



 73  سوم: نظام اجرایی برنامه پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش تربیت بدنیفصل 

ی پايش و ارزشيابي برنامه شاخص هاگزارشدهي  موتحليل نظا تجزيه -2-1-3جدول 

 توسعه بخش تربيت بدني

 نام دستگاه اجرايي

 ورزش و امور جواناناداره كل 

 استان زنجان

 ()رئيس كارگروه

وپرورش  اداره كل آموزش

 استان زنجان

 نظام
گزارشدهی 

 جاری

 آوری آمار وری و جمعگردآنام واحد 
 های جاری فعالیت

گروه فناوری اطالعات و تحول 
 کارشناس آمار–اداری 

 گروه طرح و برنامه

 جایگاه واحد بر اساس چارت سازمانی
 گروه )اداره(
 کارشناس

 گروه

بر اساس تشکیالت  ها تعداد پست
 مصوب

 کارشناس آمار
 رئیس واحد

 پست 9

صورت منظم در قالب  آمارها به
 شوند؟ گزارشات آماری منتشر می

 بله بله

نظام 
 گزارشدهی
 پژوهشی

 گروه تحقیق و پژوهش - نام واحد / کمیته متولی امور پژوهشی

 گروه _ جایگاه واحد بر اساس چارت سازمانی

بر اساس تشکیالت  ها تعداد پست
 مصوب

 پست 9 -

 شورای پژوهشی مستقل دارد؟
پژوهش و تحقیقات اداره  کمیته

 کل
 دارد

مشخص  های پژوهشی سالیانه اولویت
 شوند؟ می

 بله بله

 بله بله نظام فراخوان پژوهشی دارد؟

بودجه تخصیصی برای امور پژوهشی در 
 )میلیون ریال( 0940سال 

 - میلیون ریال 971

در  های تحقیقاتی مصوب تعداد طرح
 0940سال 

 عنوان 91 عنوان 9

 رواب  عمومی
و 
 رسانی اطالع

 جایگاه واحد بر اساس چارت سازمانی
 مسؤولکارشناس 

 کارشناس
 رئیس اداره
 کارشناس

بر اساس تشکیالت  ها تعداد پست
 مصوب

 پست 9 پست 3

 - - باشد؟ ای می دارای نشریه دوره

 www.znsy.ir www.zanjan.medu.ir آدرس جایگاه اینترنتی
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 75  ضمایم

 ضمايم

 بيست گانه منتخب  ی پايش و ارزشيابيشاخص هاشناسنامه 

 استان زنجان تربيت بدنيبرنامه توسعه بخش 

  برنامهی اجرا  یمح و نهیزمي: ابيارزشی اجزا

 عنوان شاخص
زمينه ميزان كفايت  بدني در بخش تربيت نظران صاحب ونظر خبرگان 

 بدني استان زنجان اهداف كالن برنامه توسعه بخش تربيت

 04-0-10 0شاخص کد

 تعریف شاخص
بدنی درزمینه میزان  نظران بخش تربیت بندی نظرات خبرگان و صاحب جمع

 بدنی استان زنجان کفایت اهداف کالن برنامه توسعه بخش تربیت

 زمینه بندی شاخص طبقه

 کیفی جنس شاخص

 ای رتبه مقیاس شاخص

 ندارد صورت کسر

 ندارد مخرج کسر

ها برای  وری دادهگردآنحوه 

 محاسبه شاخص
 پرسشنامه کتبی –مصاحبه حضوری

  فرم/  پرسشنامه ها داده وری و ثبتگردآابزار 

 بدنی ارزشیابی بخش توسعه تربیتبا انتخاب و تصویب کارگروه پایش و  گیری نحوه نمونه

 نفر 01حداقل  حجم نمونه

 بار در ابتدای شروع پایش و ارزشیابی ی  گیری دوره زمانی اندازه

 شهر زنجان گیری مکان اندازه

 استان زنجان اداره کل ورزش و امور جوانان گیری اندازه مسؤولدستگاه 

 

                                                           
راهنمای کد بندی شاخص های پایش و ارزشیابی : دو رقم اول ازسمت چپ کد بخش توسعه )بر اساس کدهای مندرج در سند  -0

( و دو رقم  9، ستاده = 9، فرایند= 3، نهاده =  0)زمینه = CIPPاجزای مدل  برنامه راهبردی توسعه بخش(، رقم بعدی کد بر اساس
 بعدی کد شمارشی شاخص به ترتیب تعداد شاخص های تعریف شده درهر ی  از اجزای مدل.
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  برنامهی اجرا  یمح و نهیزمي: ابيارزشی اجزا

 عنوان شاخص
بدني درزمينه ميزان  نظر مديران، مجريان و كارشناسان خبره بخش تربيت

 بدني استان زنجان كفايت اهداف كالن برنامه توسعه بخش تربيت

 04-0-13 کد شاخص

 تعریف شاخص
بدنی درزمینه  تربیت بندی نظر مدیران، مجریان و کارشناسان خبره بخش جمع

 بدنی استان زنجان برنامه توسعه بخش تربیتمیزان کفایت اهداف کالن 

 زمینه بندی شاخص طبقه

 کیفی جنس شاخص

 ای رتبه مقیاس شاخص

 ندارد صورت کسر

 ندارد مخرج کسر

ها برای  وری دادهگردآنحوه 

 محاسبه شاخص
 پرسشنامه کتبی–مصاحبه حضوری

وری و ثبت گردآابزار 

 ها داده

  فرم/  پرسشنامه

 بدنی با انتخاب و تصویب کارگروه پایش و ارزشیابی بخش توسعه تربیت گیری نحوه نمونه

 نفر 01حداقل  حجم نمونه

 بار در ابتدای شروع پایش و ارزشیابی ی  گیری دوره زمانی اندازه

 شهر زنجان  گیری مکان اندازه

 استان زنجان اداره کل ورزش و امور جوانان گیری اندازه مسؤولدستگاه 

 

 

 



 77  ضمایم

 

 

  برنامهی اجرا  یمح و نهیزمي: ابيارزشی اجزا

 عنوان شاخص

بدني  تربيت بخش Peer Reviewedمرور سيستماتيک مطالعات 

شده برنامه توسعه  بيني درزمينه ميزان كفايت راهبردهای پيش

 بدني استان زنجان بخش تربيت

 04-3-19 کد شاخص

 تعریف شاخص

 بخش Peer Reviewedنتیجه مرور سیستماتی  مطالعات 

شده برنامه توسعه  بینی بدنی درزمینه میزان کفایت راهبردهای پیش تربیت

 بدنی استان زنجان بخش تربیت

 نهاده بندی شاخص طبقه

 کیفی جنس شاخص

 ای رتبه/ اسمی مقیاس شاخص

 ندارد صورت کسر

 ندارد مخرج کسر

ها برای  وری دادهگردآنحوه 

 محاسبه شاخص
 موجود مرور مستندات و منابع

 اسناد اداری، کتب چاپی، منابع الکترونی  ها وری و ثبت دادهگردآابزار 

 گیری نحوه نمونه
دسترسی در زمان انجام بررسی بر اساس  کلیه منابع اطاعاتی قابل

 استراتژی جستجوی منابع

 ندارد حجم نمونه

 بار در ابتدای شروع پایش و ارزشیابی ی  گیری دوره زمانی اندازه

 شهر زنجان گیری اندازه مکان

 استان زنجان اداره کل ورزش و امور جوانان گیری اندازه مسؤولدستگاه 
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  برنامهی اجرا  یمح و نهیزمي: ابيارزشی اجزا

 عنوان شاخص

بتدني درزمينته ميتزان كفايتت      نظران بخش تربيت نظر خبرگان و صاحب

 اجرايي شدن راهبردهای شده در بيني های پيش ها و پروژه ها، طرح برنامه

 بدني استان زنجان بخش تربيت برنامه توسعه

 04-3-19 کد شاخص

 تعریف شاخص

بدنی درزمینه میزان کفایت  تربیت نظران بخش بندی نظر خبرگان و صاحب جمع

برنامه  اجرایی شدن راهبردهای شده در بینی های پیش ها و پروژه ها، طرح برنامه

 استان زنجانبدنی  بخش تربیت توسعه

 نهاده بندی شاخص طبقه

 کیفی جنس شاخص

 ای رتبه مقیاس شاخص

 ندارد صورت کسر

 ندارد مخرج کسر

ها برای  وری دادهگردآنحوه 

 محاسبه شاخص
 پرسشنامه کتبی – مصاحبه حضوری

  فرم/  پرسشنامه ها وری و ثبت دادهگردآابزار 

 بدنی پایش و ارزشیابی بخش توسعه تربیت با انتخاب و تصویب کارگروه گیری نحوه نمونه

 نفر 01حداقل  حجم نمونه

 بار در ابتدای شروع پایش و ارزشیابی ی  گیری دوره زمانی اندازه

 شهر زنجان گیری مکان اندازه

 استان زنجان اداره کل ورزش و امور جوانان گیری اندازه مسؤولدستگاه 

 

 

 



 79  ضمایم

 

 

  برنامهی اجرا  یمح و نهیزمي: ابيارزشی اجزا

 عنوان شاخص

بدني درزمينه ميزان  تربيت نظر مديران، مجريان و كارشناسان خبره بخش

اجرايتي شتدن    شتده در  بينتي  های پتيش  ها و پروژه ها، طرح كفايت برنامه

 بدني استان زنجان بخش تربيت برنامه توسعه راهبردهای

 04-3-15 کد شاخص

 تعریف شاخص

بدنی درزمینه  مجریان و کارشناسان خبره بخش تربیتبندی نظر مدیران،  جمع

شده در اجرایی شدن  بینی های پیش ها و پروژه ها، طرح میزان کفایت برنامه

 بدنی استان زنجان راهبردهای برنامه توسعه بخش تربیت

 نهاده بندی شاخص طبقه

 کیفی جنس شاخص

 ای رتبه مقیاس شاخص

 ندارد صورت کسر

 ندارد مخرج کسر

وری برای گردآنحوه 

 محاسبه شاخص
 پرسشنامه کتبی – مصاحبه حضوری

  فرم/  پرسشنامه ها وری و ثبت دادهگردآابزار 

 بدنی با انتخاب و تصویب کارگروه پایش و ارزشیابی بخش توسعه تربیت گیری نحوه نمونه

 نفر 01حداقل  حجم نمونه

 پایش و ارزشیابیبار در ابتدای شروع  ی  گیری دوره زمانی اندازه

 شهر زنجان گیری مکان اندازه

 استان زنجان اداره کل ورزش و امور جوانان گیری اندازه مسؤولدستگاه 
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  برنامهی اجرا  یمح و نهیزمي: ابيارزشی اجزا

 عنوان شاخص

بتدني   بختش تربيتت   Peer Reviewedمرور سيستماتيک مطالعتات  

شده در اجرايتي   بيني های پيش ها و پروژه ها، طرح درزمينه ميزان برنامه

 بدني استان زنجان بخش تربيت برنامه توسعه شدن راهبردهای

 04-3-16 کد شاخص

 تعریف شاخص

بدنی  تربیت بخش Peer Reviewedنتیجه مرور سیستماتی  مطالعات 

اجرایی شدن  شده در بینی های پیش و پروژهها  ها، طرح درزمینه میزان برنامه

 بدنی استان زنجان بخش تربیت برنامه توسعه راهبردهای

 نهاده بندی شاخص طبقه

 کیفی جنس شاخص

  ای رتبه/ اسمی مقیاس شاخص

 ندارد صورت کسر

 ندارد مخرج کسر

وری برای محاسبه گردآنحوه 

 شاخص
 موجود مرور مستندات و منابع

 اسناد اداری، کتب چاپی، منابع الکترونی  ها وری و ثبت دادهگردآابزار 

 گیری نحوه نمونه
دسترسی در زمان انجام بررسی بر اساس استراتژی  کلیه منابع اطاعاتی قابل

 جستجوی منابع

 ندارد حجم نمونه

 بار در ابتدای شروع پایش و ارزشیابی ی  گیری دوره زمانی اندازه

 زنجانشهر  گیری مکان اندازه

 استان زنجان اداره کل ورزش و امور جوانان گیری اندازه مسؤولدستگاه 

 

  



 81  ضمایم

 

 

 

  برنامههای فرآیندي: ابيارزشی اجزا

 های خاتمه يافته درصد پيشرفت پروژه /پروژه عنوان شاخص

 04-9-10 کد شاخص

 تعریف شاخص
به میزان  ها در زمان موردنظر پروژه نسبت پیشرفت پروژه یا اتمام

 شده در بازه زمانی بینی های پیش یا تعداد پروژه پیشرفت

 فرایند بندی شاخص طبقه

 کمی جنس شاخص

 نسبت مقیاس شاخص

 صورت کسر
های خاتمه یافته در بازه زمانی  پیشرفت فیزیکی و یا تعداد پروژه درصد

 معین

 معینشده در بازه زمانی  بینی های پیش درصد پیشرفت یا تعداد پروژه مخرج کسر

ها محاسبه  وری دادهگردآنحوه 

 شاخص
 نظام گزارش دهی جاری

 فرم ها وری و ثبت دادهگردآابزار 

 ندارد گیری نحوه نمونه

 ندارد حجم نمونه

 سالیانه گیری دوره زمانی اندازه

 استان زنجان گیری مکان اندازه

 گیری اندازه مسؤولدستگاه 
با ذینفع برنامه توسعه بخش  های عضو کارگروه یا مرتب  کلیه دستگاه

 بدنی تربیت
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  برنامههای فرآیندي: ابيارزشی اجزا

 ها درصد تحقق طرح عنوان شاخص

 04-9-13 کد شاخص

 تعریف شاخص

های توسعه بخش  های اتمام یافته ذیل هری  از طرح درصد پیشرفت یا پروژه

شده در بازه زمانی  بینی پیشهای  کل پروژه بدنی در بازه زمانی معین به تربیت

 معین

 فرایند بندی شاخص طبقه

 کمی جنس شاخص

 نسبت مقیاس شاخص

 صورت کسر
های  های خاتمه یافته ذیل هری  از طرح پیشرفت و یا تعداد پروژه درصد

 بدنی در بازه زمانی معین توسعه بخش تربیت

 مخرج کسر
های  ذیل هری  از طرحشده  بینی های پیش درصد پیشرفت یا تعداد پروژه

 بدنی در بازه زمانی معین توسعه بخش تربیت

وری برای گردآنحوه 

 محاسبه شاخص
 نظام گزارش دهی جاری

 فرم ها وری و ثبت دادهگردآابزار 

 ندارد گیری نحوه نمونه

 ندارد حجم نمونه

 سالیانه گیری دوره زمانی اندازه

 استان زنجان گیری مکان اندازه

 گیری اندازه مسؤولدستگاه 
های عضو کارگروه یا مرتب  با ذینفع برنامه توسعه بخش  کلیه دستگاه

 بدنی تربیت

 

  



 83  ضمایم

 

  

 

  برنامههای فرآیندي: ابيارزشی اجزا

 ها درصد تحقق برنامه عنوان شاخص

 04-9-19 کد شاخص

 تعریف شاخص
بدنی  تربیتتوسعه بخش  های های اتمام یافته ذیل هری  از برنامه درصد طرح

 شده در بازه زمانی معین بینی های پیش کل طرح در بازه زمانی معین به

 فرایند بندی شاخص طبقه

 کمی جنس شاخص

 نسبت مقیاس شاخص

 صورت کسر
بدنی  های توسعه بخش تربیت شده ذیل هری  از برنامه های تکمیل تعداد طرح

 در بازه زمانی معین

 مخرج کسر
بدنی  توسعه بخش تربیت های شده ذیل هری  از برنامه بینی پیشهای  تعداد طرح

 در بازه زمانی معین

ها برای  وری دادهگردآنحوه 

 محاسبه شاخص
 نظام گزارش دهی جاری

 فرم ها وری و ثبت دادهگردآابزار 

 ندارد گیری نحوه نمونه

 ندارد حجم نمونه

 سالیانه گیری دوره زمانی اندازه

 استان زنجان گیری اندازهمکان 

 گیری اندازه مسؤولدستگاه 
های عضو کارگروه یا مرتب  با ذینفع برنامه توسعه بخش  کلیه دستگاه

 بدنی تربیت
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  برنامههای فرآیندي: ابيارزشی اجزا

 عنوان شاخص

بدني از كم و كيف تحقق  تربيت نظران بخش ارزيابي خبرگان و صاحب

استان  بدني های برنامه توسعه بخش تربيت پروژهها و  ها، طرح برنامه

 زنجان

 04-9-19 کد شاخص

 تعریف شاخص
بدنی از کم و کیف تحقق  تربیت نظران بخش بندی نظرات خبرگان و صاحب جمع

 استان زنجان بدنی های برنامه توسعه بخش تربیت ها و پروژه ها، طرح برنامه

 فرایند بندی شاخص طبقه

 کیفی جنس شاخص

 ای رتبه مقیاس شاخص

 ندارد صورت کسر

 ندارد مخرج کسر

ها برای  وری دادهگردآنحوه 

 محاسبه شاخص
 پرسشنامه کتبی – مصاحبه حضوری

  فرم/  پرسشنامه ها وری و ثبت دادهگردآابزار 

 بدنی با انتخاب و تصویب کارگروه پایش و ارزشیابی بخش توسعه تربیت گیری نحوه نمونه

 نفر 01حداقل  حجم نمونه

 گیری دوره زمانی اندازه
بار تا  بار در ابتدای شروع پایش و ارزشیابی سيس در ابتدای هرسال ی  ی 

 پایان برنامه

 شهر زنجان گیری مکان اندازه

 استان زنجان اداره کل ورزش و امور جوانان گیری اندازه مسؤولدستگاه 

 

  



 85  ضمایم

 

 

 

  برنامههای فرآیندي: ابيارزشی اجزا

 عنوان شاخص

بدني از كم و  تربيت ارزيابي مديران، مجريان و كارشناسان خبره بخش

هتای برنامته توستعه بختش      هتا و پتروژه   ها، طترح  كيف تحقق برنامه

 استان زنجان بدني تربيت

 04-9-15 کد شاخص

 تعریف شاخص

بدنی از کزم و   تربیت بندی نظر مدیران، مجریان و کارشناسان خبره بخش جمع

 بزدنی  های برنامه توسزعه بخزش تربیزت    ها و پروژه ها، طرح تحقق برنامهکیف 

 استان زنجان

 فرایند بندی شاخص طبقه

 کیفی جنس شاخص

 ای رتبه مقیاس شاخص

 ندارد صورت کسر

 ندارد مخرج کسر

ها برای  وری دادهگردآنحوه 

 محاسبه شاخص
 پرسشنامه کتبی – مصاحبه حضوری

  فرم/  پرسشنامه ها دادهوری و ثبت گردآابزار 

 بدنی با انتخاب و تصویب کارگروه پایش و ارزشیابی بخش توسعه تربیت گیری نحوه نمونه

 نفر 01حداقل  حجم نمونه

 گیری دوره زمانی اندازه
بزار تزا    بار در ابتدای شروع پایش و ارزشیابی سيس در ابتدای هرسال یز   ی 

 پایان برنامه

 زنجانشهر  گیری مکان اندازه

 استان زنجان اداره کل ورزش و امور جوانان گیری اندازه مسؤولدستگاه 
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  برنامههای فرآیندي: ابيارزشی اجزا

 

 

 

 

 های ثابت ورزشي تعداد ايستگاه  عنوان شاخص

 04-90-19 کد شاخص

 های ثابت صبحگاهی عصرگاهی در سطح استان تعداد ایستگاه تعریف شاخص

 فراهمی() ستاده بندی شاخص طبقه

 کمی جنس شاخص

 نسبت مقیاس شاخص

 اندازی شده های راه تعداد ایستگاه صورت کسر

 شده بینی های پیش تعداد ایستگاه مخرج کسر

وری برای محاسبه گردآنحوه 

 شاخص
 نظام گزارش دهی جاری

 فرم ها وری و ثبت دادهگردآابزار 

 ندارد گیری نحوه نمونه

 ندارد حجم نمونه

 سالیانه گیری دوره زمانی اندازه

 استان زنجان گیری مکان اندازه

 استان زنجان اداره کل ورزش و امور جوانان گیری اندازه مسؤولدستگاه 



 87  ضمایم

 

 

 

  برنامههای فرآیندي: ابيارزشی اجزا

 های اجراشده در استعداديابي تعداد برنامه عنوان شاخص

 04-90-01 کد شاخص

 تعریف شاخص
های  های اجراشده در جهت شناسایی نخبگان و استعدادهای رشته برنامه تعداد

 مختلف ورزشی

 (فراهمی) ستاده بندی شاخص طبقه

 کمی جنس شاخص

 نسبت مقیاس شاخص

  صورت کسر

  مخرج کسر

وری برای محاسبه گردآنحوه 

 شاخص
 نظام گزارش دهی جاری

 فرم ها وری و ثبت دادهگردآابزار 

 ندارد گیری نمونهنحوه 

 ندارد حجم نمونه

 سالیانه گیری دوره زمانی اندازه

 استان زنجان گیری مکان اندازه

 استان زنجان اداره کل ورزش و امور جوانان گیری اندازه مسؤولدستگاه 

 

 

 

 



 0941-49استان زنجان  تربیت بدنیسند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه بخش   88

 

 

 

  برنامههای فرآیندي: ابيارزشی اجزا

 پر مدالهای  های اجراشده برای ورزش تعداد برنامه عنوان شاخص

 04-90-09 کد شاخص

 مدال های ورزشی های اجراشده جهت افزایش مدال در رشته تعداد برنامه تعریف شاخص

 (فراهمی) ستاده بندی شاخص طبقه

 کمی جنس شاخص

 نسبت مقیاس شاخص

  صورت کسر

  مخرج کسر

وری برای محاسبه گردآنحوه 

 شاخص
 نظام گزارش دهی جاری

 فرم ها ثبت دادهوری و گردآابزار 

 ندارد گیری نحوه نمونه

 ندارد حجم نمونه

 سالیانه گیری دوره زمانی اندازه

 استان زنجان گیری مکان اندازه

 استان زنجان اداره کل ورزش و امور جوانان گیری اندازه مسؤولدستگاه 
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  برنامههای فرآیندي: ابيارزشی اجزا

 واگذارشدهميزان تسهيالت  عنوان شاخص

 04-90-39 کد شاخص

 شرح تسهیالت واگذارشده به بخش خصوصی تعریف شاخص

 (فراهمی) ستاده بندی شاخص طبقه

 کیفی جنس شاخص

 اسمی مقیاس شاخص

 - صورت کسر

 - مخرج کسر

وری برای محاسبه گردآنحوه 

 شاخص
 نظام گزارش دهی جاری

 فرم ها وری و ثبت دادهگردآابزار 

 ندارد گیری نمونهنحوه 

 ندارد حجم نمونه

 سالیانه گیری دوره زمانی اندازه

 استان زنجان گیری مکان اندازه

 استان زنجان اداره کل ورزش و امور جوانان گیری اندازه مسؤولدستگاه 

 

 

 

 

 



 0941-49استان زنجان  تربیت بدنیسند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه بخش   91

 

 

 

  برنامههای فرآیندي: ابيارزشی اجزا

 استاندارد سرانه فضاهای ورزشي عنوان شاخص

 04-90-33 کد شاخص

 شده سرانه فضاهای ورزشی روباز و سرپوشیده استاندارد احداث تعریف شاخص

 (فراهمی) ستاده بندی شاخص طبقه

 کمی جنس شاخص

 نسبت مقیاس شاخص

 شده مساحت فضای احداث صورت کسر

 جمعیت استان مخرج کسر

ها  وری دادهگردآنحوه 

 محاسبه شاخص
 نظام گزارش دهی جاری

 فرم ها وری و ثبت دادهگردآابزار 

 ندارد گیری نحوه نمونه

 ندارد حجم نمونه

 سالیانه گیری دوره زمانی اندازه

 استان زنجان گیری مکان اندازه

 استان زنجان اداره کل ورزش و امور جوانان گیری اندازه مسؤولدستگاه 

 

 

 

 

 



 91  ضمایم

 

 

  برنامههای فرآیندي: ابيارزشی اجزا

 شده جذبحاميان  عنوان شاخص

 04-90-34 کد شاخص

 گذاری در ورزش شده جهت سرمایه حامیان و اسيانسرهای جذب تعریف شاخص

 (فراهمی) ستاده بندی شاخص طبقه

 کمی جنس شاخص

 اسمی مقیاس شاخص

 - صورت کسر

 - مخرج کسر

وری برای گردآنحوه 

 محاسبه شاخص
 نظام گزارشدهی جاری

 فرم ها وری و ثبت دادهگردآابزار 

 ندارد گیری نحوه نمونه

 ندارد حجم نمونه

 سالیانه گیری دوره زمانی اندازه

 استان زنجان گیری مکان اندازه

 استان زنجان اداره کل ورزش و امور جوانان گیری اندازه مسؤولدستگاه 
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  برنامههای فرآیند ي:ابيارزشی اجزا

 های ورزشي ايستگاهكننده به  تعداد نفرات مراجعه عنوان شاخص

 04-93-19 کد شاخص

 های ورزش صبح گاهی و عصرگاهی کننده به ایستگاه تعداد نفرات مراجعه تعریف شاخص

 (دسترسی) ستاده بندی شاخص طبقه

 کمی جنس شاخص

 نسبت مقیاس شاخص

 ها کل ایستگاه تعداد مراجعین به صورت کسر

 کل جمعیت استان مخرج کسر

برای محاسبه وری گردآنحوه 

 شاخص
 نظام گزارشدهی جاری

 فرم ها وری و ثبت دادهگردآابزار 

 - گیری نحوه نمونه

 - حجم نمونه

 سالیانه گیری دوره زمانی اندازه

 استان زنجان گیری مکان اندازه

 استان زنجان اداره کل ورزش و امور جوانان گیری اندازه مسؤولدستگاه 

 

  



 93  ضمایم

 

 

 

  برنامههای فرآیندي: ابيارزشی اجزا

 شده تعداد نفرات شناسايي عنوان شاخص

 04-93-14 کد شاخص

 شده در برنامه استعدادیابی تعداد نفرات شناسایی تعریف شاخص

 (دسترسی) ستاده بندی شاخص طبقه

 کمی جنس شاخص

 نسبت مقیاس شاخص

 شده افراد شناسایی صورت کسر

 جمعیت واجد شرای  آزمودن مخرج کسر

وری برای گردآنحوه 

 محاسبه شاخص
 نظام گزارشدهی جاری

 فرم ها وری و ثبت دادهگردآابزار 

 - گیری نحوه نمونه

 - حجم نمونه

 سالیانه گیری دوره زمانی اندازه

 استان زنجان گیری مکان اندازه

 استان زنجان اداره کل ورزش و امور جوانان گیری اندازه مسؤولدستگاه 
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  برنامههای فرآیندي: ابيارزشی اجزا

 های پر مدال آور رشته تعداد ورزشکاران مدال عنوان شاخص

 04-93-03 کد شاخص

 ،.......(اسکیت شمشیربازی،) پرمالل های رشته آور مدال کاران ورزش تعداد تعریف شاخص

 (دسترسی) ستاده بندی شاخص طبقه

 کمی جنس شاخص

 نسبت مقیاس شاخص

 تعداد ورزشکاران مدال گرفته صورت کسر

 های پر مدال کل ورزشکاران رشته مخرج کسر

ها برای  وری دادهگردآنحوه 

 محاسبه شاخص
 نظام گزارشدهی جاری

 فرم ها وری و ثبت دادهگردآابزار 

 ندارد گیری نحوه نمونه

 ندارد حجم نمونه

 سالیانه گیری دوره زمانی اندازه

 زنجاناستان  گیری مکان اندازه

 استان زنجان اداره کل ورزش و امور جوانان گیری اندازه مسؤولدستگاه 

 

 

 

 

 



 95  ضمایم

 

 

 

  برنامههای فرآیندي: ابيارزشی اجزا

 كنندگان از باشگاه استفاده عنوان شاخص

 04-93-31 کد شاخص

 شده با تسهیالت اعطایی های تأسیس کنندگان از باشگاه تعداد استفاده تعریف شاخص

 (دسترسی) ستاده بندی شاخص طبقه

 کمی جنس شاخص

 میزان/  نسبت/ ای رتبه/ اسمی مقیاس شاخص

 *(کنندگان )اعضای فعال و ثابت تعداد استفاده صورت کسر

 کل جمعیت استان مخرج کسر

ها برای  وری دادهگردآنحوه 

 محاسبه شاخص
 نظام گزارشدهی جاری

 فرم ها وری و ثبت دادهگردآابزار 

 - گیری نحوه نمونه

 - حجم نمونه

 سالیانه گیری دوره زمانی اندازه

 استان زنجان گیری مکان اندازه

 استان زنجان اداره کل ورزش و امور جوانان گیری اندازه مسؤولدستگاه 
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   برنامههای فرآیندي: ابيارزشی اجزا

 يافته توسعهكنندگان از فضاهای ورزشي  استفاده عنوان شاخص

 04-93-33 کد شاخص

 یافته کنندگان از فضاهای ورزشی توسعه استفاده تعریف شاخص

 (دسترسی) ستاده بندی شاخص طبقه

 کمی جنس شاخص

 نسبت مقیاس شاخص

 کنندگان تعداد استفاده صورت کسر

 کل جمعیت استان مخرج کسر

ها برای  وری دادهگردآنحوه 

 محاسبه شاخص
 گزارشدهی جارینظام 

 فرم ها وری و ثبت دادهگردآابزار 

 - گیری نحوه نمونه

 - حجم نمونه

 سالیانه گیری دوره زمانی اندازه

 استان زنجان گیری مکان اندازه

 استان زنجان اداره کل ورزش و امور جوانان گیری اندازه مسؤولدستگاه 

 

 

 

 



 97  ضمایم

 

 

 

  برنامههای فرآیندي: ابيارزشی اجزا

 شده هر گروه مند شده و سرانه ريالي جذب های بهره تعداد تيم شاخص عنوان

 04-93-39 کد شاخص

 هر گروه شده مند شده و سرانه ریالی جذب های بهره تعداد تیم تعریف شاخص

 (دسترسی) ستاده بندی شاخص طبقه

 کمی جنس شاخص

 نسبت مقیاس شاخص

 شده پول جذب صورت کسر

 ها گروهتعداد  مخرج کسر

ها برای  وری دادهگردآنحوه 

 محاسبه شاخص
 نظام گزارشدهی جاری

 فرم ها وری و ثبت دادهگردآابزار 

 ندارد گیری نحوه نمونه

 ندارد حجم نمونه

 سالیانه گیری دوره زمانی اندازه

 استان زنجان گیری مکان اندازه

 استان زنجان اداره کل ورزش و امور جوانان گیری اندازه مسؤولدستگاه 
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  برنامههای فرآیندي: ابيارزشی اجزا

 های اجراشده های هدف از برنامه ميزان رضايت گروه عنوان شاخص

 04-99-10 کد شاخص

 های اجراشده های هدف از برنامه میزان رضایت گروه تعریف شاخص

 (کیفیت و رضایت) ستاده بندی شاخص طبقه

 کیفی جنس شاخص

 نسبت مقیاس شاخص

 تعداد افراد رضایتمند صورت کسر

 کل افراد مخرج کسر

ها برای  وری دادهگردآنحوه 

 محاسبه شاخص
 پرسشنامه کتبی

 پرسشنامه ها وری و ثبت دادهگردآابزار 

 تصادفی ساده گیری نحوه نمونه

 ورزشکاران هر رشته درصد 0 حجم نمونه

 سالیانه گیری دوره زمانی اندازه

 استان زنجان گیری اندازهمکان 

 استان زنجان اداره کل ورزش و امور جوانان گیری اندازه مسؤولدستگاه 

 

 

  



 99  ضمایم

 

 

 

  برنامههای فرآیندي: ابيارزشی اجزا

 هزينه سرانه ورزشکاران عنوان شاخص

 04-99-16 کد شاخص

 های ورزشی هزینه سرانه ورزشکاران دربرنامه تعریف شاخص

 (وری هزینه کار آیی و بهره) ستاده بندی شاخص طبقه

 کمی جنس شاخص

 نسبت مقیاس شاخص

 هزینه ریالی صرف شده صورت کسر

 یافته * تعداد ورزشکاران سازمان مخرج کسر

ها برای  وری دادهگردآنحوه 

 محاسبه شاخص
 جاریگزارشدهی مرور مستندات و ادبیات موجود، نظام 

 لیست چ  ها وری و ثبت دادهگردآابزار 

 ندارد گیری نحوه نمونه

 ندارد حجم نمونه

 سالیانه گیری دوره زمانی اندازه

 استان زنجان گیری مکان اندازه

 استان زنجان اداره کل ورزش و امور جوانان گیری اندازه مسؤولدستگاه 
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  برنامههای فرآیندي: ابيارزشی اجزا

 ورزشي افزايش آگاهي نگرش و رفتار عنوان شاخص

 04-50-10 کد شاخص

 افزایش آگاهی نگرش و رفتار ورزشی جمعیت استان تعریف شاخص

 اثر بر آگاهی نگرش و رفتار() ستاده بندی شاخص طبقه

 کمی جنس شاخص

 نسبت مقیاس شاخص

 تعداد افراد دارای حداقل آگاهی صورت کسر

 کل جمعیت استان مخرج کسر

ها برای  وری دادهگردآنحوه 

 محاسبه شاخص
 پرسشنامه کتبی

 پرسشنامه ها وری و ثبت دادهگردآابزار 

 شده بندی تصادفی طبقه گیری نحوه نمونه

 استان جمعیت 110/1 حجم نمونه

 (ابتدا و انتهای برنامه) دو بار گیری دوره زمانی اندازه

 استان زنجان گیری مکان اندازه

 استان زنجان و امور جواناناداره کل ورزش  گیری اندازه مسؤولدستگاه 

 

 

 

 

 



 111  ضمایم

 

 

 

  برنامههای فرآیندي: ابيارزشی اجزا

 جايگاه ورزش استانارتقاء  عنوان شاخص

 04-53-10 کد شاخص

 ارتقا جایگاه ورزش استان در کشور تعریف شاخص

 اثر بلندمدت بر جامعه() ستاده بندی شاخص طبقه

 کیفی جنس شاخص

 اسمی مقیاس شاخص

 - صورت کسر

 - مخرج کسر

ها برای  وری دادهگردآنحوه 

 محاسبه شاخص
 نظام گزارشدهی جاری

 فرم ها وری و ثبت دادهگردآابزار 

 ندارد گیری نحوه نمونه

 ندارد حجم نمونه

 سالیانه گیری دوره زمانی اندازه

 استان زنجان گیری مکان اندازه

 استان زنجان جواناناداره کل ورزش و امور  گیری اندازه مسؤولدستگاه 
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  برنامههای فرآیندي: ابيارزشی اجزا

 شده ورزشي های كسب شده موفقيت هزينه سرانه تمام عنوان شاخص

 04-69-10 کد شاخص

 شده ورزشی های کسب شده موفقیت هزینه سرانه تمام تعریف شاخص

 هزینه اثربخشی() ستاده بندی شاخص طبقه

 کمی جنس شاخص

 نسبت شاخصمقیاس 

 شده های کسب موفقیت صورت کسر

 شده کل هزینه انجام مخرج کسر

ها برای  وری دادهگردآنحوه 

 محاسبه شاخص
 نظام گزارشدهی جاری

 فرم ها وری و ثبت دادهگردآابزار 

 ندارد گیری نحوه نمونه

 ندارد حجم نمونه

 سالیانه گیری دوره زمانی اندازه

 زنجاناستان  گیری مکان اندازه

 استان زنجان اداره کل ورزش و امور جوانان گیری اندازه مسؤولدستگاه 

 


