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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
زنجان   استان  آموزش عمومی بخش  توسعه راهبردی   ارزشیابی ربانهم اپیش و   سند »  عنوان   با رو  پیش   زگارش   
ربانهم بخش  تدوین    رد راهنما و   از ازلامات یكی    بعنوان  باشد هک  رد ربانهم ششم توسعه استان نیز  می تواند می«  49-0941

 زمبور 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  كویات و مرور سند راهبردی توسعه بخش آموزش عمومی فصل اول:

 

 مقدمه -1-1

زیر  ، عناوی  آموزش عمومیدر ای  فصل به منظور آشنایی با كویات و سااتار برنامه توسعه بخش 

 .اند مورد بحث قرار گرفته

، آمدوزش عمدومی  ، كویات سند توسعه بخش آموزش عمومیتجزیه و تحویل وضعیت موجود بخش 

 .تجزیه و تحویل ذینفعان و گروههای هدف برنامه، مدل شنااتی برنامه و تعریف واژه های كویدی

 

 يتحليل يضع موجود بخش آموزش عمومي تجزنه -1-2

كیودومتر مربدع    30119است. وسعت استان برابر  قرار گرفته فالت ایراناستان زنجان در شمالغرب 

نفر است كه  0106199اساس آاری  آمار  جمعیت استان بر شود. كل كشور را شامل می درصد از 9/0كه 

نفدر را   614043و  انزند را نفر از كل جمعیدت اسدتان    615693تعداد  باشد. كل جمعیت كشور می از 9/0

  .دهند مردان تشکیل می

گیری اولی   شروع گردیده است. در شکل هد . ش 0311آموزش و پرورش رسمی در زنجان از سال 

در كنار سایر مردم شدهر نقدش بسدزایی    روحانیون و روشنفکران  ،ن محویمسؤوالمدارس رسمی زنجان 

اولی  نماینده  عنوان بهوشی  یت آقای محمدعوی فرهمسؤولداشتند. اولی  اداره آموزش و پرورش زنجان با 

 وزارت فرهنگ در محل دبستان اسعدیه در زمان حاكمیت اسعدالدوله ذوالفقاری آغاز به كار نمود.

 آمدوزان از كدل داندش    9/0دانش آمدوز كده )   نفر 011116در مجموع  0940-43 یویتحص سالدر 

هدای مختودف تحصدیوی مشدغول بده       كدالس در دوره  3935آموزشگاه و  3005باشد( در قالب  كشور می

 سدال در اید    .درصد كاهش داشته اسدت  5/0آموزان نسبت به سال گذشته  تعداد دانش اند. بودهتحصیل 

درصدد در دوره   34د در دوره راهنمدایی و  درصد  05آمدوزان در دوره ابتددایی    درصدد داندش   61ی ویتحص

آمدوزان   درصد بوده است. از كدل داندش   6دبستانی   آموزان پیش اند. سهم دانش كرده تحصیل میمتوسطه 

 .باشند یمدرصد مدارس استان در مناطق شهری  13و  بودهدرصد داتر  91درصد پسر و  69

جموه قانون اساسی و قوانی  موضوعه آموزش و پرورش به موجب مفاد مصرح در قوانی  مختوف از 

  و عمومی، وظیفه تعویم و تربیت فرزندان ای  مرز و بوم را بر عهده داشته و در ای  زمینه قدمت و پیشینه

وزارت  یها تیتحقق اهداف و مأمور جهت عمومی در پرورش بخش آموزش و میان ای  در و دارد طوالنی

هدای انسدانی،    وری سرمایه بهره ارتقایآموزش و پرورش با اقداماتی همچون گسترش دانش و مهارت و 

آموزشی، تدالش در جهدت تبیدی  و اسدتحکام      یها كمی و كیفی آموزش عمومی و بهبود شااص  توسعه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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اجتمداعی و  های مشروع، تالش در جهت تحقق عددالت   ساالری دینی و نهادینه كردن آزادی مبانی مردم

مندابع    یهدای مردمدی و تدأم    های برابر آموزشی و نیز افزایش هرچه بیشتر مشاركت دسترسی به فرصت

 نماید. ساله كشور انجام وظیفه می 31انداز  مالی و تجهیز منابع جدید، در راستای تحقق اهداف چشم

 

 كليات نند برنامه راهبردی تونعه بخش آموزش عمومي انتان زنجان -1-3

معاونت برنامه ریزی استان زنجان اداره كدل   09/5/0933مورخ  119/63/91نامه شماره  اساس بر 

اداره كل آمدوزش  )دستگاه اصوی متولی بخش آموزش عمومی  عنوان بهاستان زنجان  پرورش وآموزش 

به تهیه سند  نسبت دیگردظف ؤم (همکار های دستگاه عنوان بهكل ارشاد اسالمی  اداره وای  حرفه وفنی 

ای  راستا ضدم  حودور در جوسدات     در دینمابرنامه راهبردی بخش آموزش عمومی استان زنجان اقدام 

 وی همکدار  هدا  دسدتگاه جوسات كارگروه مربوطه با حوور نماینددگان   ،توجیهی تدوی  سند در استانداری

ی كدالن  هدا  شدااص  تشکیل شدده،  هجوس 04در  .و پرورش تشکیل گردید امورش كلاداره  كارشناسان

راهبردهدای بخدش ،    تدوی  مسائل اسدتراتژیک،  ،دیتهد وفرصت  چشم انداز، نقاط ضعف و قوت، بخش،

سدند پدس از ارائده      ید ا ؛دندیگردل منابع اعتباری تهیه و تنظیم وی بخش و جدها پروژهبرنامه ،طرح و 

بده تصدویب    91/6/41مورخ  در نهایت در ،در استانداری و ارائه در كمیته توفیق ربط یذاولیه در كارگروه 

 رسید . ریزی و توسعه استان شورای برنامه

 انداز تونعه آموزش عمومي  چشم -1-3-1

به اداوند متعال، در راستای تحقق چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران، اسدتان   توكل با

در ارتباط با بخش آموزش عمومی، به استانی پیشرو و الگدویی مناسدب بدرای     0949 زنجان در افق سال

ی كویدی توسعه در ای  بخش، گوی سبقت از ها شااصتبدیل اواهد شد و به گواه  ها استانتوسعه سایر 

 وی اصیل اسالمی، فرهنگی، سدخت كوشدی   ها ارزشبا اتکا بر  .بود اواهدی دیگر را ها استانبسیاری از 

پوشش تحصیوی،  ارتقاامر، تالش در جهت  نمسؤوالاستان و االقیت و تدبیر  فیشر ومردم نجیب  هاراد

 و عودم یی توانمندد در  ها انسانی و اطالعات نوی ، تربیت فناور بای امکانات و تجهیزات متناسب ریبکارگ

در  درصدد  3/39 سداله و بداالتر از   5 دانش با فوایل ااالقی و اجتماعی و افزایش نرخ باسوادی جمعیدت 

برنامده   انید پا درسال آینده، دورنمای مورد انتظار توسعه بخش  6 به میانگی  كشوری در0933-34سال 

 .بود اواهدپنجم 

 



 5  كویات و مرور سند راهبردی توسعه بخش آموزش عمومی فصل اول:

 

 ی كليدی تونعه آموزش عمومي ها شاخص -1-3-2

هدای كویددی توسدعه بدر      اهداف كالن توسعه بخش آموزش عمومی استان زنجان در قالب شااص

بینی در سدال پایدانی برنامده بده شدرح جددول ذیدل         اساس وضعیت موجود شااص در سال پایه و پیش

 .باشد یم

 

 ی كليدیها شاخصاهداف تونعه بخش آموزش عمومي در قالب  -1-2-3-1جديل 

 توسعههایی كویدی  شااص ردیف
واحد 
اندازه 
 گیری

 وضعیت سال پایه
پیش بینی 

 مقدار سال 0949سال 

 9/30 9/31 0933-34 نفر نسبت دانش آموز به معوم )بخش دولتی( 0

3 
سهم دانش آموزان مهارتی از كل دانش 
 آموزان دوم و سوم متوسطه )بدون بزرگ

 سال،راه دور و غیرانتفاعی(
 95 9/95 0933-34 درصد

 3/39 0933-34 درصد ساله و باالتر 5باسوادی جمعیت  نرخ 9
میانگی  
 كشوری

9 
ضریب بهره برداری از كالس )بخش 

 دولتی(
 3/011 3/003 0933-34 درصد

6 
سهم دانش آموزان غیرانتفاعی از كل دانش 

 آموزان
 6/1 0/9 0933-34 درصد

 56/44 93/44 0933-34 درصد پوشش تحصیوی واقعی )دوره ابتدایی( 5

 49 31/34 0933-34 درصد پوشش تحصیوی واقعی )دوره راهنمایی( 1

 65/11 51/50 0933-34 درصد (پوشش تحصیوی واقعی )دوره متوسطه 3

 55/1 55/5 0933-34 ساعت نرخ آموزش جمعیت فعال 4

 _ 33/95 0933-34 درصد پذیرفته شدگان آزمون سراسری 01

 

 های تونعه آموزش عمومي  ي پريژه ها طرح ها، برنامهراهبردها  ،  -1-3-3

 شدده  لیتشدک  پدروژه  396و  طرح 41 ، برنامه 63  راهبرد ، 09 از عمومی آموزش بخش توسعه برنامه 

 و  هدا  طدرح و تعدداد  عمدومی  برنامده راهبدردی توسدعه آمدوزش      بینی شده در سند های پیش برنامه. تاس

 .باشند یمپروژه های ذیل هركدام به شرح زیر 
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 9 ،برنامه 9راهبرد دسترسی افراد واجب التعویم به آموزش رایگان و برابری جنسیتی متشکل از  -0

 .پروژه 06طرح و 

ی نهوت سوادآموزی( متشکل ها كالس دركننده  ساله )شركت 01-94 وادانسیب پوشش راهبرد -3

 پروژه. 5طرح و  3 برنامه 3 از

 0های فنی و حرفه ای، كاردانش و هنری متشکل از دسترسی فراگیران به آموزش توسعه راهبرد -9

 .پروژه 6طرح و  0 ،برنامه

 3متشکل از  استان در موجود یها تیظرف اساس بر یمهارت یها آموزش گسترشراهبرد  -9

  .پروژه 09طرح و  1، برنامه

 31طرح و  03، برنامه 3متشکل از  آموزان دانش در یزندگ یها مهارت جیترو و تیتقوراهبرد  -6

 .پروژه 

 4، برنامه 4 ی اعتقادی، فرهنگی و عومی در دانش آموزان متشکل ازها یتوانمندی ارتقاراهبرد  -5

  .پروژه 39طرح و 

 0، برنامه 0 متشکل از استاندارد یهنر و یفرهنگ ی،آموزش یفواها جادیا و گسترشبرنامه  -1

 پروژه  4طرح و 

 .پروژه 9طرح و 3 ،برنامه 0 ی و استفاده بهینه از فواهای موجود متشکل ازبهساز راهبرد -3

كارگیری آنها در آموزش متشکل  بهبود به تجهیزات آموزشی و كمک آموزشی و گسترش راهبرد-4

 .پروژه 59 طرح و 39، برنامه 09 از

 .پروژه 91 طرح و 01، برنامه 5 ای معومان متشکل از های حرفه مهارت ءارتقا راهبرد -01

 9 ،برنامه 3متشکل از  و تقویت سهم مشاركت بخش اصوصی در امر آموزش توسعه راهبرد -00

 .پروژه 01 طرح و

 .پروژه 00طرح و  6 ،برنامه 3 متشکل از پرورش و مشاركت مردم در امر آموزش تیتقو راهبرد -03

 .پروژه 09طرح و  5 ،برنامه 9 اثربخشی نیروی انسانی متشکل از شیافزا راهبرد -09

 .پروژه 01طرح و  6 ،برنامه 9 كارگیری مطووب نیروی انسانی متشکل از به شیافزا راهبرد -09

به تفکیک موضوعات  آموزش عمومیبرای توسعه بخش  موردنظردر جدول زیر راهبردهای 

ه دو رقم اول ك شده دادهی ااتصاص چهاررقماستراتژیک آورده شده است. به هر راهبرد یک كد شناسایی 

 .باشد یمآن بیانگر كد بخش و دو رقم بعدی بیانگر شماره راهبرد 



 7  كویات و مرور سند راهبردی توسعه بخش آموزش عمومی فصل اول:

 

انتان زنجان بر اناس  آموزش عموميراهبردهای تونعه بخش  -1 -3-3-1 جديل

 شده موضوعات انتراتژنک شناناني

 راهبردها كد موضوع استراتژیک ردیف

0 
آموزش برای همه )تا پایان 

 دوره متوسطه(

0910 
كودكان واجب التعویم بده آمدوزش و پدرورش    دسترسی 

 رایگان و برابری جنسیتی

0913 
سداله( شدركت كنندده در     94تا  01سوادان) پوشش بی
 های نهوت سوادآموزی كالس

3 
های فنی و حرفه ای،  آموزش

 كاردانش و هنری

0919 
 هددای فنددی و  توسددعه دسترسددی فراگیددران بدده آمددوزش

 حرفه ای، كاردانش و هنری 

0919 
هدای   های مهارتی بدر اسداس ظرفیدت    گسترش آموزش
 موجود در استان

 دانش آموز توانمند 9

 هایی زندگی در دانش آموزان تقویت و ترویج مهارت 0916

0915 
سطح توانمندی اعتقدادی ،فرهنگدی و عومدی در     ارتقاء

 دانش آموزان

9 
فواهای آموزشی،فرهنگی و 

 هنری

0911 
آموزشی، فرهنگی و هنری و گسترش و ایجاد فواهای 

 ورزشی استاندارد

 بهسازی و استفاده بهینه از فواهای موجود 0913

 كیفیت آموزش 6
0914 

بهبدود   گسترش تجهیزات آموزشی و كمک آموزشدی و 
 ها در آموزش كارگیری آن به

 های حرفه ای معومان مهارت ارتقاء 0901

5 
مشاركت مردم و بخش 

 غیردولتی

0900 
و تقویت سهم مشاركت بخش اصوصی در امدر  توسعه 
 آموزش

 تقویت مشاركت مردم در امر آموزش و پرورش 0903

 منابع انسانی 1
 افزایش اثربخشی نیروی انسانی 0909

 كارگیری مطووب نیروی انسانی افزایش به 0909
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 ی هدف برنامه تونعه آموزش عمومي ها گريهتحليل ذننفعان ي  ي  تجزنه -1-4

 انتان زنجان

 ذننفعان كليدی برنامه  -1-4-1

 :0باشند یمآموزش عمومی به شرح ذیل بخش ذینفعان كویدی برنامه توسعه 

 وزارت آموزش و پرورش .0

 اداره كل آموزش و پرورش استان زنجان .3

 مدارس دولتی .9

 های استان زنجان استانداری و فرمانداری .9

 اداره كل نوسازی و تجهیز مدارس استان .6

 فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اداره كل .5

 نوجوانان وكانون پرورش كودكان  .1

 مجمع ایری  مدرسه ساز .3

 نهوت سواد آموزی .4

 )سازمان دانش آموزی، ...( آموزان دانش یاسالمهای اتحادیه انجم  .01

 های عومی آزادمدارس غیر انتفاعی و آموزشگاه .00

 اداره كل آموزش فنی و حرفه ای  .03

 انجم  اولیا و مربیان .09

 های گروهی )صدا و سیما، ...(رسانه .09

 پردیس دانشگاه فرهنگیان .06

 و مراكز آموزش عالی  ها دانشگاه. .05

 

 

 

 

                                                           
آنها  و نتایجبخش هایی هستند كه از فرآیند اجرای برنامه توسعه  تشکل و ها، نهادها ها، سازمان كویه افراد، گروه، منظور از ذینفعان  -0

 .گذارند پذیرند یا بر آن اثر می اثر می مستقیماً
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 1فی هدها گريهيتحليل  تجزنه -2 -1-4

 :باشند یمبه شرح زیر  آموزش عمومیبخش ی جمعیتی هدف برنامه توسعه ها رگروهیز

 .شوند یمسالگی  1جمعیت داتران و پسران واجب التعویم كه وارد س   -1

 دانش آموزان شاغل به تحصیل -2

 ساله 5-94 سوادیبافراد  -3

 ای، مهارتی و هنرهای فنی و حرفهمتقاضیان بخش آموزش -4

 نساال بزرگمتقاضیان بخش آموزش  -5

 كاركنان اداری و آموزشی آموزش و پرورش استان -6

 والدی  -7

 های دانشگاه فرهنگیاندانشجویان شاغل به تحصیل در پردیس -8

 

 

                                                           
متمركزشده و انتظار  آنها ارائه ادمات بربخش های اصوی برنامه توسعه  جمعیتی كه اهداف، راهبردها و برنامه های كویه زیرگروه -0
 ایجاد نماید. ای های توسعه شااص دنظر تغییراتی در وضعیت آنان از منظر بهبودرود دریافت ادمات مور می
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 رنامه تونعه آموزش عمومي انتان زنجانمدل شناختي ب -1-5

 مدل شناختي برنامه راهبردی تونعه بخش آموزش عمومي انتان زنجان -1-5-1نمودار 

(44-1341) 

                                                            )  -    (                         CIPP
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 فص  دوم 
 عمومیبخش آموزش   سند اپیش و ارزشیابی ربانهم توسعه
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 مقدمه  -2-1

 فراهم ساات  اطالعات توصیفی و یند تعیی  كردن، بدست آوردن وآفر ارزشیابی عبارت است از

گیری، ادمت به   هدایت تصمیم به منظور ،نتایج مطووبیت هدفها، طرح، اجرا و مورد ارزش و قواوتی در

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

اواهد در آن  ای كه می یک برنامه یعنی در؛ تواند ایوی گسترده باشد  میدان عمل ارزشیابی می 

هدف اساسی ارزشیابی تولید  یند و برونداد را ارزیابی كرد.رآتوان زمینه، درونداد، ف می، تغییرات ایجاد شود 

اگر ای  اطالعات قابل استفاده نباشد ویا  ؛ یرداطالعاتی است كه مورد استفاده تصمیم گیرندگان قرار گ

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

 )موقعیت یا هر نظام دارای چهار عامل بافت. ها كاربرد دارد نظام ها و  در سیستم ی سیپالگو

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

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

شود كه در مدل تغییر یافتۀ  نشان داده می CIPP ای آن كومه مخفف مفاهیم هسته الگوی سیپ با

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

های تکوینی و پایانی  شیابیزهدایت ار ی ویفراگیر برای راهنما وسیع و كامل، چارچوب یک مدل ای 

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

در موارد  و دارد ای گسترده عمل میدان شود. می بسته بکار مدت كوتاه و بوندمدت های دوره در كوچک و بزرگ

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

چیزی اثبات  عزم اصوی مدل استدالل و مقصود وباشد.  می تمركز مدل سیپ روی اصالح وبهبود

 گیران و دار برای كمک به تصمیم هدف مدل سیپ فعالیتی جهت. بهبود آن است  بوکه اصالح و ؛نیست

همچنی  . باشد برانگیخت  تالشها برای تحکیم، تقویت و یا اصالح برنامۀ در حال انجام می ذینفعان و

 منابع، وقت و گیرد و فعالیتهایی كه برای اهداف غیر ضروری انجام می كند به توقف تالشها و كمک می

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

كمک ای  الگو، ابتدا وضعیت موجود و وضعیت مطووب، محیط  بطور كوی برای ارزیابی یک نظام با

روشهای  سپس راهبردهای برنامه و. تا كیفیت هدفهای آن مشخص شود شود زمینه آن سنجیده می و

سپس دربارۀ چگونگی اجرای فعالیتها . گیرد ردها جهت تحقق هدفها مورد قواوت قرار میی راهبیاجرا

ایت ددر نه و ه اندازه در دستیابی به هدفها مؤثر هستنددچ فعالیتها تا مشخص شود تا شود یدقواوت م
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در جهت های اجرایی تا چه اندازه  طرح ها و مشخص شود كه برنامه شود تا بروندادهای نظام ارزیابی می

 .اند اثربخشی داشته ثر بوده وؤبرآوردن هدفها م

، از ای  مدل به منظور تدوی  سند پایش و ارزشیابی برنامه های  با توجه به جامعیت مدل سیپ

 راهبردی توسعه استفاده گردید.

 

اهداف نهاني نند پانش ي ارزشيابي برنامه راهبردی تونعه آموزش عمومي  -2-2

 انتان زنجان

 برنامه توسعه بخش آموزش عمومی عبارت است از: هایی از سند پایش و ارزشیابیاهداف ن

هدای در حدال اجدرا و ارزشدیابی      هدا و فعالیدت   ایجاد سندی راهنما برای پدایش كویده پدروژه    -

 ؛ برنامه راهبردی توسعه آموزش عمومی استان دستاوردهای

منظدور اادذ    گدذاران بده   و سیاستمنظور كمک به برنامه ریزان  ارائه اطالعات مفید و مؤثر به -

 ؛ تر و مبتنی بر شواهد تصمیمات صحیح

شدده اجدرای برنامده     بینی كشف و شناسایی زود هنگام هرگونه انحراف از اهداف و روند پیش -

 ؛ منظور انجام اقدامات اصالحی به

 .یافتگی استان زنجان تعیی  ارزش كوی برنامه و تأثیر آن بر روند توسعه -

 

تصاصي نند پانش ي ارزشيابي برنامه راهبردی تونعه آموزش اهداف اخ -2-3

 عمومي انتان زنجان

اهداف ااتصاصی سند پایش و ارزشیابی برنامه توسعه آموزش  ،در راستای تحقق اهداف فوق

 :باشند یمبه شرح زیر  نعمومی استان زنجا

 ؛ نیازهای پایه آموزش عمومی در استان زنجان تعیی  و ارزیابی -

 های كویدی برنامه توسعه آموزش عمومی استان  تعیی  میزان تطابق اهداف كالن و شااص -

 ؛ زنجان در پاسخ به نیازهای پایه آموزش عمومی استان

 های برنامه با مقایسه در زنجان آموزش عمومی استان توسعه برنامه های قوت و ضعف تعیی  -

 ؛ ها استان و سایر استان قبوی
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 به پاسخ در زنجان آموزش عمومی استان توسعه برنامه راهبردهایتعیی  میزان كفایت  -

  ؛ادمات به آنان دسترسی میزان و هدف گروه نیازهای

 شده در برنامه توسعه بینی های پیش ها و پروژه ها، طرح تعیی  وضعیت و روند تحقق برنامه -

 ؛ شده با توجه به منابع فراهم زنجان استان آموزش عمومی

 ؛ زنجان آموزش عمومی استان های كویدی برنامه توسعه تحقق شااصتعیی  میزان  -

میزان فراهم بودن  بر اساس زنجان آموزش عمومی استان های برنامه توسعه ارزیابی اروجی -

(Availability( دسترسی ،)Accessibilityكمیت و كیفیت ادمات ارائه ،)   شده، میزان

 .وری و پایداری بهره (،Cost -efficiencyرضایت، هزینه كارآیی )

 

 راهنمای ارزشيابي تنؤياال -2-4

 ایندهای برنامه،آارزشیابی در چهار قمست ارزشیابی زمینه ، ارزشیابی نهاده ، ارزشیابی فر تسؤواال

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

 ارزشيابي زمينه االتينؤ -2-4-1

 اند؟ تحویل شده و  اوبی شناسایی و تجزیه  به و كیفی( كمی )تركیب برنامه هدف های آیا گروه -

آیا نیازهای بخش آموزش عمومی استان زنجان در برنامه راهبردی توسعه بخش آموزش  -

 شده است؟  اوبی دیده  عمومی به

چه اندازه با نیازها و امکانات اهداف و رویکردهای برنامه توسعه بخش آموزش عمومی تا  -

 بالقوه موجود متناسب است؟

شده بخش آموزش  با نیازهای شنااته آیا اهداف كالن برنامه توسعه بخش آموزش عمومی -

 باشد؟ عمومی در جامعه متناسب می

 های هدف( به )تركیب كمی و كیفی گروه آیا نیازهای آینده بخش آموزش عمومی استان -

 اند؟ شده  بینی اوبی پیش 

 های برنامه ارزشيابي نهاده تنؤياال -2-4-2

 باشند؟ مناسب می شده برای بخش آموزش عمومی آیا موضوعات استراتژیک شناسایی -

 های عمویاتی برنامه توسعه بخش آموزش عمومی استان در ارتباط با راهبردها و برنامهآیل  -

 های كالن موی همسو و هماهنگ هستند؟ سیاست
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برنامه توسعه بخش آموزش عمومی استان در مقایسه با  های عمویاتی راهبردها و برنامه  -

 دار است؟رهایی براو ها، از چه ضعف و قوت های قبوی / برنامه سایر استان برنامه

شده برای توسعه بخش آموزش عمومی كفایت الزم در پاسخگویی به  آیا راهبردهای طراحی -

 ؟دارند شده را نیازهای مشخص

شده متناسب با راهبردهای برنامه توسعه بخش  های طراحی ها و پروژه ها، طرح آیا برنامه -

 باشند؟ می آموزش عمومی

كفایت  های توسعه بخش آموزش عمومی شده، برای اجرای برنامه  آیا بودجه موردنیاز / فراهم -

 دارد؟

 های برنامهفرآنندارزشيابي  -2-4-3

 اند؟ شده شده اجرا زمانی تعیی  چهارچوب در عمومی آموزش بخشهای برنامه توسعه  آیا پروژه -

 ؟ اند شده اجرا شده های برنامه توسعه بخش آموزش عمومی در حجم تعیی  آیا پروژه -

های برنامه توسعه بخش آموزش عمومی كیفیت و استانداردهای الزم  آیا در اجرای پروژه -

 ؟ اند رعایت شده

به حد كافی و متناسب با  امه توسعه بخش آموزش عمومینیاز برن آیا نیروی انسانی مورد -

 ؟ شود نیازها تأمی  می

نیاز برنامه توسعه بخش آموزش عمومی از كفایت و شایستگی كافی  آیا نیروی انسانی مورد -

 ؟ باشند براوردار می

 ی هدف برنامهها گريهی مند بهرهارزشيابي ميزان  -2-4-4

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

 ؟ (فی هدها گروهامکان استفاده از ادمات توسط 

 ؟ (ت)میزان استفاده از ادما اند داشتهی هدف دسترسی كافی به ادمات ها گروهآیا  -

 ؟ باشد یم قبول قابلدر حد  شده ارائهآیا كمیت و كیفیت ادمات  -

، شده ارائه/  شده فراهمادمات  فیك و كم ازی هدف و ذینفعان كویدی ها گروهمیزان رضایت  -

 ؟ چقدر است

 ؟ است صرفه به مقرونیی كارآ –ازنظر هزینه  شده، ارائه/  شده فراهمادمات  ایآ -
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  برنامه اثربخشي زانيم يابيارزش -2-4-5

در قالب شااصهای كویدی بخشی )شااصهای  آموزش عمومیعه بخش داجرای برنامه توس -

ثیری بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جامعه در بوند مدت داشته أاثربخشی( چه ت

 ؟ است

 ؟ ثیرات چگونه استأمیزان پایداری ای  ت -

در گسترش عدالت اجتماعی و اقتصادی  آموزش عمومیمیزان موفقیت برنامه توسعه بخش  -

 ؟  و دسترسی ( چگونه است )در قالب شااصهای فراهمی

 چگونه است ؟ آموزش عمومیبرنامه توسعه بخش  اثربخشی -هزینه  -

عوارض و پیامدهای نااواسته و منفی داشته  آموزش عمومیآیا اجرای برنامه توسعه بخش  -

 ؟ است

 

راهبردهای پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه بخش آموزش عمومي انتان  -2-5

 زنجان

 ؛ ها آوری داده ابزارهای منظم و یکنواات جمع ایجاد و توسعه -

گذاری و  طراحی سیستم جریان داده از نقطه ارائه ادمت به مراكز و سطوح باالتر سیاست -

 ؛ ریزی برنامه

 ؛های همکار ها بی  دستگاه یتمسؤولها و  های جریان اطالعات، نقش هماهنگ كردن كانال -

 كارهای اصالحی در ا مدیران برای ایجادحال اجرا و هماهنگی ب های در پیگیری فعالیت -

 ؛ صورت لزوم

 و  تجزیه گردآوری، مقایسه، فرآوری و منظور های شفاف پایش و ارزشیابی بهفرآیندطراحی  -

 ؛ ها داده مند و تفسیر تحویل نظام

پایایی، كامل بودن،  توسعه یک مکانیسم كنترل كیفیت اطالعات برای اطمینان از روایی، -

 ؛ بودن اطالعات روز مرتبط و به

 بر روند اجرای برنامه توسعه بخش آموزش عمومی استان ایجاد و تقویت سااتارهای نظارتی -

 ؛زنجان
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 ؛توانمندسازی مجریان و متصدیان اصوی برنامه توسعه بخش آموزش عمومی استان زنجان -

 ؛های پایش و ارزشیابی منظور طراحی، هدایت و اجرای برنامه به

 ؛اصوی پایش پیشرفت برنامه در محورهای مهم اجرایی های شااصتعریف فهرستی از  -

 ؛تحقق اهداف برنامه اصوی ارزشیابی های تعریف فهرستی از شااص -

 ؛یک از ذینفعان در برنامه سازی نقش هر شفاف -

 ؛برای مشاركت در پایش و ارزشیابی برنامه تقویت ظرفیت تمامی شركای برنامه -

العاتی ارزشیابی برنامه توسعه بخش آموزش عمومی های مط طرح تهیه فهرست و مشخصات -

 ؛های پژوهشی مرتبط استان زنجان و اعالم اولویت

آمده از اجرای برنامه، مابی  ذینفعان  دست تشریح نوع و نحوه توزیع اطالعات كویدی به -

 .حقوقی و عامه مردم ،های حقیقی كویدی، شخصیت

 

 دامنه شمول نند پانش ي ارزشيابي -2-6

ی مرتبط با سند توسعه بخش آموزش ها تیفعالمحدوده شمول برنامه پایش و ارزشیابی، تمام 

ی اصوی متولی بخش ها دستگاهیی كه توسط ها تیفعالو  ها پروژهتمام  لذا باشد؛ یمعمومی استان زنجان 

ش عمومی های همکار در ارتباط با به اجرا گذاردن سند توسعه بخش آموز آموزش عمومی و سایر دستگاه

 .رندیگ یمدر حیطه ای  برنامه پایش و ارزشیابی قرار  ،ردیگ یماستان صورت 

 

 ی مورد انتظار از اجرای برنامه پانش ي ارزشيابيها يخريج -2-7

 ؛ای و باكیفیت باال توسط سطوح نظارتی و اجرایی برنامه منظم دوره یها گزارش -

 ؛پایش و ارزشیابی و پاسخگویی تعهد به فرهنگ -

 ؛ها داده وجود آمدن یک نظام حفظ و نگهداری و همچنی  پایگاه جامعبه  -

هایی كه تبدیل به  به وجود آمدن یک طرح راهبردی برای نحوه انتشار و بکارگیری داده -

 ؛اند اطالعات شده

چنی  اطالعات مابی  ذینفعان در سطوح مختوف اجرای  ها و هم جریان و چراش مناسب داده -

 ؛واحدهای زیر مجموعه برنامه و ارائه بازاورهای منظم و مفید به 

 .ها و ارزشیابی سیستماتیک برنامه وجود طرحی برای انجام پژوهش -
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 ی كليدی پانش ي ارزشيابي ها ياژهتعرنف  -2-8

ی هدف برنامه راهبردی قبدل از اعمدال   ها گروهوضعیت اولیه بخش آموزش عمومی و  :هنپا مقدار

 ...وتوانمندی  ،نوع رفتار ،نگرش ،مدااالت و راهبردها از قبیل میزان آگاهی

و بازدیددها و یدا    ها یبررسها، نتایج  در قالب گزارش مشاهده قابلگروهی از اطالعات  :ها دادهمنبع 

 .باشند یم استفاده قابلی برنامه ها شااصمنظور محاسبه  هستند كه به ها دادهسایر اشکال ثبت 

منظور  در طول اجرای برنامه به شده ثبتو  آمده دست بهقواوتی است مبتنی بر اطالعات  :ارزشيابي

 و ارزش آن برنامه راهبردی توسعه بخش آموزش عمومی ریتأثتعیی  میزان 

یک مطالعه راندم اسدت كده بدرای حصدول      : خدمات ارائهبررني مبتني بر مراكز ي نهادهای 

و داشدت    ادمات مربوط به بخدش آمدوزش عمدومی    دهنده ارائهی ها سازماناطمینان از آمادگی مراكز و 

لیسدت بازدیدد،    . ای  بررسی معموالً بر اساس تهیه یک چکشود یمهای الزم انجام  امکانات و زیرساات

 .شود یمهای ارائه ادمات انجام فرآیندو مشاهده عموی  تادماكنندگان  مصاحبه با كاركنان و دریافت

 ای بخدش آمدوزش عمدومی    امکان تعمیم نتایج و اطالعات ناشی از مطالعده نمونده   پذنری: تعميم

 .زنجان نهای بخش آموزش عمومی استافرآیندكل  به

ارزیدابی   ،گیدری پایدا و روای میدزان پیشدرفت     یک متغیر كمی یا كیفی كه امکان انددازه  شاخص:

 كند. ها را ایجاد می عموکرد و تغییرات ناشی از مدااوه

هدای در حدال اجدرا و مندابع      و برنامه ها پروژهردیابی و گزارشدهی جاری اطالعات در مورد  پانش:

پایش یعنی سدنجش   ،دیگر  عبارتی به ؛ مدت و اثرات نهایی آنها نتایج میان ،های موردنظر اروجی ،ورودی

های در دست اجرا. هدف از پایش تعیی  میزان پیشرفت مقطعی و شناسایی  و منظم فعالیتمداوم، روزمره 

 . موارد انحراف از برنامه در زمان اجراست

هدای   برنامده، اروجدی   های )ورودیهای  چهار سطح از شااص زنجيره نتانج پانش ي ارزشيابي:

همددیگر زنجیدره نتدایج مدورد انتظدار از       مدت و بوندمدت( برنامه هستند كه در ارتباط با میان ،مدت كوتاه

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

. باشدند  یمد نیداز   های برنامده مدورد   و فعالیت ها پروژهمنظور اجرای  منابعی هستند كه به ها: يريدی

نیداز از   وسایط نقویه و سایر اشکال مورد ،ها زیرساات ،تداركات ،توانند شامل افراد، تجهیزات یها م ورودی

 روند. از منابع به شمار می یها نیز جزی منابع باشند. بودجه موردنیاز برای اجرای فعالیت
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ورت صد  شده هستند كه معموالً با مقدادیر كمدی بده    های انجام نتایج آنی فعالیت مدت: نتانج كوتاه

 . شوند صورت جداگانه بیان می مدت برای هر فعالیت به های كوتاه شوند. اروجی مطوق یا نسبی بیان می

مددت آن چیدزی    . نتایج میان مدت ناشی از یک یا چند فعالیت هستند نتایج میان مدت: نتانج ميان

گیدری نتدایج    بدرای انددازه   نتیجه ارائه ادمات معینی اتفاق بیافتندد. معمدوالً   رود در هستند كه انتظار می

 های مطالعاتی انجام داد. مدت باید طرح میان

. نتیجه نهایی معموالً به  رود نتیجه نهایی است كه از اجرای یک برنامه انتظار می نتانج بلندمدت:

 اهداف نهایی و كوی برنامه داللت دارد.

تدر   هدای زمدانی كوتداه    تدر بدا دوره   تر به اهداف كوچدک  بندی اهداف بوندمدت تقسیم هدف نشانه:

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

های موردنظر برای محاسبه  اولی  جاهایی هستند كه داده ،ادمات ها و مراكز ارائه مکان منبع داده:

های معی  چاپی یا  مات ممک  است بر روی فرمهای ارائه اد شوند. ثبت داده ها ثبت می ها در آن شااص

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

 ه اددمات یدا كاالهدایی كده بدر مبندای      ئد عبارت است از طراحدی و ارا  (:Availabilityفراهمي )

 ه دارد.ئارا جمعیت یا گروههای هدف معی  قابویت استانداردها یا معیارهای پذیرفته شده برای عموم

عبارت اسدت از بکدارگیری و یدا بهدره منددی واقعدی از اددمات یدا          (:Accesibilityدنترني )

است كه برای عموم جمعیت یا گروههای هدف معی  فراهم گردیدده اسدت. عویدرغم فراهمدی      كاالهایی

مدوانعی از قبیدل عوامدل اجتمداعی ، فرهنگدی و      یک كاال و یا ادمت ، دسترسی ممک  است بده دلیدل   

نگرش و رفتدار جمعیدت یدا گروههدای هددف دچدار        اقتصادی و حتی موقعیت زمانی و مکانی و آگاهی ،

 محدودیت گردد. 

ادمات یا كاالهدای ارایده شدده بدا اسدتانداردهای       میزان تطابق ویژگیها یا مشخصه های كيفيت:

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

میزان اشنودی مشتریان و گروههای هدف از كم و كیف ادمت یا كاالی مورد اسدتفاده   رضانت:

 می باشد.

كارایی یک مفهوم اقتصادی بوده و به معنی هزینه صرف شدده بدازای    –هزینه  كارآني : –هزننه 

 هدف می باشد. ه شده به جمعیت یا گروههایئهر واحد ادمت یا كاالی ارا
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اثربخشی عبارت است از هزینه تمام شده هر واحد اثر یا نتیجه  –هزینه  اثربخشي : –هزننه 

 و یا ادمات معی  به جمعیت یا گروههای هدف می باشد.  ه كاالهائمورد انتظار از ارا

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

اجتماعی و فرهنگی در سه سطح فرد ، اانواده و گروههای اجتماعی و جامعه كه  ،موقعیت اقتصادی

برحسب اهداف و دامنه تاثیر پیش بینی شده در برنامه های توسعه بخش مورد نظر تعریف می گردد. 

استان بر  یر و پایداراثر نهایی توسعه فراگ انتظار می رود در كویه برنامه های راهبردی بخش های توسعه،

ه مجموعه ای از ادمات یا كاالها بوده و ئحاصل ارا اساس شااصهای كویدی باشد. اثر یا نتیجه معموالً

 قابل انتساب به یک كاالیا ادمت معی  نمی باشد.

 

 تدين  شاخص های كليدی پانش ي ارزشيابي  -2-4

ماتریس زیر طراحی گردیده است.  ،به منظور استخراج شااصهای پایش و ارزشیابی برنامه توسعه

(، Contexr) زمینه ارزشیابی قسمت چند در ها شااص (،CIP) سیپ ارزشیابی الگوی یابرمبن و اساس ای  بر

 ( طبقه بندی گردیده اند:Productبرنامه ) ( و ارزشیابی حاصل اجرایProcessارزشیابی فرایند )

 

كليدی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه های  ماترنس راهنمای تدين  شاخص -1-4-2جديل 

 بخش آموزش عمومي بر مبنای مدل نيپ

اجزای 

 ارزشيابي
 ها شاخصعناين  راهنمای  نرفصل موضوعات پانش ي ارزشيابي

ارزشیابی زمینه 
     و محیط

 اجرای برنامه 

تهیه اطالعات زمینه ای در مورد گروه هدف 
 برنامه و نیازسنجی

نیازمند آموزش  تركیب كمی و كیفی جمعیت
 (همان حال و پیش بینی آیندز)عمومی

 و مطالعات مربوطه بررسی متون
مطالعات و منابع موجود در  مرور سیستماتیک

 زمینه آموزش عمومی استان زنجان

در مورد  مجریان و متصدیان برنامه مصاحبه با
و ی هدف ها گروهدرک و آشنایی آنان از نیاز 

پیش روی برنامه است جامعه و مسائوی كه در 
 .و باید برطرف گردد

نظرات مجریان و متصدیان  میزان تطابق
برنامه توسعه آموزش عمومی در مورد 
نیازهای آموزش عمومی در استان با 

 رویکردهای جاری برنامه
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های كليدی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه  ماترنس راهنمای تدين  شاخص -1-4-2جديل 

 )دنباله( بر مبنای مدل نيپبخش آموزش عمومي 

اجزای 

 ارزشيابي
 ها شاخصعناين  راهنمای  نرفصل موضوعات پانش ي ارزشيابي

 

و صاحب نظر در مدورد   عمصاحبه با افراد مطو
و جامعه و مسدائل بدالقوه    هدف یها گروهنیاز 

 .كه در پیش روی برنامه است

مطوع و صاحب نظر  افراد نظرات تطابق زانیم
بدا   استان دری آموزش عمومی ازهاین مورد در

 رویکردهای جاری برنامه

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

میزان تطبیدق اهدداف و رویکردهدای برنامده     
 توسعه آموزش عمومی بدا نیازهدا و امکاندات   

 بالقوه موجود

 ارزشیابی 
 ورودی برنامه

مشدابه و موجدود بدرای     ارزیابی برنامده هدای  
 مقایسه و مدلینگ برنامه جاری

آموزش  توسعه برنامه یها قوت و ضعف تعیی -
های  عمومی استان زنجان در مقایسه با برنامه

 قبوی استان
آموزش  توسعه برنامه یها قوت و ضعف تعیی -

های  استان زنجان در مقایسه با برنامه عمومی
 ها استانسایر 

برنامه در پاسخ به نیازهای  ارزیابی راهبردهای
 گروه هدف و میزان دسترسی آنان به ادمات

اجماع نظر متخصصدی  و صداحب نظدران در    
و كفایدت   مورد كم و كیف راهبردهای برنامه

 در پاسخگویی به نیازهای مشخص شده ها آن

 ارزیابی میزان كفایت بودجه برنامه
ی مجری برنامه در مورد ها دستگاهاجماع نظر 

 میزان كفایت بودجه فراهم شده برای برنامه

ارزیابی ارزش راهبردهای برنامه در مقایسه بدا  
 راهبردهای مشابه موجود

 یهددا قددوت و و ضددعف هددا تفدداوت تعیددی 

 عمدومی  آمدوزش  توسدعه  راهبردهای برنامه

 ی قبویراهبردها با سهیمقا در زنجان استان

پدیش   یهدا  تید فعالبرنامه عمویاتی و  ارزیابی
بینی شده از نظدر قابویدت اجرایدی، كفایدت و     

 موی یها استیسبا  ییسوهم

اجماع نظر متخصصی  و صاحب نظران در  -
ی و كفایت اتیعمو یها مورد كم و كیف برنامه

ی باالدسدتی و  هدا  اسدت یسدر ارتباط با  ها آن
 راهبردهای برنامه

 در برنامده  مجدری  یها دستگاه نظر اجماع -
 های عمویاتی و كفایت برنامهمورد كم و كیف 

ی باالدسدتی و  هدا  اسدت یسدر ارتباط با  ها آن
 راهبردهای برنامه
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های كليدی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه  ماترنس راهنمای تدين  شاخص -1-4-2جديل 

 )دنباله( بخش آموزش عمومي بر مبنای مدل نيپ

اجزای 

 ارزشيابي
 ها شاخصعناين  راهنمای  نرفصل موضوعات پانش ي ارزشيابي

 ارزشیابی 
 های فرآیند

 برنامه

 وتهیه گزارش جدامع در مدورد نحدوه تحقدق     
و برنامه های پیش بینی شده  ها تیفعال یاجرا

در مدت زمان شروع برنامده تداكنون و نحدوه    
تخصددیص منددابع مددالی و انسددانی و هرگوندده 

ارزیابی وضعیت اجرای برنامه در دو سال  - اتفاقات ااص در روند اجرایی
 گذشته و تهیه و تدوی  گزارشات دوره ای  

پیگیری روزمره روند اجرای برنامه های  -
 جاری و آتی و تهیه گزارشات

هددف،   یهدا  گدروه مصاحبه با ذینفعان اعم از 
دهندددگان و شددركای اجرایددی برنامدده و  ارائدده

روندد  مدورد   و برنامده ریدزان در   سیاستگذاران
 برنامه و ارزیابی آنان از پیشرفت

 تهیه و بروز رسانی مداوم پروفایل برنامه

اجددرای  دوره ای از رونددد یهددا گددزارشتهیدده 
 ی  برنامهمسؤولبا  گذاردنبرنامه و به اشتراک 

ارزشیابی 
 یمند بهره

گروه های 
 هدف 
 برنامه

شده به  ارائهتجزیه و تحویل كم و كیف ادمات 
هدف برنامه ، میزان پوشش ادمات و  یها گروه

آنددان از ادددمات اسددتاندارد  یمنددد بهددرهمیددزان 
 (برنامه یشركا)ارزیابی با مشاركت سایر 

 ی كویدی برنامهها شااصمیزان تحقق -
، (Availability) بودن فراهم میزان یها شااص-

 كیفیدددت و كمیدددت (،Accessibility) دسترسدددی

شددده، میددزان رضددایت، هزیندده  ارائددهادددمات 
 یور بهره(، Cost -efficiencyیی )كارآ

ارزیددابی میددزان مطابقددت دریافددت كنندددگان  
 هدف مورد نظر برنامه یها گروهادمات با 

اجتمداعی   یها گروهانجام مصاحبه دوره ای با 
و جامعه در  هدف یها گروهاز قبیل نمایندگان 

 برنامه بر جامعه و مردم ریتأث زانیممورد 

كه بطدور   ها برنامهارزیابی حجمی از ادمات و 
شدده   ارائده غیدر هددف    یها گروهبه  اشتباهی
 . است

 ارزشیابی
 میزان  

اثر بخشی 
 برنامه

هددف ،   یهدا  گروهمصاحبه با ذینفعان اعم از 
دهندگان و ... شدركای اجرایدی برنامده و     ارائه

مددورد  درو برنامدده ریددزان  ان گددزارسیاسددت 
 (Outcomesپیامدهای مثبت و منفی برنامه )

 ی كویدی برنامهها شااصمیزان تحقق  -
یی كمدی و كیفدی انددازه گیدری     ها شااص-

ی هددف اعدم از   هدا  گروهتغییرات در وضعیت 
و  هدا  یتوانمندد ی فدردی، اجتمداعی،   رفتارها
 ی ایجاد شدهها مهارت
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های كليدی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه  تدين  شاخصماترنس راهنمای  -1-4-2جديل 

 )دنباله( بخش آموزش عمومي بر مبنای مدل نيپ

اجزای 

 ارزشيابي
 ها شاخصعناين  راهنمای  نرفصل موضوعات پانش ي ارزشيابي

 ارزشیابی
 میزان  

اثر بخشی 
 برنامه

انجددام مطالعدده مددوردی و رفتدداری بددر روی   
تغییرات ایجاد شده دریافت كنندگان ادمات و 

 وضعیت آنان و كیفیت زندگی در

 

در مورد تغییرات ایجداد شدده در    انجام مطالعه
 جامعه

 ی سرمایه اجتماعیها شااص

  انجددام مطالعدده در مددورد اثددرات و عددوارض  
 ااواسته برنامهن

ی اثرات و عوارض منفی توسعه ها شااص
 آموزش عمومی در جامعه

بدست آمدده )هزینده،    جینتا ومقایسه عموکرد 
( بدا دسدتاوردهای برنامده هدای     جماهیت، نتای

كده   ییها تفاوتبرنامه و  مشابه و میزان ارزش
 ایجاد كرده است

 ی هزینه اثربخشیها شااص
(Cost -effectiveness) 

 ارزشیابی میزان 
 پایداری برنامه

در مورد  مجریان و متصدیان برنامه مصاحبه با
برنامدده كدده بایددد  آن دسددته از دسددتاوردهای 

 . پایداری داشته باشد

ی دستاوردهای پیش بینی پایداری ها شااص
 (Sustainabilityبرنامه )

در مدورد آن   برنامده  سایر ذینفعدان  مصاحبه با
دسته از دستاوردهای برنامه كه بایدد پایدداری   

 .داشته باشد

و منابع صرف شده در مقابدل   ها نهیهزمقایسه 
دستاوردهای برنامه و تعیی  دستاوردهایی كده  
بیشتری  احتمال پایداری دارند یا بایدد داشدته   

 .باشند

 نتایج مشابه به منظور تولید در شرایط مشابه برنامه یریكارگ بهارزشیابی قابویت 
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 های پانش ي ارزشيابي فهرنت شاخص -2-11

 .در ای  قسمت شااص های استخراج شده بخش آموزش عمومی گنجانده شده است

 (1)های كليدی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه بخش آموزش عمومي بر مبنای مدل نيپ ماترنس شاخص -1-11-2جديل 

 (41فراهمي خدمات) طرح برنامه راهبرد
دنترني بالقوه گريههای هدف/ 

 (42ميزان انتفاده از خدمات)

كيفيت ي 
 رضانت

(43) 

هزننه كاراني 
 ي بهره يری

(44) 

اثر برآگاهي، نگرش ي 
رفتار/بهبود يضعيت 
معيشتي، اجتماعي، 
فرهنگي، اقتصادی 

 (51) افراد

اثر بلند 
مدت در 
 جامعه

(52) 

هزننه 
 اثربخشي

(64) 

دسترسی افراد 
واجب التعویم 
به آموزش 
رایگان و 
برابری 
 جنسیتی

(0910) 

افزایش پوشش 
تحصیوی در دوره 

 ابتدایی

شناسایی،جذب و نگهداشت 
دانش آموزان بازمانده از 

 تحصیل

تعداد كالسهای دایر ابتدایی 
)برای دانش آموزان بازمانده 

 از تحصیل(

/تراكم پوشش تحصیوی واقعی ابتدایی 
دانش اموز در كالس/نسبت دانش 

 اموز به معوم

میزان 
رضایت 
گروههای 
 هدف

تمام   هزینه
شده به ازای 
تحصیل هر 
 دانش آموز

دانش و  و كسبارتقا
مهارتهای رفتاری 
 برحسب دوره تحصیوی

رشد 
شااص 
توسعه 
 انسانی

هزینه 
تمام شده 
بازای هر 
واحد رشد 
 شااص
سواد 
 درشااص
توسعه 
 انسانی

افزایش پوشش 
تحصیوی واقعی 
 دوره راهنمایی

جذب دانش آموزان بازمانده 
 از تحصیل)بدون راه دور(

تعداد كالسهای دایر 
 راهنمایی

پوشش تحصیوی واقعی راهنمایی 
/تراكم دانش اموز در كالس /نسبت 

 دانش اموز به معوم

دانش و  و كسبارتقا
مهارتهای رفتاری 

 وره تحصیویبرحسب د

انعطاف و اقتوا 
در شیوه های 
پوشش تحصیوی 
 متوسطه نظری

توسعه و استاندارد سازی 
 مدارس شبانه روزی

تعداد كالس های دایر 
 شبانه روزی

دانش آموزان شبانه روزی  درصد
)متوسطه (/پوشش واقعی/تراكم دانش 
اموز در كالس /نسبت دانش اموز به 

 معوم

دانش و  و كسبارتقا
مهارتهای رفتاری 

برحسب دوره تحصیوی 
)توسعه آموزش در 
 مناطق محروم(

  ارائه شده است. 3و  3در بند  3تا  9ای و تعاریف مربوط به ستونه 0و  3توضیحات مربوط به جدول در بند  -0
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 )دنباله( های كليدی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه بخش آموزش عمومي بر مبنای مدل نيپ ماترنس شاخص -1-11-2جديل 

 (41فراهمي خدمات) طرح برنامه راهبرد
دنترني بالقوه گريههای هدف/ 

 (42ميزان انتفاده از خدمات)

كيفيت ي 
 رضانت

(43) 

هزننه كاراني 
 ي بهره يری

(44) 

اثر برآگاهي، نگرش 
ي رفتار/بهبود 

يضعيت معيشتي، 
اجتماعي، فرهنگي، 

 (51) اقتصادی افراد

اثر بلند 
مدت در 
 جامعه

(52) 

هزننه 
 اثربخشي

(64) 

پوشش 
 01بیسوادان)

ساله(  94تا 
شركت كننده 
در كالسهای 
نهوت 
 سوادآموزی

(0913) 

شناسایی اسمی 
با بیسوادان و 
 سوادان

 ایجاد پایگاه اطالعاتی

 تعداد كالسهای سوادآموزی
 94تا  01میزان پوشش بی سوادن 

ساله/نرخ  94تا01ساله /نرخ باسوادی 
 سال به باال5باسوادی جمعیت 

میزان 
رضایت 
گروههای 
 هدف

تمام  هزینه
شده به ازای 
تحصیل هر 
 سواد آموز

دانش و  و كسبارتقا
مهارتهای رفتاری 

ن سواد میزا برحسب
 اواندن و نوشت 

  
تحت پوشش 
بردن بیسوادان 

-94گرئه سنی 
 ساله 01

تحت پوشش بردن 
سوادآموزان در قالب 

های عادی  برنامه
 سوادآموزی

توسعه 
دسترسی 
فراگیران به 
اموزس های 
ای، فنی،حرفه

كاردانش و 
 (0919هنری)

گسترش 
های فنی  آموزش

و حرفه ای و 
 هنری

و تجهیز  احداث،توسعه
 هنرستانهای هنرهای زیبا

تعداد كالس های 
 های هنر ایجاد هنرستان

 شده

میزان پوشش متقاضیان )تعداد 
هنرجویان تحت آموزش در 

 های هنرهای زیبا( هنرستان

میزان 
رضایت 
گروههای 
 هدف

تمام  قیمت
شده به ازای 
تحصیل هر 
 هنرجو

دانش و  و كسبارتقا
 مهارتهای رفتاری

شااص 
توسعه 
انسانی )با 
تاكید بر 
مهارتهای 
حرفه ای 
 هنری (

هزینه 
 تمام شده
به ازای 
تحصیل 
 هر هنرجو
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 )دنباله( های كليدی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه بخش آموزش عمومي بر مبنای مدل نيپ ماترنس شاخص -1-11-2جديل 

 (41فراهمي خدمات) طرح برنامه راهبرد
دنترني بالقوه گريههای هدف/ 

 (42ميزان انتفاده از خدمات)

كيفيت ي 
 رضانت

(43) 

هزننه كاراني ي 
 (44) بهره يری

اثر برآگاهي، نگرش 
ي رفتار/بهبود 

يضعيت معيشتي، 
اجتماعي، فرهنگي، 

 (51) اقتصادی افراد

اثر بلند 
مدت در 
 جامعه

(52) 

هزننه 
 اثربخشي

(64) 

گسترش 
آموزشهای 
مهارتی بر 
اساس 
ظرفیتهای 
موجود در 

 (0919استان)

افزایش سهم 
آموزش های 
مهارتی دوره 

متوسطه)پایه دوم 
و سوم مدارس 

عادی  -دولتی 
 روزانه(

افزایش آگاهی دانش 
آموزان پایه اول متوسطه 
نسبت به توانمندی های 

 مهارتی اموزش های

تعداد كالس های دایر 
 متوسطه مهارتی

سهم دانش اموزان دوم و سوم فنی 
از كل دانش  و حرفه ای و كاردانش

 آموزان دوم و سوم متوسطه

میزان 
رضایت 
گروههای 
 هدف

قیمت تمام شده 
به ازای هردانش 
آموز تحت 

آموزش مهارت 
های فنی حرفه 
ای هنرستانهای 

دانش و  و كسبارتقا كاردانش
مهارتهای رفتاری 
 برحسب دوره
 ارتقاءتحصیوی )

وضعیت معیشتی، 
اجتماعی، فرهنگی، 

 اقتصادی(

  سهم ارتقاء
مهارت 
آمواتگان 
 فنی و 

حرفه ای در 
 كل شاغوی 

هزینه 
تمام شده 
بازای 
افزایش 
سهم 
 شاغوی 
مهارت 
آمواتگان 
فنی و 
حرفه ای 
در كل 
 شاغوی 

توسعه آموزشهای فنی و 
حرفه ای در مناطق محروم 

بصورت ضمیمه در 
 كاردانش هنرستانهای

تعداد كارگاههای استاندارد 
تجهیز شده در هنرستانهای 

 مناطق محروم كاردانش

آموزش  تعداد دانش آموزان تحت
مهارت های فنی حرفه ای 

هنرستانهای كاردانش در مناطق 
 محروم

برون سپاری آموزش های 
 كاردانش

تعداد مراكز آموزشی برون 
 سپاری

تعداد دانش آموزان شركت كننده در 
 برون سپاری كالس های آموزشی

قیمت تمام شده 
به ازای هر دانش 
آموز شركت 

كننده در كالس 
 های آموزشی
 برون سپاری

استاندارد سازی تجهیزات 
 كارگاهی

تعداد كارگاههای استاندارد 
 تجهیز شده

تعداد دانش آموزان شركت كننده در 
 كارگاههای استاندارد

 قیمت تمام شده
به ازای هر دانش 
آموز شركت 
كننده در 
كارگاههای 
 استاندارد

توسعه فواهای آموزشی 
استاندارد با كاربری 

 هنرستان

فوای آموزشی استاندارد 
بر  شده با كاریری هنرستان
 حسب متر مربع

هنرستان های  انآموز تعداد دانش
 استاندارد
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 )دنباله( های كليدی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه بخش آموزش عمومي بر مبنای مدل نيپ ماترنس شاخص -1-11-2جديل 

 (41فراهمي خدمات) طرح برنامه راهبرد
دنترني بالقوه گريههای هدف/ 

 (42ميزان انتفاده از خدمات)

يت ي كيف
 رضانت

(43) 

هزننه كاراني 
 ي بهره يری

(44) 

اثر برآگاهي، نگرش ي 
رفتار/بهبود يضعيت 
معيشتي، اجتماعي، 
فرهنگي، اقتصادی 

 (51) افراد

اثر بلند 
مدت در 
 جامعه

(52) 

هزننه 
 اثربخشي

(64) 

گسترش 
آموزشهای 
مهارتی بر 
اساس 
ظرفیتهای 
موجود در 

 (0919استان)

افزایش ساالنه 
نفر  331111
ساعت 

های فنی  آموزش
و حرفه ای طی 

 سال آینده 6

موزش های پایه آافزایش 
نفر  311111به میزان 

ساعت در بخش های ثابت 
 و شاغالن

دوره های برگزاری آموزش 
فنی حرفه ای بر حسب نفر 

 ساعت

های  نسبت استفاده كنندگان از آموزش
 مهارتی به جمعیت فعال

میزان 
رضایت 
گروههای 
 هدف

مام قیمت ت
شده به ازای 

ساعت -هر نفر
 آموزش

مهارت در جمعیت ارتقاء
شاغل/مهارت اموزی در 
 جمعیت فاقد مهارت /

 ارتقاء
  سهم
مهارت 
آمواتگان 
فنی و 
حرفه ای 
در كل 
 شاغوی 

هزینه 
تمام شده 
بازای 
افزایش 
سهم 
 شاغوی 
مهارت 
آمواتگان 
فنی و 
حرفه ای 
در كل 
 شاغوی 

افزایش آموزش های 
مهارتهای پیشرفته به 

 نفر ساعت 31111میزان 

تعداد كارگاههای آموزشی 
پیشرفته در مراكز فنی و 

 حرفه ای

های  نسبت استفاده كنندگان از آموزش
  مهارتی به جمعیت بیکار

قیمت تمام 
شده به ازای 

ساعت -هر نفر
آموزش 
 پیشرفته

تقویت و 
ترویج 
مهارتهای 
زندگی در 

 موزانآ دانش
(0916) 

كیفیت بخشی 
ساعات درس 
 تربیت بدنی

افزایش تعداد مدارس 
ورزش و هنرستانهای 

 تربیت بدنی

تعداد مدارس ورزش و 
هنرستان های تربیت بدنی 

 تجهیز شده

 تعداد دانش آموزان اشتغال به تحصیل
در مدارس و هنرستان های تربیت 

میزان  بدنی
رضایت 
گروههای 
 هدف

قیمت تمام 
شده به ازای 
 هردانش آموز

دانش و  و كسبارتقاء
مهارتهای رفتاری و 

برحسب دوره  ورزشی
ی ارتقاءتحصیوی) 

وضعیت معیشتی، 
اجتماعی، فرهنگی، 

 اقتصادی(

 ارتقاء
سرمایه 
  اجتماعی
 استان

هزینه 
تمام شده 
بازای 

ایش افز
هر واحد 
سرمایه 
 اجتماعی

دانش افزایی دبیران تربیت 
 بدنی

ساعت دوره های -نفر
برگزار شده دبیران تربیت 

 بدنی

تحت آموزش  ساعت مربی -)نفر
نسبت دانش  های تربیت بدنی / دوره

 ت بدنی(یآموز به معوم ترب

قیمت تمام 
شده به ازای 
هر نفر ساعت 
دوره برگزار 

 شده
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 )دنباله( های كليدی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه بخش آموزش عمومي بر مبنای مدل نيپ ماترنس شاخص -1-11-2جديل 

 (41فراهمي خدمات) طرح برنامه راهبرد
دنترني بالقوه گريههای هدف/ 

 (42انتفاده از خدمات)ميزان 

كيفيت ي 
 رضانت

(43) 

هزننه كاراني 
 ي بهره يری

(44) 

اثر برآگاهي، نگرش ي 
رفتار/بهبود يضعيت 
معيشتي، اجتماعي، 
فرهنگي، اقتصادی 

 (51) افراد

اثر بلند 
مدت در 
 جامعه

(52) 

هزننه 
 اثربخشي

(64) 

تقویت و 
ترویج 
مهارتهای 
زندگی در 
دانش 
 (0916اموزان)

بخشی كیفیت 
ساعات درس 
 تربیت بدنی

بهینه سازی ساعات درس 
 تربیت بدنی در مدارس

تعداد دانش آموزان تحت 
 پوشش طرح های نوی 

درصد دانش آموزان تحت پوشش 
 طرح های نوی  به كل

میزان 
رضایت 
گروههای 
 هدف

درصد دانش 
آموزان تحت 
پوشش 

های  طرح
 نوی  به كل

دانش و  و كسبارتقا
 مهارتهای رفتاری و

برحسب دوره  ورزشی
ی ارتقاءتحصیوی) 

وضعیت معیشتی، 
اجتماعی، فرهنگی، 

 ارتقاء اقتصادی(
سرمایه 
  اجتماعی
 استان

هزینه 
تمام شده 
بازای 
افزایش 
هر واحد 
سرمایه 
 اجتماعی

مشاركت دانش 
آموزان در 

 فعالیتهای ورزشی

استمرار مسابقات ورزشی 
ی  دانش آموزان در ب
 های تحصیوی دوره

تعداد مسابقات ورزشی 
 / ای منطقه

استانی/كشوری/بی  المووی 
 برگزار شده

تعداد دانش آموزان شركت كننده در 
مسابقات/نسبت دانش اموزان تحت 
 پوشش ورزش های همگانی به كل

قیمت تمام 
شده به ازای 
هر دانش آموز 
شركت كننده 
 در مسابقات

عومی بووغ  ءارتقا
 نوجوانی

آموزش مربیان و مجریان 
 طرح

دوره های آموزشی ضم  
 ادمت بر حسب نفر ساعت

تعداد مربی و مجری تحت پوشش 
 /نسبت دانش اموز به مربی بهداشت

قیمت تمام 
شده به ازای 

ساعت -نفر هر
تحت  مربی

 آموزش

توانمندیهای  افزایش
اجتماعی ، فرهنگی گروه 

 های هدف

عومی  ارتقا
 بهداشت یاران

آموزش مربیان و مجریان 
 طرح

موزش آتوسعه 
مهارتهای زندگی 

 ر بی  معوماند

اجرای دوره های ضم  
ادمت آموزش مهارتهای 

 زندگی
برگزاری كارگاه های باز 
 آموزی برای معومان
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 دنباله() های كليدی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه بخش آموزش عمومي بر مبنای مدل نيپ ماترنس شاخص -1-11-2جديل 

 (41فراهمي خدمات) طرح برنامه راهبرد
دنترني بالقوه گريههای هدف/ 

 (42ميزان انتفاده از خدمات)

كيفيت ي 
 رضانت

(43) 

هزننه كاراني 
 ي بهره يری

(44) 

اثر برآگاهي، نگرش ي 
رفتار/بهبود يضعيت 
معيشتي، اجتماعي، 
فرهنگي، اقتصادی 

 (51) افراد

اثر بلند 
مدت در 
 جامعه

(52) 

هزننه 
 اثربخشي

(64) 

تقویت و 
ترویج 
مهارتهای 
زندگی در 
دانش 
 (0916اموزان)

دانش آموزان 
تحت پوشش 
آموزش 

 مهارتهای زندگی

تعداد مدارس مجری طرح 
 اموزش مهارتهای زندگی

تعداد مدارس مجری طرح 
 اموزش مهارتهای زندگی

نسبت دانش آموزان تحت پوشش 
آموزش مهارتهای زندگی به تفکیک 

 تحصیوی دوره

میزان 
رضایت 
گروههای 
 هدف

هزینه تمام 
شده به ازای 

 -هر نفر
 آموزش ساعت

بهبود آگاهی و نگرش 
گروههای هدف به 

 سطح ارتقامنظور حفظ و 
های  ها و مهارت آگاهی

 ءارتقا زندگی
سرمایه 
  اجتماعی
 استان

هزینه 
تمام شده 
بازای 
افزایش 
هر واحد 
سرمایه 
 اجتماعی

غنی سازی 
فراغت اوقات 

دانش آموزان در 
 طول سال

افزایش تعداد مراكز مجری 
 گانه 09طرح در مناطق 

 تعداد مدارس مجری طرح
غنی سازی اوقات فراغت 

 دانش آموزان

افراد شركت كننده در دوره  نسبت
برگزار شده جهت غنی سازی  های

 اوقات فراغت دانش آموزان به كل (

تربیت دانش 
آموزان دوره 

مبتنی  راهنمایی
بر تعالیم دی  
مبی  اسالم و 
 نیازهای جامعه

شنایی دانش آموزان با آ
برگزار شده  دوره های آداب اسالمی

برحسب نفر ساعت (آشنایی 
 با اداب اسالمی

افراد شركت كننده در دوره  نسبت
به كل (آشنایی با  برگزار شده های

 اداب اسالمی

سطح  میزان افزایش
های دی   شناات ازآموزه

سالم در گروههای ا
 هدف

یت پذیری مسؤولباال بردن 
و اعتماد به نفس دانش 

 آموزان

سطح  میزان افزایش
در  یت پذیریمسؤول

 گروههای هدف

توانمندی  ارتقا
اعتقادی، 
فرهنگی و 

عومی در دانش 
 (0915آموزان)

آموزش  ارتقا
سالمت و 
پیشگیری از 
آسیبهای 
 اجتماعی

مجریان آموزش مربیان و 
 طرح

تعداد مدارس تحت پوشش 
آموزش سالمت و  ءارتقا

های  پیشگیری از آسیب
 اجتماعی

تعداد مربی و مجری تحت 
ساعت /نسبت -فرپوشش)ن

موزان تحت پوشش سالمت و آ دانش
 (پیشگیری از اسیب های اجتماعی

میزان 
رضایت 
گروههای 
 هدف

قیمت تمام 
شده به ازای 

 ساعت-هر نفر
 آموزش

آگاهی و  میزان بهبود
نگرش گروههای هدف 

 ارتقابه منظور حفظ و 
 سالمت روانی سطح

  



 31  سند پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش آموزش عمومی :دومفصل 

 

 )دنباله( های كليدی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه بخش آموزش عمومي بر مبنای مدل نيپ ماترنس شاخص -1-11-2جديل 

 (41فراهمي خدمات) طرح برنامه راهبرد
دنترني بالقوه گريههای هدف/ 

 (42خدمات)ميزان انتفاده از 

كيفيت ي 
 رضانت

(43) 

هزننه كاراني ي 
 بهره يری

(44) 

اثر برآگاهي، نگرش ي 
رفتار/بهبود يضعيت 
معيشتي، اجتماعي، 
فرهنگي، اقتصادی 

 (51) افراد

اثر بلند 
مدت در 
 جامعه

(52) 

هزننه 
 اثربخشي

(64) 

 ءارتقا
توانمندی 
 اعتقادی،
فرهنگی و 
عومی در 
دانش 
 (0915آموزان)

سطح  ءارتقا
توانمندی 
اعتقادی و 
 فرهنگی

تجهیز مراكز دارالقرآن 
 مناطق

ن تجهیز القرآتعداد مراكز دار
شده/برگزاری مسابقات 

 فرهنگی وهنری

تعداد عووهای جدید مراكز 
دارالقران//نسبت دانش آموزان شركت 

 مسابقات فرهنگی وهنری كننده در

میزان 
رضایت 
گروههای 
 هدف

قیمت تمام شده 
یز به ازای تجه
هرمركز 

 دارالقران جدید

سطح  میزان افزایش
های دی   شناات ازآموزه

اسالم در گروههای 
 هدف

  

توسعه گفتمان 
دینی،عفاف و 
حجاب و رفع 
 شبهات دینی

های  آشنایی معومان با آموزه
 دینی و توسعه فرهنگ نماز

های تحت  تعداد برنامه
 پوشش عفاف و حجاب

ت افراد شركت كننده در ساع -نفر
برگزار شده )عفاف  كارگاه های

 وحجاب (

قیمت تمام شده 
-به ازای هرنفر

 شركت ساعت
 در كارگاه های
 برگزار شده

 

مدارس 
قرآنی)آشنایی 
دانش آموزان با 
رواوانی و روان 
 اوانی قران(

 ایجاد مدارس قرآنی
تعداد كالس های مدارس 

 قرآنی
ساعت افراد شركت كننده در -نفر 

  قرانی دوره های

قیمت تمام شده 
-به ازای هرنفر

 شركت ساعت
 در دوره های
 برگزار شده

تحقیقات افزایش  -
 آموزی  دانش

افزایش عالقه مندی  -
گروههای هدف به 
 مطالعه وكتاب اوانی

 
كتابخانه كالسی 
مدارس دوره 
 ابتدایی

تجهیز كالس های دوره 
ابتدایی مدارس به كتاب و 

 كمد كتابخانه

تعداد كتابخانه های تجهیز 
 شده

 هاتعداد اعواء كتابخانه 
قیمت تمام شده 
به ازای تجهیز 

 كتابخانه هر
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 )دنباله( های كليدی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه بخش آموزش عمومي بر مبنای مدل نيپ ماترنس شاخص -1-11-2جديل 

 (41فراهمي خدمات) طرح برنامه راهبرد
دنترني بالقوه گريههای هدف/ 

 (42ميزان انتفاده از خدمات)

كيفيت ي 
 رضانت

(43) 

هزننه كاراني 
 ي بهره يری

(44) 

اثر برآگاهي، نگرش ي 
رفتار/بهبود يضعيت 
معيشتي، اجتماعي، 
فرهنگي، اقتصادی 

 (51) افراد

اثر بلند 
مدت در 
 جامعه

(52) 

هزننه 
 اثربخشي

(64) 

 ءارتقا
توانمندی 
 اعتقادی،
فرهنگی و 
عومی در 
دانش 

 (0915موزان)آ

باال بردن توان 
عومی دانش 

دوره آموزان 
 راهنمایی

غنی سازی و تعمیق 
 یادگیری دانش آموزان

 برنامه های برگزارشده تعداد
ساعت افراد شركت كننده در -نفر 

  برگزار شده دوره های
میزان 
رضایت 
گروههای 
 هدف

قیمت تمام 
به ازای  شده
ساعت -نفر هر

 افراد شركت
كننده در دوره 

برگزار  های
 شده

فزایش تحقیقات ا -
  دانش آموزی

افزایش عالقه مندی  -
گروههای هدف به 
 مطالعه وكتاب اوانی

 

  

تقویت مبانی 
اعتقادی دانش 

 آموزان

توسعه كیفی آموزش قرآن 
 مجید

افزایش كیفیت 
آموزش)متوسطه 

 نظری(

توسعه فعالیتهای آموزشی 
 فوق برنامه

ارائه طرح های 
ارزشیابی 

 های درسی برنامه

اجرای طرح های ارزشیابی 
 برنامه های درسی

تعداد طرح های ارزشیابی 
 برنامه های درسی ارائه شده

تعداد طرح های ارزشیابی برنامه های 
 درسی اجرا شده

قیمت تمام 
شده به ازای 
 اجرای هر

ارزشیابی  طرح
برنامه های 
 درسی
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 )دنباله( های كليدی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه بخش آموزش عمومي بر مبنای مدل نيپ ماترنس شاخص -1-11-2جديل 

 (41فراهمي خدمات) طرح برنامه راهبرد
دنترني بالقوه گريههای هدف/ 

 (42ميزان انتفاده از خدمات)

كيفيت ي 
 رضانت

(43) 

كاراني هزننه 
 ي بهره يری

(44) 

اثر برآگاهي، نگرش ي 
رفتار/بهبود يضعيت 
معيشتي، اجتماعي، 
فرهنگي، اقتصادی 

 (51) افراد

اثر بلند 
مدت در 
 جامعه

(52) 

هزننه 
 اثربخشي

(64) 

گسترش و 
ایجاد فواهای 
 آموزشی،
فرهنگی و 
هنری 
 استاندارد

(0911) 

پیگیری ایجاد 
فواهای مورد 

 نیاز

افزایش سرانه 
آموزشی،فرهنگی،اداری و 

 ورزشی

تعداد سااتمانها به تفکیک 
 دوره تحصیوی

فواهای آموزشی به تفکیک  سرانه
 بر حسب متر مربع دوره های تحصیوی

فواهای نمازاانه ، كانونها و   سرانه /
 اردوگاههابه برحسب متر مربع

میزان 
رضایت 
گروههای 
 هدف

قیمت تمام 
شده به ازای 
هر متر مربع 
فوای 
آموزشی 
وپرورشی 
 استاندارد

توانمندیهای  افزایش
آموزشی، ورزشی، 

اجتماعی، فرهنگی/میزان 
وری و بهره برداری  بهره

 از فواها

شااص 
توسعه 
 انسانی

هزینه 
تمام شده 
بازای هر 
واحد رشد 
 رشااص
توسعه 
 انسانی

بهسازی و 
استفاده بهینه 
از فواهای 

 (0913موجود)

بهسازی 
 فواهای آموزشی

 یرات فواهای آموزشیتعم
فوای آموزشی بهسازی 
 شده بر حسب متر مربع

تعمیرات فواهای آموزشی 
 متوسطه

فوای آموزشی بهسازی 
شده مدارس دوره متوسطه 

 بر حسب متر مربع

متر مربع افزایش سرانه استفاده از 
فواهای آموزشی درمدارس دوره 
 متوسطه/ ضریب بهره برداری از

 كالس
 

قیمت تمام 
هر متر  شده
ایجاد و  مربع

گسترش 
فواهای 
آموزشی 

درمدارس دوره 
 متوسطه
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 )دنباله( های كليدی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه بخش آموزش عمومي بر مبنای مدل نيپ ماترنس شاخص -1-11-2جديل 

 (41فراهمي خدمات) طرح برنامه راهبرد
دنترني بالقوه گريههای هدف/ 

 (42ميزان انتفاده از خدمات)

كيفيت ي 
 رضانت

(43) 

هزننه كاراني 
 ي بهره يری

(44) 

اثر برآگاهي، نگرش ي 
رفتار/بهبود يضعيت 
معيشتي، اجتماعي، 
فرهنگي، اقتصادی 

 (51) افراد

اثر بلند 
مدت در 
 جامعه

(52) 

هزننه 
 اثربخشي

(64) 

گسترش 
تجهیزات 
آموزشی و 

كمک آموزشی 
و بهبود 
انها بکارگیری 
در 
 (0914اموزش)

تامی  و تجهیز 
مدارس دوره 
ابتدایی به منابع 

آموزشی و تجهیزات 
و ابزارهای آموزشی 
 با رویکرد تعاموی

تجهیز مدارس به سخت 
 افزارهای مورد نیاز

متصل به  تعداد مدارس
 شبکه اینترانت

دسترسی دانش آموزان به فناوری 
اطالعات و ارتباطات به تفکیک 

 تحصیوی/نرخ قبولی /های  دوره
درصد  التحصیالن متوسطه/ فارغ

 پذیرفته شدگان ازمون سراسری

میزان 
رضایت 
گروههای 
 هدف

قیمت تمام 
شده یک 
كالس 
 هوشمند

میزان اثر بخشی 
گسترش تجهیزات 

آموزشی وكمک آموزشی 
 در آموزش

میزان 
رشد 
شااص 
توسعه 
 انسانی

هزینه 
تمام شده 
بازای هر 
واحد رشد 
 شااص
توسعه 
 انسانی

امکانات  ارتقا
آموزشی مدارس 

 راهنمایی

تجهیز مدارس راهنمایی به 
تجهیزات آموزشی و فناوری 

 های نوی 
 تعداد كالسهای هوشمند

سطح عومی  ارتقا
دانش آموزان 
 متوسطه نظری

توسعه بکارگیری آی تی و 
 وسایل كمک آموزشی

 تعداد رایانه های مدارس

افزایش درصد 
التحصیوی  فارغ

دانش آموزان 
 متوسطه فنی

افزایش استفاده 
های  آموزان از برنامه دانش

 عومی و آموزشی
 

تجهیز هنرستانها به 
  تجهیزات كمک اموزشی

بهبود بکارگیری 
تجهیزات آموزشی 
 در امر اموزش

بکارگیری هرچه بهتر 
تجهیزات آموزشی در دوره 
 متوسطه و راهنمایی
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 )دنباله( نيپ های كليدی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه بخش آموزش عمومي بر مبنای مدل ماترنس شاخص -1-11-2جديل 

 (41فراهمي خدمات) طرح برنامه راهبرد
دنترني بالقوه گريههای هدف/ 

 (42ميزان انتفاده از خدمات)

كيفيت ي 
 رضانت

(43) 

هزننه كاراني 
 ي بهره يری

(44) 

اثر برآگاهي، نگرش ي 
رفتار/بهبود يضعيت 
معيشتي، اجتماعي، 
فرهنگي، اقتصادی 

 (51) افراد

اثر بلند 
مدت در 
 جامعه

(52) 

هزننه 
 اثربخشي

(64) 

گسترش 
تجهیزات 
آموزشی و 

كمک آموزشی 
و بهبود 
نها آبکارگیری 
در 
 (0914اموزش)

 برنامه درس موی
اجرای ازمایشی برنامه های 

  درس موی

   

میزان اثر بخشی 
گسترش تجهیزات 

آموزشی وكمک آموزشی 
 در آموزش

میزان 
رشد 
شااص 
توسعه 
 انسانی

هزینه 
تمام شده 
 بازای هر
واحد رشد 
 شااص
توسعه 
 انسانی

توسعه فناوری)فاوا( 
در جهت استفاده 
مدارس از محتوا و 
ظرفیت های شبکه 

 موی رشد

توسعه نرم افزاری 
فناوری)فاوا( در جهت 

استفاده مدارس از محتوا و 
ظرفیت های شبکه موی 

 رشد

 

توسعه و گسترش 
فرهنگ تولید و 
استفاده از 

محتواهای آموزشی 
و پرورشی مبتنی بر 

های نوی   ف  آوری
 در بی  فرهنگیان

برگزاری دوره های 
آموزشی)تولید محتوای 
الکترونیکی،آموزش 

الکترونیکی و تحویل رسانه 
 های آموزشی(

میزان نفر ساعات دوره 
تولید  ی برگزارشدهها

 محتوی الکترونیکی

تولید محتوی  درصد افرادشركت كننده
 الکترونیکی

میزان 
رضایت 
گروههای 
 هدف

قیمت تمام 
شده برنامه 
 های اجراشده

برگزاری كارگاههای 
آموزشی)تولید محتوای 
الکترونیکی،آموزش 

تحویل الکترونیکی و 
 های آموزشی( رسانه

برگزاری جشنواره تولید و 
حمایت از پدیدآورندگان 
 محتوای الکترونیکی
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 )دنباله( های كليدی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه بخش آموزش عمومي بر مبنای مدل نيپ ماترنس شاخص -1-11-2جديل 

 (41خدمات)فراهمي  طرح برنامه راهبرد
دنترني بالقوه گريههای هدف/ 

 (42ميزان انتفاده از خدمات)

كيفيت ي 
 رضانت

(43) 

هزننه كاراني 
 ي بهره يری

(44) 

اثر برآگاهي، نگرش ي 
رفتار/بهبود يضعيت 
معيشتي، اجتماعي، 
فرهنگي، اقتصادی 

 (51) افراد

اثر بلند 
مدت در 
 جامعه

(52) 

هزننه 
 اثربخشي

(64) 

گسترش 
تجهیزات 
آموزشی و 

كمک آموزشی 
و بهبود 
آنها بکارگیری 

 موزشدر آ
(0914) 

توسعه و گسترش 
فرهنگ تولید و 
استفاده از 
محتواهای 
آموزشی و 

پرورشی مبتنی بر 
ف  آوریهای 
نوی  در بی  
 دانش آموزان

 برگزاری كارگاههای آموزشی
 )تولید محتوای الکترونیکی،
آموزش الکترونیکی و تحویل 

 رسانه های آموزشی(
تعداد كارگاههای 

 برگزارشده
 درصد افراد شركت كننده

میزان 
رضایت 
گروههای 
 هدف

قیمت تمام 
شده 
های  برنامه

 اجراشده

میزان اثر بخشی 
گسترش تجهیزات 

آموزشی وكمک آموزشی 
 در آموزش

میزان 
رشد 
شااص 
توسعه 
 انسانی

هزینه 
تمام شده 
بازای هر 
واحد رشد 
 شااص
توسعه 
 انسانی

برگزاری جشنواره تولید و 
حمایت از پدیدآورندگان 
 محتوای الکترونیکی

اعتبار بخشی 
محتوای بسته 
 آموزشی

 اعتبار بخشی كتابهای درسی

تعدادتولید محتوی بسته 
 اموزشی

تعداد   تعداد كتب اعتبار بخشی شده
 محتوی الکترونیکی تولید شده

اعتبار بخشی محتوای نرم 
 افزارهای آموزشی

تولید محتوای 
 بسته آموزشی

تولید محتوای كتاب استان 
 شناسی

تولید بخشی از محتوای 
 مجالت رشد)آثار(

تولید محتوای رسانه های 
 آموزشی و پرورشی

 تولید محتوای الکترونیکی
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 )دنباله( های كليدی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه بخش آموزش عمومي بر مبنای مدل نيپ ماترنس شاخص -1-11-2جديل 

 (41فراهمي خدمات) طرح برنامه راهبرد
دنترني بالقوه گريههای هدف/ 

 (42ميزان انتفاده از خدمات)

كيفيت ي 
 رضانت

(43) 

هزننه كاراني 
 ي بهره يری

(44) 

اثر برآگاهي، نگرش ي 
رفتار/بهبود يضعيت 
معيشتي، اجتماعي، 
فرهنگي، اقتصادی 

 (51) افراد

اثر بلند 
مدت در 
 جامعه

(52) 

هزننه 
 اثربخشي

(64) 

گسترش 
تجهیزات 
و  آموزشی

كمک آموزشی 
و بهبود 

بکارگیری آنها 
 موزشدر آ
(0914) 

نرم افزار توسعه 
ف  آوری 
اطالعات و 
 ارتباطات

توسعه نرم افزار)فاوا( آموزش 
محتوای الکترونیکی برای 

 معومان

تعدادتولید محتوی بسته 
 اموزشی

تعداد   تعداد كتب اعتبار بخشی شده
 محتوی الکترونیکی تولید شده

میزان 
رضایت 
گروههای 
 هدف

قیمت تمام 
 شده 

برنامه های 
 اجراشده

 میزان اثر بخشی
گسترش تجهیزات 

آموزشی وكمک آموزشی 
 در آموزش

میزان 
رشد 
شااص 
توسعه 
 انسانی

هزینه 
تمام شده 
بازای هر 
واحد رشد 
 شااص
توسعه 
 انسانی

توسعه نرم افزار)فاوا( آموزش 
  محتوای الکترونیکی برای

 آموزان دانش
افزایش 

فعالیتهای برون 
 مدرسه ای

 بازدید دانش آموزان و معومان
از امکانات موجود در سایر 
 نهادهای دولتی و غیردولتی

توسعه امکانات 
سخت افزاری 
بمنظور استفاده از 
فناوریهای نوی  
 در آموزش

توسعه كارگاههای آی تی 
 مدارس

 ءارتقا
مهارتهای 
حرفه ای 

 (0901معومان)

 ارتقا
های  صالحیت
ای و  حرفه

تخصصی نیروی 
انسانی دوره 
 ابتدایی

های  تدوی  و اجرای برنامه
غیرمتمركز درون مدرسه ای 

 و متمركز موی

 تعداد بازدید های بعمل 
آمده از مدارس متوسطه 

 اول

نسبت مدیران مجری طرح به كل 
مدیران / تعداد معومان شركت كننده 
 در جشنواره های الگوی برتر تدریس 

 

میزان 
رضایت 
گروههای 
 هدف

قیمت تمام 
 ها شده برنامه

هزینه تمام شده بازای 
 هر واحد رشد شااص

توسعه  سواد درشااص
 انسانی

میزان 
رشد 
شااص 
توسعه 
 انسانی

هزینه 
تمام شده 
بازای هر 
واحد رشد 
 شااص
توسعه 
 انسانی
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 )دنباله( های كليدی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه بخش آموزش عمومي بر مبنای مدل نيپ ماترنس شاخص -1-11-2جديل 

 (41فراهمي خدمات) طرح برنامه راهبرد
دنترني بالقوه گريههای هدف/ 

 (42ميزان انتفاده از خدمات)

كيفيت ي 
 رضانت

(43) 

هزننه كاراني 
 ي بهره يری

(44) 

اثر برآگاهي، نگرش ي 
رفتار/بهبود يضعيت 
معيشتي، اجتماعي، 
فرهنگي، اقتصادی 

 (51) افراد

اثر بلند 
مدت در 
 جامعه

(52) 

هزننه 
 خشياثرب
(64) 

 ءارتقا
مهارتهای 
حرفه ای 

 (0901معومان)

  ءارتقا
صالحیت های 
حرفه ای و 

تخصصی نیروی 
انسانی دوره 
 ابتدایی

صالحیت حرفه ای و  ارتقا
تخصصی آموزگاران دوره 

 ابتدایی

 تعداد بازدید های بعمل 
آمده از مدارس متوسطه 

 اول

نسبت مدیران مجری طرح به كل 
مدیران / تعداد معومان شركت كننده 
 در جشنواره های الگوی برتر تدریس 

 

میزان 
رضایت 
گروههای 
 هدف

قیمت تمام 
 شده برنامه ها

هزینه تمام شده بازای 
 هر واحد رشد شااص

توسعه  سواد درشااص
 انسانی

میزان 
رشد 
شااص 
توسعه 
 انسانی

هزینه 
تمام شده 
 بازای هر
واحد رشد 
 شااص
توسعه 
 انسانی

بهبود عموکرد 
مدیران و معاونان 
 مدارس راهنمایی

بازدید و نظارت عومی مدیران 
 و معاونان

 تعداد بازدید های بعمل 
آمده از مدارس متوسطه 

 اول
 

 

نسبت مدیران مجری طرح به كل 
مدیران / تعداد معومان شركت كننده 
 س در جشنواره های الگوی برتر تدری

 
 

 

برگزاری همایش و 
آموزشی  -كارگاههای عومی 

مدیران و معاونان مدارس 
 راهنمایی

دانش  ءارتقا
نظری و مهارت 
 عموی دبیران
 دوره راهنمایی

برگزاری جشنواره روشهای 
یادگیری با  -فعال یاددهی 

رویکرد بکارگیری فناوری 
 ارتباطاتاطالعات و 

 كیفیت بخشی آموزشی
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 )دنباله( های كليدی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه بخش آموزش عمومي بر مبنای مدل نيپ ماترنس شاخص -1-11-2جديل 

 (41فراهمي خدمات) طرح برنامه راهبرد
دنترني بالقوه گريههای هدف/ 

 (42ميزان انتفاده از خدمات)

كيفيت ي 
 رضانت

(43) 

هزننه كاراني 
 ي بهره يری

(44) 

اثر برآگاهي، نگرش ي 
رفتار/بهبود يضعيت 
معيشتي، اجتماعي، 
فرهنگي، اقتصادی 

 (51) افراد

اثر بلند 
مدت در 
 جامعه

(52) 

هزننه 
 اثربخشي

(64) 

 ءارتقا
مهارتهای 
حرفه ای 

 (0901معومان)

كیفی مدیریت و  ءارتقا
آموزش مدارس شبانه 
روزی و الزم التوجه 
 )متوسطه نظری(

افزایش توان حرفه ای و 
انگیزه شغوی مدیران و 

 دبیران

ساعت دوره های -نفر
 دانش افزایی مدیران

 برگزار شده

نسبت مدیران مجری طرح به كل 
مدیران / تعداد معومان شركت كننده 
 در جشنواره های الگوی برتر تدریس

میزان 
رضایت 
گروههای 
 هدف

قیمت تمام 
 شده برنامه ها

هزینه تمام شده بازای 
 هر واحد رشد شااص

توسعه  سواد درشااص
 انسانی

میزان 
رشد 
شااص 
توسعه 
 انسانی

هزینه 
تمام شده 
بازای هر 
واحد رشد 
 شااص
توسعه 
 انسانی

افزایش دانش عومی و 
عموی دبیران)گروه 
 تکنولوزی آموزشی(

تخصصی  افزایش دانش
دبیران متوسطه 
 وراهنمایی

افزایش دانش حرفه ای 
دبیران متوسطه 
 وراهنمایی

افزایش مهارتهای 
پژوهشی عموی 
 معومان و كاركنان

اجرای دوره های 
پژوهشی  -آموزشی 

 برای معومان و كاركنان
توسعه و 
تقویت سهم 
مشاركت 
بخش 

اصوصی در 
 امرآموزش

(0900) 

توسعه مدارس 
 غیردولتی
 )غیرانتفاعی(

افزایش مدارس 
غیرانتفاعی)لدون 

 آمادگی(

تعداد مدارس غیردولتی 
 به تفکیک دوره تحصیوی

سهم دانش آموزان غیردولتی از كل 
دانش آموزان به تفکیک دوره 

 تحصیوی
میزان 
رضایت 
گروههای 
 هدف

قیمت تمام 
شده یک 

كالس مدارس 
و مراكز غیر 
 دولتی

ان مشاركت مردم در توسعه میز
 آموزش

هزینه 
تمام شده 
بازای هر 
 واحد رشد
مشاركت 
مردم در 
 آموزش

افزایش سهم دانش 
آموزان مدارس 
 غیرانتفاعی

تعداد مراكز اموزش از راه 
 دور

نسبت دانش اموزان از راه دوره به كل 
دانش آموزان به تفکیک دوره 

 تحصیوی
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 )دنباله( های كليدی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه بخش آموزش عمومي بر مبنای مدل نيپ ماترنس شاخص -1-11-2جديل 

 (41فراهمي خدمات) طرح برنامه راهبرد
دنترني بالقوه گريههای هدف/ 

 (42ميزان انتفاده از خدمات)

كيفيت ي 
 رضانت

(43) 

هزننه كاراني 
 يریي بهره 
(44) 

اثر برآگاهي، نگرش ي 
رفتار/بهبود يضعيت 
معيشتي، اجتماعي، 
فرهنگي، اقتصادی 

 (51) افراد

اثر بلند 
مدت در 
 جامعه

(52) 

هزننه 
 اثربخشي

(64) 

توسعه و 
تقویت سهم 
مشاركت 
بخش 

اصوصی در 
 امرآموزش

(0900) 

 

افزایش جذب دانش 
آموزان بازمانده از 

تحصیل)آموزش از راه 
 دور(

  

  

  

حمایت از متقاضیان 
تاسیس مدارس 
 غیرانتفاعی

اعطای تسهیالت بانکی 
   به متقاضیان

افزایش 
ركت مردم مشا

 در امر آموزش
(0903) 

 افزایش مشاركت مردم
توسعه مدارس هیات 
امنایی بر اساس دانش 

 آموز

تعداد مدارس هیات 
امنایی به تفکیک دوره 

 تحصیوی

نسبت دانش اموزان هیات امنایی به 
كل دانش آموزان به تفکیک دوره 

میزان  تحصیوی
رضایت 
گروههای 
 هدف

هزینه مدارس 
 هیات امنایی

 افزایش مشاركت اولیا

 افزایش كمک های اولیا

تعداد دوره های آموزش 
 اانواده

شركت كننده در  یتعداد اولیا
 كالسهای آموزش اانواده

 ولیاآموزش ا
نظارت بر سرویس 

 مدارس
 مجالت پیوند
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 )دنباله( های كليدی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه بخش آموزش عمومي بر مبنای مدل نيپ ماترنس شاخص -1-11-2جديل 

 (41فراهمي خدمات) طرح برنامه راهبرد
دنترني بالقوه گريههای هدف/ 

 (42ميزان انتفاده از خدمات)

كيفيت ي 
 رضانت

(43) 

هزننه كاراني 
 ي بهره يری

(44) 

اثر برآگاهي، نگرش 
ي رفتار/بهبود 

يضعيت معيشتي، 
اجتماعي، فرهنگي، 

 (51) اقتصادی افراد

اثر بلند 
مدت در 
 جامعه

(52) 

هزننه 
 اثربخشي

(64) 

افزایش 
اثربخشی 
نیروی 
 (0909انسانی)

افزایش دانش 
عومی و 

 تخصصی معومان

افزایش میانگی  سطح 
 معومانتحصیالت 

تعداد برنامه های افزایش 
 اثربخشی

معومی  تحت پوشش برنامه های اثر 
 بخشی

میزان 
رضایت 
گروههای 
 هدف

هزینه هر 
برنامه تحت 
 پوشش

میزان بهره وری 
 نیروی انسانی

میزان 
وری  بهره

نیروی 
 انسانی

هزینه 
تمام شده 
بازای هر 
 واحد رشد
بهره وری 
نیروی 
 انسانی

افزایش 
مهارتهای حرفه 
 ای كاركنان

اجرای دوره های كوتاه 
 مدت

ضم  ادمت  میزان نفر ساعت دوره
تعداد طرح ها و   معومان و كاركنان /

محتوی الکترونیکی تولید شده 
 /میانگی  سطح تحصیالت معومان

 معوم پژوهنده
طراحی پروژه 
 های نیازسنجی

اجرای پروزه های 
 نیازسنجی

حی و تولید طرا
محتوای دوره 
های آموزشی 
كاركنان و 
 مدیران

طراحی و تولید محتوای 
 دوره های آموزشی معومان

طراحی و تولید محتوای 
 دوره های آموزشی مدیران
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های كليدی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه بخش  شاخص كدگذاری -2-11-2جديل 

 آموزش عمومي بر مبنای مدل نيپ

 ها شاخص ارزشيابياجزای 

  زمینه و محیط 
 اجرای برنامه 

آمدوزش در زمینده میدزان كفایدت      : نظر ابرگان و صاحب نظران بخدش 091010شااص 
 اهداف برنامه توسعه بخش آموزش عمومی با نیازها و امکانات موجود استان زنجان. 

آموزش در زمینه میدزان   : نظر مدیران ، مجریان و كارشناسان ابره بخش091013شااص 
 موجود استان زنجان.  امکانات ازهاینكفایت اهداف برنامه توسعه بخش آموزش عمومی با 

 
 ورودی برنامه

 ی متمركز بر كفانت مسائل انتراتژنک :ها شاخصالف: 

 آمدوزش در زمینده میدزان كفایدت     : نظر ابرگان و صاحب نظران بخدش 091310شااص 

مسائل استراتژیک برنامه توسعه بخش آموزش عمومی با نیازها و امکاندات موجدود اسدتان    
 زنجان. 
آموزش در زمینه میدزان   : نظر مدیران ، مجریان و كارشناسان ابره بخش091313شااص 

كفایت مسائل استراتژیک برنامه توسعه بخش آموزش عمومی با نیازهدا و امکاندات موجدود    
 استان زنجان. 

 : ی متمركز بر كفانت راهبردهای برنامهها خصشاب: 

 تید كفاآمدوزش در زمینده میدزان     : نظر ابرگان و صاحب نظران بخدش 091319شااص 
 امکانات موجود استان زنجان.  و ازهاینی برنامه توسعه بخش آموزش عمومی با راهبردها
آموزش در زمینه میدزان   : نظر مدیران ، مجریان و كارشناسان ابره بخش091319شااص 

كفایت راهبردهای برنامه توسعه بخش آموزش عمومی با نیازها و امکاندات موجدود اسدتان    
 زنجان. 
 ی متمركز بر كفانت برنامه های عملياتي ها شاخصج: 

آمدوزش در زمینده میدزان كفایدت      : نظر ابرگان و صاحب نظران بخدش 091316شااص 
 برنامده توسدعه   اجرایی شدن راهبردهای و پروژه های پیش بینی شده در ها طرح،  ها برنامه

  .بخش آموزش عمومی استان زنجان
: نظر مدیران ، مجریان و كارشناسان ابره بخش آموزش در زمینه میدزان  091315شااص 
برنامده   اجرایی شدن راهبردهدای  و پروژه های پیش بینی شده در ها طرح،  ها برنامهكفایت 
 . استان زنجان خش آموزش عمومیب توسعه
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های كليدی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه بخش  شاخص كدگذاری -2-11-2جديل 

 )دنباله( آموزش عمومي بر مبنای مدل نيپ

 ها شاخص ارزشيابياجزای 

 
 
 
 

 ههای برنامفرآیند
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ها پريژهی متمركز بر تحقق ها شاخصالف: 

یافته از نظر حجم عمویات پیش بینی تحقق  كامالً: نسبت پروژه های 091910شااص 
 شده

 تحقق یافته در بازه زمانی پیش بینی شده كامالً : نسبت پروژه های091913شااص
 ها طرحی متمركز بر تحقق ها شاخصب: 

 تحقق یافته از نظر حجم عمویات پیش بینی شده كامالًی ها طرح: نسبت 091919شااص
 تحقق یافته در بازه زمانی پیش بینی شده كامالًی ها طرح: نسبت 091919شااص
  ها برنامه ی متمركز بر تحققها شاخصج: 

تحقق یافته از نظر حجم عمویات پیش بینی  كامالً: نسبت برنامه های 091916شااص 
 شده

 شده تحقق یافته در بازه زمانی پیش بینی كامالً: نسبت برنامه های 091915شااص 
 ی متمركز بر نظر افراد صاحب نظر ي مجرنان ها شاخصد: 

آموزش از كم و كیف تحقق  : ارزیابی ابرگان و صاحب نظران بخش091911شااص 
 استان زنجان  و پروژه های برنامه توسعه بخش آموزش عمومی ها طرح،  ها برنامه

: ارزیابی مدیران ، مجریان و كارشناسان ابره بخش آموزش از كم و كیف 091913شااص 
 استان زنجان  و پروژه های برنامه توسعه بخش آموزش عمومی ها طرح،  ها برنامهتحقق 

 یمند بهره
هدف  یها گروه

 برنامه

ی ها گريهخدمات برای (Availability)فراهم بودن  ی متمركز برها شاخصالف: 

 هدف برنامه نا عموم جمعيت:

 به تفکیک دوره تحصیوی ابتدایی و متوسطه ریدا یهاتعداد كالس  :099010شااص 
 : ساعات آموزش ضم  ادمت دبیران تربیت بدنی099013شااص 
 : تعداد كتابخانه های مدارس099019شااص 
تربیت بدنی موجود به مشاور و دبیر  ، بهداشت ، : تعداد مربیان پرورشی099019شااص 

 تفکیک جنسیت
 ی موجود به تفکیک جنسیتها هنرستان: تعداد 099016شااص 
 : تعداد نمازاانه های مدارس099015شااص 
 : تعداد رایانه های مدارس099011شااص
 تجهیز شده دارالقرآن: تعداد مراكز 099013شااص
 : تعداد مدارس مجری طرح غنی سازی اوقات فراغت099014شااص
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های كليدی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه بخش  شاخص كدگذاری -2-11-2جديل 

 )دنباله( آموزش عمومي بر مبنای مدل نيپ

 ها شاخص ارزشيابياجزای 

 یمند بهره
هدف  یها گروه

 برنامه

 ی ورزشیها سال : تعداد 099001شااص
  ها اردوگاهی تربیتی و فرهنگی و ها كانون: تعداد 099000شااص 
 ی مدارس به تفکیک دوره تحصیویها سااتمان: تعداد 099003شااص 
 ی سوادآموزیها كالس: تعداد 099009شااص 
 : تعداد مدارس متصل به شبکه اینترانت099009شااص 
 ی هوشمندها كالس: تعداد 099006شااص 
 : تعداد مدارس غیردولتی به تفکیک دوره تحصیوی099005شااص 
 از راه دور آموزشز : تعداد مراك099001شااص 
 امنایی به تفکیک دوره تحصیوی ئتیه: تعداد مدارس 099003شااص 
 ی آموزش اانوادهها دوره: تعداد 099004شااص 
 : دوره های برگزار شده آموزش فنی و حرفه ای بر حسب نفر ساعت099031شااص 
 استانی آموزشی در مراكز آموزش فنی و حرفه ای ها كارگاه: تعداد 099030شااص
آموزش سالمت و پیشگیری از  ارتقا: تعداد مدارس تحت پوشش 099033 شااص

 ی اجتماعیها بیآس
 ی مدارس قرآنیها كالس: تعداد 099039 شااص
 : فوای آموزشی بهسازی شده بر حسب مترمربع099039 شااص
 : ساعات دوره های برگزار شده تولید محتوای الکترونیکی099036 شااص
 تعداد تولید محتوای بسته آموزشی: 099035 شااص
 از مدارس متوسطه اول آمده بعمل: تعداد بازدیدهای 099031 شااص
 : نفر ساعت دوره های دانش افزایی مدیران099033 شااص
 ی دایر شبانه روزیها كالس: تعداد 099034 شااص
 ی هنرهای زیباها هنرستانی ها كالس: تعداد 099091 شااص
 ی استانداردها ارگاهك: تعداد 099090 شااص
 ی تربیت بدنیها هنرستان: تعداد 099093 شااص
 ی نوی ها طرح: تعداد دانش آموزان تحت پوشش 099099 شااص
 یالموو  یب: تعداد مسابقات ورزشی منطقه ای،استانی،كشوری و 099099 شااص
 یی زندگیها مهارتی آموزش ها طرح: تعداد مدارس مجری 099096 شااص
 ی دایر متوسطه مهارتیها كالس: تعداد 099095 شااص
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های كليدی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه بخش  شاخص گذاریكد -2-11-2جديل 

 )دنباله( آموزش عمومي بر مبنای مدل نيپ

 ها شاخص ارزشيابياجزای 

 یمند بهره
هدف  یها گروه

 برنامه

 : تعداد مراكز آموزشی برون سپاری099091 شااص
( ي انتفاده از خدمات Accessibilityی متمركز بر دنترني )ها شاخصب: 

 ی هدف برنامه نا عموم جمعيت :ها گريهفراهم شده تونط 

 تفکیک دوره تحصیوی به درس: تراكم دانش آموز در كالس 099310شااص 
 : نسبت دانش آموز به معوم099313شااص 
 متوسطه اول و دوم ، : پوشش تحصیوی واقعی ابتدایی099319شااص 
 : نسبت دانش آموز به مربیان پرورشی،بهداشت،مشاور و دبیر تربیت بدنی099319شااص 
دوم و سوم فنی و حرفه ای و كاردانش از كل دانش  آموزان: سهم دانش 099316شااص 

 آموزان دوم و سوم متوسطه
 : میانگی  سطح تحصیالت معومان به تفکیک دوره تحصیوی099315شااص 
دوم و سوم هنرهای زیبا از كل دانش آموزان دوم و  آموزان: سهم دانش 099311شااص 

 سوم متوسطه 
 ادمت معومان ضم  آموزش ساعت نفر: میزان 099313شااص 
 ی ورزشها هنرستان: تعداد دانش آموزان اشتغال به تحصیل در مدارس و 099314شااص 
 مسابقات فرهنگی و هنری: نسبت دانش آموزان شركت كننده در 099301شااص 
ی همگانی به كل دانش ها ورزشتحت پوشش  آموزان: نسبت دانش 099300شااص 
 آموزان
ی زندگی به تفکیک ها مهارت: نسبت دانش آموزان تحت پوشش آموزش 099303شااص 

 دوره تحصیوی
: نسبت دانش آموزان تحت پوشش آموزش سالمت و پیشگیری از 099309شااص 

 یی اجتماعها بیآس
 ها اردوگاهو  ها كانون: سرانه فواهای ورزشی،نمازاانه،كتابخانه،099309شااص 
 ی به تفکیک دوره های تحصیویامورش: سرانه فواهای 099306شااص 
 ساله 94-01: نرخ باسوادی گروه سنی 099305شااص 
 سال به باال 5: نرخ باسوادی جمعیت 099301شااص 
ن به فناوری اطالعات و ارتباطات به تفکیک : نرخ دسترسی دانش آموزا099303شااص 

 دوره های تحصیوی



 0941-49استان زنجان  عمومیسند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه بخش آموزش   46

 

های كليدی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه بخش  شاخص گذاریكد -2-11-2جديل 

 )دنباله( آموزش عمومي بر مبنای مدل نيپ

 ها شاخص ارزشيابياجزای 

 یمند بهره
هدف  یها گروه

 برنامه

غیردولتی از كل دانش آموزان به تفکیک دوره :سهم دانش آموزان 099304شااص 
 تحصیوی
از راه دوره به كل دانش آموزان به تفکیک دوره  آموزان: نسبت دانش 099331شااص 
 تحصیوی
امنایی به كل دانش آموزان به تفکیک دوره  ئتیه آموزان: نسبت دانش 099330شااص 
 تحصیوی
 ی آموزش اانوادهها كالس: تعداد اولیا شركت كننده در 099333شااص 
 ی مهارتی به جمعیت فعالها آموزش: نسبت استفاده كنندگان از 099339شااص 
 ی مهارتی به جمعیت بیکارها آموزشاز  گاه كنند: نسبت استفاده 099339شااص 
 : درصد دانش آموزان شبانه روزی099336 شااص
 ساله 94تا  01 سوادان یب: میزان پوشش 099335 شااص
 نفر ساعت دوره ضم  ادمت معومان تربیت بدنی: 099331 شااص
 ی نوی ها طرح: درصد دانش آموزان تحت پوشش 099333 شااص
 : تعداد دانش آموزان شركت كننده در مسابقات ورزشی099334 شااص
 : ضریب بهره برداری از كالس099391شااص 
 : درصد شركت كننده در تولید محتوای الکترونیکی099390 شااص
 : تعداد كتب اعتبار بخشی شده099393 شااص
 متوسطه النیالتحص فارغ: نرخ قبولی/099399 شااص
 :درصد پذیرفته شدگان آزمون سراسری 099399 شااص
 : تعداد معومان شركت كننده در جشنواره های الگوهای برتر تدریس099396 شااص
 ناطق محروم ی مهارتی در مها آموزش: تعداد دانش آموزان تحت پوشش 099395 شااص
 ی برون سپاری فنیها كالس: تعداد دانش آموزان 099391شااص 
 : نسبت افراد شركت كننده در دوره های غنی سازی اوقات فراغت 099393 شااص
 : درصد معومی  تحت پوشش برنامه های اثربخشی099394 شااص
 ی متمركز بر كيفيت ي رضانت از خدمات فراهم شده :ها شاخصج: 

ی هدف از ادمات دریافت شده مبتنی بر برنامه ها گروه: میزان رضایت 099910شااص 
 توسعه بخش آموزش عمومی
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های كليدی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه بخش  شاخص گذاریكد -2-11-2جديل 

 )دنباله( آموزش عمومي بر مبنای مدل نيپ

 ها شاخص ارزشيابياجزای 

 یمند بهره
هدف  یها گروه

 برنامه

 ی خدمات فراهم شده :ير بهرهي  ی متمركز بر هزننه كارانيها شاخصد: 

 : هزینه تمام شده به ازای تحصیل هر دانش آموز099910شااص 
 : هزینه تمام شده به ازای تحصیل هر سوادآموز 099913شااص 
یی فنی و ها مهارت آموزش: قیمت تمام شده به ازای هر دانش آموز تحت 099919شااص 
 ی كاردانش ها هنرستانحرفه ای 
آموزشی  یها كالس كننده در  آموز شركت دانش هر ازای به شده تمام : قیمت099919شااص 

 برون سپاری
 : قیمت تمام شده به ازای هر نفر ساعت آموزش ضم  ادمت099916شااص 
 آموز شركت كننده در مسابقات ورزشی  : قیمت تمام شده به ازای هر دانش099915شااص 
 : قیمت تمام شده به ازای تجهیز هر كتابخانه 099911شااص 
 : قیمت تمام شده به ازای هر مترمربع فوای آموزشی و پرورشی استاندارد 099913شااص 
گسترش فواهای آموزشی در مدارس  و ایجاد شده هر مترمربع : قیمت تمام099914شااص 

 دوره متوسطه 
 : قیمت تمام شده یک كالس هوشمند 099901اص شا

 : قیمت تمام شده یک كالس مدارس و مراكز غیردولتی099900شااص 

میزان اثر بخشی 
 برنامه

ی متمركز بر انجداد تيييدر در يضدعيت آگداهي ، نگدرش ي رفتدار       ها شاخصالف: 

در برنامده توندعه بخدش آمدوزش      شدده  ارائده مبتني بر خدمات ی هدف ها گريه

 عمومي:

سدطح   ارتقدا  و حفظ منظور ی هدف بهها گروه نگرش و آگاهی بهبود : میزان096010شااص 
در برنامده توسدعه    شدده  ارائده اود و اطرافیان با محوریت اددمات   یو جسمسالمت روانی 

 بخش آموزش عمومی
 یت پذیری در گروه های هدف مسؤول: میزان سطح 096013شااص 
 یی رفتاری بر حسب دوره های تحصیویها مهارتو كسب دانش و  ارتقاء: 096019شااص 
 ی هدفها گروهی اجتماعی،فرهنگی،ورزشی ها یتوانمند: افزایش 096019شااص 
 سطح ارتقامنظور حفظ و  ی هدف بهها گروهآگاهی و نگرش  بهبود : میزان096016شااص 
 یی زندگیها مهارتها و  آگاهی
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های كليدی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه بخش  شاخص گذاریكد -2-11-2جديل 

 )دنباله( آموزش عمومي بر مبنای مدل نيپ

 ها شاخص ارزشيابياجزای 

میزان اثر بخشی 
 برنامه

 ی هدفها گريهی متمركز بر انجاد تييير در يضعيت كيفيت آموزش ها شاخصب: 

 عموميدر برنامه تونعه بخش آموزش  شده ارائهبا محورنت خدمات 

در  اوانی و كتابی هدف به مطالعه ها گروهی مند عالقهافزایش : میزان 096310شااص 
 در برنامه توسعه بخش آموزش عمومی شده ارائهاود و اطرافیان با محوریت ادمات 

ی هدف ها گروهدر ی دی  اسالم ها از آموزهشناات  سطح شیافزا: میزان 096313شااص 
 در برنامه توسعه بخش آموزش عمومی شده ارائهبا محوریت ادمات 

در  شده ارائهمحوریت ادمات  با یآموز دانش افزایش تحقیقات: میزان 096319شااص 
 برنامه توسعه بخش آموزش عمومی

شده در  ارائهبا محوریت ادمات مهارت در جمعیت شاغل  ارتقاءمیزان : 096319شااص 
 برنامه توسعه بخش آموزش عمومی

با محوریت ادمات میزان افزایش مهارت آموزی در جمعیت فاقد مهارت : 096316شااص 
 در برنامه توسعه بخش آموزش عمومی شده ارائه

با محوریت مهارت آمواتگان در حرفه های آموزش دیده  میزان اشتغال: 096315شااص 
 در برنامه توسعه بخش آموزش عمومی شده ارائهادمات 
بهره برداری از فواهای)آموزشی ،پرورشی ،اداری ی و ور بهره: میزان 096311شااص 

 در برنامه توسعه بخش آموزش عمومی شده ارائهبا محوریت ادمات  ،ورزشی ..(

 : میزان اثر بخشی گسترش تجهیزات آموزشی و كمک آموزشی در آموزش096313شااص 

 در برنامه توسعه بخش آموزش عمومی شده ارائهبا محوریت ادمات 

در برنامه  شده ارائهمحوریت ادمات  با یانسانی نیروی ور بهره: میزان 096314شااص 
 توسعه بخش آموزش عمومی

 Communityمشاركت اجتماعي ) ی متمركز بر توانمندنازی يها شاخصج: 

participation and empowerment: ) 

 آموزش ابره كارشناسان و صاحب نظران بیرونی و مدیران،مجریان نظر: 095010شااص 
زنجان در توانمند سازی  استان آموزش عمومی بخش توسعه موفقیت برنامه میزان زمینه در

 های اجتماعی و جوب مشاركت

ی متمركز بر پيامدها ي عوارض مثبت ي منفي برنامه تونعه بخش ها شاخصد: 

 آموزش عمومي انتان زنجان :

در زمینه پیامدها و عوارض آموزش  : نظر ابرگان و صاحب نظران بخش095310شااص 
 مثبت و منفی برنامه توسعه بخش آموزش عمومی استان زنجان
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های كليدی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه بخش  شاخص گذاریكد -2-11-2جديل 

 )دنباله( آموزش عمومي بر مبنای مدل نيپ

 ها شاخص ارزشيابياجزای 

میزان اثر بخشی 
 برنامه

پیامدها  در زمینه موزشآ بخش: نظر مدیران ، مجریان و كارشناسان ابره 095313شااص 
 و عوارض مثبت و منفی برنامه توسعه بخش آموزش عمومی استان زنجان

ی متمركدز بددر جلددب حماندت ي تعهددد بدرای اقدددام در مدددنران،    هددا شداخص ي: 

 ( :Advocacy risingي برنامه رنزان ) ارانذگنيانت

آمدوزش از میدزان پایدداری و     : ارزیابی ابرگان و صداحب نظدران بخدش   095910شااص 
اسدتان   برنامه توسدعه بخدش آمدوزش عمدومی     ایجاد شده ناشی از اثرات وماندگاری نتایج 

 زنجان 
: ارزیابی مدیران ، مجریان و كارشناسان ابدره بخدش آمدوزش از میدزان     095913شااص 

 برنامه توسعه بخش آمدوزش عمدومی   ایجاد شده ناشی ازپایداری و ماندگاری نتایج واثرات 
 استان زنجان

برنامه تونعه بخش نالمت اندتان   اثربخشي –ی متمركز بر هزننه ها شاخص: ه

 زنجان :

: هزینه تمام شده بازای هر واحد رشد شدااص سدواد در شدااص توسدعه     095910شااص 
 انسانی
 ی نیروی انسانیور بهره: هزینه تمام شده به ازای هر واحد رشد 095913شااص 

ی متمركز بر عدالت گستری برنامه تونعه بخدش آمدوزش عمدومي    ها شاخصز: 

 انتان زنجان :

: نظر ابرگان و صاحب نظران بخش آمدوزش در زمینده عددالت گسدتری     095610شااص 
 برنامه توسعه بخش آموزش عمومی استان زنجان 

عددالت   موزش در زمینهآ: نظر مدیران، مجریان و كارشناسان ابره بخش 095613شااص 
 گستری برنامه توسعه بخش آموزش عمومی استان زنجان

میزان پایداری  
 برنامه

 مدنران، نيانتگذاران  ی متمركز بر جلب حمانت ي تعهد برای اقدام درها شاخص

 ( :Advocacy risingي برنامه رنزان )

از میزان پایدداری   آموزش عمومینظران بخش  ارزیابی ابرگان و صاحب: 095510 شااص
 برنامه توسعه بخش آموزش عمومی استان  و ماندگاری نتایج و اثرات ایجاد شده ناشی از

ارزیابی مدیران ، مجریان و كارشناسان ابره بخدش آمدوزش عمدومی از    : 095513 شااص
برنامده توسدعه بخدش آمدوزش      واثرات ایجاد شده ناشی ازمیزان پایداری و ماندگاری نتایج 

  عمومی استان زنجان
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 انتان زنجان  آموزش عموميعناين  طرحهای پژيهشي برنامه تونعه بخش  -2-11

در ای  بند، عناوی  پژوهشی كه از شااصهای كویدی پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش بر 

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

 

 ايلونت های پژيهشي برنامه تونعه بخش آموزش عمومي انتان زنجان -1-11-2جديل 

 توضيحات ايلونت عنوان پژيهش كد راهنما

099910 
ی هدف از ادمات دریافت شدده  ها گروهمیزان رضایت 

 مبتنی بر برنامه توسعه بخش آموزش عمومی
0  

  9 هزینه تمام شده به ازای تحصیل هر دانش آموز 099910

096010 
ی هدف به منظور ها گروهمیزان بهبود آگاهی و نگرش 

ادود و   یو جسدم سالمت روانی  سطح ارتقایحفظ و 
 اطرافیان ، افزایش مهارت های زندگی...

0  

096310 
ی هدف به مطالعده  ها گروهی مند عالقهافزایش میزان 
 اوانی و كتاب

3  

096313 
ی دی  اسدالم  ها از آموزهشناات  سطح شیافزامیزان 

 ی هدف برنامه توسعه بخش آموزش عمومیها گروه در
0  

096313 
میزان اثر بخشی گسترش تجهیزات آموزشی و كمدک  

 در آموزش آموزشی
3  

095313 
 موزشآ بخشنظر مدیران، مجریان و كارشناسان ابره 

عوارض مثبت و منفی برنامه توسعه زمینه پیامدها و  در
 بخش آموزش عمومی استان زنجان

9  

095910 
هزینه تمام شده بازای هر واحد رشد شااص سدواد در  

 شااص توسعه انسانی
3  

095610 
آموزش در زمینده   نظر ابرگان و صاحب نظران بخش

عدالت گستری برنامه توسعه بخدش آمدوزش عمدومی    
 استان زنجان

9  
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 فص  سوم
ربانهم اپیش و ارزشیابی ربانهم توسعه بخش نظام ارجایی 

 آموزش عمومی
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 مقدمه -3-1

باشد. برای  یکی از مهمتری  اركان نظام پایش و ارزشیابی، سااتار و سازماندهی نحوه اجرای آن می

بایست سااتاری مدیریتی اندیشدیده شدود.    اجرایی نمودن سند پایش و ارزشیابی برنامه توسعه در ابتدا می

های توسعه شکل گرفتده و تدا    ی  سااتار باید در درون نظام مدیریت جاری دستگاههای اجرایی و بخشا

ها و سااتار تشکیالتی جدید نباشد. از دیگر ابعاد مهدم پدایش و ارزشدیابی،     حد امکان، نیازمند ایجاد پست

بخشدی اسدت؛ نظدام    اصدهای توسدعه   های مورد نیاز برای محاسبه شا داده دهی نظام گردآوری و گزارش

بایسدت در درون نظدام جداری گزارشددهی دسدتگاهها و       دهی همانندد سدااتار و سدازماندهی مدی    گزارش

كارگروههای توسعه بخشی شکل گرفته و كمتری  بار كاری را به سیستم تحمیل نماید. با توجه به اینکه 

رود  لدذا انتظدار مدی   ؛  شااصهای متعددی در سند پایش و ارزشیابی بخش توسعه تعریدف گردیدده اسدت   

گوی نیداز پدایش و ارزشدیابی    خرسانی قرار گیرند تدا بتوانندد پاسد    روزه فرمهای آماری مورد بازنگری و ب

 دستگاه و كارگروه توسعه بخش، باشند.

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

رود  تخصیص سهمی از اعتبارات دستگاهها بده امدور پژوهشدی انتظدار مدی     است. بدیهی است با توجه به 

منبعد سهم قابل توجهی از ای  اعتبارات پژوهشی صرف انجام پژوهشدهای مبتندی بدر ارزشدیابی برنامده      

 توسعه در بخش شود.

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

ی  در قبدال ذینفعدان و جامعده و    مسؤولسازی، پاسخگویی و تعهد مدیران و  ساز شفاف اقدام مترقی، زمینه

رزشدیابی نیدز جدزو    بینی نحدوه انتشدار نتدایج پدایش و ا     جوب مشاركت همگانی اواهد بود؛ بنابرای  پیش

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

سازی  ها، نحوه انتشار و همگانی در ای  فصل سااتار و سازماندهی، شرح وظایف، نظام مدیریت داده

 و نشر یافته های پایش و ارزشیابی مورد اشاره قرار گرفته است.
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  آموزش عموميبخش  تونعه برنامه يابيارزش ي شنپا نازماندهي ي ناختار -3-2

، آمدوزش عمدومی  به منظور تسهیل و تداوم روند اجرایی سازی سند پایش و ارزشیابی توسعه بخش 

گدردد. اید  كمیتده از دو سدطح      یک كمیته تخصصی پایش و ارزشیابی ذیل كارگروه استانی تشکیل مدی 

 د.تشکیل شده و دارای سااتار و شرح وظایف زیر اواهد بو

 ناختار  -3-2-1

 :  نطح نک )دنتگاه اجراني (

بدا امودای بداالتری  مقدام      االاتیار پایش و ارزشدیابی  دستگاه اجرایی یک نفر نماینده تام در سطح

 گردد.  دستگاه اجرایی منصوب می

 :  نطح دي )كميته تخصصي كارگريه انتاني (

كدارگروه   مسدؤول االاتیار دسدتگاه اجرایدی     در سطح كمیته تخصصی كارگروه استانی، نماینده تام

ریزی و نمایندگان  نماینده معاونت برنامه بعالوه بخشی و ارزشیابی برنامه توسعه پایش دبیر عنوان به استانی

اواهند بود. ابالغ  استانی كارگروه تخصصی كمیته اعوای عنوان به معرفی شده توسط دستگاههای اجرایی

 اجرایدی  دسدتگاه  رئدیس  توسدط  اعودا  ابدالغ  و ریزی برنامه معاونت توسط كارگروه تخصصی كمیته رئیس

 كارگروه استانی مربوطه صادر اواهد گردید.  مسؤول

 مسدؤول  اجرایدی  از طریدق دسدتگاه   نیداز  مدورد  پیگیریهای و ها هماهنگی مکاتباتی، امور كویه توجه:

 گردد. كارگروه استانی و با اموای باالتری  مقام دستگاه اجرایی یا جانشی  وی انجام می

  شرح يظانف -3-2-2

 : نطح نک )دنتگاه اجراني (

پیگیری و ااذ گزارش از واحدهای زیر مجموعه دستگاه اجرایی در ارتبداط بدا نحدوه تحقدق و      -

 اجرایی شدن برنامه ها ، طرح ها و پروژه های مرتبط با برنامه توسعه بخشی در دستگاه اجرایی 

كنترل كیفیت داده ها و اطالعات گزارش شده در سطح دستگاه اجرایی و حصدول اطمیندان از    -

 ؛و كم و كیف اطالعات واصوه دقت و صحت 

 ؛به دبیراانه كمیته تخصصی كارگروه استانی  جمع بندی و ارسال گزارشات دوره ای -

 ؛توسعه راهبردی استان شركت در جوسات توجیهی ، آموزشی و هماهنگی با دبیراانه كارگروه -

 ؛هماهنگی و مشاركت در برنامه های پژوهشی بر اساس شااص های ارزشیابی  -
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 : )دبيرخانه كارگريه انتاني(نطح دي 

پیگیری و ااذ گزارش از دستگاههای اجرایی ذیل كارگروه در ارتباط با نحوه تحقدق و اجرایدی    -

های مرتبط با برنامه توسعه بخشی بر اساس شااصهای منددرج   ها و پروژه ها، طرح شدن برنامه

 ؛در سند پایش و ارزشیابی كارگروه 

های اجرایی و حصول اطمینان از دقت  گزارش شده از دستگاه ها و اطالعات كنترل كیفیت داده -

 ؛و صحت و كم و كیف اطالعات واصوه 

تهیه و تنظیم فرااوانهای مطالعاتی مرتبط با شااصهای ارزشیابی دسترسی و اثربخشی، نظارت  -

 ؛بر واگذاری، اجرا و انتشار نتایج مطالعات 

برنامه كالن توسعه استان مبتندی بدر برنامده     به دبیراانه ای بندی و ارسال گزارشات دوره جمع -

   ؛ ابالغی به كارگروه استانی

 ؛ ریزی و توسعه استان ذیل شورای برنامه برقرای ارتباط با دبیراانه كارگروه تخصصی -

ریزی  برنامه شورای ارزشیابی و پایش دبیراانه با هماهنگی و توجیهی، آموزشی جوسات در شركت -

 ؛استان 

 .هماهنگی و مشاركت در برنامه های پژوهشی بر اساس شااص های ارزشیابی   -

 

 : (Data flow system) ها داده مدنرنت نظام -3-3

استان زنجان از سده سدطح    آموزش عمومینظام گزارشدهی پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش 

 تشکیل شده است :
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 : )نطح دنتگاههای اجراني( نطح نک

شود كویه اطالعدات تولیدد شدده توسدط دسدتگاه       كه سطح دستگاه اجرایی نامیده میدر ای  سطح 

مربوطه می باشد بر اساس شااصهای تعریف شده گدردآوری   0اجرایی كه مرتبط با برنامه توسعه كارگروه

 شود. فرستاده می ریزی و توسعه شورای برنامهو به 

 :  انتاني( نطح دي )نطح كارگريه

توسط دستگاههای اجرایی ذیل هریدک از كمیتده هدای     العات گردآوری شدهدر ای  سطح كویه اط

جمع بندی شده و بر اساس شااصدهای طراحدی شدده در    و ارزشیابی در كارگروه استانی تخصصی پایش 

یید در كمیته مورد نظدر، و طدرح در كدارگروه اسدتانی بده      أسند پایش و ارزشیابی توسعه بخشی پس از ت

 گردد. ارزشیابی استان ارسال میدبیراانه پایش و 

نطح نه )نطح دبيرخانه پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه راهبردی شورای برنامه رنزی 

 انتان زنجان (: ي تونعه 

باشدد. كویده    در ای  سطح كه سطح نهایی پایش و ارزشدیابی برنامده راهبدردی توسدعه اسدتان مدی      

 دبیراانده پدایش و ارزشدیابی برنامده توسدعه راهبدردی      اطالعات ارسالی از سوی كارگروه استانی توسدط  

 شورای برنامه ریزی استان جمع بندی شده و آمداده انتشدار نتدایج و در ااتیدار گدزاردن ذینفعدان برنامده        

 می گردد.

 

 :(Data quality management) ها داده تيفيك تنرنمد -3-4

هریک از دستگاههای اجرایی گزارش كننده اطالعات مشخص شدده در سدند پدایش و ارزشدیابی،     

ریدزی و   شدورای برنامده  دار می باشدند.   روز بودن داده های ارسالی را عهدهه یت صحت و دقت و بمسؤول

حصول اطمینان از صحت و دقدت   بندی گزارشات ارسالی از دستگاههای اجرایی و یت جمعمسؤول توسعه

توانندد   العات جمع بندی شده را بر عهده دارد. اعوای كارگروه در صورت تشخیص و احساس نیاز میاط

از سوی دستگاههای اجرایی عوو كدارگروه اقددام    ( 3OSDVهای ارسالی ) نسبت به ممیزی كیفیت داده

                                                           
ن ااستو توسعه ذیل شورای برنامه ریزی  تخصصی تعریف شده راهایشو منبعد واژه كارگروه استانی به به منظور ایجاد وحدت رویه -0

 ی است كمیته های تخصصیهاطالق می گردد. بدی ،كه تحت نظر استاندار و با شركت دستگاههای اجرایی ذیربط تشکیل می شوند
 و فعالیت اواهند نمود.  بر حسب نوع و زمینه فعالیت ذیل یکی از ای  كارگروهها شکل گرفته پایش و ارزشیابی برنامه توسعه

2- Onsite Data Verification 
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نامه مصوب در سند پایش و ارزشیابی برنامه كالن  های ارسالی بر اساس شیوه نمایند. ممیزی كیفیت داده

 توسعه استان زنجان اواهد بود. 

 

 : يابيارزش ي شنپا اطالعات یناز يهمگان ي انتشار نحوه -3-5

 :انتشار گزارش پانش ي ارزشيابي در نطح دنتگاه اجراني عضو كارگريه  -3-5-1

هریک از دستگاههای اجرایی عوو كارگروه حداقل یکبار در سال گزارش پیشرفت برنامه توسدعه را  

نسدبت بده    سداً أره اواهند نمود. عالوه برای  دستگاههای اجرایی می توانند ئارا استانیدر جوسه كارگروه 

 سازمان اود به صدورت دوره ای و یدا مناسدبتی    مرتبط باگزارش مربوط به پیشرفت برنامه توسعه  انتشار

 اقدام نمایند.

 : انتانيانتشار گزارش پانش ي ارزشيابي در نطح كارگريه  -3-5-2

آمدوزش   حداقل یکبار در سال گزارش پیشرفت برنامده توسدعه بخدش    ریزی و توسعه شورای برنامه

یید توسط اعوای كارگروه أتواند پس از ت نماید. كار گروه می ارایه می استانیرا در جوسه كارگروه  عمومی

ای و یدا   نسبت به انتشار گزارش مربوط به پیشرفت برنامه توسدعه مربوطده بده صدورت دوره     ساًأاستانی ر

 اقدام نمایند. مناسبتی

 رنزی در نطح شورای برنامه انتاني انتشار گزارش پانش ي ارزشيابي كارگريه -3-5-3

  زنجان  انتان ي تونعه

را پدس   آموزش عمدومی كارگروه یکبار در سال، یک نسخه از گزارش پیشرفت برنامه توسعه بخش 

ییدد و  أنمایدد. نحدوه ت   از تصویب در كارگروه به دبیراانه پایش و ارزشیابی برنامه توسعه استان ارسال می

تان اواهدد  همگانی سازی گزارش ارسالی بر اساس نظام نامه پایش و ارزشیابی برنامه كالن توسدعه اسد  

 بود. 
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 برنامه تونعه بخش آموزش عمومي  پانش ي ارزشيابي های مورد نياز امكان ننجي يضعيت گردآيری ي توليد شاخص-1-1-3جديل 

ف
دن
ر

 

 ی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه بخش آموزش عموميها شاخصهي گزارشديتحليل نظام  تجزنه

 شاخص

ام
نظ

 
شد
زار
گ

ی،
ار
)ج
ي 
ه

 

ي
ش
يه
پژ

)
 

برای محانبه  ازيموردنی ها دادهآنا  های اجراني يضعيت توليد شاخص در دنتگاه

هي گزارشدشاخص از نظام فعلي 

 انتخراج انت؟ قابل
 شود توليد نمي شود توليد مي

نام دنتگاه اجراني 

 توليدكننده

شماره شناناني 

فرم گردآيری 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 

 ،فصلي )ماهانه،

 ،ماهه شش

 (ناالنه

نام دنتگاه 

 مسؤيلاجراني 
 زمان توليد

بلي/شماره 

شناناني فرم 

انتخراج 

 اطالعات

گردآيری خير /راهكار 

 اطالعات

0 
میزان كفایت اهداف  آموزش درزمینه نظران بخش : نظر ابرگان و صاحب091010شااص 

 برنامه توسعه بخش آموزش عمومی با نیازها و امکانات موجود استان زنجان.
 _ پژوهشی

 
 _ بار یک وپرورش آموزش _ _

 
 اجرای طرح پژوهشی

3 
زمینه میزان  آموزش در كارشناسان ابره بخش: نظر مدیران، مجریان و 091013شااص 

 كفایت اهداف برنامه توسعه بخش آموزش عمومی با نیازها امکانات موجود استان زنجان.
 _ پژوهشی

 
 بار یک وپرورش آموزش _ _

- 

 
 اجرای طرح پژوهشی

9 
آموزش درزمینه میزان كفایت مسائل  نظران بخش : نظر ابرگان و صاحب091310شااص 

 استراتژیک برنامه توسعه بخش آموزش عمومی با نیازها و امکانات موجود استان زنجان.
 _ پژوهشی

 
 اجرای طرح پژوهشی _ بار یک وپرورش آموزش _ _

9 

زمینه میزان  آموزش در : نظر مدیران، مجریان و كارشناسان ابره بخش091313شااص 
عمومی با نیازها و امکانات موجود كفایت مسائل استراتژیک برنامه توسعه بخش آموزش 

 استان زنجان
 _ پژوهشی

 
 اجرای طرح پژوهشی _ بار یک وپرورش آموزش _ _

6 
زمینه میزان كفایت  آموزش در نظران بخش : نظر ابرگان و صاحب091319شااص 

 راهبردهای برنامه توسعه بخش آموزش عمومی با نیازها و امکانات موجود استان زنجان.
 _ پژوهشی

 
 اجرای طرح پژوهشی - بار یک وپرورش آموزش _ _

5 

میزان  ٔآموزش درزمینه : نظر مدیران، مجریان و كارشناسان ابره بخش091319شااص 
كفایت راهبردهای برنامه توسعه بخش آموزش عمومی با نیازها و امکانات موجود استان 

 زنجان
 _ پژوهشی

 
 اجرای طرح پژوهشی _ بار یک وپرورش آموزش _ _

1 

ها،  زمینه میزان كفایت برنامه آموزش در نظران بخش : نظر ابرگان و صاحب091316شااص 
بخش آموزش  برنامه توسعه اجرایی شدن راهبردهای شده در بینی های پیش ها و پروژه طرح

 عمومی استان زنجان
 _ پژوهشی

 
 اجرای طرح پژوهشی _ بار یک وپرورش آموزش _ _
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 )دنباله(برنامه تونعه بخش آموزش عمومي  پانش ي ارزشيابي های مورد نياز يضعيت گردآيری ي توليد شاخصامكان ننجي -1-1-3جديل 

ف
دن
ر

 

 ی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه بخش آموزش عموميها شاخصهي گزارشديتحليل نظام  تجزنه

 شاخص

ام
نظ

 
شد
زار
گ
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ه

ی،
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)ج
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پژ

)
 

برای محانبه  ازيموردنی ها دادهآنا  های اجراني يضعيت توليد شاخص در دنتگاه

هي گزارشدشاخص از نظام فعلي 

 انتخراج انت؟ قابل
 شود توليد نمي شود توليد مي

نام دنتگاه اجراني 

 توليدكننده

شماره شناناني 
فرم گردآيری 
 اطالعات مربوطه

 زمان توليد )ماهانه،
 ،ماهه شش ،فصلي

 (ناالنه

نام دنتگاه 
 مسؤيلاجراني 

 توليد زمان

بلي/شماره 
شناناني فرم 
 انتخراج اطالعات

خير /راهكار گردآيری 

 اطالعات

3 

: نظر مدیران، مجریان و كارشناسان ابره بخش آموزش درزمینه میزان 091315شااص 
 برنامه توسعه اجرایی شدن راهبردهای شده در بینی های پیش ها و پروژه ها، طرح كفایت برنامه

 زنجان استان بخش آموزش عمومی
 بار یک وپرورش آموزش _ _ _ پژوهشی

_ 
 

 اجرای طرح پژوهشی

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری شده بینی یافته ازنظر حجم عمویات پیش های كامالً تحقق : نسبت پروژه091910شااص  4

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری شده بینی بازه زمانی پیشیافته در  كامالً تحقق های : نسبت پروژه091913 شااص 01

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری شده بینی یافته ازنظر حجم عمویات پیش های كامالً تحقق : نسبت طرح091919 شااص 00

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری شده بینی یافته در بازه زمانی پیش كامالً تحققهای  : نسبت طرح091919 شااص 03

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری شده بینی یافته ازنظر حجم عمویات پیش های كامالً تحقق : نسبت برنامه091916شااص  09

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری شده بینی یافته در بازه زمانی پیش های كامالً تحقق : نسبت برنامه091915 شااص 09

06 
ها،  تحقق برنامه و كیف آموزش از كم نظران بخش : ارزیابی ابرگان و صاحب091911شااص 
 استان زنجان های برنامه توسعه بخش آموزش عمومی و پروژه ها طرح

 _ پژوهشی
 

 اجرای طرح پژوهشی _ بار یک وپرورش آموزش _ _

 _ بکفا 511های  فرم _ _ ساالنه بکفا 511های  فرم وپرورش آموزش جاری ی دایر به تفکیک دوره تحصیوی ابتدایی و متوسطهها كالستعداد  :099010شااص  05

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری بدنی : ساعات آموزش ضم  ادمت دبیران تربیت099013شااص  01

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری های مدارس : تعداد كتابخانه099019شااص  03

04 
بدنی موجود به تفکیک  و دبیر تربیت مشاور ،بهداشت : تعداد مربیان پرورشی،099019شااص 
 جنسیت

 _ بکفا 511های  فرم _ _ ساالنه بکفا 511های  فرم وپرورش آموزش جاری

 _ بکفا 511های  فرم _ _ ساالنه بکفا 511های  فرم وپرورش آموزش جاری های موجود به تفکیک جنسیت : تعداد هنرستان099016شااص  31

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری های مدارس نمازاانه: تعداد 099015شااص  30



 0941-49استان زنجان  عمومیسند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه بخش آموزش   61

 

 )دنباله(برنامه تونعه بخش آموزش عمومي  پانش ي ارزشيابي های مورد نياز امكان ننجي يضعيت گردآيری ي توليد شاخص -1-1-3جديل 

ف
دن
ر

 

 برنامه تونعه بخش آموزش عمومي ی پانش ي ارزشيابيها شاخصهي گزارشديتحليل نظام  تجزنه
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برای محانبه  ازيموردنی ها دادهآنا  های اجراني يضعيت توليد شاخص در دنتگاه

هي گزارشدشاخص از نظام فعلي 

 انتخراج انت؟ قابل
 شود توليد نمي شود توليد مي

نام دنتگاه اجراني 

 توليدكننده

شناناني شماره 

فرم گردآيری 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 

 ،فصلي )ماهانه،

 ،ماهه شش

 (ناالنه

نام دنتگاه 

 مسؤيلاجراني 
 زمان توليد

بلي/شماره 

شناناني فرم 

 انتخراج اطالعات

خير /راهكار گردآيری 

 اطالعات

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری های مدارس : تعداد رایانه099011 شااص 33

 _ بکفا 511های  فرم _ _ ساالنه بکفا 511های  فرم وپرورش آموزش جاری : تعداد مراكز دارالقرآن تجهیز شده099013 شااص 39

 _ مربوطههای  فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری سازی اوقات فراغت : تعداد مدارس مجری طرح غنی099014 شااص 39

 _ بکفا 511های  فرم _ _ ساالنه بکفا 511های  فرم وپرورش آموزش جاری ی ورزشیها سال : تعداد 099001 شااص 36

 _ بکفا 511های  فرم _ _ ساالنه بکفا 511های  فرم وپرورش آموزش جاری ها های تربیتی و فرهنگی و اردوگاه : تعداد كانون099000شااص  35

 _ بکفا 511های  فرم _ _ ساالنه بکفا 511های  فرم وپرورش آموزش جاری های مدارس به تفکیک دوره تحصیوی تعداد سااتمان: 099003شااص  31

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری های سوادآموزی : تعداد كالس099009شااص  33

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری اینترانت: تعداد مدارس متصل به شبکه 099009شااص  34

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری های هوشمند : تعداد كالس099006شااص  91

 _ بکفا 511های  فرم _ _ ساالنه بکفا 511های  فرم وپرورش آموزش جاری : تعداد مدارس غیردولتی به تفکیک دوره تحصیوی099005شااص  90

 _ بکفا 511های  فرم _ _ ساالنه بکفا 511های  فرم وپرورش آموزش جاری : تعداد مراكز آموزش از راه دور099001شااص  93

 _ بکفا 511های  فرم _ _ ساالنه بکفا 511های  رمف وپرورش آموزش جاری : تعداد مدارس هیات امنایی به تفکیک دوره تحصیوی099003شااص  99

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری های آموزش اانواده : تعداد دوره099004شااص  99

 جاری ای برحسب نفر ساعت های برگزارشده آموزش فنی و حرفه : دوره099031شااص  96
اداره كل آموزش 

 ای فنی حرفه
 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم

 جاری ای استان های آموزشی در مراكز آموزش فنی و حرفه : تعداد كارگاه099030شااص  95
اداره كل آموزش 

 ای فنی حرفه
 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم



 61  نظام اجرایی برنامه پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش آموزش عمومی :سومفصل 

 

 )دنباله(برنامه تونعه بخش آموزش عمومي  پانش ي ارزشيابي های مورد نياز امكان ننجي يضعيت گردآيری ي توليد شاخص -1-1-3جديل 

ف
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 ی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه بخش آموزش عموميها شاخصهي گزارشديتحليل نظام  تجزنه
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برای محانبه  ازيموردنی ها دادهآنا  های اجراني يضعيت توليد شاخص در دنتگاه

هي گزارشدشاخص از نظام فعلي 

 انتخراج انت؟ قابل
 شود توليد نمي شود توليد مي

نام دنتگاه اجراني 

 توليدكننده

شماره شناناني 

فرم گردآيری 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 

 ،فصلي )ماهانه،

 ،ماهه شش

 (ناالنه

نام دنتگاه 

 مسؤيلاجراني 
 زمان توليد

بلي/شماره 

شناناني فرم 

 انتخراج اطالعات

گردآيری خير /راهكار 

 اطالعات

91 
های  آموزش سالمت و پیشگیری از آسیب ارتقاء: تعداد مدارس تحت پوشش 099033 شااص
 اجتماعی

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری های مدارس قرآنی : تعداد كالس099039 شااص 93

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری : فوای آموزشی بهسازی شده برحسب مترمربع099039 شااص 94

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری های برگزارشده تولید محتوای الکترونیکی : ساعات دوره099036 شااص 91

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری : تعداد تولید محتوای بسته آموزشی099035 شااص 90

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری آمده از مدارس متوسطه اول عمل : تعداد بازدیدهای به099031 شااص 93

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری افزایی مدیران های دانش نفر ساعت دوره: 099033 شااص 99

 _ 511های فرم _ _ ساالنه 511 های فرم وپرورش آموزش جاری روزی های دایر شبانه : تعداد كالس099034 شااص 99

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم اداره كل ارشاد اسالمی جاری های هنرهای زیبا های هنرستان : تعداد كالس099091 شااص 96

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری های استاندارد : تعداد كارگاه099090 شااص 95

 _ بکفا 511های  فرم _ _ ساالنه بکفا 511های  فرم وپرورش آموزش جاری بدنی های تربیت : تعداد هنرستان099093 شااص 91

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری های نوی  آموزان تحت پوشش طرح : تعداد دانش099099 شااص 93

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش موزشآ جاری المووی و بی  كشوری ،استانی ای، : تعداد مسابقات ورزشی منطقه099099 شااص 94

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری های زندگی های آموزش مهارت : تعداد مدارس مجری طرح099096 شااص 61

 _ بکفا 511های  فرم _ _ ساالنه بکفا 511های  فرم وپرورش آموزش جاری های دایر متوسطه مهارتی : تعداد كالس099095 شااص 60



 0941-49استان زنجان  عمومیسند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه بخش آموزش   62

 

 )دنباله(برنامه تونعه بخش آموزش عمومي  پانش ي ارزشيابي های مورد نياز امكان ننجي يضعيت گردآيری ي توليد شاخص -1-1-3جديل 

ف
دن
ر

 

 ی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه بخش آموزش عموميها شاخصهي گزارشديتحليل نظام  تجزنه
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برای محانبه  ازيموردنی ها دادهآنا  های اجراني يضعيت توليد شاخص در دنتگاه

هي گزارشدشاخص از نظام فعلي 

 انتخراج انت؟ قابل
 شود توليد نمي شود توليد مي

نام دنتگاه اجراني 

 توليدكننده

شماره شناناني 
فرم گردآيری 
 اطالعات مربوطه

 زمان توليد )ماهانه،
 ،ماهه شش ،فصلي

 (ناالنه

نام دنتگاه 
 مسؤيلاجراني 

 زمان توليد

بلي/شماره 
شناناني فرم 
 انتخراج اطالعات

خير /راهكار گردآيری 

 اطالعات

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری سپاری : تعداد مراكز آموزشی برون099091 شااص 63

 _ بکفا 511های  فرم _ _ ساالنه بکفا 511های  فرم وپرورش آموزش جاری آموز در كالس درس به تفکیک دوره تحصیوی دانش: تراكم 099310شااص  69

 _ بکفا 511های  فرم _ _ ساالنه بکفا 511های  فرم وپرورش آموزش جاری آموز به معوم : نسبت دانش099313شااص  69

 _ بکفا 511های  فرم _ _ ساالنه بکفا 511های  فرم وپرورش آموزش جاری اول و دوم متوسطه : پوشش تحصیوی واقعی ابتدایی،099319شااص  66

 _ بکفا 511های  فرم _ _ ساالنه بکفا 511های  فرم وپرورش آموزش جاری بدنی و دبیر تربیت مشاور ،بهداشت آموز به مربیان پرورشی، : نسبت دانش099319شااص  65

61 
ای و كاردانش از كل  آموزان دوم و سوم فنی و حرفه دانش: سهم 099316شااص 
 آموزان دوم و سوم متوسطه دانش

 _ بکفا 511های  فرم _ _ ساالنه بکفا 511های  فرم وپرورش آموزش جاری

 _ بکفا 511های  فرم _ _ ساالنه بکفا 511های  فرم وپرورش آموزش جاری : میانگی  سطح تحصیالت معومان به تفکیک دوره تحصیوی099315شااص  63

64 
آموزان دوم و سوم  آموزان دوم و سوم هنرهای زیبا از كل دانش : سهم دانش099311شااص 
 متوسطه

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه مربوطههای  فرم وپرورش آموزش جاری : میزان نفر ساعت آموزش ضم  ادمت معومان099313شااص  51

 _ بکفا 511های  فرم _ _ ساالنه بکفا 511های  فرم وپرورش آموزش جاری های ورزش آموزان اشتغال به تحصیل در مدارس و هنرستان : تعداد دانش099314شااص  50

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری كننده در مسابقات فرهنگی و هنری آموزان شركت : نسبت دانش099301شااص  53

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری آموزان كل دانش های همگانی به آموزان تحت پوشش ورزش : نسبت دانش099300شااص  59

59 
زندگی به تفکیک های  آموزان تحت پوشش آموزش مهارت : نسبت دانش099303شااص 

 دوره تحصیوی
 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری

56 
های  آموزان تحت پوشش آموزش سالمت و پیشگیری از آسیب : نسبت دانش099309شااص 
 اجتماعی

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری



 63  نظام اجرایی برنامه پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش آموزش عمومی :سومفصل 

 

 )دنباله(برنامه تونعه بخش آموزش عمومي  پانش ي ارزشيابي های مورد نياز ننجي يضعيت گردآيری ي توليد شاخصامكان  -1-1-3جديل 

ف
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 ی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه بخش آموزش عموميها شاخصهي گزارشديتحليل نظام  تجزنه
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برای محانبه  ازيموردنی ها دادهآنا  اجرانيهای  يضعيت توليد شاخص در دنتگاه

هي گزارشدشاخص از نظام فعلي 

 انتخراج انت؟ قابل
 شود توليد نمي شود توليد مي

نام دنتگاه اجراني 

 توليدكننده

شماره شناناني 
فرم گردآيری 
 اطالعات مربوطه

 زمان توليد )ماهانه،
 ،ماهه شش ،فصلي

 (ناالنه

نام دنتگاه 
 مسؤيلاجراني 

 زمان توليد

بلي/شماره 
شناناني فرم 
 انتخراج اطالعات

خير /راهكار گردآيری 

 اطالعات

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری ها و اردوگاه ها كانون ،كتابخانه ،نمازاانه : سرانه فواهای ورزشی،099309شااص  55

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری های تحصیوی آموزشی به تفکیک دوره: سرانه فواهای 099306شااص  51

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری ساله 94-01: نرخ باسوادی گروه سنی 099305شااص  53

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری سال به باال 5: نرخ باسوادی جمعیت 099301شااص  54

11 
آموزان به فناوری اطالعات و ارتباطات به تفکیک  : نرخ دسترسی دانش099303شااص 
 های تحصیوی دوره

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری آموزان به تفکیک دوره تحصیوی آموزان غیردولتی از كل دانش دانش سهم :099304شااص  10

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری آموزان به تفکیک دوره تحصیوی كل دانش آموزان از راه دوره به : نسبت دانش099331شااص  13

19 
آموزان به تفکیک دوره  كل دانش آموزان هیات امنایی به : نسبت دانش099330شااص 
 تحصیوی

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه مربوطههای  فرم وپرورش آموزش جاری های آموزش اانواده كننده در كالس : تعداد اولیا شركت099333شااص  19

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری های مهارتی به جمعیت فعال كنندگان از آموزش : نسبت استفاده099339شااص  16

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری های مهارتی به جمعیت بیکار كنندگان از آموزش : نسبت استفاده099339شااص  15

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری روزی آموزان شبانه : درصد دانش099336 شااص 11

 _ سرشماری _ _ ساالنه سرشماری وپرورش آموزش جاری ساله 94تا  01سوادان  : میزان پوشش بی099335 شااص 13

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری بدنی : نفر ساعت دوره ضم  ادمت معومان تربیت099331 شااص 14

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری های نوی  آموزان تحت پوشش طرح : درصد دانش099333 شااص 31

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری كننده در مسابقات ورزشی آموزان شركت : تعداد دانش099334 شااص 30



 0941-49استان زنجان  عمومیسند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه بخش آموزش   64

 

 )دنباله(برنامه تونعه بخش آموزش عمومي  پانش ي ارزشيابي های مورد نياز امكان ننجي يضعيت گردآيری ي توليد شاخص -1-1-3جديل 

ف
دن
ر

 

 ی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه بخش آموزش عموميها شاخصهي گزارشديتحليل نظام  تجزنه

 شاخص

ام
نظ

 
شد
زار
گ

ي 
ه

ی،
ار
)ج

 
ي
ش
يه
پژ

)
 

برای محانبه  ازيموردنی ها دادهآنا  های اجراني يضعيت توليد شاخص در دنتگاه

هي گزارشدشاخص از نظام فعلي 

 انتخراج انت؟ قابل
 شود نمي توليد شود توليد مي

نام دنتگاه اجراني 

 توليدكننده

شماره شناناني 
فرم گردآيری 
 اطالعات مربوطه

 زمان توليد )ماهانه،
 ،ماهه شش ،فصلي

 (ناالنه

نام دنتگاه 
 مسؤيلاجراني 

 زمان توليد

بلي/شماره 
شناناني فرم 
 انتخراج اطالعات

خير /راهكار گردآيری 

 اطالعات

 _ بکفا 511های  فرم _ _ ساالنه بکفا 511های  فرم وپرورش آموزش جاری برداری از كالس بهره: ضریب 099391شااص  33

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری كننده در تولید محتوای الکترونیکی : درصد شركت099390 شااص 39

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری : تعداد كتب اعتباربخشی شده099393 شااص 39

 _ بکفا 511های  فرم _ _ ساالنه بکفا 511های  فرم وپرورش آموزش جاری التحصیالن متوسطه : نرخ قبولی/فارغ099399 شااص 36

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری شدگان آزمون سراسر پذیرفته درصد :099399 شااص 35

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری های الگوهای برتر تدریس كننده در جشنواره : تعداد معومان شركت099396 شااص 31

 _ بکفا 511های  فرم _ _ ساالنه بکفا 511های  فرم وپرورش آموزش جاری های مهارتی در مناطق محروم آموزان تحت پوشش آموزش : تعداد دانش099395 شااص 33

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری سپاری فنی های برون آموزان كالس : تعداد دانش099391شااص  34

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری سازی اوقات فراغت های غنی كننده در دوره : نسبت افراد شركت099393 شااص 41

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری های اثربخشی : درصد معومی  تحت پوشش برنامه099394 شااص 40

43 
های هدف از ادمات دریافت شده مبتنی بر برنامه  : میزان رضایت گروه099910شااص 

 توسعه بخش آموزش عمومی
 _ پژوهشی

 
 _ بار یک وپرورش آموزش _ _

 
 اجرای طرح پژوهشی

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری آموز شده به ازای تحصیل هر دانش : هزینه تمام099910شااص  49

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری شده به ازای تحصیل هر سوادآموز : هزینه تمام099913شااص  49

46 
های فنی و  آموز تحت آموزش مهارت شده به ازای هر دانش : قیمت تمام099919شااص 
 های كاردانش ای هنرستان حرفه

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری

45 
های آموزشی  كننده در كالس آموز شركت شده به ازای هر دانش تمام: قیمت 099919شااص 
 سپاری برون

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری



 65  نظام اجرایی برنامه پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش آموزش عمومی :سومفصل 

 

 )دنباله(برنامه تونعه بخش آموزش عمومي  پانش ي ارزشيابي های مورد نياز امكان ننجي يضعيت گردآيری ي توليد شاخص -1-1-3جديل 

ف
دن
ر

 

 ی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه بخش آموزش عموميها شاخصهي گزارشديتحليل نظام  تجزنه

 شاخص
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برای محانبه  ازيموردنی ها دادهآنا  های اجراني يضعيت توليد شاخص در دنتگاه

هي گزارشدشاخص از نظام فعلي 

 انتخراج انت؟ قابل
 شود توليد نمي شود توليد مي

نام دنتگاه اجراني 

 توليدكننده

شماره شناناني 

فرم گردآيری 

 اطالعات مربوطه

 زمان توليد )ماهانه،

 ،ماهه شش ،فصلي

 (ناالنه

نام دنتگاه 

 مسؤيلاجراني 
 زمان توليد

بلي/شماره 

شناناني فرم 

 انتخراج اطالعات

خير /راهكار گردآيری 

 اطالعات

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری شده به ازای هر نفر ساعت آموزش ضم  ادمت تمام: قیمت 099916شااص  41

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری كننده در مسابقات ورزشی آموز شركت شده به ازای هر دانش : قیمت تمام099915شااص  43

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری شده به ازای تجهیز هر كتابخانه : قیمت تمام099911شااص  44

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری شده به ازای هر مترمربع فوای آموزشی و پرورشی استاندارد : قیمت تمام099913شااص  011

010 
شده هر مترمربع ایجاد و گسترش فواهای آموزشی در مددارس   : قیمت تمام099914شااص 

 دوره متوسطه
 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری شده یک كالس هوشمند : قیمت تمام099901شااص  013

 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری شده یک كالس مدارس و مراكز غیردولتی : قیمت تمام099900شااص  019

019 

 ی سطحارتقامنظور حفظ و  های هدف به : میزان بهبود آگاهی و نگرش گروه096010شااص 
در برنامده توسدعه بخدش     شده ارائهادمات  اود و اطرافیان با محوریت سالمت روانی جسمی

 آموزش عمومی
 _ پژوهشی

 
 بار یک وپرورش آموزش _ _

_ 
 

 

 اجرای طرح پژوهشی

 اجرای طرح پژوهشی _ بار یک وپرورش آموزش _ _ _ پژوهشی های هدف پذیری در گروه یتمسؤول: میزان سطح 096013شااص  016

 اجرای طرح پژوهشی _ بار یک وپرورش آموزش _ _ _ پژوهشی های تحصیوی های رفتاری برحسب دوره و كسب دانش و مهارت ارتقا: 096019شااص  015

 اجرای طرح پژوهشی _ بار یک وپرورش آموزش _ _ _ پژوهشی های هدف گروه ورزشی ،فرهنگی های اجتماعی، : افزایش توانمندی096019شااص  011

013 
 سطح ارتقایمنظور حفظ و  های هدف به : میزان بهبود آگاهی و نگرش گروه096016شااص 
 های زندگی ها و مهارت آگاهی

 اجرای طرح پژوهشی _ بار یک وپرورش آموزش _ _ _ پژوهشی

014 
در اود و  اوانی های هدف به مطالعه كتاب مندی گروه افزایش عالقه: میزان 096310شااص 

 در برنامه توسعه بخش آموزش عمومی شده اطرافیان با محوریت ادمات ارائه
 اجرای طرح پژوهشی _ بار یک وپرورش آموزش _ _ _ پژوهشی



 0941-49استان زنجان  عمومیسند پایش و ارزشیابی برنامه راهبردی توسعه بخش آموزش   66

 

 )دنباله(برنامه تونعه بخش آموزش عمومي  پانش ي ارزشيابي های مورد نياز امكان ننجي يضعيت گردآيری ي توليد شاخص -1-1-3جديل 

ف
دن
ر

 

 ی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه بخش آموزش عموميها شاخصهي گزارشديتحليل نظام  تجزنه
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برای محانبه  ازيموردنی ها دادهآنا  های اجراني يضعيت توليد شاخص در دنتگاه

هي گزارشدشاخص از نظام فعلي 

 انتخراج انت؟ قابل
 شود نمي توليد شود توليد مي

نام دنتگاه اجراني 

 توليدكننده

شماره شناناني 

فرم گردآيری 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 

 ،فصلي )ماهانه،

 ،ماهه شش

 (ناالنه

نام دنتگاه 

 مسؤيلاجراني 
 زمان توليد

بلي/شماره 

شناناني فرم 

 انتخراج اطالعات

خير /راهكار گردآيری 

 اطالعات

001 
های هدف با  در گروههای دی  اسالم  افزایش سطح شناات از آموزه: میزان 096313شااص 

 در برنامه توسعه بخش آموزش عمومی شده محوریت ادمات ارائه
 اجرای طرح پژوهشی _ بار یک وپرورش آموزش _ _ _ پژوهشی

000 
در برنامه  شده با محوریت ادمات ارائه آموزی دانش افزایش تحقیقات: میزان 096319شااص 

 توسعه بخش آموزش عمومی
 _ های مربوطه فرم _ _ ساالنه های مربوطه فرم وپرورش آموزش جاری

003 
در برنامه  شده با محوریت ادمات ارائهمهارت در جمعیت شاغل  ارتقامیزان : 096319شااص 

 توسعه بخش آموزش عمومی
 _ پژوهشی

 
_ _ 

اداره كل فنی 
 ای حرفه

 بار یک
_ 
 

 

 اجرای طرح پژوهشی

009 
بدا محوریدت اددمات    آموزی در جمعیت فاقد مهارت  میزان افزایش مهارت: 096316شااص 

 در برنامه توسعه بخش آموزش عمومی شده ارائه
 _ _ _ پژوهشی

اداره كل فنی 
 ای حرفه

 اجرای طرح پژوهشی _ بار یک

009 
محوریدت  بدا  دیدده   هدای آمدوزش   مهارت آمواتگان در حرفه میزان اشتغال: 096315شااص 

 در برنامه توسعه بخش آموزش عمومی شده ادمات ارائه
 _ _ _ پژوهشی

اداره كل فنی 
 ای حرفه

 اجرای طرح پژوهشی _ بار یک

006 
 ،اداری ،پرورشدی  آموزشدی، فوداهای ) بدرداری از   وری و بهدره  : میزان بهدره 096311شااص 
 عمومی در برنامه توسعه بخش آموزش شده با محوریت ادمات ارائه ..(ورزشی

 اجرای طرح پژوهشی _ بار یک وپرورش آموزش _ _ _ پژوهشی

005 
بدا  در آموزش  آموزشی : میزان اثربخشی گسترش تجهیزات آموزشی و كمک096313شااص 

 در برنامه توسعه بخش آموزش عمومی شده محوریت ادمات ارائه
 اجرای طرح پژوهشی _ بار یک وپرورش آموزش _ _ _ پژوهشی

001 
در برنامه توسعه  شده محوریت ادمات ارائه وری نیروی انسانی با : میزان بهره096314شااص 

 بخش آموزش عمومی
 اجرای طرح پژوهشی _ بار یک وپرورش آموزش _ _ _ پژوهشی



 67  نظام اجرایی برنامه پایش و ارزشیابی برنامه توسعه بخش آموزش عمومی :سومفصل 

 

 )دنباله(برنامه تونعه بخش آموزش عمومي  پانش ي ارزشيابي های مورد نياز امكان ننجي يضعيت گردآيری ي توليد شاخص -1-1-3جديل 

ف
دن
ر

 

 ی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه بخش آموزش عموميها شاخصهي گزارشديتحليل نظام  تجزنه
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برای محانبه  ازيموردنی ها دادهآنا  های اجراني يضعيت توليد شاخص در دنتگاه

هي گزارشدشاخص از نظام فعلي 

 انتخراج انت؟ قابل
 شود توليد نمي شود توليد مي

نام دنتگاه 

 اجراني توليدكننده

شماره شناناني 

فرم گردآيری 

 اطالعات مربوطه

 زمان توليد )ماهانه،

 ،ماهه شش ،فصلي

 (ناالنه

نام دنتگاه 

 مسؤيلاجراني 
 زمان توليد

بلي/شماره 

شناناني فرم 

 انتخراج اطالعات

گردآيری خير /راهكار 

 اطالعات

003 

 آمدوزش  ابدره  كارشناسدان  مجریدان  نظران بیرونی و مددیران،  نظر صاحب: 095010شااص 

اسدتان زنجدان در توانمندسدازی و     بخش آموزش عمدومی  توسعه موفقیت برنامه میزان درزمینه
 های اجتماعی جوب مشاركت

 اجرای طرح پژوهشی _ بار یک وپرورش آموزش _ _ _ پژوهشی

004 
آموزش درزمینه پیامدها و عوارض مثبدت   نظران بخش : نظر ابرگان و صاحب095310شااص 

 گستری برنامه توسعه بخش آموزش عمومی استان زنجان و منفی و عدالت
 اجرای طرح پژوهشی _ بار یک وپرورش آموزش _ _ _ پژوهشی

031 
پیامددها و   درزمینده : نظر مدیران، مجریان و كارشناسان ابره بخش آمدوزش  095313شااص 

 گستری برنامه توسعه بخش آموزش عمومی استان زنجان عوارض مثبت و منفی و عدالت
 اجرای طرح پژوهشی _ بار یک وپرورش آموزش _ _ _ پژوهشی

030 
آموزش از میزان پایداری و مانددگاری   نظران بخش : ارزیابی ابرگان و صاحب095910شااص 

 استان زنجان برنامه توسعه بخش آموزش عمومی نتایج اثرات ایجادشده ناشی از
 اجرای طرح پژوهشی _ بار یک وپرورش آموزش _ _ _ پژوهشی

033 
: ارزیابی مدیران، مجریان و كارشناسان ابره بخش آموزش از میزان پایدداری  095913شااص 

 زنجاناستان  برنامه توسعه بخش آموزش عمومی و ماندگاری نتایج اثرات ایجادشده ناشی از
 اجرای طرح پژوهشی _ بار یک وپرورش آموزش _ _ _ پژوهشی

 اجرای طرح پژوهشی _ بار یک وپرورش آموزش _ _ _ پژوهشی شده به ازای هر واحد رشد شااص سواد در شااص توسعه انسانی : هزینه تمام095910شااص  039

 اجرای طرح پژوهشی _ بار یک وپرورش آموزش _ _ _ پژوهشی نیروی انسانیوری  شده به ازای هر واحد رشد بهره : هزینه تمام095913شااص  039

036 
گسدتری برنامده    آموزش درزمینده عددالت   نظران بخش : نظر ابرگان و صاحب095610شااص 

 توسعه بخش آموزش عمومی استان زنجان
 اجرای طرح پژوهشی _ بار یک وپرورش آموزش _ _ _ پژوهشی

035 
گستری  عدالت ابره بخش آموزش درزمینه كارشناسان و مدیران، مجریان: نظر 095613شااص 

 برنامه توسعه بخش آموزش عمومی استان زنجان.
 _ بار یک وپرورش آموزش _ _ _ پژوهشی

 
 اجرای طرح پژوهشی
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 )دنباله(برنامه تونعه بخش آموزش عمومي  پانش ي ارزشيابي های مورد نياز امكان ننجي يضعيت گردآيری ي توليد شاخص -1-1-3جديل 

ف
دن
ر

 

 ی پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه بخش آموزش عموميها شاخصهي گزارشديتحليل نظام  تجزنه

 شاخص

ام
نظ

 
شد
زار
گ

ی،
ار
)ج
ي 
ه

 

ي
ش
يه
پژ

)
 

برای محانبه  ازيموردنی ها دادهآنا  های اجراني يضعيت توليد شاخص در دنتگاه

هي گزارشدشاخص از نظام فعلي 

 انتخراج انت؟ قابل
 شود توليد نمي شود توليد مي

نام دنتگاه اجراني 

 توليدكننده

شماره شناناني 

فرم گردآيری 

 اطالعات مربوطه

زمان توليد 

 ،فصلي )ماهانه،

 ،ماهه شش

 (ناالنه

نام دنتگاه 

 مسؤيلاجراني 
 زمان توليد

بلي/شماره 

شناناني فرم 

 انتخراج اطالعات

گردآيری خير /راهكار 

 اطالعات

031 
آموزش عمومی از میزان پایداری و  نظران بخش ابرگان و صاحب ارزیابی:  095510 شااص

 برنامه توسعه بخش آموزش عمومی استان زنجان. ماندگاری نتایج و اثرات ایجادشده ناشی از
 اجرای طرح پژوهشی _ بار یک وپرورش آموزش _ _ _ پژوهشی

033 

ارزیابی مدیران، مجریان و كارشناسدان ابدره بخدش آمدوزش عمدومی از       :095513: شااص
برنامه توسعه بخش آموزش عمومی  میزان پایداری و ماندگاری نتایج اثرات ایجادشده ناشی از

 استان زنجان.
 _ پژوهشی

 
 بار یک وپرورش آموزش _ _

_ 
 

 اجرای طرح پژوهشی
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های پانش ي ارزشيابي برنامه تونعه  يتحليل نظام گزارشدهي شاخص تجزنه -2-1-3جديل 

 بخش آموزش عمومي

 

 آموزش ي پريرش  نام دنتگاه اجراني رئيس كارگريه 

 هی جاریگزارشد نظام

 نام واحد گردآوری و جمع آوری آمار
 های جاری فعالیت

 گروه طرح و برنامه

 معاونت پژوهش و برنامه ریزی حوزه جایگاه واحد بر اساس چارت سازمانی

 پست مصوب 6 ها بر اساس تشکیالت مصوب تعداد پست

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

 بوی

 هیگزارشدنظام 
 پژوهشی

 گروه تحقیق و پژوهش نام واحد / كمیته متولی امور پژوهشی

 معاونت پژوهش و برنامه ریزیحوزه  جایگاه واحد بر اساس چارت سازمانی

 پست در اداره كل 9 بر اساس تشکیالت مصوب ها تعداد پست

 بوی شورای پژوهشی مستقل دارد؟

مشخص  های پژوهشی سالیانه اولویت
 شوند؟ می

 بوی

 بوی نظام فرااوان پژوهشی دارد؟

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

91 

های تحقیقاتی مصوب در سال  تعداد طرح
0940 

 یک طرح

و اطالع  روابط عمومی
 رسانی

 حوزه ریاست جایگاه واحد بر اساس چارت سازمانی

 9 بر اساس تشکیالت مصوب ها تعداد پست

 بوی باشد؟ دارای نشریه دوره ای می

 http://zanjan.medu.ir آدرس جایگاه اینترنتی
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 71  ضمایم

 

 ضمانم

 آموزش عموميمنتخب برنامه تونعه بخش  ، ی پانش ي ارزشيابيها شاخصشناننامه 

 زمینه و محیط اجرای برنامه  اجزای ارزشيابي :

 عنوان شاخص
آموزش در زمينه ميزان كفانت اهداف  نظر خبرگان ي صاحب نظران بخش

 برنامه تونعه بخش آموزش عمومي با نيازها ي امكانات موجود انتان زنجان

 09-10-10 كد شااص

 تعریف شااص
نظر ابرگان و صاحب نظران بخش آموزش در زمینه میدزان كفایدت اهدداف برنامده     

 توسعه بخش آموزش عمومی با نیازها و امکانات موجود استان زنجان

 زمینه شااص طبقه بندی

 كیفی جنس شااص

 رتبه ای مقیاس شااص

 - صورت كسر

 - مخرج كسر

 ها دادهنحوه گردآوری 
 برای محاسبه شااص

 صاحب نظران و یآموزشی ها گروهمناطق و مدیران كل و  رؤساااذ نظر از 

و ثبت  ابزار گردآوری
 ها داده

 پرسشنامه

 هدفمند نحوه نمونه گیری

 - حجم نمونه

 بار کی دوره زمانی اندازه گیری

 ی دااویها گروه  مناطق تابعه/ پرورش وادارات آموزش  مکان اندازه گیری

 مسؤولدستگاه 
 گیری اندازه

 .پآمعاونت پژوهشی اداره كل 
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  شااص های نهاده ای  اجزای ارزشيابي :

 عنوان شاخص

 مسدائل  تند كفاآموزش در زمينه ميزان  نظر خبرگان ي صاحب نظران بخش

انتراتژنک برنامه تونعه بخش آموزش عمومي با نيازها ي امكانات موجدود  

 انتان زنجان

 09-13-10 شااصكد 

 تعریف شااص

آمددوزش در زمیندده میددزان كفایددت مسددائل  نظددر ابرگددان و صدداحب نظددران بخددش

استراتژیک برنامه توسعه بخش آموزش عمومی با نیازهدا و امکاندات موجدود اسدتان     

 زنجان

 نهاده شااص طبقه بندی

 كیفی جنس شااص

 رتبه ای مقیاس شااص

 - صورت كسر

 - مخرج كسر

 ها دادهنحوه گردآوری 

 برای محاسبه شااص
 نظران صاحب وی آموزشی ها گروه ،مدیران كل ،مناطق یرؤساااذ نظر از 

و ثبت  ابزار گردآوری

 ها داده
 پرسشنامه

 هدفمند نحوه نمونه گیری

 - حجم نمونه

 بار کی دوره زمانی اندازه گیری

 .پآمعاونت پژوهشی اداره كل  مکان اندازه گیری

 مسؤولدستگاه 

 گیری اندازه
 .پآمعاونت پژوهشی اداره كل 

 

  



 73  ضمایم

 

 

 شااص های بهره مندی   اجزای ارزشيابي :

 ی دانر ابتداني،متونطه ايل ي ديمها كالستعداد  عنوان شاخص

 09-90-10 كد شااص

 متوسطه اول و دوم ی دایر ابتدایی،ها كالستعداد  تعریف شااص

 ستاده شااص طبقه بندی

 كمی شااصجنس 

 میزان مقیاس شااص

 ی دایر ابتدایی،متوسطه اول و دومها كالستعداد  صورت كسر

 - مخرج كسر

 ها دادهنحوه گردآوری 

 برای محاسبه شااص
 ی مورد نظر از طریق اطالعات موجود در آ.پها نسبت ءاحصا

و ثبت  ابزار گردآوری

 ها داده
 فرم

 هدفمند نحوه نمونه گیری

 اطالعات مربوطه كل حجم نمونه

 بار کی دوره زمانی اندازه گیری

 اداره كل آموزش و پرورش استان زنجان مکان اندازه گیری

 مسؤولدستگاه 

 گیری اندازه
 با هر شااص ربطیذ دوایر دااوی
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 شااص های بهره مندی   اجزای ارزشيابي :

 ی موجود به تفكيک جنسيتها هنرنتانتعداد  عنوان شاخص 

 09-90-16 شااصكد 

 ی موجود به تفکیک جنسیتها هنرستانتعداد  تعریف شااص

 / ستاده : : ستاده فرآیندزمینه / نهاده /  شااص طبقه بندی

 / كیفی :كمی كمی جنس شااص

 / رتبه ای / نسبت / میزان: میزان اسمی مقیاس شااص

 ی موجود به تفکیک جنسیتها هنرستانتعداد  صورت كسر

 _ مخرج كسر

 ها دادهنحوه گردآوری 

 برای محاسبه شااص
 پ.آی مورد نظر از طریق اطالعات موجود در ها نسبت ءاحصا

و ثبت  ابزار گردآوری

 ها داده
 فرم

 هدفمند نحوه نمونه گیری

 كل اطالعات مربوطه حجم نمونه

 بار کی دوره زمانی اندازه گیری

 استان زنجاناداره كل آموزش و پرورش  مکان اندازه گیری

 مسؤولدستگاه 

 گیری اندازه
 با هر شااص ربطیذ دوایر دااوی

 



 75  ضمایم

 

 

 شااص های بهره مندی   اجزای ارزشيابي :

 ها ارديگاهی تربيتي ي فرهنگي ي ها كانونتعداد  عنوان شاخص

 09-90-00 كد شااص

 ها اردوگاهی تربیتی و فرهنگی و ها كانونتعداد  تعریف شااص

 ستاده شااص طبقه بندی

 كمی جنس شااص

 میزان مقیاس شااص

 ها اردوگاهی تربیتی و فرهنگی و ها كانونتعداد  صورت كسر

 _ مخرج كسر

 ها دادهنحوه گردآوری 

 برای محاسبه شااص
 ی مورد نظر از طریق اطالعات موجود در آ.پها نسبت ءاحصا

و ثبت  ابزار گردآوری

 ها داده
 فرم

 هدفمند نحوه نمونه گیری

 كل اطالعات مربوطه حجم نمونه

 یکبار دوره زمانی اندازه گیری

 اداره كل آموزش و پرورش استان زنجان مکان اندازه گیری

 مسؤولدستگاه 

 گیری اندازه
 با هر شااص ربطیذ دوایر دااوی
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 شااص های بهره مندی   اجزای ارزشيابي :

 ی هوشمندها كالستعداد  عنوان شاخص

 09-90-06 كد شااص

 ی هوشمندها كالستعداد  تعریف شااص

 ستاده شااص طبقه بندی

 كمی جنس شااص

 میزان مقیاس شااص

 ی هوشمندها كالستعداد  صورت كسر

 _ مخرج كسر

 ها دادهنحوه گردآوری 

 برای محاسبه شااص
 ی مورد نظر از طریق اطالعات موجود در آ.پها نسبت ءاحصا

و ثبت  ابزار گردآوری

 ها داده
 فرم

 هدفمند نحوه نمونه گیری

 كل اطالعات مربوطه حجم نمونه

 یکبار دوره زمانی اندازه گیری

 اداره كل آموزش و پرورش استان زنجان مکان اندازه گیری

 مسؤولدستگاه 

 گیری اندازه
 با هر شااص ربطیذ دوایر دااوی

 



 77  ضمایم

 

 

 شااص های بهره مندی   اجزای ارزشيابي :

 تراكم دانش آموز در كالس درس به تفكيک ديره تحصيلي عنوان شاخص

 09-93-10 كد شااص

 تراكم دانش آموز در كالس درس به تفکیک دوره تحصیوی تعریف شااص

 ستاده شااص طبقه بندی

 كمی جنس شااص

 نسبت مقیاس شااص

 تعداد دانش آموزان بخش دولتی به تفکیک دوره تحصیوی صورت كسر

 ی دایر بخش دولتی به تفکیک دوره تحصیویها كالستعداد  مخرج كسر

 ها دادهنحوه گردآوری 

 برای محاسبه شااص
 ی مورد نظر از طریق اطالعات موجود در آ.پها نسبت ءاحصا

و ثبت  ابزار گردآوری

 ها داده
 فرم

 هدفمند نحوه نمونه گیری

 كل اطالعات مربوطه حجم نمونه

 یکبار دوره زمانی اندازه گیری

 اداره كل آموزش و پرورش استان زنجان مکان اندازه گیری

 مسؤولدستگاه 

 گیری اندازه
 با هر شااص بط یرذ دوایر دااوی
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 شااص های بهره مندی   اجزای ارزشيابي :

 نسبت دانش آموز به معلم عنوان شاخص

 09-93-13 كد شااص

 نسبت دانش آموز به معوم تعریف شااص

 ستاده شااص طبقه بندی

 كمی جنس شااص

 نسبت مقیاس شااص

 تعداد دانش آموزان بخش دولتی  صورت كسر

 تعداد معوم مخرج كسر

 ها دادهنحوه گردآوری 

 برای محاسبه شااص
 ی مورد نظر از طریق اطالعات موجود در آ.پها نسبت ءاحصا

و ثبت  ابزار گردآوری

 ها داده
 فرم

 هدفمند نحوه نمونه گیری

 كل اطالعات مربوطه حجم نمونه

 یکبار دوره زمانی اندازه گیری

 اداره كل آموزش و پرورش استان زنجان مکان اندازه گیری

 مسؤولدستگاه 

 گیری اندازه
 با هر شااص طبریذ دوایر دااوی



 79  ضمایم

 

 

 شااص های بهره مندی   اجزای ارزشيابي :

 ديمپوشش تحصيلي ياقعي ديره ابتداني ي متونطه ايل ي  عنوان شاخص

 09-93-19 كد شااص

 پوشش تحصیوی واقعی دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم تعریف شااص

 ستاده شااص طبقه بندی

 كمی جنس شااص

 میزان مقیاس شااص

 011التعویم یک دوره تحصیوی ضربدر  واجبتعداد دانش آموزان در س   صورت كسر

 تحصیویجمعیت الزم التعویم مرتبط با دوره  مخرج كسر

 ها دادهنحوه گردآوری 

 برای محاسبه شااص
 ی مورد نظر از طریق اطالعات موجود در آ.پها نسبت ءاحصا

و ثبت  ابزار گردآوری

 ها داده
 فرم

 هدفمند نحوه نمونه گیری

 كل اطالعات مربوطه حجم نمونه

 یکبار دوره زمانی اندازه گیری

 استان زنجاناداره كل آموزش و پرورش  مکان اندازه گیری

 مسؤولدستگاه 

 گیری اندازه
 با هر شااص ربطیذ دوایر دااوی
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 شااص های بهره مندی   اجزای ارزشيابي :

 ميزان نفر ناعت آموزش معلمان عنوان شاخص

 09-93-13 كد شااص

 میزان نفر ساعت آموزش معومان تعریف شااص

 / ستاده : : ستاده فرآیندزمینه / نهاده /  شااص طبقه بندی

 / كیفی :كمی كمی جنس شااص

 / رتبه ای / نسبت / میزان: میزان اسمی مقیاس شااص

 تعداد معومان در ساعات آموزش صورت كسر

 _ مخرج كسر

 ها دادهنحوه گردآوری 

 برای محاسبه شااص
 ی مورد نظر از طریق اطالعات موجود در آ.پها نسبت ءاحصا

و ثبت  ابزار گردآوری

 ها داده
 پرسشنامه / فرم / چک لیست:فرم

 هدفمند نحوه نمونه گیری

 كل اطالعات مربوطه حجم نمونه

 یکبار دوره زمانی اندازه گیری

 اداره كل آموزش و پرورش استان زنجان مکان اندازه گیری

 مسؤولدستگاه 

 گیری اندازه
 با هر شااص ربطیذ دوایر دااوی

 



 81  ضمایم

 

 

 شااص های بهره مندی   اجزای ارزشيابي :

 ی همگاني به كل دانش آموزانها يرزشنسبت دانش آموزان تحت پوشش  عنوان شاخص

 09-93-00 كد شااص

 ی همگانی به كل دانش آموزانها ورزشنسبت دانش آموزان تحت پوشش  تعریف شااص

 ستاده شااص طبقه بندی

 كمی جنس شااص

 نسبت مقیاس شااص

 011ی همگانی ضربدر ها ورزشتعداد دانش آموزان تحت پوشش  صورت كسر

 كل دانش آموزان مخرج كسر

 ها دادهنحوه گردآوری 

 برای محاسبه شااص
 ی مورد نظر از طریق اطالعات موجود در آ.پها نسبت ءاحصا

و ثبت  ابزار گردآوری

 ها داده
 فرم

 هدفمند نحوه نمونه گیری

 كل اطالعات مربوطه حجم نمونه

 یکبار دوره زمانی اندازه گیری

 اداره كل آموزش و پرورش استان زنجان مکان اندازه گیری

 مسؤولدستگاه 

 گیری اندازه
 با هر شااص ربطیذ دوایر دااوی
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 شااص های بهره مندی   اجزای ارزشيابي :

 عنوان شاخص
نسددبت دانددش آمددوزان تحددت پوشددش آمددوزش نددالمت ي پيشددگيری از 

 اجتماعيی ها بيآن

 09-93-09 كد شااص

 ی اجتماعیها بیآسآموزان تحت پوشش آموزش سالمت و پیشگیری از  نسبت دانش تعریف شااص

 ستاده شااص طبقه بندی

 كمی جنس شااص

 نسبت مقیاس شااص

 صورت كسر
ی اجتماعی ها بیآستعداد دانش آموزان تحت پوشش آموزش سالمت و پیشگیری از 

 011ضربدر 

 كل دانش آموزان كسرمخرج 

 ها دادهنحوه گردآوری 

 برای محاسبه شااص
 ی مورد نظر از طریق اطالعات موجود در آ.پها نسبت ءاحصا

و ثبت  ابزار گردآوری

 ها داده
 فرم

 هدفمند نحوه نمونه گیری

 كل اطالعات مربوطه حجم نمونه

 یکبار دوره زمانی اندازه گیری

 آموزش و پرورش استان زنجاناداره كل  مکان اندازه گیری

 مسؤولدستگاه 

 گیری اندازه
 با هر شااص ربطیذ دوایر دااوی

 

 

 



 83  ضمایم

 

 

 شااص های بهره مندی   اجزای ارزشيابي :

 نال به باال 6نرخ بانوادی جمعيت  عنوان شاخص

 09-93-01 كد شااص

 سال به باال 5نرخ باسوادی جمعیت  تعریف شااص

 ستاده شااص طبقه بندی

 كمی شااصجنس 

 میزان مقیاس شااص

 011سال به باالتر با سواد ضربدر  5تعداد جمعیت  صورت كسر

 سال و باالتر 5كل جمعیت  مخرج كسر

 ها دادهنحوه گردآوری 

 برای محاسبه شااص
 ی مورد نظر از طریق اطالعات موجود در آ.پها نسبت ءاحصا

و ثبت  ابزار گردآوری

 ها داده
 :فرم

 هدفمند گیرینحوه نمونه 

 كل اطالعات مربوطه حجم نمونه

 یکبار دوره زمانی اندازه گیری

 اداره كل آموزش و پرورش استان زنجان مکان اندازه گیری

 مسؤولدستگاه 

 گیری اندازه
 با هر شااص ربطیذ دوایر دااوی
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 شااص های بهره مندی   اجزای ارزشيابي :

 از كل دانش آموزان به تفكيک ديره تحصيلينهم دانش آموزان غيرديلتي  عنوان شاخص

 09-93-04 كد شااص

 سهم دانش آموزان غیردولتی از كل دانش آموزان به تفکیک دوره تحصیوی تعریف شااص

 ستاده شااص طبقه بندی

 كمی جنس شااص

 نسبت مقیاس شااص

 011تعداد دانش آموزان غیردولتی ضربدر  صورت كسر

 آموزانكل دانش  مخرج كسر

 ها دادهنحوه گردآوری 

 برای محاسبه شااص
 ی مورد نظر از طریق اطالعات موجود در آ.پها نسبت ءاحصا

و ثبت  ابزار گردآوری

 ها داده
 فرم

 هدفمند نحوه نمونه گیری

 كل اطالعات مربوطه حجم نمونه

 یکبار دوره زمانی اندازه گیری

 استان زنجاناداره كل آموزش و پرورش  مکان اندازه گیری

 مسؤولدستگاه 

 گیری اندازه
 با هر شااص ربطیذ دوایر دااوی

 



 85  ضمایم

 

 

 شااص های بهره مندی   اجزای ارزشيابي :

 ی مهارتي به جمعيت فعالها آموزشكنندگان از نسبت انتفاده عنوان شاخص

 09-93-39 كد شااص

 فعالی مهارتی به جمعیت ها آموزشكنندگان از نسبت استفاده تعریف شااص

 ستاده شااص طبقه بندی

 كمی جنس شااص

 نسبت مقیاس شااص

 _ صورت كسر

 _ مخرج كسر

 ها دادهنحوه گردآوری 

 برای محاسبه شااص
 ی مورد نظر از طریق اطالعات موجود در آ.پها نسبت ءاحصا

و ثبت  ابزار گردآوری

 ها داده
 فرم

 هدفمند نحوه نمونه گیری

 مربوطهكل اطالعات  حجم نمونه

 یکبار دوره زمانی اندازه گیری

 اداره كل آموزش و پرورش استان زنجان مکان اندازه گیری

 مسؤولدستگاه 

 گیری اندازه
 با هر شااص ربطیذ دوایر دااوی
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 شااص های بهره مندی   اجزای ارزشيابي :

 ضرنب بهره برداری از كالس عنوان شاخص

 09-93-91 كد شااص

 بهره برداری از كالس ضریب تعریف شااص

 ستاده شااص طبقه بندی

 كمی جنس شااص

 میزان مقیاس شااص

 تعداد كالس دایر صورت كسر

 تعداد كالس فیزیکی مخرج كسر

 ها دادهنحوه گردآوری 

 برای محاسبه شااص
 ی مورد نظر از طریق اطالعات موجود در آ.پها نسبت ءاحصا

و ثبت  ابزار گردآوری

 ها داده
 فرم

 هدفمند نحوه نمونه گیری

 كل اطالعات مربوطه حجم نمونه

 یکبار دوره زمانی اندازه گیری

 اداره كل آموزش و پرورش استان زنجان مکان اندازه گیری

 مسؤولدستگاه 

 گیری اندازه
 با هر شااص ربطیذ دوایر دااوی



 87  ضمایم

 

 

 شااص های بهره مندی   اجزای ارزشيابي :

 عنوان شاخص
گريه های هدف از خدمات درنافت شده مبتني بر برنامه ميزان رضانت 

 تونعه بخش آموزش عمومي

 09-99 كد شااص

 تعریف شااص
میزان رضایت گروه های هدف از ادمات دریافت شده مبتنی بدر برنامده توسدعه    

 بخش آموزش عمومی

 ستاده شااص طبقه بندی

 كمی و كیفی جنس شااص

 رتبه ای/میزان مقیاس شااص

 _ كسرصورت 

 _ مخرج كسر

 ها دادهنحوه گردآوری 

 برای محاسبه شااص
 در برنامه ی هدفها گروهااذ نظر از 

و ثبت  ابزار گردآوری

 ها داده
 پرسشنامه / فرم / چک لیست

 تصادفی نحوه نمونه گیری

 ی هدفها گروهنمونه ای از جامعه آماری  حجم نمونه

 یکبار دوره زمانی اندازه گیری

 استان زنجان آموزش و پرورش سطح اندازه گیریمکان 

 مسؤولدستگاه 

 گیری اندازه
 .پآ اداره كل
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 شااص های اثربخشی   اجزای ارزشيابي :

 عنوان شاخص
نطح  ارتقایی هدف به منظور حفظ ي ها گريهميزان بهبود آگاهي ي نگرش 

 ی زندگيها مهارتي  ها يآگاه

 09-60-16 كد شااص

 تعریف شااص
 ها یآگاهسطح  ارتقایی هدف به منظور حفظ و ها گروهمیزان بهبود آگاهی و نگرش 

 یی زندگیها مهارتو 

 ستاده شااص طبقه بندی

 كمی و كیفی جنس شااص

 رتبه ای/میزان مقیاس شااص

 - صورت كسر

 - مخرج كسر

 ها دادهنحوه گردآوری 

 برای محاسبه شااص
 یپژوهش وی تحقیقاتی ها طرحانجام 

و ثبت  ابزار گردآوری

 ها داده
 پرسشنامه

 تصادفی نحوه نمونه گیری

 نمونه گیری از گروه هدف حجم نمونه

 بار 0 دوره زمانی اندازه گیری

 سطح استان مکان اندازه گیری

 مسؤولدستگاه 

 گیری اندازه
 .پآاداره كل 

 



 89  ضمایم

 

 

 شااص های بهره مندی   اجزای ارزشيابي :

 عنوان شاخص
خدمات ارائه شده در برنامه  تنمحور بای نيريی انساني ير بهرهميزان 

 تونعه بخش آموزش عمومي

 09-63-09 كد شااص

 تعریف شااص
ادمات ارائه شده در برنامه توسعه بخش  تیمحور بای نیروی انسانی ور بهرهمیزان 

 آموزش عمومی

 ستاده شااص طبقه بندی

 كمی و كیفی جنس شااص

 ای/میزانرتبه  مقیاس شااص

 - صورت كسر

 - مخرج كسر

 ها دادهنحوه گردآوری 

 برای محاسبه شااص
 یپژوهش وی تحقیقاتی ها طرحانجام 

و ثبت  ابزار گردآوری

 ها داده
 پرسشنامه

 تصادفی نحوه نمونه گیری

 نمونه گیری از گروه هدف حجم نمونه

 بار 0 دوره زمانی اندازه گیری

 استانسطح  مکان اندازه گیری

 مسؤولدستگاه 

 گیری اندازه
 .پآاداره كل 
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 شااص های اثربخشی   اجزای ارزشيابي :

 عنوان شاخص

آموزش عمومي از ميزان پاندداری ي   ارزنابي خبرگان ي صاحب نظران بخش

برنامه تونعه بخدش آمدوزش    ماندگاری نتانج ي اثرات انجاد شده ناشي از

 عمومي انتان زنجان

 09-51-10 كد شااص

 تعریف شااص
آموزش عمومی از میزان پایداری و ماندگاری  ارزیابی ابرگان و صاحب نظران بخش

 برنامه توسعه بخش آموزش عمومی استان زنجان . نتایج و اثرات ایجاد شده ناشی از

 ستاده شااص طبقه بندی

 كمی و كیفی جنس شااص

 رتبه ای/میزان مقیاس شااص

 _ صورت كسر

 _ كسرمخرج 

 ها دادهنحوه گردآوری 

 برای محاسبه شااص
 یپژوهش وی تحقیقاتی ها طرحانجام 

و ثبت  ابزار گردآوری

 ها داده
 :پرسشنامه

 تصادفی نحوه نمونه گیری

 نمونه گیری از گروه هدف حجم نمونه

 بار 0 دوره زمانی اندازه گیری

 سطح استان مکان اندازه گیری

 مسؤولدستگاه 

 گیری اندازه
 .پآاداره كل 

 


