
 

 
 

 

 
 

 یداھن یلام لیومت ھب طوبرم رایعم یامنھار ۀقرو
 )WPS( نانز تینما و حلص یارب طیحم ندرک مھارف :WPHF 1 ریثات ۀحاس

 
 ار ،یداھن یلام لیومت ھک دنکیم ھئارا WPHF کمک ناگدننک تفایرد ھب ار ییاھ ییامنھار لیذ یامنھار ۀقرو
 .نانز تینما و حلص یارب طیحم کی ندرک مھارف :دننک یم تفایرد WPHF 1 ریثات ۀحاس رد هدافتسا یارب یمازلا یاھرایعم تھج
 فادھا و ،انبم حوطس ،اھرایعم زا هدافتسا ۀصحرد ار یمومع لمعلازرط دنچ و هدومن ھئارا ار یداھنشیپ یاھرایعم ریاس نینچمھ
  .1دراذگ یم رایتخا رد دییأت یاھرازبا و

 
 جیاتن بوچراچ
 .WPS تادھعت ۀصحرد یھدخساپ نیمضت و تیامح رد یندم ھعماج یاھ نامزاس شقن تیوقت :زا تسا ترابع ریثأت ھینایب

 
 شخب رد اھ فیرعت ھب( دینک باختنا یمازلا یاھرایعم تسل زا ار یدراوم و هدرک هدافتسا ترابع نیا زا ریثأت حطس رد دیاب امش
 بیترت و ھیھت ار دوخ یاھ هژورپ ھب 2طوبرم یاھرایعم و یجورخ )یاھ(ھینایب ،دمایپ )یاھ(ھینایب دیاب نینچمھ .)دینک ھعجارم یدعب
 .دینک

 
 اھرایعم راظتنا دروم جیاتن 

 
 /دییأت رازبا

 عبانم
 ھجیدوب اھ تیلاعف

 ریثأت
 یاھ نامزاس شقن تیوقت

 و تیامح رد یندم ھعماج
 یھدخساپ نیمضت
 3WPS تادھعت ۀصحرد

 :دینک باختنا ار دروم )2( ود لقادح
 

 رد نامزاس ھک ییاھھام دادعت طسوادح 1.1
 تیلاعف ھب دناوت یم یداھن یلام لیومت ھجیتن
 دھد ھمادا

 
 لیومت ھجیتن رد ھک ینانکراک یدصیف/دادعت 1.2

 دنوش یم ظفح ینامزاس یلام
 

 متسیس ای اھرازبا ،اھ یژیتارتسا عاونا/دادعت 1.3
 روظنمب نامزاس طسوت هدش ذاختا یقیبطت یاھ
 تیلاعف ھمادا

 
 یاھنالپ و کسیر تیریدم یاھنالپ داجیا 1.4

 نامزاس یارب یطایتحا

 
 

 ،دانسا یسررب
 ھبحاصم ای ،هدھاشم

 
 
 

 ،دانسا یسررب
 هدھاشم

 

 اھنالپ دانسا یسررب

  

 4)اھ( دمایپ
 ار دمایپ )یاھ(ھینایب
 ھیھت دوخ هژورپ ساسارب
   .دینک

 
 

 :دینک لماش دمایپ حطس رد ار ققحت یاھرایعم
 

R1. سکع نیا زاً امیقتسم ھک یصاخشا دادعت 
 هورگ ،تیسنج ساسا رب( دنوشیم دیفتسم لمعلا

 )5اھریغتم ریاس ای ینس

 ار امش هژورپ رییغت ھک یدمایپ رھ یارب و
 و ھیھت یفاضا رایعم 2-1 ،دھد یم ساکعنا
 .دینک بیترت

 

 
 

 /دانسا یسررب
 کارتشا یاھ تسل
 هدننک

 تفایرد طسوت دیاب
 دوش نیعم کمکۀدننک

  

 
 یاھشور ۀصحرد ار یرت حرشم یصصخت یاھ ییامنھار ھک دریگ یم رارق کمک ناگدننک تفایرد ھمھ رایتخا رد یا ھناگادج یبایزرا و تراظن یامنھار 1
 .دھد یم ھئارا جیاتن بوچراچ ھعسوت ۀوحن ھلمج زا ،یبایزرا و تراظن
 ،تایبرجت ھک دھد یم ار ناکما نیا امش ھب یفیک یاھ رایعم .دشاب ھتشاد دوجو نزاوت کی یفیک و یّمک یاھ رایعم نیب امش جیاتن بوچراچ رد تسا مزال 2
 .دیامن یم کمک تارییغت ندش عقاو "ییارچ" و "هوحن" نداد حیضوت ھب و دینک یسرربً اقیمع ار اھ هورگ و صاخشا یاھ تشادرب و تایرظن
 حطس رد رییغت نیا ،یداھن یلام نیمأت ۀصحرد .دوش ققحم )اھ(دمایپ ھجیتن رد دور یم راظتنا ھک هژورپ تدمدنلب رییغت زا تسا ترابع ،رظن دروم ریثأت 3
 .دوشیم عقاو یلم حطس رد رییغت ھک تسین انعم نادب نیا .دوشیم ماجنا ینامزاس
 هدعاق کی .دیشاب ھتشاد دمایپ دنچ ای کی دیناوت یم .دنوش عقاو اھ یجورخ ندش لماک زا دعب دور یم راظتنا ھک یتدم-نایم تارییغت زا دنترابع اھدمایپ 4
 یاھمزیناکم یارجا روظنمب یلحم ناگدنوشدیفتسم یگنھامھ شیازفا" :زا تسا ترابع دمایپ ھینایب زا یا ھنومن .دشاب ھتشاد دمایپ 2 رثکادح ھک تسا نیا بوخ
 ."ضراعت زا یریگولج
 .دشاب هریغ و راوناخ تسرپرس نانز ،ناگدنھانپ ای یلخاد ناگدشاجیب ،تیلولعم لماش دناوت یم )کیکفت ای( اھریغتم ریاس ،ترورض تروص رد 5



 

 
 

 اھرایعم راظتنا دروم جیاتن 
 

 /دییأت رازبا
 عبانم

 ھجیدوب اھ تیلاعف

 6)اھ(یجورخ
 ھعومجم دمایپ رھ یارب
 ھیھت ار اھ یجورخ زا یا
   .دینک بیترت و

 دینک بیترت و ھیھت رایعم 2-1 یجورخ رھ یارب
 
 

 عبنم و دییأت رازبا
 رایعم رھ ھب طوبرم
 دینک نییعت ار

 رھ یارب
 تسل ،یجورخ
 یاھ تیلاعف

 رکذ ار دوخ
 دینک

 رھ یارب
 رادقم ،یجورخ
 دراو ار ھجیدوب
 دینک

 
 

 یمازلا یاھرایعم
 ،دوخ یاھ هژورپ ماجنا و ریثأت نایب و یناھج یھدروپار لیھست روظنم ھب دیتسھ فلکم ،WPHF کمکۀدننک تفایرد ثیح ھب امش
 .)دییامن ھعجارم 1 لودج ھب( دینک هدافتسا دردنتسا یاھرایعم زا یا ھعومجم زا

 :دینک باختنا ار دراوم نیا دیاب ،نیاربانب 

 و ؛ریثأت حطس رایعم ود لقادح  §
 میقتسم ۀدنوش دیفتسم رایعم  §

 رھ و دمایپ رھ یارب ھک تسا نیا بوخ هدعاق کی .دینک ھفاضا ،دشاب طبترم امش هژورپ ھب ھک ار یرگید یاھرایعم دیناوت یم امش
    .دیشاب ھتشادن رایعم )3( ھس زا رتشیب ،یجورخ ۀینایب

 
 )یمازلا یاھرایعم( اھرایعم فیراعت :1 لودج

 

 اھ فیرعت      یمازلا یاھرایعم
 1.1 ریثأت رایعم 
 ھک ییاھھام دادعت طسوادح 
 لیومت ھجیتن رد نامزاس
 ھب دناوت یم یداھن یلام
 دھد ھمادا تیلاعف

 رد دناوت یم امش نامزاس ھک دھد یم ناشن ار ییاھھام یعومجم دادعت طسوادح روطب و تسا یّمک رایعم نیا
 لماش دناوت یم رادقم نیا .دنک ظفح ار دوخ و هداد ھمادا تیلاعف ھب WPHF طسوت هدش ھئارا ھجیدوب ھجیتن
 .دشاب هژورپ تدم زا رتشیب یاھھام

 ظفح ار دنمراک دادعت نامھ )1 :دناوت یم امش نامزاس ھک دوش ماجنا ییاھھام دادعت ساسا رب دیاب تابساحم
 تحادرپ ار یتایلمع فراصم ریاس و تنرتنیا ،قرب ،ھیارک )3 ای ؛دنک تخادرپ ار نانکراک قوقح )2 ؛دنک
 .دنک

 1.2 ریثأت رایعم 
 ھک ینانکراک یدصیف/دادعت
 یلام لیومت ھجیتن رد
 دنوش یم ظفح ینامزاس

 طسوت هدش ھئارا ھجیدوب ھجیتن رد ھک دھد یم ناشن ار امش نامزاس نانکراک دادعت و تسا یّمک رایعم نیا
WPHF روپار ،هدش ظفح نانکراک یدصیف مھ و یعومجم دادعت مھ دیاب .دنا هدرک ظفح ار دوخ شاعم/تسب 

 نامزاس نانکراک یعومجم دادعت رب ار هدش ظفح نانکراک یعومجم دادعت ،یدصیف ۀبساحم روظنمب .دوش هداد
   .دینک میسقت

 1.3 ریثأت رایعم
 ،اھ یژیتارتسا عاونا/دادعت 
 یاھ متسیس ای اھرازبا
 طسوت هدش ذاختا یقیبطت

 ھمادا روظنمب نامزاس
 تیلاعف

 یجولانکت ای اھرازبا ،اھ یژیتارتسا )حرش( عاونا و دادعت ینعی .تسا یحیرشت مھ و یددع مھ رایعم نیا
 یادنجآ ھب طوبرم راک ھمادا ۀصح رد امش ھب ھک دھد یم ناشن ار امش نامزاس رد ھتفای ھعسوت دیدج یاھ

WPS لماش دناوت یم دراوم نیا .دنک یم کمک تیسنج اب بسانتم ھناتسودرشب یاھ لمعلا سکع ای/و 
 دننام( راک دیدج یاھ شور و یرتویپمک یاھ متسیس ،اھریو تفاس ،یتامولعم یجولانکت دیدج یاھ تخاسریز
 ای اھ شور لماش دناوت یم نینچمھ .دشاب )هریغ و رود هار زا راک ای لیابوم نوفیلت یاھ یجولانکت
 ای موادت یاھنالپ ،یناسنا عبانم یاھ یژیتارتسا ،عبانم جیسب یاھ یژیتارتسا لثم ،دشاب دیدج یاھ یژیتارتسا
 .دھدب ھمادا تیلاعف ھب رادیاپان یاھ طیحم رد ات دنک یم تیامح امش نامزاس زا ھک یرگید یژیتارتسا رھ

 1.4 ریثأت رایعم 
 یاھنالپ بیترت و ھیھت
 یاھنالپ و کسیر تیریدم
 نامزاس یارب یطایتحا

 ،کسیر تیریدم یژیتارتسا تیدپآ ای بیترت و ھیھت ھب مادقا ایآ ھک دنکیم حیرشت و تسا یفیک رایعم نیا
 یضیرم ھب لمعلا سکع یاھنالپ ،یرارطضا تیعضو ای ھناتسودرشب یژیتارتسا ،یطایتحا یاھنالپ
 تیرومأم و راک ماجنا یارب ار امش نامزاس ییاناوت ھک دیا هدرک یرگید یژیتارتسا ای نالپ رھ ای ،کیمدناپ

 .دنک یم تیوقت یریگرد و نارحب طیارش رد ،ناوج نانز لومشب ،نانز زا تیامح و حلص ھنیمز رد امش

 دینک هدافتسا ھجیتن حطس رد ققحت یاھرایعم زا و 
 دادعت :1 ققحت رایعم
 نیا زاً امیقتسم ھک یصاخشا

 دنوشیم دیفتسم لمعلا سکع
 هورگ ،تیسنج ساسا رب(
 )اھریغتم ریاس ای ینس

 دیفتسم امش ھلخادم زاً امیقتسم ھک دراد هراشا ییاھ نامزاس ای اھ هورگ ،صاخشا ھب ،میقتسم ناگدنوشدیفتسم
 و یجورخ یاھ ھینایب ردً اتحارص اھنآ مان و دنتسھ امش یاھ تیلاعف میقتسم ناگدننک تفایرد وزج ای ،دنوشیم
 .دنتسھ فدھ یاھ هورگ نامھ میقتسم ناگدنوشدیفتسم .تسا هدش رکذ جیاتن بوچراچ ھب طوبرم دمایپ

 ھک دنتسھ ییاضعا ای نابلطواد ،امش نامزاس نانکراک ،میقتسم ناگدنوشدیفتسم ،یداھن یلام لیومت ۀصحرد 
 .دننکیم تفایرد گننیرت ،یداھن یلام لیومت قیرط زا

 کیکفت )لاس 18 زا رتنالک و لاس 18 زا رتمک( ینس هورگ و تیسنج ساسا رب دیاب میقتسم ناگدنوشدیفتسم 
 ناگدشاجیب ،تیلولعمً الثم( دینک لماش زین ار رگید یاھ کیکفت دیناوت یم ،ترورض تروص رد .دنوش
 .)هریغ و ناگدنوشدیفتسم ،راوناخ تسرپرس نانز ،نابزیم ھعماج یاضعا ای ناگدنھانپ ،یلخاد

 
 :زا تسا ترابع یجورخ ھینایب زا لاثم کی .ددرگ یم داجیا هدش ارجا یاھ تیلاعف ھجیتن رد ھک تسا یا ھئارا لباق و ینیع تمدخ ای لوصحم یجورخ 6
 ."تسا هدش رازگرب نانکراک روضح اب یھد یھاگآ تاسلج ،ینامزاس یطایتحا یاھنالپ ۀصحرد"



 

 
 

 
 یداھنشیپ دمایپ یاھرایعم ریاس
 اھنآ .دننک یم کمک امش ھب ،دمایپ حطس یارب دوخ یاھرایعم فیرعت نامز رد ھک دنتسھ ییاھداھنشیپً افرص لیذ دمایپ یاھرایعم 
 .دنتسین یمازلا

 
 فیراعت     یداھنشیپ دمایپ یاھرایعم 
 نابلطواد ای نانکراک یدصیف/دادعت
 و اھرازبا هرابرد هزات شناد یاراد
   هدش ذاختا ینامزاس یاھ یژیتارتسا

 ھک دنک یم ھبساحم ار امش نامزاس نابلطواد ای نانکراک یعومجم دادعت و هدوب یّمک رایعم نیا
 ھب ،دیا هدرک ذاختا نامزاس رد ھک یدیدج یاھ یژیتارتسا ای اھرازبا ۀصحرد ار یا هزات شناد
 .دنا هدروآ تسد

 یم رازگرب نامزاس رد ھک یراک تاسلج ای هرواشم ای ،تیبرت ،گننیرت قیرط زا نآ ھب یبایتسد
 .تسا نکمم ،دینک

 )لاس 18 زا رتنالک و لاس 18 زا رتمک( ینس هورگ و تیسنج ساسا رب دیاب رایعم نیا کیکفت
 .دوش ماجنا

 ھجیتن رد هدش مھارف ھجیدوب رادقم
 عبانم جیسب دیدج یاھ یژیتارتسا

 رد عبانم جیسب یاھ یژیتارتسا ندشرتھب ھجیتن رد ھک دھد یم ناشن و هدوب یّمک رایعم نیا
 دحاو ساسارب دناوت یم نآ رادقم .دیا هدروآ تسد ھب یفاضا ھجیدوب رادقم ھچ ،دوخ نامزاس
 .دشاب ییاکیرما رلاد ھب ای یلخاد لوپ

 شور ھک ینابلطواد ای نانکراک دادعت 
 یراکمھ یارب ار یا هزات یاھ
 عماوج ھب تامدخ ھئارا موادت روظنمب
 دنریگ یم شیپ رد

 رب ھک دھد یم ناشن ار امش نامزاس نابلطواد ای نانکراک یعومجم دادعت و تسا یّمک رایعم نیا
 ای لیابوم نوفیلت یناسر مایپ ،رود هار زا راک دننام هزات یاھرازبا زا ینامزاس ھجیدوب ساسا

 .دننک یم هدافتسا نامزاس رد اھ یژیتارتسا ریاس

 )لاس 18 زا رتنالک و لاس 18 زا رتمک( ینس هورگ و تیسنج ساسا رب دیاب رایعم نیا کیکفت
 .دوش ماجنا

 
 ؟تسیچ رایعم
 یارب ار نانیمطا لباق و هداس یرازبا ھک یفیک ای یّمک یاھریغتم ای لماوع" دنوشیم فیرعت لکش نیا ھب )Indicators( اھرایعم
 .7"تخادرپ درکلمع یبایزرا ھب ای داد ساکعنا ار ھلخادم اب طبترم تارییغت ناوتب ات دنھد یم رارق رایتخا رد درواتسد شجنس

 
 ھک تسھ ھلئسم نیا نداد ناشن و ،اھ یجورخ ۀصحرد هدش ماجنا تفرشیپ نداد ناشن یارب "یمئالع" اھرایعم ،هداس ترابعب 
 .دنا هدش عقاو راظتنا دروم یاھدمایپ قیرط زا تارییغت

 
 :دراد دوجو رایعم عون ھس 

 
 

 .دوش یم هدافتسا )هدش ھئارا تامدخ ای لوصحم( یجورخ ندش لماک یریگیپ یارب اھرایعم نیا زا :یجورخ رایعم §
 .دنکیم شجنس ار اھ یجورخ ندش لماک ۀجیتن رت تدم هاتوک تارییغت ،اھرایعم نیا :درکلمع ای دمایپ رایعم §
 شجنس ،هدش عقاو یاھدمایپ رثا رد ار ھلخادم کی تدم دنلب رییغت ھک دنتسھ ییاھرایعم ،اھرایعم نیا :ریثأت رایعم §

 .دنکیم
 

 :دوش یم ھیھت ریز لکش ھب رایعم
 

 + )لیلحت دحاو( تسا یریگیپ/شجنس لاح رد ھک یزیچنآ + شجنس دحاو 
 )ھطوبرم کیکفت( 

 
 :اھ لاثم

 نامزاس طسوت هدش ذاختا یاھ متسیس ای اھرازبا ،اھ یژیتارتسا هرابرد هزات شناد یاراد نابلطواد ای نانکراک + دادعت §
 )تیسنج ساسا رب کیکفت( + تیلاعف ھمادا یارب

 )تیسنج ساسا رب کیکفت( + نامزاس یارب هزات یطایتحا یاھنالپ دروم رد هدید گننیرت نابلطواد ای نانکراک + دادعت §
 

 فادھا و انبم حطس ریداقم
 .تسا ترورض فدھ و انبم حطس رادقم ھب ،رایعم رھ ۀصحرد

 

 
 OECD (2002( https://www.oecd.org/dac/evaluation/2754804.pdf ھب قلعتم RBM و یبایزرا یدیلک تاحالطصا ۀمانتغل 7



 

 
 

 ۀصحرد .دوش یم یروآ عمج رایعم عورش ھطقن نداد ناشن روظنم ھب هژورپ یادتبا رد ھک تسا یتامولعم انبم حطس رادقم 
 ،رایعم ھب ھجوت اب ،دراوم یضعب رد .دنوش یم یروآ عمج اھاتید ھک تسا یا ھبترم نیلوا انبم حطس ،ریثأت و دمایپ یاھرایعم
 .دشاب زین )0( رفص دناوت یم تاقوا یضعب

 
 طسوت هدش ذاختا یاھ متسیس ای اھرازبا ،اھ یژیتارتسا هرابرد هزات شناد یاراد نابلطواد ای نانکراک" رایعم ۀصحرد ،لاثم ناونعب

 ھتشادن یھاگآ اھ یژیتارتسا/اھرازبا نیا زا نانکراک زا کی چیھ هژورپ عورش رد تسا نکمم ،"تیلاعف ھمادا یارب نامزاس
 .دوب دھاوخ 0 امش یانبم حطس ھک تسانعم نادب نیا .دنشاب

 
 .تسا ھتشادن دوجوً البق ھلخادم ھکارچ تسا )0( رفص انبم حطس ،یجورخ یاھرایعم ۀصحرد یلک روطب

 

 رازبا عون چیھ امش هژورپ عورش رد ،"نامزاس رد هدش بصن دیدج )IT( تامولعم یجولانکت یاھرازبا دادعت" رایعم ۀصحرد
 .دوب دھاوخ 0 امش یانبم حطس ھک تسانعم نادب نیا .تشادن دوجو تامولعم یجولانکت

 
 تقباطم ھلخادم اب و هدوب ھنانیب عقاو دیاب فادھا .دیسرب اجنآ ھب دوخ هژورپ متخ رد دیھاوخ یم ھک یدصقم زا دنترابع فادھا
 :تسا هدمآ یلاثم اجنیا رد .دنشاب فدھ یاراد دیاب اھرایعم ھمھ .دنشاب ھتشاد

 
 نامزاس طسوت هدش ذاختا یاھ متسیس ای اھرازبا ،اھ یژیتارتسا هرابرد هزات شناد یاراد نابلطواد ای نانکراک" رایعم ۀصحرد
 :دوب دھاوخ نیا امش فدھ نیاربانب .دنک رازگرب دنمراک 20 مامت یارب ار گننیرت کی دراد دصق امش هژورپ ،"تیلاعف ھمادا یارب

 .دنمراک 20
 

 عبانم و دییأت رازبا
 .دراد ترورض مھ عبنم کی نینچمھ و دییأت یارب یرازبا ھب جیاتن بوچراچ رد رایعم رھ

 

 زین اھاتید یروآ عمج شور نآ ھب نینچمھ .دینک یم یروآ عمج ار اھاتید نآ زا هدافتسا اب ھک تسا )یدوتیم( "هوحن" دییأت رازبا 
 .هریغ و زکرمتم یھورگ ثحب ،هدھاشم ،یبایزرا ،یورس ،ھبحاصم ،دانسا یسررب :اھ لاثم .دوش یم ھتفگ

 

هریغ و فدھ تیعمج ،ھسسؤم ۀیئاصحا ،یلم یورس :اھ لاثم .دینک یم تفایرد نآ زا ار دوخ یاھاتید ھک تسا ییاج ،عبنم کی
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