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وزارت اقتصاد

رىنهًد پروپًزل پروژه ىای انکشافی

بر ای دریافت سافت این رىنم ود بو وبسایت وز ارت اقتصاد )  ( www. moec. gov . afمراجعو نمائید.

پیشگفتار
پعهپُزل نيسیث یکی از اؼاؼی تعیو ؼيط پالىگظاری پعهژً ٍا دَت پالىگظاری دهین ه ىؼارت از تعتین پعهژً ٍا ةکار نیعهد.
هزارت اهتكاد نيسیث ارگان ٍهاٍيگ کييطً ه ىؼارت کييطً پعهژً ٍا در القاىؽتان ،لارنت نؿیاری پعهپُزل را تعتیب ىهُدً ه
آىعا ةع ای تهانی پعهژً ٍائیکٌ کاىؽپت آن هتالو تائیط گعدیطً اؼت ،تواضا نیيهایط.
لارنت پعهپُزل ةـکل لُرم دیغایو گعدیطً کٌ ةعای هازطٍای ةُددُی ؼَُلت قعف صاىٌ پُعی آىعا نَیا ؼاصتٌ اؼت .لضاء
تؿییو ؿطً تست ٍع ؾيُان هؼیلٌ ایؽت تا ادارات ةٌ اىطازً نؿییو نؿلُنات ارائٌ ىهایي ط .ةياءو ادارات کٌ پعهپُزل پعهژً ٍای
ؿان را تعتیب نیکيط ،لوط کالیؽت تا داٍای صالی لُرم پعهپُزل را نعاةن رٍيهُد ٍظا پُع ىهایط.
ةایط گمت کٌ یک پعهپُزل صُب ٍهاىؽت کٌ نؿلُنات ارائٌ ؿطً کهتع ه یا ةیـتع از لضاء تؿییو ؿطً ىتاؿط .در قُرتیکٌ
نؿلُنات ةٌ اىطازً لض أ تؿییو ؿطً نـعح ىتاؿط ،در آىكُرت ،پعهپُزل نتظکعً ىهعات را از دؼت صُاٍط داد.
لُرم پعهپُزل نتـکل از ىٌُ هؽهت (ظعح ،نؿعلی ،تُدیٌ ،چارچُب ىتایخ ،ؿیًُ ؾهلکعد ه تعتین ،نالزؼات نالی ه ةُددُی،
ىؼارت ه ارزیاةی ،نالزؼات اصتیاری ،ه ضهایم) ةُدً کٌ ٍـت هؽهت اهل آن در لارنت ةعىانٌ نایکعهؼالت هرد ( Ms.
 ) Wordه هؽهت اصیع (ىَم) آن کٌ ضهایم نیتاؿط ةٌ لارنت ةعىانٌ نایکعهؼالت اکؽل ) (Ms. Excelنُدُد ةُدً کٌ ةؿط
از تکهیل آن ةا اقل پعهپُزل ضهیهٌ نیگعدد .در ٍـت ةضؾ ىضؽت لُرم پعهپُزل ىهیتُان تقییعی در ؼاصتار لُرم ایذاد
کعد ،ةلکٌ لوط نیتُان آىعا صاىٌ پُعی ىهُد هلی در هؽهت اصیع (ضهایم) نیتُان کٌ تؿطاد هعارٍا را ىؼع ةٌ چگُىگی ه زذم
پعهژً تقییع داد.
از ایيکٌ پػ زنیيٌ لُرم ةا رىگ آةی نغیو گعدیطً اؼت ه دَت دلُ گیعی از نكعف زیاد رىگ پعىتع ،نیتُاىیط ةٌ گغیيٌ
 Page Setupرلتٌ رهی گغیيٌ … Print Optionsکلیک ىهُدً ه گغیيٌ Print background color and
 imageرا فیع لؿال ىهُدً ،در آىكُرت رىگ پػ زنیيٌ لایل پعىت ىهیگعدد.
ةؿط از تعتیب ،تهانی قمسات پعهپُزل نَُع گعدیطً ه ةٌ هزارت اهتكاد رؼهاو ارؼال گعدد.
ؼالت کاپی لُرم پعهپُزل را نیتُان از هب ؼایت هزارت اهتكاد ) (www.moec.gov.afهیا از ریاؼت ؾهُنی ظعح ه
تُزیط ایو هزارت ةطؼت آهدً ه نعاةن رٍيهُد کٌ ذیالو ارائٌ نیگعدد آىعا تعتیب ىهائیط0

پًش
در هؽهت پُش پعهپُزل تيَا ؼٌ نُرد ذیل را تقییع دٍیط0
 .1اؼم هازط ةُددُی 0ةا کلیک رهی گغیيٌ ) (Choose an itemلؽت تهانی هازطٍای ةُددُی ةاز ؿطً ه اؼم
هازط ةُددُی نعةُظٌ صُیؾ را اىتضاب ىهائیط .در قُرت ؾطم نُدُدیت ه یا نـکلی در اؼم هازط نُرد ىؼع ةا
هزارت اهتكاد تهاس گعلتٌ تا آىعا اضالٌ ه یا اقالح ىهایط.
 .2در لضاء نُدُد کٌ تست (اؼم پعهژً) هعار گ علتٌ اؼت ،اؼم پعهژً را ةيُیؽیط .التتٌ ةٌ یاد داؿتٌ ةاؿیط کٌ اؼم
پعهژً ىهیتُاىط ةیـتع از پيذاهپيخ زعف ةاؿط .در قُرت کٌ اؼم پعهژً ةغرگ ةاؿط ،ةایط کُؿؾ گعدد کٌ زط اکحع ةٌ
پيذاهپيخ زعف صالقٌ گعدد.
 .3تاریش ارائٌ پعهپُزل 0تاریش را کٌ پعهپُزل ةٌ هزارت اهتكاد ارائٌ نیگعدد ةيُیؽیط .ةگُىٌ نحال 22 0اؼط 1334
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فيرست نطالب
لَعؼت نعالب را ةطهن ٍیچ تقییعی ةٌ ؿکل نُدُدً آن رٍا کيیط.

 .1طرح پروژه
اؼم پعهژً0
اؼم پعهژً ةا یط لـعدً ،هاضر ه دهین ةُدً کٌ لؿالیت ٍا ه اٍطاف آن ةكُرت نيعوی تست ایو اؼم تـعیر گعدیطً ةتُاىط .اؼم
کٌ درج ایو هؽهت نیگعدد ةایط کانالو ٍهاىيط اؼم کٌ در پُش پعهپُزل درج گعدیطً اؼت ةاؿط .ةعُر نحال 0اؾهار ؿماصاىٌ
 222ةؽتع هالیت ٍعات .در ایو هؽهت زطاکحع  55زعف نیتُاىیط ةيُیؽیط.
ةعىانٌ نعةُظٌ هازط ةُددُی0
تست ایو ؾيُان ،ةعىانٌ نعةُظٌ ارگان نعةُظٌ کٌ پعهژً پیـيَادی تس ت آن هعار گعلتٌ اؼت ذکع گعددٍ .طف از ایو ةعىانٌ،
ةعىانٌ ایؽت کٌ ةع اؼاس ریمُرم ةُددٌ ةٌ اؼاس ةعىانٌ تؿییو گعدیطً اؼت .ةعای نؿلُنات در نُرد ةعىانٌ ٍای ارگان نعةُظٌ
صُیؾ نیتُاىیط ةا ریاؼت ٍای پالن هیا نالی ادارً صُد تهاس زاقل ىهائیطٍ .هچيان ةعىانٌ ٍا ه ةعىان ٌ ٍای لعؾی ارگان
صُیؾ را از ؼيط "نتسطالهال ؿهارً  1ه  " 2ىیغ نعالؿٌ ىهُدً نیتُاىیط .ةٌ یاد داؿتٌ ةاؿیط کٌ ٍع پعهژً لوط تست یک پعهژً
هعار گعلتٌ نیتُاىط ه ٍیچ پعهژً ىهیتُاىط کٌ تست یکی از ةعىانٌ ٍا هعار ىگیعد .در ایو هؽهت زطاکحع  42زعف نیتُاىیط
ةيُیؽیط.
ر یاؼت تعتین کييطً :
اؼم ریاؼت هازط ةُددُی کٌ نؽئُلیت تعتین پعهژً را داؿتٌ ه پیـيَاد کييطً پعهژً نیتاؿط در ایو هؽهت ذکع نیگعدد .هلُ
اگع پعهژً نتظکعً تُؼط ارگان ؼُنی (ؿعکت صكُقی ه یا ؼایع ارگاىَا) تعتین نیگعدد ،ةا آىَم اؼم ریاؼت کٌ نؽئُلیت
پعهژً را دارا ةُدً ه پیـيَاد کييطً آن نیتاؿط تست ایو ؾيُان ذکع گعدد؛ ىٌ اؼم ؿعکت ه یا ارگان ؼُن ی  .نحالو ریاؼت انُر
لارنؽی .در ایو هؽهت زطاکحع  42زعف نیتُاىیط ةيُیؽیط.
ٍطف پعهژً0
نَهتعیو دلیل کٌ ایو پعهژً پیـيَاد گعدیطً ه اؼاؼی تعیو ٍطف کٌ پعهژً آىعا تؿویب نیکيط در ایو هؽهت تظکع نیاةط .در
قُرتیکٌ پعهژً ةیؾ از یک ٍطف را تؿویب ىهایط ،تهانی آن اٍطاف تست ایو ؾيُان ؿعح گعدد  .نحالو 0ؾعضٌ صطنات قسی
ؼتيطرد .در ایو هؽهت زطاکحع  182زعف نیتُاىیط ةيُیؽیط.
نسكُل پعهژً0
ىتیذٌ آىی کٌ ةؿط از تعتین پعهژً ةطؼت نی آیط در ایو هؽهت تظکع دادً ؿُد .ىتیذٌ آىی در زویوت ٍهان ىتیذٌ ایؽت کٌ
کٌ ةااللاقلٌ ةؿط از صتم تعتین پعهژً ةطؼت نی آیط  .ةگُىٌ نحال ةعای پعهژً (اؾهار ؿماصاىٌ تطاهی تُةعکلُز) نسكُل آن
(تؿهیع اؾهار ؿطً ؿماصاىٌ) ةیان کعد .از ایيکٌ یک پعهژً نیتُاىط ةیـتع از یک نسكُل داؿتٌ ةاؿط ،در ایو هؽهت لوط یکی
از آىعا کٌ نَهتعیو نسكُل نیتاؿط ،ذکع ىهائیط .در ایو هؽهت زطاکحع  82زعف نیتُاىیط ةيُیؽیط.
نُهؿیت پعهژً :
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پعهژً در کذا تعتین نیگعدد ،ه نؽتمیط ؿُىطگان آن کی ٍا ٍؽتيط .اگع پعهژً پیـيَادی تيَا در یک نسل تعتین گعدد کٌ
لوط نعدم ی ک هعیٌ از نؽتمیط ؿُىطگان آن نیتاؿط ،ةایط اؼم هالیت ،هلؽُالی ه هعیٌ ذکع گعدد؛ انا اگع پعهژً نتظکعً ةعای
نعدم یک هلؽُالی تعتین نیگعدد ،در ایيكُرت اؼم هالیت ه هلؽُالی کالی اؼت؛ اگع پعهژً ةٌ ؼعر هالیت نیتاؿط ،اؼم
هالیت تظکع پیطا کيط؛ هلی اگع پعهژً ؼعتاؼعی ةُدً کٌ تهام نعدم القاىؽتان از آن نؽتمیط نیـُد ،ةعؾالهً ذکع نُهؿیت آن
ةایط پعهژً ةٌ ؼعر کـُر ه یا پعهژً ؼعتاؼعی ىانیطً ؿُد.
در قُرتیکٌ پعهژً در ةیـتع از یک هالیت تعتین گعدد ،اؼم تهانی هالیات کٌ پعهژً در آن تعتین نیگعدد تظکع دادً ؿُد .در
ایو هؽهت زطاکحع  82زعف نیتُاىیط ةيُیؽیط.
تاریش آفاز ه صتم پعهژً:
ٍع پعهژً ةایط تاریش آفاز ه صتم نـضف داؿتٌ ةاؿط ،ه در قُرت ؾطم صتم پعهژً در تاریش نتُهؿٌ نیتُان پعهژً را تهطیط
ىهُد ،انا در زنان پیـيَاد پعهژً ةایط تاریش آفاز ه صتم آن ةعُر دهین پیـتیيی گعدد .در تاریش آفاز ه صتم پعهژً ناً ه ؼال
آن دهیواو ذکع گعدد .تاریش آفاز پعهژً ؿانل پعهؼٌ تطارکاتی آن ه تاریش صتم پعهژً ؿانل راپُردٍی آن نیتاؿط  .ةا کلیک
ىهُدن رهی گغیيٌ ) (Choose an itemناً ه ؼال نُرد ىؼع را اىتضاب ىهائیط .ةایط یاد آهر ؿط کٌ ادارً پیـيَاد کييطً
پعهژً نؽئُل تعتین پعهژً در زنان نؿییو پیـيَاد ؿطً ةُدً ه در قُرت ؾطم تعتین پعهژً در زنان نؿییو آن نؽئُلیت
دُاةگُیی ةٌ زکُنت را دارا نیتاؿط.
نعادؽ ذیطصل ه ؿعکای کاری0
در ایو هؽهت تظکع دادً ؿُد کٌ نعادؽ ذیطصل در پعهژً ،نيذهلٌ نؽتمیط ؿُىطگان ،دهىعٍا ،ؼایع هزارت صاىٌ ٍا ه ؼایع
ارگاىَا چگُىٌ ةا ایو پعهژً ؾالههيطی ه ؿعاکت داؿتٌ ه ؼَم آىَا در تعتین ایو پعهژً چٌ صُاٍط ةُد .نحالو 0زنیو ةعای تعتین
پعهژً تُؼط نعدم نسل اؾعا ؿطً ه کـُر آؼتعالیا در هؽهت تضيیکی ةا آن ٍهکاری نیيهایط .در ایو هؽهت زطاکحع 82
زعف نیتُاىیط ةيُیؽیط.
تؿطاد نؽتمیط ؿُىطگان0
ةا تعتین پعهژً پیـيَادی ةٌ چٌ تؿطاد العاد؛ کطام گعهپَای ادتهاؾی نعةُط ةٌ کطام نُهؿیت دقعالیائی نؽتمیط نیگعدىط.
گعهپَای ادتهاؾی ناىيط صاىهَا ،آهایان ،اظمال ،ىاةیيایان ،ىاؿيُا یان ،نؿلُلیو ...نیتاؿط ،ه انا نؽتمیط ؿُىطگان ةع اؼاس
نُهؿیت دقعالیائی ناىيط ی ک هعیٌ ،هلؽُالی ،ىازیٌ ،هالیت ه یا کـُر ةاؿط .نحالو  522ظمل ىاؿيُا هالیت کيطٍار .ایو هؽهت
کٌ نتـکل از ده صاىٌ ةُدً ،نیتُاىیط در ٍع یک زطاکحع  42زعف ىُؿتٌ ىهائیط.
ةُددٌ نذهُؾی0
ةؿط از ٍغیيٌ گغاری تهام هازط ٍا ،نذهُع نكارف /ةُددٌ پیـتیيی ؿطً پعهژً را ةٌ دالع انعیکائی ه نؿادل آن ةٌ القاىی ىُؿتٌ
گعدد .ةعُر نحال( USD 102220222 0ی ک نیلیُن دالع انعیکائی ) نؿادل ةٌ ( AFN 5502220222پيذاهپيخ نیلیُن
القاىی )  .ایو هؽهت ؿانل ده صاىٌ گعدیطً کٌ ٍع یک ػعلیت زطاکحع  15رهم را دارا نیتاؿط.
نيتؽ تهُیل:
در ایو هؽهت تظکع دادً ؿُد کٌ ریاؼت پیـيَاد کييطً پعهژً صُاٍان تهُیل پعهژً از کطام نياةؽ نیتاؿط ،در قُرت
درصُاؼت تهُیل پعهژً از ظعین ةُددٌ دهلت ةایط ةُددٌ داصلی ه در قُرت درصُاؼت تهُیل پعهژً از ظعین نياةؽ صاردی
کٌ ةعُر نؽتویم نكعف نیيهایط ،ةُددٌ صاردی ىـاىی گعدد .در قُرتیکٌ پعهژً از ظعین ةُددٌ صاردی تهُیل گعدد ،اؼم
دهىع آن تظکع یاةط.
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اگع ةُددٌ داصلی نيسیث گغیيٌ نالی پعهژً ةاؿط ،ةایط تظکع دادً ؿُد کٌ پعهژً از ظعین ةُددٌ اصتیاری ه یا از ظع ین ةُددٌ
فیع اصتیاری تهُیل نیگعدد .در قُرتیکٌ ةُددٌ از ظعین ةُددٌ فیع اصتیاری تهُیل گعدد ،اؼم دهىع آن ىُؿتٌ ؿُد .صاىٌ
ٍای کٌ ةعای اؼم دهىع در ىؼع گعلتٌ ؿطً اؼت ،زطاکحع گيذایؾ  42زعف را دارا نیتاؿط.
نؿلُنات ؿضف ارتتاظی0
ٍع پعهژً ةایط یک ؿضف ارتتاظی داؿتٌ ةاؿط تا از یکععف قالزیت ه از ظعف دیگع نؿلُنات کالی در نُرد پعهژً داؿتٌ
ةاؿط تا در قُت ةعهز ٍع ىُع نـکل ه یا پعؼؾ ةا هی تهاس گعلتٌ ؿُد .ةياءو اؼم ،هػیمٌ ،ؿهارً تلمُن ه ایهیل آدرس هی
تست ایو ؾيُان ذکع گعددٍ .ع یک از صاىٌ ٍا گيذایؾ زطاکحع  42زعف را دارا نیتاؿط.

 .2نعرفی پروژه
در ایو هؽهت ةایط نـضكاو ؿعایط لؿلی در ؾعقٌ ىیاز ةعای پعهژً ةعُر کلی تُضیر دادً ؿُد .ؼپػ ةایط نـکل نُدُد در
ایو نُرد ةیان ؿطً ه ةٌ ظُر هاضر تظکع دادً ؿُد کٌ اٍهیت رؼیطگی ةٌ نـکل چیؽت ه اگع ةٌ نـکل رؼیطگی ىـُد چٌ
ؾُاهب صُاٍط داؿت.
ٍهچيان ؼؿی گعدد تا صُاىيطً را هياؾت ةطٍط کٌ رؼیطگی ةٌ نـکل ذکع ؿطً انع ضعهری اؼت ه در قُرت ؾطم اهطام دطی
دَت رؼیطگی ةٌ ایو نؿضلٌ چی ؾُاهب ةط را در پی صُاٍط داؿت .ةع ؾالهً ،در ایو هؽهت ةٌ نماد کلی ه تاجیع نحتت از
ىتیذٌ زاقلٌ ایو پعهژً ىیغ اؿارً گعدد.
ٍطف ظعح ه تعتیب پعهپُزل
دریو ةضؾ دلیل ظعح ه تعتیب پعهپُزل پعهژً پیـيَادی ةایط تُضیر گعدد .نـکل کٌ هعار اؼت تست ایو پعهژً ةطان
رؼیطگی قُرت گیعد ،ني مؿت کٌ نعدم از پعهژً ةطؼت صُاٍط آهرد تست ایو ؾيُان ؿعح گعدد .در ایو هؽهت زطاکحع 522
زعف نیتُاىیط ةيُیؽیط.
تاریضچٌ ه ػعلیت هازط تعتین کييطً
صُاىيطً پعهپُزل ةایط نعهئو ؿُد کٌ هازط نعةُظٌ تُاىایی تعتین پعهژً را دارد .ةياةعایو ،در ایو هؽهت ةایط هازط نعةُظٌ
درة ارً انکاىات در دؼت داؿتٌ ه ٍهچيیو تذعةیات نـاةٌ صُد قستت ىهایط .ةؽیاری از هازطٍا پعهژًٍای را پیـيَاد نی
ىهایيط کٌ ىٌ تذعةٌ تعتین آن را داؿتٌ ه ىٌ در زالت هاگظاری آن ةٌ هعاردادی ،تذعةٌ ه ػعلیت ىؼارت ه ارزیاةی آىعا دارىط.
ةطیو نيؼُر ىُیؽيطً ةایط صُاىيطً را هياؾت دٍط کٌ ػعلیت تعتین ه ؼیؽتم ىؼارت ه ارزیاةی پعهژً نُدُد نیتاؿطٍ .ع ىکتٌ
نحتت ادارً تعتین کييطً ةٌ ارتتاط تعتین نُلواىٌ پعهژً تست ایو ؾيُان تظکع دادً ؿُد .در ایو هؽهت زطاکحع  522زعف
نیتُاىیط ةيُیؽیط.
ؿياؼایی نؽتمیط ؿُىطگان ه نسل تعتین پعهژً
دریو ةضؾ ةایط تظکع دادً ؿُد کٌ کی ٍا ه ةٌ چٌ تؿطاد اؿضاص هعار اؼت از پعهژً ةعُر نؽتویم ه فیع نؽتویم نؽتمیط
گعدىط گعهپ ٍای نعدنی ناىيط زىان ،کُدکان ه ؼایع اهـار دانؿٌ هاضر گعدد .ةگُىٌ نحال 051 0دٍوان هالیات ىٌ تيَا آنُزش
دریالت ىهُدىط ةلکٌ از اؼتمادً ناؿیيعی زراؾتی ٍم نؽتمیط گعدیطىط .چگُىگی اؼتمادً از نسكُل ه پیانط پعهژً ٍهچيان
ؿعح دادً ؿُد .در ایو هؽهت زطاکحع  522زعف نیتُاىیط ةيُیؽیط.
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 .3تًجیو پروژه
ؿعح نـکل
نؿضلٌ کٌ هعار اؼت تست ایو پعهژً زل گعدد ،در ایو هؽهت تظکع پیطا ىهایطٍ .هچيان تظکع دادً ؿُد کٌ در قُرت تعتین
پعهژً پیـيَادی چی نـکالت از هتیل اهتكادی ،ادتهاؾی ه ؼایع پعاةلم ٍا ػَُر ىهایط .ةایط یاد آهر ؿط کٌ نـکالت ه
صععات لعاً تعتین پعهژً ه یا ةؿط از تعتین پعهژً تست ایو ؾيُان ذکع ىهی گعدد .در ایو هؽهت زطاکحع  522زعف
نیتُاىیط ةيُیؽیط.
تذغیٌ ه تسلیل تواضا
نيـأ نمکُرً ایو پعهژً ةعُر هاضر ةیان گعدد کٌ ایو پعهژً چگُىٌ پیـيَاد گعدیطً ه صالقٌ از دلؽات ،نالهات ٍا ،ارتتاط
پعهژً ٍای هتلی ةا ایو پعهژً ،ه ؼایع نُضُؾات نعتتط در ایو هؽهت تظکع یاةط.
پعهژً نهکو تُؼط گعهپ از نعدم از ظعین ؿُراٍای هالیتی ،ارتتاط نؽتویم ةا هازط ةُددُی ه یا از ظعیوٌ ٍای نضتلك
دیگعی پیـيَاد گعدیطً ةاؿط .یک تؿطاد پعهژً ٍا ؿانل اٍطاف ه اؼتعاتیژی هازط ةُددُی نیتاؿط .ةؿضی پعهژً ٍا نهکو از
ظعین ةیـتع از یک راً پیـيَاد ؿطً ةاؿط .در ایو هؽهت ةگُىٌ هاضر ةیان گعدد کٌ پعهژً چگُىٌ ه از کطام نذعای هاىُىی
پیـيَاد ؿطً اؼت .در ایو هؽهت زطاکحع  522زعف نیتُاىیط ةيُیؽیط.
تسلیل ه تذغیٌ رهش ٍای ةطیل
ةعای زل نؿضلٌ کٌ در هؽهت ةاال (ؿعح نـکل) تظکع دادً ؿطً ه هعار اؼت تُؼط ایو پعهژً زل گعدد ،کطام راً زل ٍا
هدُد دارد ه کطام یک را ؿها اىتضاب ىهُدً ایطٍ .هچيان تُضیر گعدد کٌ چعا ایو رهش نـضف فعض رؼیطگی ةٌ نـکالت
از نیان دیگع رهؿَای ةطیل اىتضاب گعدیطً اؼت .ةگُىٌ نحال 0دَت ارتواء ػعلیت کارنيطان نیتُاىیم کارنيطان را ةعای دهرً
ٍای آنُزؿی کُتاً نطت ةٌ صارج از کـُر ةمعؼتیم ،ه یا نیتُاىیم ةٌ ؾُض چيطیو دهرً ٍای کُتاً نطت یک دهرً ظُیل
الهطت در ىؼع گعلت  ،ه یا نیتُان ةٌ ؾُض لعؼتادن کارنيطان ةٌ صارج از کـُر ،نطرؼیو را ةٌ داصل دؾُت ىهُد .نغایا ه
ىُاهف ٍع رهش ةطیل ةسث گعدیطً ه ةَتعیو آن ةا ذکع دالیل نيسیث رهش نُرد ىؼع ایو پعهژً اىتضاب گعدد .در ایو هؽهت
زطاکحع  522زعف نیتُاىیط ةيُیؽیط.
ارتتاط ةا چارچُب پالىگظاری اؼتعاتیژیک
در ایو هؽهت تُضیر دادً ؿُد کٌ چگُىٌ پعهژً پیـيَاد ؿطً ةا اٍطاف ه اهلُیت ٍای تؿییو ؿطً در اؼياد اؼتعاتیژیک
القاىؽتان ناىيط اؼتعاتیژ ی اىکـاف نلی القاىؽتان ه پالىَای اؼتعاتیژیک هزارت نعةُظٌ ؼازگاری داردٍ .هچيان تظکع دادً
ؿُد کٌ کطام ا دارات دیگع چگُىٌ در تعتین ایو پعهژً ؼَیم ةُدً ه ٍع یک چٌ هػیمٌ را دارا نیتاؿط.
ارتتاط پعهژً ةا اٍطاف ةغرگ دهلت ،اؼتعاتیژی ؼکتُری ،پالن اؼتعاتیژیک هزارت ،پالن کاری نلی ةعای زىان القاىؽتان
( ،) NAPWAةگُىٌ نـعح ه هاضر تظکع یاةط .در قُرتیکٌ پعهژً ةا ٍعیک از نُارد ارتتاط ىطاؿتٌ ةاؿط ةا دهلٌ "ارتتاط
ىطارد" ىـاىی گعدد .در ٍعیک از هؽهت ٍا زطاکحع  182زعف نیتُاىیط ةيُیؽیط.
ؼَم ه رهل ؼایع ادارات ةٌ ارتتاط پعهژً
تهانی ادارات دهلتی ه یا فیع دهلتی دیگعی کٌ در پالىگظاری ،تائیط ،تعتین ،ىؼارت ه یا ؼایع ةضؾ ٍای پعهژً ؼَم داؿتٌ
ةاؿط در ایو هؽهت تظکع دادً ؿُد .اؼم ٍع ارگان ةا رهل ه ؼَم آ ن در پعهژً ؿعح گعدد .در ایو هؽهت زطاکحع  622زعف
نیتُاىیط ةيُیؽیط.
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چارچًب نتایج پروژه
نساقل0
ىتیذٌ آىی کٌ ةؿط از تعتین پعهژً ةطؼت نی آیط در ایو هؽهت تظکع دادً ؿُد .ىتیذٌ آىی در زویوت ٍهان ىتیذٌ ایؽت کٌ
کٌ ةااللاقلٌ ةؿط از صتم تعتین پعهژً ةطؼت نی آیط .ةگُىٌ نحال ةعای پعهژً (اؾهار ؿماصاىٌ تطاهی تُةعکلُز) نسكُل آن
(تؿهیع اؾهار ؿطً ؿماصاىٌ) ةیان کعد .التتٌ ةٌ یاد داؿتٌ ةاؿیط کٌ یک پعهژً نیتُان ةیـتع از یک نسكُل داؿت .در ایو
هؽهت زطاکحع  522زعف نیتُا ىیط ةيُیؽیط.
پیانط0
ىتیذٌ نتُؼط الهطت کٌ ةؿط از تعتین پعهژً پالن گعدیطً اؼت در ایو هؽهت تظکع دادً ؿُد .نسكُل پعهژً ٍطف ىَائی
ىتُدً ،ةلکٌ نسكُل هطم اهلی ایؽت ةعای ةعداؿتو هطم ةؿطی .تست پیانط ٍطف دهنی کٌ ةؿط از نسكُل نععح نیتاؿط ،ذکع
گعدد .ةگُىٌ نحال 0پیانط پعهژً (اؾهار ؿماصاىٌ تطاهی تُةعکلُز) نیتُاىط کٌ (تطاهی تهانی نعیضان تُةعکلُز در هالیات ) ...ةاؿط.
التتٌ ةٌ یاد داؿتٌ ةاؿیط کٌ ظتن نؿهُل یک پعهژً نیتُاىط چيطیو پیانط داؿتٌ ةاؿط .در ایو هؽهت زطاکحع  522زعف
نیتُاىیط ةيُیؽیط.
تاجیع0
تست ایو ؾيُان ،تاجیع را کٌ پعهژً در ىَایت از صُد ةذا نیگظارد ةیان گعدد .تاجیع در زویوت تقییع ه ىتیذٌ ظُیل الهطت پالن
ؿطً را ةیان نیطارد کٌ ةاالی زىطگی نعدم ةذا نیگظارد .ةگُىٌ نحالٍ 0طف پعهژً (اؾهار ؿماصاىٌ تطاهی تُةعکلُز) نیتُاىط کٌ
(نسُ تُةعکلُز در هالیت  )...ةاؿط .ةعُر ؾهُم یک پعهژً ىهیتُاىط ةٌ تيَائی یک تاجیع داؿتٌ ةاؿط ةلکٌ چيطیو پعهژً ةا ٍم
یکذا ؿطً ه یک تاجیع کلی ةاالی زىطگی نعدم نیگظارد ،انا ٍع پعهژً ةٌ تيَائی نیتُاىط ؼَم صُد را داؿتٌ ةاؿط .در ایو هؽهت
زطاکحع  522زعف نیتُاىیط ةيُیؽیط.
لؿالیت ٍا ه ىتایخ آن
دَت ةطؼت آهردن نسكُل /نساقل ضعهرت اؼت تا یک ؼلؽلٌ لؿالیت ٍای را در زنان دعیان تعتین پعهژً ةٌ راً اىطاصت.
لؿالیت ٍای ؾهطً هؼیلٌ ایؽت دَت ىؼارت از تعتین ه پیـعلت کار پعهژً کٌ ةگُىٌ رةؿُار تُؼط هزارت اهتكاد راپُرگیعی
نیگعدد.
اگعچٌ لؿالیت ٍای کلیطی ةا ذکع ةُددٌ ،تاریش آفاز ه صتم ،ه ؿضف نؽئُل آن در ضهیهٌ یک پعهپُزل تظکع نیاةط ،انا تست
ایو ؾيُان نُضُؾات ؿانل دطهل ضهیهٌ یک ةگُىٌ دهالت ه پعاگعاف ؿعح گعدد.
ةٌ یاد داؿتٌ ةاؿیط کٌ پیانط(ٍا) ،نسكُل(ٍا) ه لؿالیت ٍا نؿییو ،هاةل اىطازً گیعی ،هاةل زكُل ،هاهؽ ةیياىٌ ه نسطهد ةٌ
زنان یا ةٌ ؾتارً دیگع ( ) SMARTةاؿط .ةا در ىؼع داؿت اىطازً ه پیچیطگی پعهژً ،ةعای ٍع گغارش ؼاالىٌ ةَتع اؼت  0الی 6
نسكُل در ىؼع گعلتٌ ؿُد .در ایو هؽهت زطاکحع  522زعف نیتُاىیط ةيُیؽیط.
اجعات داىتی پعهژً
ایيکٌ پعهژً ةع ؾالهً ةطؼت آهردن ٍطف ،پیانط ٍا ه نسكُالت چٌ تاجیعات دیگعی را در زنان تعتین ه ةؿط از تعتین ةاالی
دانؿٌ نیگظارد تست ایو ؾيُان ذکع نیگعدد .ةعای ٍع یک از نُارد ذیل ةگُىٌ هاضر تـعیر گعدد کٌ پعهژً نتظکعً چگُىٌ
نیتُاىط تاجیعی داؿتٌ ةاؿط0
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نسیط زیؽت 0تعتین پعهژً نتظکعً چگُىٌ تاجیعی ةاالی نسیط زیؽت نیگظارد .ةگُىٌ هاضر تظکع دادً ؿُد کٌ تاجیعی آن
نحتت ه یا نيمی اؼت .در قُرت کٌ ٍیچگُىٌ تاجیع ىطاؿتٌ ةاؿط ىُؿتٌ ؿُد کٌ تاجیعی ةاالی نسیط زیؽت ىطارد.



نتارزً ةا لؽاد اداری 0آیا تعتین ایو پعهژً نیتُاىط لؽاد اداری را کاٍؾ دٍط ه یا صیع؟ در ٍع ده قُرت ةگُىٌ هاضر ه نمكل
ؿعح گعدد .در قُرت کٌ ٍیچ تاجیعی نحتت ه یا نيمی ةاالی لؽاد اداری ىطاؿتٌ ةاؿط ةایط ةا دهلٌ "ٍیچ تاجیعی ةاالی لؽاد
اداری ىطارد" ىـاىی گعدد.



نتارزً ةا نُاد نضطر 0در قُرتیکٌ تعتین پعهژً ةاالی نسُ نُاد نضطر تاجیعات نحتت ه یا نيمی داؿتٌ ةاؿط ،ةایط ةگُىٌ هاضر
ةیان گعدد ،هلی در قُ رت ؾطم تاجیع ةایط ةا دهلٌ "ایو پعهژً ةاالی نسُ نُاد نضطر تاجیعی ىطارد" تظکع پیطا کيط.



ارتواء ػعلیت 0آیا پعهژً ةاالی ةليط رلتو ؼعر ػعلیت کاری القاىَا تاجیعات دارد ه یا صیع ،در قُرت کٌ دُاب نحتت ةاؿط
ةایط ةگُىٌ نمكل ؿعح گعدد.



ٍهکاری ٍای نيعوُی 0پعهژً نتظکع ً چگُىٌ تاجیعی ةاالی ٍهکاری ٍای نيعوُی نیگظارد ،ةگُىٌ هاضر تظکع دادً ؿُد کٌ
تاجیعی آن نحتت ه یا نيمی اؼتٍ .طف از ٍهکاری ٍای نيعوُی ةَتُد رهاةط القاىؽتان ةا ؼایع کـُر ٍا نیتاؿط .در قُرت
کٌ ٍیچگُىٌ تاجیع ىطاؿتٌ ةاؿط ىُؿتٌ ؿُد کٌ تاجیعی ةاالی ٍهکاری ٍای نيعوُی ىطارد.



نسُ لوع 0دریو نُرد ،نـضف ؼاصتٌ ؿُد کٌ تعتین پعهژً نیتُاىط رهی اهتكاد تاجیعات داؿتٌ ةاؿط .کاٍؾ لوع ،ایذاد ؿقل
ه ؾایط از نُضُؾاتیؽت کٌ ةگُىٌ هاضر ةیان گعدد .ةگُىٌ نحال ،از ظعین نیکاىیغً ؿطن زراؾت ،نسكُالت زراؾتی الغایؾ
یالتٌ ه ٍهچيان ایو نُضُع ةاالی ؾایط دٍاهیو تاجیعات صُد را دارد.



تاجیع تعتین پعهژً رهی ديطر 0تاجیع پعهژً ةاالی تؽاهی ديطر ؿعح گعددٍ .هچيان تظکع ةؿهل آیط کٌ ٍع ده هـع نعد ه زن
چگُىٌ از پعهژً تعتین نیگعدد.



تاجیعات اهتكادی 0ؿياؼایی لعقت ٍای اه تكادی ظُیل الهطت نعةُط ةٌ پعهژً ،تـعیر چگُىگی لُایط اىکـاف اهتكادی،
تـعیر ایيکٌ چگُىٌ اقالزات پیـيَاد ؿطً ،نكئُىیت ظُیل الهطت اهتكادی دانؿٌ ،نيعوٌ ه هالیت را تُاىهيط ؼاصتٌ ه آىعا
زهایت ه تطاهم نیطٍط تست ایو ؾيُان ؿعح گعدد.



تطاهم پعهژً 0در ایو هؽهت تظکع دادً ؿُد کٌ ةؿط از تکهیل پعهژً ،آیا پعهژً ادانٌ پیطا نیکيط ه یا صیع؟ چعا کٌ ةؿضی از
پعهژً ٍا ةؿط از تعتین آن ةعُر کلی صاتهٌ پیطا نیکيط ناىيط پعهژً ٍای ؼعهی ،در زالیکٌ تؿطاد دیگع پعهژً ٍا ةؿط از صتم
تعتین آن ادانٌ پیطا نیکي ط .ناىيط ؼاصتهان یک نکتب .در قُرتیکٌ پعهژً ةؿط از تعتین آن ادانٌ پیطا ىهایط ضعهرت اؼت تا
در نُرد تطاهم پعهژً تست ایو ؾيُان نؿلُنات ارائ ٌ گعدد.
یاد داؿت 0از ایيکٌ ٍع یک از نُضُؾات لُق الظکع نیتُاىط در دعیان تعتین ه ٍهچيان ةؿط از تعتین تاجیعات داؿتٌ ةاؿط ،ةيا وء
ةٌ یاد داؿتٌ ةاؿیط کٌ ٍع ده زالت را ةعرؼی ىهائیط .نحالو نیتُاىیط گمت کٌ پعهژً در زنان تعتین آن ةاالی نسُ لوع تاجیع
نحتت دارد زیعا در دعیان تعتین آن ةٌ تؿطاد ةیؽت کارگع قازب کار نیگعدد ،ه ةؿط از تعتین آن ىیغ تاجیع دارد زیعا پيخ ىمع
کارنيط دایهی در آن اؼتضطام نیگعدد.

شیًه عهلکرد و تطتیق
ؿیًُ تعتین
در ایو هؽهت تُضیر دادً ؿُد کٌ پعهژً چگُىٌ تعتین نیگعدد .پعهؼٌ هعارداد پعهژً ،آفاز ،تعتین ه ىؼارت ةـکل کلی ةسث
گعدد .فعض نـضف ىهُدن ؿیًُ کٌ نُرد اؼتمادً هعار نیگیعد ،ةُددٌ ه زنان در ىؼع گعلتٌ ؿطً ةایط ةعُر درؼت تُدیٌ
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گعدد .نیان دغئیات ارائٌ ؿطً در ایو ةضؾ ه دغئیات ارائٌ ؿطً در ةُددٌ ةایط ارتتاط نؽتسکهی هدُد داؿتٌ ةاؿط  .ةگُىٌ
نحال 0ؿعح گعدد کٌ پعهژً تُؼط ارگان ؼُنی/ؿعکت صكُقی تعتین گعدیطً ه رهل ادارً پیـيَاد کييطً پعهژً چی نیتاؿط.
ٍيگام تُضیر ؿیًُ تعتین پعهژً کُؿیطً ؿُد تا ةٌ تهانی ؼُاالت دُاب گمتٌ ؿُد.
ةٌ یاد داؿتٌ ةاؿیط کٌ نهکو رهش ٍایکٌ ةٌ کار ةعدً نیـُد در نعازل ةؿطی پعهژً دچار نـکل گعدد ه تاجیعات صُد را رهی
لؿالیت ٍای ةؿطی داؿتٌ ةاؿط ،ةطیو نلسُظ رهش ٍای جاىُی/دایگغیو آن پیـتیيی ؿُد هلی ىیاز ىیؽت تا ةگُىٌ تمكیلی
ؿعح دادً ؿُىط  .تمكیالت کالی فعض اجتات ایيکٌ راً زل ٍای پیـيَاد ؿطً از لساظ تضيیکی نكئُن ه ةُددٌ را تُدیٌ
کعدً نیتُاىط ،ىیاز اؼت .در ایو هؽهت زطاکحع  522زعف نیتُاىیط ةيُیؽیط.
پالن تعتیوی پعهژً
دطهل پالن تعتیوی کٌ در ضهیهٌ دهم ایو پعهپُزل نُدُد نیتاؿط ةٌ ؿکل کلی در ایو هؽهت ؿعح دادً ؿُد .ةٌ ؾتارً
دیگع نُضُؾاتیکٌ در دطهل ضهیهٌ ةگ ُىٌ دغهار ه نـعح تـعیر گعدیطً اؼت در ایيذا ةـکل پعاگعاف ةسث گعدد .پالن
تعتیوی پعهژً درةعگیعىطً تهانی لؿالیت ٍای پعهژً از آفاز الی صتم پعهژً نیتاؿط .در ایو هؽهت زطاکحع  522زعف
نیتُاىیط ةيُیؽیط
پالن کاری ؼاالىٌ پعهژً
ةعؾالهً پالن تعتیوی پعهژً کٌ تهام لؿالیت ٍای پعهژً را تست پُؿؾ دارد ،ةایط یک پالن کاری ؼاالىٌ ىیغ ظعح ه تعتیب
گعدد .دطهل پالن ؼاالىٌ کاری پعهژً کٌ در ضهیهٌ ؼُم هعار گعلتٌ اؼت  ،لؿالیت ٍا را در پالن تعتیوی پعهژً ةٌ دغئیات
ةیـتع تُضیر نیطٍط ه ایو ٍهچيان اؼاس ةعای تضهیيات نالی کٌ ةٌ هزارت نالیٌ ةٌ ن يؼُر تضكیف ؼاالىٌ ةُددٌ ارائٌ ؿطً،
نیتاؿط.
در ایو هؽهت نُارد کٌ در دطهل ضهیهٌ ةگُىٌ نـعح ؿعح گعدیطً اؼت در ایيذا ةگُىٌ پعاگعاف ةسث گعدد تا صُاىيطً
پعهپُزل هتل از نعالؿٌ دطهل ضهیهٌ ةٌ چگُىگی پالن کاری ؼاالىٌ پعهژً آؿيایی زاقل ىهایط .در ایو هؽهت زطاکحع 522
زعف نیتُاىیط ةيُیؽیط.
پالن تطرکاتی
ایيکٌ تطارکات پعهژً چگُىٌ قُرت نیگیعد ،ه کطام ارگاىَا ذیطصل ةُدً در ایو هؽهت ؿعح گعدد .نُضُؾات لؽت ؿطً در
دطهل پالن تطارکاتی ضهیهٌ چَارم ایو پعهپُزل ةـکل پعاگعاف ه در دهالت ؿعح گعدد .در کُل ةایط ةٌ ؼُاالت آتی دُاب
گمتٌ ؿُد0


لؿالیت ٍای کٌ ىیاز ةٌ تطارکات دارىط ةایط ةٌ ىُةٌ صُد تُضیؽ دادً ؿُد.



ٍع لؿالیت پیؾ ةیيی ؿطً ةایط تست ؿیًُ تطارکاتی کٌ ةعای آن اؼتمادً نیگعدد گعهپ ةيطی گعدد.



ؿیًُ ٍای تطارکات کٌ ةعای ایو لؿالیت نُرد اؼتمادً هعار نیگیعد ،ىیغ تُضیر گعدد.

در ایو هؽهت ز طاکحع  522زعف نیتُاىیط ةيُیؽیط.

نالحظات نالی و ةًدجو پروژه
ةُددٌ پعهژً
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اىکـاف ه نطیعیت یک ةُددٌ هاهؽ ةیياىٌ ىوؾ نَم را در ظعح ه تعتین یک پعهژً نُلن ایما نیيهایط .نُضُؾات کٌ در
دطهل ضهیهٌ پيذم ةگُىٌ نـعح ةسث گعدیطً در ایو هؽهت ةگُىٌ دهالت ه پعاگعاف تُضیر دادً ؿُدٍ .يگام تُضیر
نُضُؾات اقُل اؼاؼی ه نَم ذیل را ةایط در ىؼع داؿت0


تيَا ٍغیيٌ ٍای را ؿانل ؼازیط کٌ ةٌ ظُر نؽتویم ةعای تعتین پعهژً ه دؼت یالتو ةٌ اٍطاف تؿییو ؿطً در



پعهپُزل ارتتاط نیگیعد.
ةُددٌ ةایط هاهؽ ةیياىٌ ةاؿط ،دریاةیط کٌ لؿالیت ٍای پالن ؿطً چوطر ٍغیيٌ صُاٍيط ةعداؿت ،ةياءو ٍيگام تعتیب
ةُددٌ ؾوالىیت ةُددُی را در ىؼع داؿتٌ ةاؿیط.



در قُرتیکٌ در تعتین پعهژً نكارف اداری ه نطیعیتی دطاگاىٌ از نكارف اداری ه نطیعیتی ادارً الزم ةاؿط ،ةُددٌ
آن ؿانل نذهُع هیهت پعهژً نیگعدد.



نكارف اداری ،ؾهلیاتی ه زمغ ه نعاهتت کٌ ةؿط از تعتین پعهژً ضعهرت نیتاؿط ،ؿانل هیهت نذهُؾی ةُددٌ



ىگعدیطً هلی ؿانل نكارف زمغ ه نعاهتت نیگعدد.
ارهام کٌ در دطهل نؿلُنات ةُددٌ ؿانل نیتاؿط ةایط ةا ارهام ةضؾ صالقٌ پعهپُزل ه نتو صُد پعهپُزل نعاةوت
داؿتٌ ةاؿي ط.



در تضهیو ةُددٌ ةایط تهام ادغای کٌ در پعهژً الزم اؼت ه پالن گعدیطً اؼت درىؼع گعلتٌ ؿُد .ةعُر نحال در
قُرتیکٌ پعهژً اؾهار کلیيیک ٍا ه یا نکاتب نیتاؿط ةایط ؼایع ادغای الزنی ناىيط اؾهار نؽذط ه یا کُدکؽتان ه
انحالَم در ىؼع گعلتٌ ؿُد .ه یا در اؾهار ؼعکَاه پل ه پلچک ٍا نؽایل نعةُط ةٌ صعیطاری زنیو ه نُهؿیت نياؼب
آن ةا درىؼعداؿت هیهت ٍای نضتلك در نساؼتٌ ؿانل ؿُد.

در ایو هؽهت ةعؾالهً ذکع نذهُع ةُددٌ پعهژً ،کُؿؾ ؿُد کٌ توؽیم ةيطی ةُددٌ ةٌ کُدٍای ةُددُی ٍهچيان قُرت
گیعد .در ایو هؽهت زطاکحع  522زعف نیتُاىیط ةيُیؽیط.
نكارف اداری زمغ ه نعاهتت
پعهژً ٍا ئیکٌ ةؿط از اکهال آن ةٌ زمغ ه نعاهتت ه نكارف اداری ضعهرت داؿتٌ ةاؿط ،نكارف زمغ ه نعاهتت ه اداری آن در
دطهل کٌ در ضهیهٌ ایو پعهپُزل اؼت تُضیر گعدد .در ایو هؽهت چگُىگی ضعهرت ةٌ زمغ ه نعاهتت ه نكارف اداری
ؿعح دادً ؿطً ه اضالٌ گعدد کٌ ایو نكارف ةؿط از چٌ نطت زناىی (ؼال) اتماق نی التط .ةگُىٌ نحال 0پعهژً نتظکعً نتلـ یک
نیلیُن القاىی ةعای نكارف اداری ةؿط از تعتین پعهژً ضعهرت داؿتٌ کٌ ایو نتلـ ٍهٌ ؼالٌ ةعای ؼالَای نتهادی دهام صُاٍط
داؿت .ه انا نكارف زمغ ه نعاهتت ایو پعهژً نتلـ ٍ 322غار القاىی ةؿط از ٍع ؼٌ ؼال پیؾ ةیيی ؿطً اؼت .در ایو هؽهت
زطاکحع  522زعف نیتُاىیط ةيُیؽیط.
تذغیٌ ه تسلیل اهتكادی
تست ایو ؾيُان ،نكارف ه ةُددٌ ذکع ؿطً در ده هؽهت ةاال ةا ؿعایط لؿلی ه نيمؿت ٍای کٌ از تعتین پعهژً ةطؼت نی آیط
ةگُىٌ تسلیل ه تذغیٌ گعدد .ایو هؽهت ةا نـکل کٌ ؿعح گعدیطً اؼت ه تُد یٌ پعهژً ارتتاط نؽتسکم داؿتٌ ةاؿط .تسلیل ه
تذغیٌ ایو ؾيُان هطرت پعهژً را ىـان دادً ه ةٌ ٍع اىطازً ایکٌ تسلیل دهین ه هُی قُرت گعلتٌ ةاؿط ةٌ ٍهان اىطازً هطرت
پعهژً را ىـان نیطٍط .در ایو هؽهت زطاکحع  522زعف نیتُاىیط ةيُیؽیط.

نظارت و ارزیاةی پروژه
چگُىگی ىؼارت ه ارزیاةی
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ایيکٌ از پعهژً در دعیان تعتین چگُىٌ ىؼارت ه ارزیاةی قُرت گعلتٌ ،کی ٍا نؽئُلیت ىؼارت ه ارزیاةی را داؿتٌ ،در کطام
ههمٌ ٍای زناىی ىؼارت ه ارزیاةی قُرت نیگیعد ه ؼایع نُضُؾات نَم ه نعتتط در ایو هؽهت ؿعح گعدد .ةعؾالهً،
نُضُؾاتیکٌ درج ضهیهٌ ؿـم ایو پعهپُزل گعدیطً اؼت ىیغ در ایو هؽهت ةگُىٌ پعاگعاف تـعیر دادً ؿُد.
ةایط گمت کٌ ىؼارت نؿهُآل در ؼعؽ نسكُل ه لؿالیت ٍا قُرت گعلتٌ ه ةٌ ؿکل ناٍُار ه یا رةؿُار گغارش دادً نیـُد ،در
زالیکٌ ارزیاةی ةـکل ؼاالىٌ ه ةؿط از تعتین پعهژً در ؼعر پیانط ه تاجیعات قُرت نیگعد .در ایو هؽهت زطاکحع  511زعف
نیتُاىیط ةيُیؽیط.
گغارش دٍی
دریو ةضؾ زنان ،ؿیًُ ه دیگع نُارد نعةُط ةٌ گغارش دٍی ؿعح دادً ؿُد .گغارؿطٍی ةا ىؼارت ه ارزیاةی پعهژً راةعٌ
نؽتسکهی داؿتٌ ه در زویوت یالتٌ ٍای ىؼارت ه ارزیاةی کييطً درج گغارؿات نیگعدد .ایيکٌ کی ٍا ةٌ چ ٌ ؿکل ،ةا کطام
ههمٌ ٍای زناىی ه ةا اؼتمادً از کطام لارنت گغارؿطٍی نیکيط ؿعح گعدد.
ؾاله ةعایو ،ةایط صاظع ىـان ؼاصت کٌ در قُرت نُدُدیت ؼیؽتم نطیعیت نؿلُناتی ) ،(MISؿضف نؽئُل پعهژً ةایط
تهام نؿ لُنات را ةعای تعتیب گغارش پعهژً ةٌ ؿکل ناٍُار داصل ایو ؼیؽتم ىهُدً ه در صتم ؼال یک گغارش نکهل را
ةيُؼیط ه ٍهچيان در اصیع پعهژً تهام نؿلُنات را ةٌ نوانات نعةُظٌ تؽلیم دٍيط .التتٌ ةٌ یاد داؿتٌ ةاؿیط کٌ ٍيگام گغارش
دٍی رةؿُار از لُرم ٍا ،رٍيهُد ٍا ه ظعزالؿهل ٍای نؿیاری هزارت اهتكاد ه نالیٌ اؼتمادً گعدد .در ایو هؽهت زطاکحع 522
زعف نیتُاىیط ةيُیؽیط.
تذغیٌ ه تسلیل پیـعلت تعتین پعهژً
ایيکٌ ةؿط از یالتٌ ٍای ىؼارت ه ارزیاةی ه در قُرت نُدُدیت نـکالت ،چگُىٌ ةٌ نـکالت راً زل ؼيذیطً نیـُد ه کی ٍا
در کطام نواظؽ زناىی نـکالت را ةعرؼی نیکيط تست ایو ؾيُان تظکع دادً ؿُد .صععات ه نـکالت از لساظ ةغرگی نیتُاىط
ةٌ دؼتٌ ٍای نضتلك توؽیم گعدد ،در ایو هؽهت نـکالت را ةٌ کتگُری ٍای نضتلمٌ تویؽم ىهُدً ه ایيکٌ کی ه چگُىٌ
نـکل زل نیگعدد تظکع دادً ؿُد .در ایو هؽهت زطاکحع  522زعف نیتُاىیط ةيُیؽیط.

نالحظات اختیاری
ةياةع تماهت در پیچیطگی ه اىطازً پعهژً ٍای اىکـالی ،ادغای پعهپُزل ٍا ىیغ تماهت نیکيط .ةعای پعهژً ٍای ةغرگ ه نقلن
ایذاب ادغا یا ةضؾ ٍای ةیـتع را نیيهایط .پعهژً ٍای زیعةيا ،پعهژً ٍای ؼاصتهاىی ه پعهژً ٍای نعةُط ةٌ اىذيیعی ةٌ اؼاس
ناٍیت ه پیچیطگی ؿان ایذاب یک ؼلؽلٌ تذغیٌ ه تسلیل ٍای تضيیکی را نیيهایط ،کٌ ةعای پعهژً ٍای صطنات ه صعیطاری
ادياس هاةل تعتین ىهی ةاؿيط .ةضؾ ٍای کٌ در پائیو ذکع گعدیطً ةیـتع ةعای پعهژً ٍای زیعةيایی ه ؿهاری از پعهژً ٍای
نـُرتی هاةل تعتین نی ةاؿط .در ایو هؽهت زطاکحع  522زعف نیتُاىیط ةيُیؽیط.
نَیا ؼاصتو ؼازٌ
اگع ىَاد یا ادارً یک نسل نـضف را اىتضاب نی ىهایط ،ةيأ الزم اؼت تا تهام نؽایل کٌ ىیاز ةٌ اصظ نُالوت رؼهی دارد
ؿياؼایی ه تكطین گعددٍ .طف آن ةعنال کعدن نـکالت نییاؿط کٌ نهکو نيذع ةٌ تاصیع در تعتین پعهژً گعدد .کُؿؾ
گعدد تا ةٌ ؼُاالت ذیل دُاب گمتٌ ؿُد0


کی نالکیت زنیو را دارا نیتاؿط؟



آیا ةاالی زنیو کطام ادؾای هدُد دارد؟



آیا کطام ادؾای ادارً ةُدن زنیو هدُد دارد.
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تقییعات ادتهاؾی
ایيکٌ ةؿط از ةهیان آنطن تقییعات ادتهاؾی در ؼازٌ نعةُظٌ ،ىیازنيطی ةٌ پعهژً چگُىٌ تقییع نیاةط ،در ایو هؽهت ؿعح
گعدد .ةعؾالهً ،تقییعات ادتهاؾی کٌ ةا ت عتین ایو پعهژً ایذاد نیگعدد ىیغ تست ایو ؾيُان تظکع ةیاةط .ةگُىٌ نحال 0ةا اؾهار
کهپلکػ رٍایـی در یکی از هالیات کم ىمُس ،ؼتب نیگعدد تا تؿطاد زیادی ىمُس در آىذا تذهؽ ىهُدً ه تواضا ةعای پعهژً
ٍای ةیـتع در ؼایع ؼکتُر ٍا ایذاد گعدد .ه یا ةا تعتین پعهژً آةعؼاىی ،صطنات آب ةعای یک نیلیُن ىمُس ایذاد گعدیطً ه
در قُرت الغایؾ ىمُس ضعهرت اؼت تا پعهژً نـاةٌ دَت ارتوا ػعلیت لؿلی تعتین گعدد .در ایو هؽهت زطاکحع 522
زعف نیتُاىیط ةيُیؽیط.

ضهایم
ضهیهٌ اهل 0چارچُب ىتایخ پعهژً
دطهل چارچُب ىتایخ نـتهل ةع ؿؾ ؼتُن ةُدً هلی تؿطاد هع ارٍا ىؼع ةٌ تؿطاد پیانطٍا ه نساقل تقییعپظیع نیتاؿيط.
ؼتُن اهل "ؿهارً" پیانطٍا ه نساقل ىهعً دٍی نیگعدد .پیانط اهل ةگُىٌ (پیانط  ) 0ه نساقل کٌ تست آن درج نیگعدد ةگُىٌ
(نسكُل  ،0.0نسكُل  0.1هفیعً) ىهعً دٍی نیگعدد.
تست ؼتُن "نواقط" اؼم تاجیع  ،پیانطٍا ه نساقل ذ کع نیگعدد .هازط اىطازً گیعی ٍع یک از اٍطاف ،پیانطٍا ه نساقل تست
ؼتُن ؿاصف درج نیگعدد .ایيکٌ نؿلُنات ةٌ ارتتاط اٍطاف ،پیانطٍا ه نساقل چگُىٌ دهؽ آهری نیگعدد تست ؼتُن
"ؿُاٍط تائیطی" تظکع نیاةط .صععات پیـتیيی ؿطً لعاً راً ٍع یک از نساقل ه یا پیانط ٍا تست ؼتُن "صععات" ه ةاالصعً
راً زل ٍای پیـيَادی دَت نتارزً ةا صععات پیـتیيی ؿطً تست ؼتُن "لعضیات/راً زل ٍا" درج نیگعدد.
در قُرت ضعهرت نیتُاىیط هعار ٍا ) (rowsةیـتع اضالٌ ىهُدً ه یا زظف ىهائیط.
ضهیهٌ دهم 0پالن تعتییوی پعهژً
لُرم پالن تعتیوی پعهژً ٍا ؿانل ؿؾ ؼتُن ةُد ً هلی تؿطاد هعارٍای آن ىؼع ةٌ پعهژً نیتُاىط کاٍؾ ه یا الغایؾ ىهایط.
تست ؼتُن "لؿالیت ٍا" پیانط ٍا ،نساقل ه لؿالیت ٍا ذکع گعدد  .تست ؼتُن "هضؿیت" چگُىگی ٍع یک از لؿالیت ٍا،
نساقل ه یا پیانط ٍا را تظکع دٍیط کٌ آیا آفاز ىگعدیطً ،در دعیان ةُدً ،تکهیل گعدیطً ه ی ا ٍم ةٌ تاصیع نُادٌ نیتاؿط .تاریش
آفاز ه صتم ،ةُددٌ تضهیيی ه نؽئُل ٍع یک از پیانط ٍا ،نساقل ه لؿالیت ٍا تست ؼتُن ٍای دهم الی ؿـم هعار نیگیعد.
در قُرت ضعهرت نیتُاىیط هعار ٍا ) (rowsةیـتع اضالٌ ىهُدً ه یا زظف ىهائیط.
ضهیهٌ ؼُم 0پالن کاری ؼاالىٌ
دطهل پالن کا ری ؼاالىٌ ؿانل پاىغدً ؼتُن ه تؿطاد از هعارٍا نیتاؿط .هعارٍا ىؼع ةٌ تؿطاد نساقل ه لؿالیت ٍا نیتُاىط
کاٍؾ هیا الغایؾ پیطا ىهایط .در ؼتُن اهل نساقل ه لؿالیت ٍا ،در ؼتُن دهم نؽئُل ٍع یک از لؿالیت ٍا ه نساقل تظکع
یاةط .تست ؼتُن ؼُم هضؿیت ٍع یک از لؿالیت ٍا ه نس اقل کٌ آیا آفاز ىگعدیطً ،در دعیان هعار دارد ،تکهیل گعدیطً اؼت
هیا ةٌ تاصیع نُادٌ نیتاؿط ذکع گعدد .در ؼتُن ٍای ةؿطی دعیان کار ٍع یک از لؿالیت ٍا ه نساقل ةا ؾالنٌ ( ) Xىـاىی
گعدد .ایو دطهل ةعای ٍع ؼال ةگُىٌ دطاگاىٌ صاىٌ پُعی نیگعدد.
ضهیهٌ چَارم 0پالن تطارکاتی
ایيکٌ هعارداد پعهژً چگُىٌ قُرت نیگیعد ،ةا اؼتمادً از ایو دطهل تُضیر نیگعدد .در قُرتیکٌ تهانی پعهژً قعف یکتار
هعارداد گعدد لوط یک هعار ه در قُرتیکٌ ةیـتع از یک هعارداد قُرت گیعد ةٌ اىطازً هعاردادٍا هعارٍای ةیـتع صاىٌ پُعی
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گعدد .نـضكات ٍع هعارداد تست ؼتُن ٍای دهم الی دٍم درج گعدیطً ه در قُرت نالزؼاتی در نُرد ٍعیک از هعارداد ٍا
نیتُان از ؼتُن آصع اؼتمادً ىهُد.
ضهیهٌ پيذم 0پالن نالی
ةا اؼتمادً از ایو دطهل ،ةُددٌ نذهُؾی پعهژً ةٌ ؼالَا ،ناً ٍای ٍعؼال ه کُدٍای ؾهطً ةُددٌ ( 11ه  ) 15توؽیم نیگعدد.
در هعارٍای کٌ ةٌ رىگ گالةی ىـاىی گعدیطً اؼت نذهُع ٍع ؼال درج نیگعدد .ىواط ( )....کٌ در پَلُی هاژً ؼال درج
گعدیطً اؼت ةا ؼال نُرد ىؼع تتطیل گعدد .ه تست ؼتُن "نذهُع" ةُددٌ نذهُؾی ٍهان ؼال ذکع گعدیطً ه تست ؼتُن
ٍای ةؿطی نتلـ نذهُؾی ةٌ ناً ٍای ؼال توؽیم ةيطی نیگعدد .ایيکٌ چٌ نتلـ ةُددٌ ٍع ؼال ه/یا ٍع ناً ؿانل کُد  11ه
 15نیگعدد ةٌ کُدٍای نعةُظٌ توؽیم ةيطی گعدد.
در قُرت نُدُدیت ؼال ٍای ةیـتع ،نیتُان کٌ هعارٍای ةیـتع اضالٌ ىهُد.
ضهیهٌ ؿـم  0نطیعیت پالن صعع
دطهل نطیعیت پالن صعع کٌ دارای ىٌُ ؼتُن نیتاؿط ىـان دٍيطً صععاتیؽت کٌ لعاراً لؿالیت ٍای یک پعهژً نیتاؿط.
تهانی صععات در ؼتُن اهل لؽت گعدیطً ،اىطازً تاجیعات صععات در ؼتُن دهم الی چَارم ه ایيکٌ ازتهال ةعهز صعع ةٌ چٌ
اىطازً نیتاؿط ظی ؼتُن پيذم الی ٍمتم ذکع گعدد .راً زل ٍا دَت دلُگیعی از ةعهز ٍعیک از صععات تست ؼتُن
"اهطانات" ذکع گع دیطً ه در ؼتُن اصیع ةیان گعدد کٌ دَت دلُگیعی از ةعهز نـکل ه ىؼارت از آن کی نؽئُل نیتاؿط.
پایان
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