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 کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی 

   رهنمود پالنگذاری

 مقدمه:

سوی دیگر خواسته ها و نیازهای نامحدودی دارد. بر قراری ارتباط بین از هر کشور یا جامعه از یک سو با محدودیت منابع روبرو است و 

منابع محدود و خواست های نامحدود به نحوی که بتوان خواست ها و نیازهای بیشتری را با منابع محدود بر آورده کرد؛ مستلزم پالنگذاری 

و وجود تالطم در آن و عدم اطمینان ناشی از تغییرات محیطی،  متحول محیطبرعالوه  موثر و مثمر میباشد. سازمان به طور جامعه ویا منابع 

 .می افزاید یبر ضرورت انکار ناپذیر پالنگذار

تأمین  خوب است.  پالنگذاریمدیریت و حکومت داری  اساسیاند که پالنگذاری یکی از عناصر  و متخصصان به این باور رهبراناکثر از 

پالنگذاری اساس را برای  .کمک میکند سازمانیو ثبات رشد  تأمین در و استو نیازمندیهای آن  خود هعجامکننده تداوم ارتباط سازمان با 

  تشکیل میدهد.  نظارت بر پیشرفت کار و ارزیابی نتایج و تاثیرات

را ندارند. پالنگذاری  و بقا اند که بدون اقدام به پالنگذاری های دقیق، امکان تداوم ، به حدی پیچیده شدهیامروز سازمانهایادارات  و 

برعالوه، تحقق اهداف فردی و اداری نیز  .ستا مستلزم آگاهی از فرصتها و تهدیدهای آینده، و پیش بینی شیوه های مواجه شدن با آنها

 -یا فروش یک محصول و ظیر رفتن به یک مهمانی اهدافی بسیار جزئی و زود گذرمستلزم پالنگذاری است؛ به طوری که حتی برای نیل به 

 و هدف .بناً جهت حصول اهداف سازمانی و فردی باید پالنگذاری موثر و مثمر منابع سازمان صورت گیرد .نیز باید پالنگذاری صورت گیرد

 باقی میماند.یک آرزو  فقط باشد و برنامه بدون پالن که

در خصوصاً  ارتباط دارد. با آن و از پالنگذاری منشه گرفته مدیران است و سایر وظایف آنها نیزو اولی  اساسیوظایف نهایت  پالنگذاری از

افغانستان  تالشجهانی و جامعه زیرا با کاهش کمک های  .است وظیفه پالنگذاری اهمیت بیشتری را بخود گرفتهافغانستان  کشور عزیز ما

 یمند ازیمنابع ون تیبادر نظرداشت محدود بناً میشود. نتریسنگاداره ویا بخش های مربوطه آن هر ی پالنگذار فهیوظ به سوی خود کفائی

 تها،یمنابع به اولو صینموده تا با تخص یبند تیواول دیرا با هایمند ازین ،هر اداره کیژیبه اهداف استرات دنیجهت رس محدود، ریغ یها

کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی رهنمود پالنگذاری را  ازینرو منابع صورت گرفته بتواند. ازمثمر  موثر و ،معقول استفاده

ممد ق اهداف ستراتیژیک کمیسیون بهتر از منابع و تحق در راستای استفادةپالنها تهیه و ترتیب نموده تا مسلکی به منظور طرح و ترتیب 

 واقع شود.

در است تا  کمیسیون هر واحد پالنگذاری لئومس فهیوظ. پالن استفاده شود بیترت یا میکانیزمرهنما و  کیبه عنوان  دیرهنمود با نیا

اهداف  ،افغانستان برنامه های ملی دارای اولویت ستراتیژیها و ،پالن ستراتیژیک کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدامات ملکیروشنی 

 پالن های خود را طرح و ترتیب نمایند.  ،و قوانین و پالیسی های کمیسیون ،انکشافی پایدار

کمیسیون  میکانیزم پالنگذاری و گزارشدهیبه تقیب آن  و به بحث گرفته شدهو گزارشدهی ری پالنگذا رهنمودی این رهنمود ابتدا مفاهیمدر 

در طرح و تدوین است ها و بورد های کمیسیون یهای آن و نقش ر وظایف و مسئولیتو گزارشات کمیته پالنگذاری   بیان گردیده که در آن

  تشریح گردیده است. و گزارشات پالنگذاری
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 کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی 

   رهنمود پالنگذاری

 مفاهیم اساسی پالنگذاری 

 تعریف پالنگذاری

 .پالن عبارت ازتعیین هدف کوتاه مدت و پیش بینی راه رسیدن به آن است

 های رسیدن به آن میباشد.پالنگذاری عبارت از پروسه تعین اهداف و جستجوی راه 

پالنگذاری عبارت است از تهیه و توزیع و تخصیص عوامل و وسایل محدود برای رسیدن به هدف های مطلوب در حداقل زمان و با حداقل 

 مصارف ممکن

 پالنگذاری یعنی تعیین فعالیت های مؤثر در جهت تحقق هدف به بهترین شکل ممکن )مثمریت(

 شود.چه باید انجام بگیرد( و نیز به ابزار و وسایل )چگونه باید به هدف رسید( مربوط می پالنگذاری به اهداف ) آن

در واقع پالن، نوعی تعهد به انجام فعالیتهای معین برای تحقق هدف، محسوب میگردد. برای پالنگذاری تعاریف متعددی ارائه شده است؛ 

ه زمینه های تخصصی خود آن را تعریف کنند. در اینجا چند مورد ازاین تعاریف طوری که هر یک ازنظریه پردازانسعی کرده اند با توجه ب

 :ارائه می شود

 .پالنگذاری عبارت است از تعیین هدف، و یافتن و یا پیش بینی کردن راه تحقق آن .1

 پالنگذاری عبارت است ازتصمیم گیری در مورد اینکه چه کارهایی باید انجام گیرد؛ .2

تصور و طراحی وضعیت مطلوب، و یافتن و پیش بینی کردن راهها و وسایلی که نیل به آن را میسر پالنگذاری عبارت است از .3

 سازد؛

 .پالنگذاری عبارت است ازطراحی عملیات برای تغییر یک وضعیت یا موضوع، بر مبنای الگوی پیش بینی شده .4

 .دن به آن و چگونگی طی مسیر، ترکیب و ادغام میکندپالنگذاری پروسه است که همه تالشها و فعالیتها را در راستای هدف، راه رسی

 پالنگذاری ترسیم تصویری از گذشته برای تصمیم گیری در زمان حال برای انجام اقدامی در آینده میباشد.

توان فزیکی و در نظر گرفت: برای تحقق هدف، قبل ازاقدام به استفاده از« اصل پالنگذاری»بنابراین میتوان نتیجه گیری ذیل را به منزلهء 

  .انجام کار، باید با اقدام به پالنگذاری، به حد کافی از تواناییهای ذهنی استفاده شود

 هدف از پالنگذاری

  :به طور کلی، اهداف هر پالنگذاری عبارتند از

 افزایش احتمال رسیدن به هدف ازطریق تنظیم فعالیتها •

 ها افزایش منفعت اقتصادی ازطریق صرفه جویی ساختن فعالیت •

 تعین مسیر عملکرد سازمان  •

 متمرکز شدن بر طرق دستیابی به مقاصد و اهداف، و احترازازانحراف ازمسیر •

 .مهیا ساختن ابزاری برای کنترل •
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 کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی 

   رهنمود پالنگذاری

 اولویت های پالنگذاری

یک هرم در نظر بگیریم،  ه اگر بخواهیم وظایف مدیر را درپالنگذاری بر سایر وظایف مدیران، اولویت دارد و مقدم بر آنان است؛ به طوری ک

 .بهتر است پالنگذاری را در رأس هرم مذکور قرار دهیم

 انواع پالنگذاری

پالن ها برای مقاصد متنوعی تنظیم می شوند و  متناسب به هر وضعیت بطور  متناسب با آن شکل می گیرند. در اینجا برخی از انواع 

 :پالنگذاری مورد بررسی قرار می گیرد

 زمان / مدیریت )پالنگذاری ستراتیژیک، پالنگذاری تخصصی یا تکتیکی، و پالنگذاری عملیاتی یا اجرائیوی(از نظر سطوح سا .1

 از نظر زمانی)کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت( .2

 از نظر مکانی)کالن، بخشی، منطقه ای( .3

 )اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی( از نظر حوزه عملکرد .4

 استراتژیک چیست؟ پالنگذاری

حل ارائه شد های متحول بیش از پیش خود را نشان داد و آنچه به عنوان راهپس از جنگ جهانی دوم عدم اطمینان، عدم ثبات و محیط

 ستراتژیک بود.  همانا پالنگذاری

 شخص میاستراتژیک بستر و چارچوبی برای عملی کردن تفکر استراتژیک و هدایت عملیات برای رسیدن به هدف و نتایج م پالنگذاری

گیری بنیادین و انجام اقدامات اساسی است که سرشت و سمت  یافته برای تصمیم استراتژیک تالشی سازمان عباره دیگر پالنگذاریباشد. به 

 دهد.   های سازمان را در چارچوب قانونی شکل می گیری فعالیت

کند، جامعیت دارد، در سطح عالی سازمان می باشد، تعیین می تدر بلند مد را استراتژیک اهداف، خطوط کلی و رسالت سازمان پالنگذاری

 از نظر زمانی بلند مدت است و چارچوبی برای پالنگذاریتاکتیکی و عملیاتی است. 

 ستراتژیک: مراحل پالنگذاری

 (PESTLEو  SWOT)تحلیل  ارزیابی محیط داخلی و خارجیجمع آوری معلومات و  .1

 دیدگاه ، ماموریتتدوین  .2

 (Strategic Goals and Objectives)  اهداف کلی و اهداف اختصاصیتعیین  .3

 شناسایی مشکالت استراتژیک .4

 پروگرام ها و پروژه ها /عملیاتی پالنتهیه و تدوین  .5

 )راه و روش( تدوین استراتژی .6

  اجراات اندازه گیریهای  تعیین شاخص .7

  اجراات  ارزیابیمدیریت اجراات و نظارت و  .8

ستراتژیک  پالنگذاریمیان ، ابتدا الزم دانستیم به بیان تفاوت بپردازیمعملیاتی  پالنتهیه و تدوین  مرحله مفصل به بیانپیش از آنکه بطور 

 عملیاتی بپردازیم. و پالنگذاری

 عملیاتی ستراتژیک و پالنگذاری تفاوت پالنگذاری

سازمان است،  آیندهو منافع  مؤثریتشود و تاکید آن روی  ریزی می ، در سطوح عالی سازمان طرحپالناین نوع  استراتژیک: پالنگذاری

های حاکم بر جامعه است و  ها و استراتژیپالیسی ها،  ها، ایدئولوژی گیرد، تابع ارزش ساختار منعطف و متناسب با تغییرات را در نظر می
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 کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی 

   رهنمود پالنگذاری

جامعه و رشد و توسعه کلی سازمان و مسائل اساسی باشد، در پی حل  کشوری می سازمان یا و مقامات عالی پالیسی سازاناغلب بر عهده 

جامعه است، مبتنی بر پیش بینی بوده و بر حسب کلیت و وسعت اهداف، اتکا به آینده نگری، امید، امکانات احتمالی دارد و طرز تفکر و 

 نگرشی گسترده و جهت دار دارد.  

و بازدهی دارد، تاکید بر منافع  مثمریتسازمان مطرح است، تاکید روی  عملیاتیعملیاتی در سطوح میانی و  پالنگذاری عملیاتی: پالنگذاری

های کار قبالً تجربه شده و دستاوردهای گذشته موجود  گیرد، روش فعلی سازمان دارد، ساختار سازمان و محیط با ثبات نسبی را در نظر می

مطرح  یا عملیاتی های اجرایی رسیدن به اهداف است، در سطح مدیریتتر برای  کمتری دارد، شامل اقدامات تفصیلی خطراتخواهد بود، 

گیرد، مبتنی بر تجربیات  زمانی کوتاه مدت را در بر می محدودهاست، با اهداف مشخص، محدود، معین، عینی و دست یافتنی سروکار دارد و 

 قبلی است و با اطمینان بیشتری همراه است. 

بایست رسالت سازمان را تعیین کنیم، آنگاه دورنما )چشم انداز( سازمان را  عملیاتی بپردازیم می ا پالنی پیش از آنکه به تدوین برنامه

 مشخص نموده و به بیان اهداف کلی و اختصاصی بپردازیم. پس از تعیین استراتژی مناسب به عنوان مسیری جهت رسیدن به اهداف، فعالیت

نظارت و تعیین گردیده و در آخر نیز عملکرد انجام شده،  اندازه گیریهای د. سپس شاخصشو های مقتضی بصورت گام به گام بیان می

 شود. می ارزیابی

 دهیم: ستراتژیک را به اختصار توضیح می از اجزای پالنگذاریبعضی حال  

 رسالتماموریت یا 

های سازمان است، قصد سازمان و استراتژیک است. بیانگر ماهیت و مفهوم فعالیت پالنسفه وجودی سازمان و نقطه آغازین رسالت همان فل

 شود: دارد و در آن به موضوعات زیر اشاره می تعهدات فلسفی سازمان را بیان می

، محصول یا ها، مشتری سازمان ها و فلسفه وجودی سازمان، هویت کار، هویت سازمان، وجه تمایز سازمان با سایر سازماناصول، ارزش

 .خدمت ارائه شده از سوی سازمان

 )چشم انداز( دیدگاه

دهد چگونه مایلید مشتری، کارکنان و ذینفعان به شما بنگرند. چشم انداز عاملی انگیزشی  انداز عبارتی است فلسفی که نشان می چشم

 است برای تالش جهت توسعه در آینده.

دهد که آینده سازمان چگونه خواهد بود. دورنما چشم اندازی است به  در آینده است و نشان میهای سازمان  چشم انداز ادامه روند فعالیت

 آینده، نهایتی است برای سازمان، آرمانی است برای سازمان، جنبه الهامی و چالشی دارد.

ود و سپس به آینده اندیشید. رسالت که اول باید فلسفه وجودی سازمان و وظایف ذکر ش رسالت تدوین شود و سپس دورنما زیرا بایدابتدا 

 د.با تعهد همراه است و حالت استمرار دارد و برای مدتی طوالنی بدون تغییر باقی می ماند درحالیکه دورنما جنبه وعده و آرزو دارد نه تعه

 یا اهداف ستراتیژیک  اهداف کلی )نهایی(

گیری  شود. این اهداف جهت سازمان با امکاناتش برای نیل به آن بسیج میاولین سطح از سلسله مراتب اهداف هدف نهایی است که همه 

این اهداف در بعضی سازمان ها بنام اهداف  سازمان به مرحله اجرا است. دیدگاهو  ماموریتکند و حلقه اتصال  سازمان را مشخص می

 ستراتیژیک نیز نامگذاری میشوند.
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 کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی 

   رهنمود پالنگذاری

 Objectives اختصاصیاهداف 

اهداف  .گرددییابی مقابل ارز پالنبدینوسیله  .نها را ا قابل سنجش میسازدآرا مشخص کرده و ( استراتژیک)هنده اهداف کلی اجزای تشکیل د

عملیاتی  پالنزیر بنای فعالیت ها در ، بیانی مشخص از اقداماتی هستند که برای دستیابی به اهداف کلی سازمان باید انجام شود اختصاصی

، ارائه میدهند ارزیابیمبنایی برای ، مدیریت عالی سازمان امکان می دهند که بداند چه اتفاقی در حال رخ دادن استبه د، را تشکیل میدهن

اهدافی هستند که مشخص، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی، قابل اعتماد  مشخصاهداف . یا به عباره دیگر را مشخص میکنند پالننتایج و 

. این در حالی است که رسالت، دورنما و اهداف کالن قابل باشد SMARTیعنی این اهداف باید  اشندب زمانی مشخص می محدودهو دارای 

ابل قبول، قابل انعطاف، قابل دستیابی، قابل سنجش، انگیزاننده و متمرکز پذیر،  اندازه گیری نیستند. یک هدف اختصاصی مناسب باید امکان

 ها باشد. کننده تالش

 عملیاتین پال

 روش های اجرای آن  پیش بینیو تبدیل این اهداف به صورت عملیات و  عملیاتی عبارت از چگونگی تعیین اهداف پالنگذاری

 بهو روشها و امکانات،  های الزم برای تأمین اهداف استراتژیک از طریق وسایلتسلسل فعالیت بینی و تعیین مراحل و  پیش. یا می باشد

عملیاتی یک اقدام قهرمانانه است  گذاریپالنیا به عباره دیگر  .، عبارت از پالنگذاری عملیاتی استالزم بشری، نیروی مصارفتفکیک زمان، 

بخشد تا چشم انداز  عملیاتی روشی است که شما را اطمینان می پالنها و تصوراتمان به واقعیت تبدیل شود.  کند رویا که کمک می

ها را به تحقق  گیرد تا ستراتژی شما بکار میتیم  دهد که  روشن مشخص کنید، همچنین روشی را توضیح می سازمانتان را بطور دقیق و

 گیرد تا به اهداف از پیش تعیین شده های عملیاتی است که انجام می ای از گام عملیاتی شامل مجموعه پالناهداف منتهی کند. یک 

 برسیم.

 اطالعات زیر را در برگیرد:بایست  هر گام عملیاتی می

  انجام شود بایدچه اقداماتی 

 چه کسی مسئول انجام اقدامات تعیین شده می شود 

 انجامند انجام گیرند و هر فعالیت تا چه زمانی بطول می یدچه زمانی هر یک از اقدامات و فعالیت ها با 

 چه منابعی نیاز است تا اقدامات و فعالیت های مربوطه انجام پذیرد 

 اطالعات حاصل به چه کسانی باید منتقل شود؟ 

 عملیاتی  پالنطراحی  و مراحل گام ها

 کنیم.  تعیین میمشخص و را کمیسیون  /عملیاتی، اهداف سازمان  پالناول برای طراحی و تدوین  مرحلهدر  .1

تر از  بوده و اختصاصی پالنگذاریتر کردن  کنند. چارچوبی برای تفصیلی اهداف کلی تالش ما را به سمت آینده متمرکز می

شوند. بیانگر جهت گیری کلی سازمان هستند،  هستند. نتایج مطلوبی هستند که بعد از سه تا پنج سال حاصل می ماموریت

دهد. بیانگر اولویت ها و نتایج حاصل از ارزیابی داخلی و خارجی هستند و در پاسخ  دار را نشان می مشکالت و موضوعات اولویت

تر از  شوند. بیانگر شکاف بین وضع فعلی و مطلوب هستند. قابل سنجش بوده اما کلی به مسائل و مشکالت استراتژیک تعیین می

 باشند. های کلیدی سازمان بوده و چالشی می مقاصد هستند. در راستای عملکرد

دریافتی  فید بکهایپردازیم. سپس  و خارجی می منظور تعیین هدف ابتدا به ارزیابی اطالعات حاصل از ارزیابی محیط داخلی به

پردازیم. برای نیل به اهداف و نتایج مطلوب  کنیم. به تحلیل شکاف بین خدمات موجود و مطلوب می از ذینفعان را ترکیب می

 پردازیم.  کنیم و آنگاه به اصالح و طراحی اهداف سازمان می گیری می جهت
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 کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی 

   رهنمود پالنگذاری

 :کنیم میو مشخص سازمان را تعیین کمیسیون /  (Objectives) دوم اهداف اختصاصی مرحلهدر  .2

توان در چارچوب زمان  تر برای نیل به اهداف هستند، کمی بوده و بهتر می تر و اختصاصی اجزای قابل سنجش اهداف اختصاصی،

باشند یعنی اختصاصی، قابل سنجش، قابل دسترس، مبتنی بر  SMARTآنها را اجرا و پیشرفت را تعقیب نمود. مقاصد باید 

 دارند.  گوید بلکه نتایج مطلوب را بیان می دار باشد. مقاصد نحوه نیل به نتایج را نمی نتیجه و زمان

مدیران، : ستراتژی راه و روش رسیدن به هدف است. برای تهیه برنامه عملیاتی شود سوم ستراتژی تدوین می یا مرحله در گام .3

شود تا استراتژی کارا انتخاب  ها و مزایای احتمالی هر ستراتژی ارزشیابی می سرپرستان و اعضای کلیدی دخالت دارند. هزینه

باشند که برای  ها در قالب روش، نگرش و پاسخ هایی می دهد نتایج چگونه حاصل شوند. استراتژی گردد. استراتژی نشان می

، مزایا و ارزیابی مصارفشود. تعیین ستراتژی مستلزم  اجرایی می پالنروند. استراتژی منجر به تهیه  رسیدن به هدف بکار می

 .های هر روش است پیامد

 .شود ها تعیین می های عملیاتی برای انجام فعالیت چهارم گام مرحلهدر  .4

 شود پنجم چارچوب زمانی برای انجام هر گام اجرایی تعیین می مرحلهدر  .5

 شود ششم منابع ضروری و موردنیاز تعیین می مرحلهدر  .6

ترین بعد  ترین و مهم مشکل گردد: تعیین می اجراات یا شاخص های نظارت و ارزیابیهای سنجش  هفتم شاخص مرحلهدر  .7

 آن است که کیفیت اجرااتباشد. لزوم سنجش  می اجرااتستراتژیک، انتخاب و برقراری شاخص سنجش  پالنگذاری پروسه

کاهش یابند، همچنین بر ابعاد مهم کار توجه شود و میزان پیشرفت برنامه محاسبه گردد. سنجش  مصارفخدمات ارتقاء یافته و 

 اجرااتشود که ارزش آن را دارد. سنجش  هایی می کند تا اطمینان یابیم که منابع صرف فعالیت ها کمک می به سازمان اجراات

 .کند آید آگاه می را با نتایجی که از انجام امور بدست می ینفعانذکند و  ها را روشن میپروسه 

 .گیرد انجام می اجراأت ارزیابینظارت و هشتم  مرحلهدر  .8

 بیان میگردد.طور ذیل تهیه و تدوین پالن عملیاتی  نحوهبا در نظر داشت مراحل فوق 

 :Objectives یا اهداف اختصاصی تدوین اهداف عملیاتیتعیین و 

مشخصی  اساستعریف می گردد. این اهداف  االنهزمانی س محدودهدر  الًدر ادبیات است که معمو  Objectiveمعادل ساالنههدف عملیاتی 

به صورت  بخش کمیسیون سازمان ارائه می دهد. اهداف عملیاتی که برای هر  اجراات کمیسیون /و کنترل بر و ارزیابی برای نظارت را 

طوریکه . بیان می شوند کمیسیون پالن ستراتیژیک بخش کمیسیون تحت کارشناسان و مدیران هرتدوین می شود با نظر تحلیلی  نهساال

قبالً یاد آوری گردید مسئول پالنگذاری هر بخش کمیسیون باید اهداف عملیاتی ویا اختصاصی خود را در روشنی پالن ستراتیژیک کمیسیون 

و قوانین و پالیسی  ،اهداف انکشافی پایدار ،ستراتیژیها و برنامه های ملی دارای اولویت افغانستان ،امات ملکیمستقل اصالحات اداری و خد

  تعیین نماید. ،های کمیسیون

مشخص  دیهدف با. صورت مصدری و به دنبال خود یک فعالیت و یا یک فعل عملیاتی دارد شروع می شوده هدف نویسی با کلمه ای که ب

 % یا انکشاف مداوم نیروی بشری.45% به حد اقل  25. مثالً از باشد یریخاص قابل اندازه گ جهینت کیکننده 

بینانه تر، دقیق تر، واقع  رشد و توسعه آگاهانه تر، مشخص پالنگذاریضرورت تعیین اهداف این است که به مدیر کمک می کند تا در جریان 

 روبرو شود، سازمان خود را بهتر با محیط تطبیق دهد، هماهنگی بین تصمیمات و تصمیم گیرندگان ایجاد کند و از این اهداف به عنوان  تر

 برای کنترل استفاده کند. یهاندرد ست

 شوند؟ چگونه تنظیم می اهداف اختصاصی

  ستراتیژیک کمیسیون / سازمان و اهداف ماموریتبازبینی 
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 کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی 

   رهنمود پالنگذاری

  خواهید به آن برسیمدر مورد نتایجی که میتصمیم گیری 

 تعیین چارچوب زمانی 

 ( دیده شود 1-1 جدول – اجراات / نظارت و ارزیابیسنجش  های شاخصتعیین تعریف چارچوبی برای پاسخگویی) 

 :SMART - مشخصات تعیین اهداف

در نظر گرفت شود یعنی هر هدف باید  SMART در تعیین اهداف باید مشخصات هر سازمان دارای هدف یا اهداف مشخص می باشد.

 ، که ذیالً به آن اشاره مینماییم:باشداین مشخصات را داشته 

 Specific  .مشخصه هدف باید واضیح شود که چه چیز را این در یعنی هدف باید واضیح و مشخص باشد، گنگ و مبهم نباشد

( جواب داده WH)چ( و )ک( یا در لسان انگلیسی به سواالت ) میخواهیم بدست بیاوریم. معموال در این قسمت باید به سوالت

 .یعنی به سواالت چه کاری، چرا، چگونه، چه وقت، کجا، کی ها مسئول اند، جواب داده شده بتواند شود

 Measurable محیط و محدویت های و شرایط  ، وقت اختصاص داده شده،هدف باید به اساس منابع و امکانات موجود یعنی

)شاخص های  به اساس واحدهای اندازه گیریتا  آن تجزیه شود مقداریبه اجزای باشد. هدف باید و اندازه گیری نجش قابل س

اهداف قابل سنجش  یا به عباره دیگر بتوانیم میزان پیشرفت به سوی هدف را اندازه گیری کنیم. شده بتواند سنجشاندازه گیری( 

 میگردد.سبب تسهیل مدیریت، تطبیق و کنترول 

 Achievable محیط دور از امکان و محدودیت های ، وقت، شرایط و امکانات یعنی رسیدن به هدف با در نظرداشت منابع

 قابل دسترس باشد.هدف باید چالش بر انگیز اما نباشد. 

 Realistic ه باشد. و همچنان هدف باید روی حقایق بنا یافته باشد. هدف باید خیالی و تصوری نباشد بلکه جنبه حقیقی داشت

اهداف باید در روشنی پالن به عباره دیگر  باشد. Relevantهدف باید مرتبط به ماموریت و دیدگاه سازمان باشد یعنی 

اهداف  ،ستراتیژیها و برنامه های ملی دارای اولویت افغانستان ،ستراتیژیک کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدامات ملکی

 تعیین گردد. ،کشورو قوانین و پالیسی های  ،انکشافی پایدار

 Time bound  هدف باید دارای محدوده زمانی باشد. یعنی تاریخ آغاز و تاریخ انجام آن معلوم باشد، که چه زمانی اولین

 فعالیت شروع و چه وقت آخرین فعالیت ختم می شود. در کدام محدوده زمانی هدف تحقق می یابد.

 مراحل تعیین هدف:

 کنند ضمن مطالعه و پیش بینی، فهرستی از اهداف تهیه می پالنگذارانمدیران و  .1

 انتخاب شود بایدشود تا روشن گردد که چه هدفی برای هر دوره زمانی  اهمیت هر هدف ارزیابی می .2

 شود اجرایی طراحی می پالن .3

 شوند. شود که با مشکل روبرو می پالن هایشود تا جایگزین  جانشین پیش بینی می پالن هایدر صورت امکان  .4

 اولویت بندی اهداف صورت گیرد دیپس از تعیین اهداف با

 :اهداف نیب یبند تیاولو

 یخصوص، کاستن از تعداد غالبا متعدد هدف ها نیقسمت در ا نیتر دهیچیحال پ نیباشد. اما مهمتر و در ع یمهم م اریهدف، بس نییتع

 .باشد یآن ها م انیهدف ها از م نیتر یضرور انتخابامکانات( و  ریکمبود بودجه و سا لیانتخاب شده )به دل
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 کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی 

   رهنمود پالنگذاری

 :اهداف یبند تیاولو یها روش

 نفعیاز جامعه ذ یساده: نظر خواه یروش نظرخواه -1

 از کل جامعه یکامل: نظر خواه یروش نظر خواه -2

 زارعین نکهیو ا ییسازمان. مثل هدف خودکفا ایجامعه  یو ضرورت آن برا تیاهداف بر حسب اهم ی: طبقه بندترجیحیروش  -3

 .ندیخود کشت نما یها نیرا در زم یزیچه چ دیبا

یعنی برای  ساله داشته باشد باید برای هر سال آن یک پالن عملیاتی طرح و تدوین گردد. 5طور مثال اگر کمیسیون یک پالن ستراتیژیک 

در صورت لزوم یا نیاز می توانید هدف عملیاتی را به اهداف  ه تدوین گردد،هر سال یک هدف ستراتیژیک باید اهداف اختصاصی ساالن

 .انتخاب کنید ساالنهو به عنوان طرح مداخله کنید  کوچکتر تجزیه

اهداف جهت منطقی باشد همچنان باید ردیف بندی گردد تا تسلسل  SMARTبرعالوه اینکه اهداف اختصاصی باید داراری مشخصات 

 .منطبق و از آنها حمایت کنند کمیسیوناهداف عملیاتی الزم است با اهداف استراتژیک حصول اهداف ستراتیژیک کمیسیون تامین گردد. 

 : تعین اهداف عملیاتی ساالنه همرا با شاخص های اندازه گیری )شاخص نتیجه(1-1جدول 

 کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی  :ریاست عمومی / اداره

 انستتیوت خدمات ملکی  :ریاست

 هدف عملیاتی ساالنه ردیف

 شاخص

 تعریف شاخص
مقدار فعلی 

 شاخص
 مقدار شاخص در پایان سال

آموزش مهارت های مدیریتی الزم برای  1

 التیفارغان موسسات تحصتن  200

جهت جذب کادر  یساز نهیو زم یعال

، افغانستان یجوان در اداره خدمات ملک

 .1398تا پایان سال 

تعداد فارغان که فیصدی نمرات شان 

% باشد )شاخص 50باال تر از 

 حاصالت(.

تعداد فارغان که از طرف ادارات 

 جذب گردیده اند )شاخص نتیجه(.

0 

 

 

0 

- 

 

 

- 
2     

3     

 نتایج متوقعه: نتعیی

و قابل اندازه گیری را بیان می  مشحصواقع نتایج اهداف عملیاتی در  .باشد یریخاص قابل اندازه گ جهینت کیمشخص کننده  دیهدف با

 نتایج .%45% به حد اقل  25از ساالنه کارکنان خدمات ملکی  ارتقای ظرفیتمثالً . حاصل می شوند پالنکنند که این نتایج در طول 

 صورت میگیرد. )شاخص های نتیجه( اندازه گیری نتایج با استفاده از شاخص های نظارت و ارزیابی حاصالت و پیامد های تحقق اهداف اند.

طوریک در جدول فوق نشان داده شده برای سنجش اجراات و اطمینان از اینکه به نتاتج متوقعه خود نایل آمده ایم یا خیر از شاخص های 

 . یکنیماستفاده م )شاخص های نتیجه( ارزیابیو نظارت یا سنجش اجراات 
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 کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی 

   رهنمود پالنگذاری

 تعین فعالیت های الزم برای تحقق اهداف:

که  اند مشخصاقدامات و هر فعالیت شامل  .دنانجام میاببرای رسیدن به اهداف عملیاتی  که استمجموعه فعالیتهای کلیدی پالن عملیاتی 

طور مثال اگر هدف رفع تشنگی باشد، فعالیت نوشیدن آب  .انجام شوند پالنمشخص در راستای  الًهای کام باید به منظور تولید دستاورد

 .است

درطرح پالن عملیاتی تعیین تسلسل  .ردیف بندی فعالیت ها نشان دهندة ارتباط و تسلسل میان فعالیت ها میباشد ردیف بندی فعالیت ها:

تسلسل یا ردیف بندی یک امر ضروری برای تدوین جداول زمانی فعالیت ها میباشد. منطقی فعالیت و ارتباط و وابستگی میان فعالیت ها 

 :به دو نوع میباشدفعالیت ها 

تسلسل تخنیکی: تسلسل یا ردیف بندی تخنیکی عبارت از آن نوع تسلسل فعالیت ها است که عملیه تخنیکی ایجاب آنرا می  -1

 آماده گردد. برنامه آموزشیگردد تا اینکه در مرحله  نیاز مندی آموزشی تعییننماید. مثالً اول باید 

را تکمیل  Aرا آغاز خواهد کرد به مجرد که فعالیت  Bتسلسل بنا بر محدودیت منابع )خاصتاً نیروی انسانی( مثالً احمد فعالیت  -2

 دیده شود(. 1-1کند )شکل 

 

 

 

گردد. هر فعالیت، هر  کار تحلیل می پروسهیابد و  شود، منابع تخصیص می مشخص می پالن outcomeحاصل یا عملیاتی،  پالن در

گردد که هر کار توسط چه کسی و چه زمانی انجام شود و چه کسی مدیر اجرا و  بطور دقیق مشخص شده و بیان می پروسه، هر طرحه

را مشخص نمود و به شش کلمه  مصارفاتیبایست جداول زمانی و  است. برای تحقق هرگام عملیاتی می پالنپاسخگوی هریک از مراحل 

 زیر پاسخ داد: سوال

 ؟فعالیت های الزم برای تحقق هدف کدامند - چه کاری 

 ؟شیوه و روش انجام هر فعالیت چگونه خواهد بود - چگونه 

 ؟یت ها الزم استچه مهارت ها و تخصص هایی برای انجام فعال - چه کسی 

 ؟فعالیت های برنامه در چه محل و مکانی عملی می شود - کجا 

 و محدوده  بیها ترت تیفعال یمرحله جداول زمان نیدر هر یک از فعالیت ها در چه محدوده زمانی انجام می شود؟  - چه زمانی

 تهیهی تفصیل پالنجدول گانت و جدول . گرددیم نییها تع تیاز فعال کیهر  -آغاز و انجام  ختاری – فعالیت ها قیدق یزمان

 میگردد.

 برآورد مواد  ،ی، برآورد نیروی بشر)جدول گانت(برای تحقق عملیات، از جداول برآورد زمانی چه منابع پولی و فیزیکی نیاز است؟

 .ووسایل و برآورد مصارف استفاده می کنیم

 گیرد. و کنترل انجام می ارزیابینظارت و شود و  تدوین شده اجرا می پالنپس از آنکه مقدمات کار فراهم شد 

 

 : تسلسل فعالیت ها1-1شکل 
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 KPIs:تعین شاخص های کلیدی اجراأت 

 یها دارا دستندرنشود که  فراموش ،کنند دایرا پ یریاندازه گ تیرا ستندرد کرد تا قابل پروسه ها دیقبل از مشخص کردن شاخص ها با

بهتر  کند.مطلوب فراهم  جیرا در مورد نتا دید نیکه بهتررا تعیین کرد  ییشاخصها. برای نظارت و ارزیابی اجراات باید باشند ینوسان م

 باشند. گریقابل فهم و مورد قبول افراد د دیبا یانتخاب یشاخص ها نی! همچنیفیک نسبت بهباشند و  یاست شاخصها کم

ا، شاخص های کلیدی را انتخاب نمائید. انتخاب شدند، ضروری است که از بین این شاخص ه اجرااتوقتیکه تمام شاخص های سنجش 

ستراتیژیک کمیسیون و اهداف  ماموریتقرار داده و شاخص هایی که با توجه  نگریسازمان را مورد باز اجرااتلیست شاخص های سنجش 

 کمیسیونز اهمیت بیشتری دارند، مشخص نمائید. از بین این شاخص ها، شاخص های کلیدی را که می توان در اسناد منتشره خارج ا

 .را انتخاب نمائید ،ذکر کرد پالنگذاریبعنوان گزارش 

تعریف شده باشند یعنی طریقه محاسبه وسنجش شاخص تعریف قابل فهم  دیبا یانتخاب یشاخص هادیده میشود،  1-1طوریکه در جدول 

 گردد، برعالوه باید مقدار فعلی و مقدار شاخص در پایان دوره پالنی مشخص گردد.  

 :)شاخص های نظارت و ارزیابی( اجراات های سنجش شاخصانواع 

 عوامل شاخص Input Indicator : .این شاخص مقدار منابع مورد نیاز برای عرضه خدمات خاص را مورد سنجش قرار می دهد

می شود . ، مواد، تجهیزات و لوازم است. همچنین این شاخص عوامل مؤثر بر تقاضا را نیز شامل بشریاین شاخص شامل نیروی 

ارایه خدمات، ترکیب منابع مورد استفاده برای ارایه خدمات، سنجش تقاضای خدمات  تمام مصارفبرای سنجش « عوامل»شاخص 

 و مقدار منابع مورد استفاده برای ارایه یک خدمت در مقایسه با سایر خدمات مصروفه بکار می رود. 

  حاصالت شاخصOutput Indicator :ات عرضه شده توسط سازمان را مورد سنجش قرار می دهد. این شاخص مقدار خدم

خاص تمرکز دارد. سنجش حجم کار که اشاره به زمان تخصیص داده شده پرسنل  پالنبر سطح فعالیت در یک  حاصالتشاخص 

د هستند. با تولید می نمایند، مفی پالنبرای تعریف آنچه که  حاصل برای ارایه خدمات دارد، رایج ترین نتیجه این شاخص است.

تحقق یافته است و یا خیر و  ص نشان نمی دهد که آیا اهداف یک پالنوجود این، کاربرد این شاخص محدود است. زیرا این شاخ

کارمندان که آموزش دیده خدمات عرضه شده ارایه نمی دهد. مثال: تعداد  مثمریتهمچنین هیچ چیزی درباره کیفیت خدمات یا 

 .اند

 شاخص نتیجه Result Indicator : ها به اهداف اولیه خود نایل شده اند و یا خیر  پالناین موضوع را که آیا  نتیجهشاخص

، پالنست آمده را منعکس می کند. در یک مورد سنجش قرار می دهد. شاخص نتیجه، نتایج تحقق یافته، و همینطور مزایای بد

ر عالقمند هستند نتایج این شاخص را بررسی نمایند. با وجود بیشت مدیرانیابی است و جه میان مدت و بلند مدت قابل ارزنتی

عملی و قابل سنجش نمی باشند. در چنین مواقعی بایستی از سنجش  "این، اطالعات مربوط به سرانجام نتایج )نتیجه(  معموال

اند و مهارت الزم  فیصدی کارکنان که آموزش دیده. شاخص نتیجه مانند شاخصهای جانشین بجای شاخص نتیجه استفاده نمود

 را فرا گرفتند.

  مثمریت شاخصEfficiency Indicator :نسبت حاصالتهر واحد به  مصارفمی تواند تحت اصطالح نسبت  مثمریت ،

 .در واحد زمان محاسبه گردد حاصالتو نسبت  عواملبر حسب واحد حاصالت 

 شاخص کیفیت Quality Indicator سنجد.  گیرد میدر جهت تامین هدف صورت میهایی که  فعالیت مؤثریت: این شاخص

توان با سنجش منابع اضافی  سنجد. زیان فقدان شاخص کیفیت را می این شاخص اعتبار، دقت، صحت و کفایت خدمات را می
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درستی که  فیصدی اطالعاتشود جبران نمود. برای مثال  که صرف تکرار کارهای اشتباه، اصالح خطاها و شکایات مشتری می

 باشند. اند جزء شاخص کیفیت می طور صحیح وارد کامپیوتر شدهب

 نظارت و ارزیابی اجراأت 

به  کرد. نتایج سنجش اجراأت باید نظارترا نیز در فواصل زمانی معین  کارپیشرفت  بایدها پالن عالوه بر پیگیری اجرای اهداف، مقاصد و 

کند. مدیر باید ای را  فراهم می دوره ارزیابی هایمبنایی را برای  پالنحقیقی با  اجرااتنشان داده شود. مقایسه  گراف هاصورت جدول یا 

، طرزالعمل ها، پالیسی هاو اصالح  زنگریبه این نتایج توجه و دلیل عدم تحقق نتایج مورد انتظار را تعیین کند و این اطالعات را برای با

 اهداف و مقاصد بکار برد.

 های سنجش تحقق اهداف است.  ترین روش یکی از مهم کنترل پیشرفت اجراات

 ها است تا از آن طریق برنامه کنترل شود.  در واقع نظارت، سنجش و ثبت نحوه انجام فعالیت نظارت

نمودن نیاز، جزئی  ، وجود منابع موردپالنبه مراحل مختلف، تعیین مسئول  پالنبه زمان، شکسته شدن  بایدعملیاتی  نظارت پالنموقع 

 برنامه اجرایی به میزان کافی، تناسب برنامه با اهداف و تسهیل رسیدن به مقصد توجه نمود.

کند که به دنبال آن برای رفع نواقص، کنترل ها فراهم می ها با استاندارد ، اطالعاتی برای مقایسه فعالیتتوان گفت نظارتبطور کلی می

 باشد. گیری بموقع و دقیق میدهی و گزارشق، ارتباطات مناسب و گزارشموف نظارتهای یک  شود. از نشانهانجام می

 شود. ارائه مقامات ذیصالح، گویا و موثر باشد و نتایج حاصل از آن به متحرکجامع،  باید نظارت

در  پالنق اهداف با اجرای بررسی تحق. ارزیابی به این سوال پاسخ می دهد که آیا اقدامات انجام شده تاثیر گذار بوده است یا خیرابی یارز

 .مورد مطالعه قرار می گیرد  پالننهایی  پیامد و تاثیر ،مؤثریت ارزیابیبنابراین در  عمل است.

 ،خواهد مورد سنجش قرار دهد یم ییها و اهداف را با چه شاخص ها تیفعالپالنگذار باید مشخص کند که: ،  برای نظارت و ارزیابی پالن

 اطالعات یجمع آور وهیش ،دارد ازین اطالعات و ارقام احصائیویمحاسبه هر شاخص چه  یبرا ،چگونه است گریکدیشاخص ها با  نیا ارتباط

شاخص ها  لیتحل وهیشبالخره  و ،دوره محاسبه شاخص ها چگونه است ،چگونه است اطالعات یجمع آور یزمان دوره ،است یبه چه شکل

 . چگونه است

را برای کنترول، نظارت و ارزیابی  یتسهیل پروسه کنترول، نظارت وارزیابی میگردد. پالنگذاری معیار ها و ستندرد ها پالنگذاری دقیق باعث

 . دیده شود( 1-2)شکل  اجراات تعیین میکند که بعداً به اساس این معیار ها پالن های تدوین شده نظارت و ارزیابی میگردد
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 نظارت وارزیابی ،کنترول و ارتباط میان پروسه پالنگذاری: 1-2 شکل

 

 

 عملیاتی به موارد زیر توجه نمایید: پس از تهیه پالن

باشد. همچنین  مطابق به روزعملیاتی باید کامل، شفاف و  پالنها و اقدامات مقتضی را در برگیرد: فعالیتباید تمام عملیاتی  پالن .1

های سازمان از  در ارتباط با اهداف و استراتژی مغزیباید شامل اطالعات و نظراتی باشد که شما از طریق طوفان  پالناین 

 در خصوص موارد زیر به توافق برسند: بایدعملیاتی  پالنگذارید. این افراد / اعضای کمیته کنیهمکارانتان دریافت می

 چه اقدامات و فعالیت هایی باید انجام شود 

  انجام آنها را بر عهده گیرد بایدچه کسی 

  انجام شود و تا چه زمانی بطول خواهد انجامید بایدچه زمانی این اقدامات 

  صرف این فعالیت ها شودچه منابعی الزم است که 

 اطالعات در اختیار چه کسانی باید قرار گیرد 

را اجرایی و  پالنعملیاتی است، حال این  پالنانجام امور را پیگیری کنید: یک قسمت سخت را پشت سر گذاشتیم که آن تهیه  .2

 عملیاتی نمایید. 

ان بگویید که نقش آنها در تحقق اهداف چیست تا بدین تمامی ذینفعان را از آنچه در جریان است مطلع سازید: به تمامی ذینفع .3

 اطمینان یابند که در تحقق اهداف مربوطه نقش موثری دارند.  تمام شانترتیب 

را پیگیری و دنبال کنید و زمانی که تغییری  اجراات پیگیری آنچه در حال انجام است را برعهده گیرید: همواره چگونگی انجام .4

خوبی است که آنچه را به انجام رسانیده اید ارزیابی کنید چه این  نظریا منابع صرف شده صورت گیرد  ، اهداف، زمانپالیسیدر 

 ارزیابی رسمی باشد و چه غیر رسمی. 

  

 پالنگذاری

 اقدامات اصالحی 

 کنترول  تطبیق پالن ها

 پالن های جدید

 نظارت و ارزیابی 

تغیرات غیر 

 متوقعه

عدم تغیرات غیر 

 متوقعه

 تهیه گزارش
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 مفاهیم اساسی گزارش نویسی

 تعریف گزارش

 گزارش در لغت به معنی تفسیر قضیه، شرح و تفصیل خبر یا فعالیت های که انجام یافته اند.

ند در اصطالح انتقال اطالعات از فرد یا افراد که آنها را میدانند و یا به طریقه علمی به دست آورده اند، به افراد یا گروهی که نمی دانگزارش 

 و نیازمند اطالعات مذکور برای اخذ تصامیم هستند، میباشد.

 و تفسیر شده خالصهاطالعات  یک مجموعهعموال م کهاست  نظریاتگزارش یک سند رسمی بر اساس مجموعه ای از واقعیت ها، حوادث و 

 د.را بیان می کن شده

 راپور ها وسیله مهم دریافت و ارائه معلومات میباشد.

 هدف نهائی هر گزارش تهیه اساس و بنیاد برای  اخذ تصامیم و عملی کردن اقدامات است.

علل مسائل و رویداد ها، تجزیه و تحلیل منطقی و مسلسل آنها،  عبارت است از به تحریر در آوردن اخبار، اطالعات، حقایق،گزارش نویسی 

 برای رسیدن به راه حل درست و صحیح که بر دو اصل ساده نویسی و سالم نویسی استوار باشد.

 انواع گزارش 

 گزارشات از نگاه های مختلف انواع متفاوت دارد که ذیالً مختصراً به آن اشاره می نماییم.

 انواع گزارش از نگاه اجراات 

  گزارش های اداری 

  گزارش های مالی 

  گزارش های تجارتی 

 انواع گزارش از نگاه کلی

 رسمی و غیر رسمی 

 یتحیلیل و  اطالعاتی 

  شفاهی و کتبی 

 کوتاه و بزرگ 

 معمولی و خاص 

 مشوره ای  و تحقیقاتی 

 انواع گزارش از نگاه مدت زمان 

  های روزانه، هفته وار، ماهانه، ربعوار، و ساالنه گزارش 

 گزارش  تهیه و ترتیب

تکمیلی یا آغازین، بخش اصلی )متن گزارش(، و بخش  جهت تنظیم و تدوین گزارش سه بخش عمده گزارش را باید در نظر گیریم بخش

 که هر کدام این بخش ها را به تفصیل ذیالً بیان می نمائیم.  ضمیمه ای
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 APAاز ستایل  کوشش شودآوری است که برای تهیه و ترتیب گزارش کمیسیون مستقل اصالحات ادار و خدمات ملکیقابل یاد 

 استفاده شود. B- Nazaninو نوع خط 

 بخش آغازین گزارشاول: 

 بخش آغازین گزارش شامل موضوعات ذیل میباشد.

 )پوش گزارش( صفحه عنوان گزارش .1

از فعالیت ها و پروژهای سازمان باشد. همچنین باید شامل تاریخ تکمیل / ارسال گزارش، صفحه عنوان باید مختصر، اما تشریح 

 به عباره دیگر صفحه پوش گزارش باید تمام معلومات مرتبط را در بر داشته باشد.  نام نویسنده و یا نام سازمان مربوطه باشد.

 فهرست مطالب .2

جهت واضیح و  خواننده گزارش یکفهرست مطالب بیان کننده عناوین بخش های مختلف گزارش و صفحات مربوطه آن است. 

. این عناوین عمده و فرعی باید از محتوای تفصیلی عناوین عمده و فرعی گزارش، دریافت میکند جدول تمامطریق  روشن را از

 گزارش نمایندگی کند. 

 اید عناوین درجه اول دوم و ندرتاً درجه سوم درج شود. در ارائه فهرست مطالب ب

 برای ارائه جداول و گراف های اطالعات احصائیوی، و سایر اشکال تصویری باید فهرست مطالب جداگانه ترتیب شود.

 خالصۀ اجراائیوی .3

خود مفهوم بدهد. خالصه اجرائی  خالصه اجرایی میتواند بعد از صفحه عنوان و یا بعد از فهرست مطالب بیان شود و باید به خودی

کمک می کند تا خواننده به سرعت هدف، نتیجه گیری و پیشنهادات کلیدی گزارش را درک کند. خالصه اجرایی چیزی است 

که روئسا و مدیران مصروف آنرا میخوانند  تا مفهوم گزارش و نتیجه نهایی آنرا درک کنند. خالصه اجرائی باید بیش از یک صفحه 

 خالصه اجرائی هدف گزارش را و مختصراً روش تحقیق، نتایج و پیشنهادات گزارش را بیان میکند. نباشد.

 )متن گزارش(بخش اصلی گزارش دوم: 

  Introductionمقدمه  .1

درین بخش مسئله  این بخش شامل هدف، محدوده، ترتیب یا گروپ بندی اطالعات و زمینه کلی برای موضوع گزارش می شود.

 و مشکل گزارش و سواالت که گزارش باید به آن پاسخ ارائه نماید، بیان میگردد.

 یافته های گزارش .2

 درین بخش اطالت جمع آوری شده ارائه، تفسیر، بحث، و تحلیل میگردد.را تشکیل میدهد. نی ترین بخش گزارش یافته ها طوال

جهت ارائه و خالصه نمودن  عات، اعداد و ارقام، کاربرد گراف ها، جداول و تصاویراین بخش در برگیرنده پروسیجر جمع آوری اطال

 ، عناوین و عناوین فرعی میباشد. یافته ها در حقیقت نتیجه تحقیق را بیان میکند.یافته ها

ای حل مشکالت آینده یافته ها باید به طور واضیح تفسیر شود تا به اساس آن بتوان نتیجه گیری نهائی نموده و پیشنهادات را بر

 آرائه نمود.

 نتیجه گیری .3

در این بخش هیچ واقعیت جدیدی نباید معرفی شود. شما باید به یافته ها نگاه کنید و پیامدهای منطقی آنها را بیان کنید، که 

 چه نتیجه را شما می توانید از یافته ها پیدا کنید؟ 

بخش نتیجه گیری نتایج تحقیقات را بیان می کند. به سواالت که در اوایل مطرح شده بود جواب اراتی میکند. این بخش بیان 

 میکند که آیا ما به نتایج متوقعه خود دست یافته ایم یا خیر. 

 



 

 

 

 
15 

 کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی 
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 پیشنهادات  .4

یافته ها و نتیجه گیری، یک سلسله پیشنهادات  باز هم حقایق جدیدی نباید در اینجا معرفی شوند. بر اساس اطالعات ارائه شده در

 برای اقدام ارائه می شود.

پیشنهادات نسبت به آینده مطرح است، چه تغییراتی پیشنهاد می شود، یا چه اقداماتی برای آینده توصیه می شود؟ پیشنهادات 

 باید خاص و اجراات محور برای حل مشکالت گزارش باشند.

 کات ذیل را در نظر گیریم:در تدوین پیشنهادات باید ن

 .پیشنهادات خاص که در برگیرنده یک سلسله اجراات باشد برای حل مشکل گزارش ارائه کنید 

 .از کلمات شرطی مانند ممکن و شاید اجتناب کنید 

 .هر پیشنهاد را به صورت جداگانه ارائه دهید و از یک فعل شروع کنید 

 .پیشنهادات را شماره گذاری کنید 

 که چگونه پیشنهادات ممکن است اجرا شوند )اگر شما درخواست کننده کار باشید( توضیح دهید 

  پیشنهادات را در یک ترتیب اولویت بندی شده تدوین نمائید، مانند پیشنهادات که اهمیت بیشتر دارد در اول و

 پیشنهادات که دارای اهمیت کمتر است در اخیر ذکر کنید.

 بخش تکمیلی گزارش سوم: 

 منابعفهرست  .1

در  )مانند کتاب ها، مجالت، جورنال، اخبار، سایت های رسمی، وغیره(مورد استفاده  فهرست منابع بیان کننده فهرست منابع

 گزارش است.

 ضمائم .2

ضمائم موادی هستند که در انکشاف هر بخشی از متن ضروری نیستند، اما شما باید آنها را در جایی در گزارش خود قرار دهید. 

 پرسشنامه، چارت تشکلیالتی کمپنی های بزرگ، جداول، گراف ها و غیره.مانند 

 ضمائم شامل اطالعات ثانوی و یا اضافی است. که شما باید خواننده را به آن فراه خوانید.

 نیز داشته باشد. را به شکل الفبا Indexو فهرست راهنمائی موضوعات  Glossary همچنان گزارش میتواند لغات نامه .3

 گزاش های طویلارائه 

 در ارائه گزارش های طویل موضوعات ذیل شامل اند.

  بیان مسئله/ مشکل 

  جمع آوری اطالعات 

  سورت بندی اطالعات 

  تنظیم فهرست مطالب 

 از قبیل گرافها، چارت ها، تصاویر و غیره  یتهیه ابزار تصویر 

 میگردد.نخسه نهائی آن تحریر  گردیده و در اخیر و نمونه خوانیتصیح این مراحل گزارش تدوین، بازنگری،  بعد از تکمیل
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 و خدمات ملکی  کمیسیون مستقل اصالحات اداری و گزارشدهی میکانیزم  پالنگذاری

 :و گزارشدهی میکانیزم پالنگذاری

سیستم را در نائل آمدن به میکانیزم عبارت از یک مجموعه بخش ها، اجزأ یا عناصر همگام با نیرو و اطالعات میباشد که یک پروسه یا 

 دقیق و موثر بکار میرود. شامل تمام مراحل , شیوه ها و روش های اند که در ساختن یک  پالن این میکانیزم اهدافش کامیاب میسازد.

 برعالوه این میکانیزم بیان کننده شیوه ها و روش های تهیه گزارش از نظارت و ارزیابی تطبیق فعالیت های پالن است.

و خدمات  ه محسوب میشود از اینرو برای داشتن پالنگذاری دقیق در کمیسیون اصالحات اداریرپالنگذاری خود یکی از وظایف اساسی ادا

جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی به میکانیزم پالنگذاری نیاز است. برای داشتن  ملکی

 ،در ریاست ها و بورد های محترم کمیسیون و ریاست های عمومی اصالحات اداریگزارشدهی دقیق و به موقع و  مؤثر و مثمر پالنگذاری

 :مدنظر گرفته است که متشکل از سه بخش ذیل است چارچوب را و گزارشدهی پالنگذاریمیکانیزم 

شده در مطابق با اهداف و استراتیژی ملی  شامل فعالیت های پیشبینی  (1)( در ضمیمه F-OO11با شماره قانونی ) -اول: فورم پالن

)حکومت داری خوب، حاکمیت قانون و حقوق بشر( ، استراتیژی اداره مربوطه، اهداف اساسی برای تطبیق این پالن، فعالیت های ضروری 

ل اصالحات اداری و خدمات قابل اجرا توسط مامور تطبیق کننده پالن،اجراکننده، منابع )مالی، تخنیکی، فزیکی( محل اجرا) کمیسیون مستق

عدم  ملکی،وزارتها و ادارات مستقل دولتی(  تاریخ اجراات از انجام الی ختم فعالیتها، نتایج متوقعه از تطبیق این پالن برای اداره و دالیل

 اجرا. 

 ،ه، گزارش تکمیل کننده بخشقرار ذیل میباشد، از تاریخ انجام الی ختم، گزارش دهنده، گزارش گیرند (2)هی ضمیمه  دوم: فورم گذارشد

استراتیژی )کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی( میباشد، اهداف متوقعه پالنی، دستاوردهای حاصله، فیصدی تطبیق پالن 

طرح و پیشنهادها از پالن نظربه پالن ساالنه، دالیل عدم تطبیق پالن،  به اساس پالن ساالنه و تقسیمات بطور ربعوار، فیصدی اجراات باالتر

 برایی رفع عقب مانی پالنی و اتخاذ تدابیر اجرائیوی برای جلوگیری از نتایج غیر متوقعه.

ن پروسه پالنگذاری نظارت و گذارشدهی بصورت مفصل آگزارشدهی که در   -و ارزیابی  سوم: در این بخش میکانیزم پالنگذاری، نظارت

میباشد این رهنمود چگونگی  و ارزیابی النگذاری موارد مهم چون فورم پالن، گذارشدهی، و نظارتدر این فورم میکانیزم پ ارائه گردیده است.

جمع آوری معلومات و ارقام نوعیت معلومات و ارقام،  چگونگی توحید و ترتیب گزارش آن در نهایت میکانیزم استفاده از آن گنجانیده شده 

ون فعالیتها و دست آورد های کمیسیون در مطابقت با پالن استراتیژیک و برنامه های است. رهنمود هذا میتواند تمام معلومات را پیرام

 .جه مربوطه  ارائه نمایداکمیسیون به مر

 :و گزارشدهی پالنگذاری میکانیزمهدف 

قرار داده با تحلیل  استراتیژی مربوط به اداره خویش را مورد بازنگری "فوقتا "هر اداره بر مبنای فلسفه وجودی خویش نیاز دارد تا وقتا

وضعیت داخلی و بیرونی قوتها، فرصتها، و خطرات، اهداف استراتیژیک خود را تعین نماید.کمیسیون با در نظرداشت عوامل فوق استراتیژی 

ی هر اداره خود را تدوین نموده که این اهداف استراتیژیک مبنای پالنهای کاری هر ریاست را تشکیل میدهد. الزم به ذکر است که استراتیژ

نظر به اوضاع و احوال و دسترسی و یا عدم دسترسی به منابع )مرعی و غیر مرعی( پیوسته قابل تجدید بوده و با شرایط عینی باید اماده 

                                             گردد.                                                                                                                     

سازی، معیاری سازی، منطقی سازی و جلوگیری از پالنگذاری و  هدف اصلی طرح و ترتیب  این  رهنمود میکانیزم پالنگذاری را واحد

ن آبر اساس فورم های  هدقیق و موثر در ادارات مربوط و گزارشدهی تا پالنگذاری .گزارشدهی پراگنده و غیر منظم در کمیسیون  میباشد
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رهنمود صورت گرفته تا جوابگوی تمام نیازمندی ادارات داخلی و بیرونی کمیسیون باشد در نتیجه هدف این رهنمود را میکانیزم پالنگذاری، 

 دهد.  نظارت دوامدار از تطبیق پالن استراتیژیک و پالنهای ساالنه و ربعوار کمیسیون تشکیل می

 ایجاد کمیته پالن:

اشاره گردید، ریاست عمومی دارالنشاء اصالحات اداری بدون همکاری  و هماهنگی ریاست های کمیسییون به تنهایی نمیتواند  "طوریکه قبال

شکل از نماینده از تحقق پالن و اهداف ستراتیژیک نظارت و گزارشدهی نماید. فلهذا بمنظور تطبیق این اهداف ضرورت است تا یک کمیته مت

 ها )فوکل پاینت( دایمی که کارمندان رسمی و با صالحیت بورد ها وریاست های عمومی کمیسیون  باشند  معرفی گردد.

 در خواست تعین فوکل پاینت ها:

طی مکتوب رسمی از ریاست ها و بورد های محترم کمیسیون تقاضا خواهد نمود تا یک نفر نماینده با صالحیت  أداراالنشریاست عمومی 

خویشرا در ترکیب کمیته پالنگذاری  معرفی نمایند. افرادی باید از جانب ریاست ها و بورد ها در ترکیب کمیته معرفی گردد که دارای 

کافی در مورد پالن استراتیژیک کمیسیون ، پالن های کاری ، برنامه ها و اجراات اداره خویش  صالحیت وظیفوی بوده و از تجارب، معلومات

د معلومات را به وقت و زمان معین آن جمع آوری نماید. همچنان نماینده های معرفی شده کارکنان رسمی و در نو بتوان بر خوردار باشند

افراد و فوکل پاینت های که در پروسه پالن گذاری و گزارشدهی ریاست ها و بورد  سطوح مدیریت متوسط باشند. بهتر خواهد بود تا آنعده

 ها عمالً فعالیت مینمایند معرفی گردند.

 :و گزارشدهی اعضای کمیته پالنگذاری

 به حیث رئس کمیته. آمر پالن 

 فوکل پاینت پالن و گزارش ریاست عمومی اداره خدمات ملکی به حیث عضو 

  گزارش ریاست عمومی انستیتیوت خدمات ملکی به حیث عضو.فوکل پاینت پالن و 

  اموروالیات به حیث عضو. هماهنگیفوکل پاینت پالن و گزارش ریاست 

 .فوکل پاینت پالن و گزارش ریاست بورد تعیینات به حیث عضو 

 .فوکل پاینت پالن و گزارش ریاست بورد رسیده گی به شکایات به حیث عضو 

 بودجه کمیسیون به حیث عضو. یتآمر فوکل پاینت پالن و گزارش 

 .فوکل پاینت پالن و گزارش ریاست نظارت و ارزیابی به حیث عضو 

  ریاست اطالعات، ارتباط عامه و سخنگو به حیث عضو.فوکل پاینت پالن و گزارش 

  به حیث عضو. ریاست اجرائیه و تنظیم فعالیت هافوکل پاینت پالن و گزارش 

  به حیث عضو. ریاست تکنالوژی معلوماتیفوکل پاینت پالن و گزارش  

  به حیث عضو. ریاست تشکلیالت امور کدری دولتفوکل پاینت پالن و گزارش  

  ریاست ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج فوکل پاینت پالن و گزارشCBR به حیث عضو 

  به حیث عضو.ریاست تفتش داخلی فوکل پاینت پالن و گزارش 

  به حیث عضو. آمریت تدارکاتفوکل پاینت پالن و گزارش  
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  بحیث عضو.زارشات گکارشناس تحلیل و توحید پالن و 

 .کارشناس تحلیل و هماهنگی پالن استراتیژیک به حیث عضو 

 وظایف صالحیت ها و مسؤلیت های کمیته پالنگذاری:

ریاست عمومی داراالنشاء  نبوده، بلکه در طوریکه قبالً اشاره گردید، مسؤلیت پالن گذاری، نظارت و گزارشدهی در کمیسیون تنها وظیفه 

هماهنگی و همکاری نزدیک با فوکل پاینت های ریاست ها و بورد های کمیسیون این وظیفه را به پیش خواهند برد. برای اینکه نقش و 

ذیالً نقش فوکل پاینت مسؤلیت فوکل پاینت ها و ریاست داراالنشاء واضح  و تفکیک گردد، باید نقش هر بخش بصورت واضح تعریف گردد. 

 ها و ریاست عمومی داراالنشاء ارائه میگردد:

 کمیسیون اسناد ذیل را در نظر گیرند: و بورد های باید ریاست ها مسلکیبرای پروسه پالنگذاری دقیق، شفاف و  در بخش پالن گذاری :

 متحد المال شماره اول وزارت مالیه در مورد بودجه. .1

 کمیسیونپالن ستراتیژیک پنج ساله  .2

 نتایج( مبتنی بر، ارتقای ظرفیت های ملی دارای اولویتبرنامه استراتیژی انکاشف ملی، سایر اسناد ستراتیژیک ) .3

 اهداف ریاست با در نظرداشت اهداف استراتیژیک کمیسیون. .4

 فارمت پالن تائید شده کمیسیون  .5

 :رندیرا در نظر گ لیاسناد ذ ونیسیکم یها و بورد ها استیر دیبا یشفاف و مسلک ق،یدق گزارشدهیپروسه  یبرا دربخش گزارشدهی:

 پالن کاری بخش مربوطه )شاخص های اهداف پالنی(. .1

 فارمت گزارش تائید شده کمیسیون  .2

 پالن ستراتیژیک کمیسیون  .3

 :و گزارشدهی نقش ریاست ها و بورد های کمیسیون ) فوکل پاینت ها ( در بخش پالن گذاری

 فوکل پاینت پالن و گزارش خویش را رسماً به داراالنشاء معرفی ودر جریان سال مالی ازتبدیلی ویا  هر ریاست مکلفیت دارد تا

 توظیف آن به وظیفه دیگر خود داری نماید.

 به موقع را در جریان سال مالی با فوکل پاینت ترتیب پالن و گزارش خویش انجام دهد.  رهبر ی هر ریاست همکاری الزم و 

 یوم  10ریاست ویا بخش مربوط را طی مدت  ش ریاست مربوطه را توظیف نماید تا پالن کارین وگزارهر ریاست مسئول پال

آماده نماید ورئیس عمومی مسئولیت دارد که مسوده پالن ترتیب شده را مطالعه وآنرا با درنظرداشت اهداف پالنی ریاست عیار 

 قیق بودن ان اطمینان حاصل کند. واز د

 به آمریت پالن ریاست عمومی داراالنشأ در فارمت تائید شده کمیسیون  ه خویش راتا پالن کار مربوط هرریاست مکلفیت دارد

 ارسال نماید. کمیسیون

  ، پالن کار، پالن تدارکاتی خویش را با تخمینات نزدیک به واقعیت  و استراتیژی کمیسیون، پالنریاست ها برمبنی سقف بودیجه

 ترتیب مینماید.
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 وپالن تدارکاتی خویش را بریاست  به آمریت پالن ریاست عمومی داراالنشأ کمیسیونی کاری بخش مربوط را ریاست ها پالنها

 مالی واداری ارسال مینمایند.

  به آمریت پالن ریاست عمومی روز پالن مربوط را مرور نموده وبعد از حصول اطمینان از صحت ان  5ریاست ها باید در ظرف

 ارایه نمایند.داراالنشاء 

 از  بعد ریاستها در جریان سال بنا برضروریات کاری وداشتن ویا نداشتن منابع، پالن بخش مربوط را مورد بازنگری قرار داده و

 درپالن عمومی شامل ساخته میشود. ، پالن تعدیل شدهاخذ منظوری مقام کمیسیون

 ریاست ویا بخش مربوط را طی مدت  ربعوار گزارشمسئول پالن وگزارش ریاست مربوطه را توظیف نماید تا  و بورد هر ریاست

شاخص های ترتیب شده را مطالعه وآنرا با درنظرداشت  گزارشیوم آماده نماید ورئیس عمومی مسئولیت دارد که مسوده  10

 .قیق بودن ان اطمینان حاصل کند از د و بازنگریاهداف پالنی ریاست 

  ارمت تائید شده کمیسیون به آمریت پالن ریاست عمومی داراالنشأ در ف ه خویش رامربوطگزارش هرریاست مکلفیت دارد تا

 .ارسال نماید کمیسیون

 و گزارشات خویش را طور واقع  با بخش های دیگر هماهنگی داشته خویشدر ارسال گزارش مکلفیت دارد تا  و بورد هرریاست

 .ارسال نماید الن ریاست عمومی داراالنشأ کمیسیونآمریت پ بینانه با ذکر مشکالت و پیشنهادات )راه حل ها( واضیح و روشن، به

 :و گزارشدهی فراهم ساختن زمینه آشنایی و آگاهی با پالن گذاری

بمنظور آشنایی و آگاهی هرچه بهتر و بیشتر نماینده های معرفی شده، ریاست عمومی داراالنشای اصالحات اداری در همکاری با سایر 

ملی دارای برنامه بر اساس ) سلسله پالن گذاری  در مورد پالنگذاری و گزارشدهی معلومات ضروریریاست های عمومی و بورد ها تمام 

، پالن ستراتیژیک کمیسیون، برنامه ها، پروژه ها و چگونگی ارتباط آنها بایکدگیر و بخش منابع بشری( را بصورت مفصل طی یک اولویت

ب شده ) فورم ها، فارمت ها و سایر موارد ضروری( را بصورت مفصل برای فوکل الی دو روز مجلس ارائه نمایند.  همچنان چارچوب ترتی

 پاینت ها تشریح نمایند.

 : و گزارشدهی اخذ نظریات و مشوره های تخنیکی اعضای کمیته بمنظور بهبود روند پالن گذاری

های تخنیکی فوکل پاینت ها ضروری پنداشته  گذاری، نظارت و گزارشدهی، اخذ نظریات و مشورهشدن پروسه  پالن بمنظور بهبود و منطقی

میشود.  فوکل پاینت های مربوطه میتوانند نظریات و مشوره های تخنیکی خویشرا در هر مقطع زمانی غرض غنامندهی و تطبیق هرچه 

 بهتر چارچوب متذکره ارائه نمایند.

  :         و گزارشدهی نقش ریاست عمومی داراالنشأ در کمیته پالنگذاری

 در  اختیار ریاستهای  ا  جهت  طرح وترتیب پالن تدارکات و منابع بشری تعین و به اسرع وقتریاست مالی واداری سقف بودیجه ر

 عمومی )بخش طرح وترتیب پالن( قرار دهد. 

 ،ائی با  ریاستهای عمومی در روشن و گزارشدهی گذاریفوکل پاینت های کمیته پالن پالن جلسات مشترک را با آمریت پالن

 سازماندهی نماید. اسد 20اهداف پالنی الی تاریخ 

 از تحلیل جهت تدقیق بیشتر از طریق پست الکترونیکی )  اولین مسوده پالن کاری توحیدی کمیسیون را بعد  آمریت پالن

 قرار میدهد. سنبلهماه ایمیل( به اختیار روئسای عمومی الی اول 
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 سافت  هارد و به شکل کمیسیون پالن کاریی مقام منظورو ت عمومی داراالنشاء مالحظات ریاس مسوده پالن بعد از بازنگری و

 از طریق آمریت پالن به تمام ریاستهای کمیسیون تکثیر وابالغ گردد. قوس 20کاپی الی تاریخ 

 در طول سال انجام میدهد  و گزارشدهی گذاریکه کمیته پالن فعالیتها و اجراات، تصامیم و سخنگو، ارتباط عامه،ریاست اطالعات

 بطور مستمر در جریده اصالحات وسایر بروشور  ها انعکاس دهد.

  آموزشی  را در بخش ترتیب پالن و گزارش   خاصریاست منابع بشری و ریاست عمومی انستیتیوت خدمات ملکی پروگرامهای

 کاری خویش سازند. برای افراد ارتباطی )فوکل پاینتها( ریاستها در جریان سال مالی شامل پالن 

 مصرف بودجه و ، وربعوار با روئسای کمیسیون مجلس نموده روی پیشرفتها کمیته هر دوماه یکبار با رئیس عمومی داراالنشاء

 با اعضای کمیته مجلس مینماید. یک بار و هر ماه نموده عملی چالش های کاری بحث نموده تدابیر الزم اجرایی اتخاذ و

 ت تا کاستی ها وخالهای کاری بخشها را برجسته ساخته جهت اتخاذ تصمیم و یا جهت شمولیت در کمیته وظیفه خواهد داش

 مورد نیاز ویا تدابیر اجرائیوی الزم اتخاذ و عملی شده بتواند. تصامیمون ارایه مینماید تا آجندای جلسات هیئت رهبری کمیسی

 ربع اول هر سال جدید  یمرحله ترتیب پالنها وخصوصاً درجلسات خویش راحسب نیاز مندی ، و گزارشدهی گذاریکمیته پالن

 آمریت پالنفیصله ها ازطریق  و فیصله های آن توسط منشی ترتیب و به تمام ریاستها تکثیر و در هفته اول ماه جدید تدویر

 پیگیری میگردد.

 دریافت نواقص، نشت های را با و  تحلیل ،آمریت پالن گزارش های دریافت شده را مطالعه، تحلیل، و توحید نموده بعد از مطالعه

 . بحث روی گزارش های ارسالی دایر مینماید جهتفوکل پاینت ها 

  آمریت پالن گزارش نهائی شده را مطالعه، تحلیل و توحید نموده و بعد از تائیدی مقام ریاست عمومی داراالنشأ کمیسیون و اخذ

 نماید.منظوری مقام کمیسیون به بخش های کمیسیون تکثیر می

 ریاستها ی کمیسیون را تشخیص و پیشنهادات جهت قدردانی  کمیته وظیفه دارد که ریاستها و فوکل پاینتهای فعال بخشها و

 معنوی به مراجع مربوط ارایه نماید. وتشویق مادی و

 ،به  ترتیب و گزارش نویسی، و نظارت و ارزیابی، بودجه( تدارکات،، منابع بشری کمیته پریزنتیشنهای را در مورد پالنهای )کار

 فوکل پاینتها و عالقه مندان ارایه نماید.

 فارمت پالنگذاری:

شامل تمام فعالیت های پیشبینی شده در مطابق با اهداف و استراتیژی ملی   (1)درضمیمه ( F-OO11با شماره قانونی ) - فورم پالن

مربوطه، اهداف اساسی برای تطبیق این پالن، فعالیت های ضروری  )حکومت داری خوب، حاکمیت قانون و حقوق بشر( ، استراتیژی اداره

اجراکننده، منابع )مالی، تخنیکی، فزیکی( محل اجرا) کمیسیون مستقل اصالحات اداری و  قابل اجرا توسط مامور تطبیق کننده پالن،

ها، نتایج متوقعه از تطبیق این پالن برای اداره، دالیل وزارتها و ادارات مستقل دولتی(  تاریخ اجراات از انجام الی ختم فعالیت خدمات ملکی،

عدم اجرا. این فورم قانونی پالن کمیسیون اصالحات اداری میباشد تا تمام ریاست ها بوردهای محترم و ریاست های عمومی بتوانند بشکل 

 یق نمایند.رد زیر را تطباقانونی پالنهای کاری خود را بشکل ربعوار، و ساالنه ترتیب نمایند. و مو

 :محتویات مندرج در فورم پالن کاری 

 استراتیژی ملی: حکومت داری، حاکمیت قانون و حقوق بشر. .1
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استراتیژی اداره مربوط: ایجاد اداره عامه ایکه آن مناسبت با انکشاف متوازن کشور و عواید داخلی دولت بوده و ترکیب ان مشارکت  .2

شفافیت در خور حکومتداری خوب برخوردار بوده خدمات موثر، مثمر، مشتری محوری را متوازن جنسیتی را تمثیل و حسابدهی و 

 به مردم عرضه و انکشاف متوازن کشور را تضمین نماید.

 اهداف اساسی برای تطبیق پالن:  .3

وجود داشته تا تداخل فعالیت ها: ضروری و قابل اجرا توسط مامور تطبیق کننده پالن میباشد که باید تفاوت میان اهداف و فعالیت  .4

 نه آید.

 اجرا کننده: ریاست های مربوطه  .5

 منابع : عبارت از )مالی، تخنیکی ، فزیکی(  .6

 محل اجرا : کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی، وزارت ها و ادارات مستقل دولتی میباشد. .7

 تاریخ اجراات: از شروع الی ختم  .8

این پالن برای اداره جهت بهبود در عرضه خدمات ملکی میباشد و حصول اطمینان از تطبیق  نتایج متوقعه: نتایج متوقعه از تطبیق .9

 اهداف استراتیژیک کمیسیون و پالنهای کاری ریاستها.

 دالیل عدم اجرا: عقب مانی های پالنی را با دالیل و مشکالت که در زمان معین ان موجه گردیده ارائه گردد. .10

 فارمت گزارش دهی

، اهداف متوقعه پالنی، دستاوردهای حاصله، فیصدی تطبیق پالن به اساس پالن ساالنه و شامل موضوعات (2)هی ضمیمه فورم گذارشد

برایی رفع ات طرح و پیشنهاد نتایج متوقعه، از پالن نظربه پالن ساالنه، دالیل عدم تطبیق پالن، تقسیمات بطور ربعوار، فیصدی اجراات باالتر

  تدابیر اجرائیوی برای جلوگیری از نتایج غیر متوقعه. عقب مانی پالنی و اتخاذ

 : گزارشمحتویات مندرج در فورم 

 عبارت از اهداف اساسی پالن کاری ریاست یا بخش را تشکیل میدهد.: اهداف متوقعه پالنی .1

 .را تشکیل میدهدحاصالت و یا نتایج فعالیت های انجام شده در راستای تحقق اهداف متوقعه پالنی : دست آورد های حاصله .2

نشان دهنده مقدار پیشرفت در راستای اهداف ساالنه پالن است. یا به عباره دیگر : فصیدی تطبیق ربعوار پالن به اساس پالن ساالنه .3

 تحقق یافته است. نشان میدهد که در هر ربع به چه مقدار )چند فیصد( از هدف ساالنه 

 را با دالیل و مشکالت که در زمان معین ان موجه گردیده ارائه گردد.عقب مانی های پالنی :  دالیل عدم تطبیق پالن .4

برای اداره جهت بهبود در عرضه خدمات ملکی میباشد و حصول اطمینان یا حصول اهداف نتایج متوقعه: نتایج متوقعه از تطبیق پالن  .5

 .یسیونو بخش های کم پالنهای کاری ریاستهااهداف از تطبیق اهداف استراتیژیک کمیسیون و 


