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مقدمه
بین یک ایده عام المنفعه بسیار خوب و اجرای آن، فاصله بزرگی وجود دارد. برای تحقق موفقیت آمیز یک ایده 
عام المنفعه، باید دانش و مهارت های الزم را برای اجرای آن کسب نمود؛ از جمله این مهارت ها میتوان به مهارت 
مدیریت پروژه، مدیریت منابع مالی و انسانی (شامل جذب و گسترش آنها)، مهارت رفع تعارض و کار گروهی اشاره 

کرد.
در این دفترچه راهنما، با هدف کمک به کارآفرینان اجتماعی برای جذب منابع مالی الزم برای اجرای پروژه های 
خود، به اختصار مفاهیمی چون پروپوزال (طرح پیشنهادی)، پروژه، حامیان مالی و درخواست حمایت مالی را 
میدهیم.  توضیح  را  اجتماعی  پروژه های  برای  پروپوزال نویسی  روند  گام  به  گام  دستورالعمل  و  کرده  معرفی 
دستورالعمل هایی که در این دفترچه ذکر میشوند، شیوه های استاندارد و بین المللی هستند و شما میتوانید آنها را 
متناسب با شرایط محلی و خواسته حامیان مالی خود، به کار گیرید. در این دفترچه راهنما به طور خاص به 
تهیه چکیده  از جمله  اجتماعی می پردازیم و مواردی  کارآفرینی  برای طرح های  پروپوزال نویسی  روند  توضیح 
پروپوزال، شرح نیاز و یا مشکلی که پروژه قصد برطرف کردن آن را دارد، ایده اولیه یا طرح پیشنهادی، برنامه 
اداری و فنی، بودجه پروژه و  زمانی، شیوه های پایش و ارزشیابی، مدیریت ریسک، طرح پایداری پروژه، کادر 

همینطور ضمایم پروپوزال را بررسی خواهیم کرد.

جذب منابع مالی در پروژه های کارآفرینی اجتماعی
هر پروژه برای شروع به منابع مالی کافی نیاز دارد تا دیگر منابع از جمله نیروی انسانی، وسایل و تجهیزات الزم 
و همینطور فضای فیزیکی و یا مجازی مورد نیاز برای کار را تهیه و حفظ نموده و فعالیت ها را به انجام برساند. 
البته، پروژه های زیادی وجود دارند که تنها و تنها با اتکا به نیروهای داوطلب به حیات خود ادامه می دهند و موفق 
پروژه های  نمی کند.  تضمین  را  پروژه  مدت  طوالنی  حیات  داوطلب،  نیروهای  به  دایمی  اتکای  اما  هستند.  هم 
کارآفرینی اجتماعی برای توسعه و بقای فعالیت خود نیاز به جذب منابع مالی دارند. برخی روش های جذب منابع 

مالی از این قرارند:

     جذب اسپانسر یا حامی مالی
     صندوق داخلی

     کمک های مردمی
     برگزاری رویدادهای جمعی

     فروش محصوالت و خدمات

۱



قرار  عام المنفعه  پروژه های  زیرمجموعه  که  اجتماعی  کارآفرینی  پروژه های  برای  متنوعی  درآمدزایی  مدلهای 
اجرا  قابل  و  مالی، جذاب و خالقانه  منابع  این مدل ها در جذب  از  با وجودی که بسیاری  دارد.  میگیرند، وجود 
هستند، جلب کمک بالعوض حامیان مالی، همچنان به عنوان یکی از رایج ترین روش ها در پروژه های اجتماعی، 

مورد توجه و استفاده است.

حامی مالی کیست؟
حامی مالی، یک فرد، گروه و یا یک سازمان دولتی یا خصوصی است که منابع مالی مورد نیاز پروژه را تامین 
می کند. برخی حامیان مالی ممکن است به صورت دوره ای به پروژه هایی با موضوعات مشخص و یا در مناطق 
جغرافیایی خاص، منابع مالی اهدا کند. حامی مالی می تواند یک بنیاد خیریه شخصی همچون بنیاد بیل و ملیندا 
گیتس[۱] و یا یک سازمان بین المللی همچون سازمان ملل متحد باشد. برخی سازمان ها و ارگان های دولتی که از 
محدوده  در  و  خمینی  امام  امداد  کمیته  یا  و  تهران  شهرداری  همچون  می کنند  حمایت  مردمی  فعالیت های 
کوچک تر، کاسبان و تجار محلی، همچون شرکت تولید محصوالت لبنیات کاله و یا شرکت تولید نوشیدنی های 
سن ایچ نیز میتوانند جزو حامیان مالی به حساب آیند. سازمان دریافت کننده حمایت مالی متعهد می شود که در 
ازای دریافت این منبع مالی، فعالیت های عام المنفعه مشخصی را با پیروی از شاخص های موفقیت از پیش تعیین 

شده و در یک دوره زمانی معین، به اجرا درآورد.
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روش معمول درخواست حمایت مالی چیست؟
بسیاری از سازمان های مردم نهاد، برای پیش برد اهداف خود، با پیدا کردن حامیان مالی بالقوه، اقدام به جذب 
را در قالب یک  یا سازمان، طرح پروژه پیشنهادی خود  و  این منظور، شخص  به  آنان می کنند.  از  حمایت مالی 
ارایه می کند. این پروپوزال باید حاوی طرح مسئله و راه حل آن، به همراه  پروپوزال به حامی مالی موردنظر 

جزئیات پروژه باشد.
معموال دو نوع رویکرد نسبت به درخواست حمایت مالی وجود دارد: 

۱. شیوه واکنشی
 ۲. شیوه فعاالنه و یا به عبارتی پیشدستانه. 

در شیوه واکنشی، متقاضی منتظر می ماند تا دعوتی از سوی سازمان های حامی برای ارایه پروپوزال صورت 
گیرد. اما در شیوه فعاالنه، این متقاضی است که پروپوزال خود را پیش از آنکه از وی درخواست شود، آماده کرده 
و برای حامیان مالی مورد نظر خود ارسال می کند. مثال در شیوه واکنشی، شهرداری تهران سالی یک بار به سمن
 های مورد نظر خود نامه ای ارسال و از آن ها دعوت می کند تا طرح های خود را در زمینه ارتقای رفتارهای شهروندی 

ارایه دهند و در نهایت به سازمان برگزیده، مبلغی را برای اجرای آن طرح اختصاص میدهد.

 

در شیوه فعاالنه/پیشدستانه، سمن ها با طرح مورد نظر خود به سازمان های مختلف دولتی و غیردولتی و یا کسب 
برای مثال، یک سازمان محیط زیستی  و کارهای خصوصی مراجعه نموده و درخواست حمایت مالی می کنند. 
کوچک در رشت طرح پروپوزال خود را به نمایندگی شرکت سن ایچ و شرکت تولید محصوالت لبنی کاله ارسال و 

برای فعالیت تعریف شده، تقاضای کمک مالی میکند.
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پروژه چیست؟
پروژه، مجموعه طراحی شده ای از مسئولیت های مرتبط است که طی دوره زمانی مشخص و در چارچوب هزینه 
معین، با لحاظ کردن محدوده های الزم، اجرا می شود.  پروژه باید برای اهداف خاص و مشخصی تعریف شود تا 

کارکرد خود را داشته باشد. [۲] در کل، یک پروژه:
     یک کار ملموس و مشخص است؛ مثال آموزش کارآفرینی اجتماعی به دانش آموزان دبیرستانی شهرستان 

مشهد.
     زمان اجرای معینی دارد؛ مثال در یک پروژه ساختمان سازی، همه می دانند که ساختمان در زمان مشخصی، مثال 

در طول یک سال ساخته خواهد شد.
      مجری آن مشخص است؛ اگر پروژه کالن باشد معلوم است چه نهادی مسئول اجرای آن است؛ اگر کوچکتر باشد 

هم باز معلوم است چه فرد یا افرادی در اجرای پروژه فعالیت دارند.
       مستلزم یک برنامه ریزی مشخص است؛ مجری آن می داند که قرار است در چه زمانی، چه فعالیتی را انجام 

دهد.
      معموال اجرای آن منجر به وقوع تغییر می شود؛ این تغییر اصوال از طریق ایجاد یا بهبود یک موقعیت، سرویس 

و یا محصول، ایجاد میشود.
        ضرورت انجام پروژه در عنوان و هدف آن مشخص است؛ یعنی اگر قرار باشد که یک کالس سوادآموزی در 

یک روستا برگزار شود، معلوم است که دلیل آن وجود افراد بی سواد در روستا بوده است. یا اگر قرار باشد که به 
گروهی از افراد برای کسب درآمد، اعتبارات خرد تعلق بگیرد، معلوم است که دلیل آن کمبود منابع مالی در بین آن 

گروه است.
         به دلیل مشخص بودن نوع فعالیت ها، معموال هزینه ی اجرای آن قابل پیش بینی است؛ این هزینه ممکن است 

نقدی یا غیرنقدی باشد. برای مثال اگر در یک پروژه باید به دانش آموزان یک مدرسه آموزش بهداشت فردی داده 
شود، میزان بودجه و یا منابعی که برای این کار در نظر گرفته شده از ابتدا مشخص است

قسمت های مختلف یک پروپوزال کدامند؟
پس از آشنایی با مفاهیم پروژه، در مورد فرآیند درخواست حمایت مالی برای یک پروژه و روند «پروپوزال نویسی» 

می آموزیم. روند درخواست حمایت مالی و یا همان «پروپوزال نویسی» شامل مراحل زیر میشود:

قسمت اول: تدوین بدنه طرح پیشنهادی
۱-۱: عنوان

۲-۱: طرح مشکل و وضعیت موجود
۳-۱: چشم انداز

۴-۱: هدف
۵۴-۱: اهداف اختصاصی



۵

۶-۱: زمان اجرای پروژه
۷-۱: دستاوردها
۸-۱: فعالیت ها

۹-۱: نتیجه
قسمت دوم: برنامه زمانی 

قسمت سوم: شیوه های پایش و ارزشیابی
قسمت چهارم: مدیریت ریسک

قسمت پنجم: طرح پایداری پروژه
قسمت ششم: کادر اداری و فنی

قسمت هفتم: بودجه پروژه
قسمت هشتم: ضمایم

قسمت اول: تدوین بدنه طرح پیشنهادی 
هر «طرح پیشنهادی» و یا  پروپوزال ابتدا از یک «ایده» شروع می شود. پس از گردآوری اطالعات و دادههای الزم 
و شرح جزئیات عملکرد، می توان ایده را به یک طرح پیشنهادی تبدیل کرد. طرح پیشنهادی با هدف جذب منابع، 
توان و ظرفیت اجرای پروژه تهیه میشود. پس از تجهیز منابع، «سند یا برنامه اجرای پروژه»[۳]  تهیه میشود. سند 
اجرای پروژه معموال در قالبی با عنوان «چارچوب منطقی»[۴]  تدوین میشود. حامیان مالی و فنی پروژه معموال 
«طرح پیشنهادی» پروژه را با جزئیات طرح یعنی همراه «برنامه اجرای پروژه» از مجریان آن درخواست میکنند. در 

پردازش ایده اولیه و تدوین طرح پروژه، باید بخشهای مختلفی را در نظر گرفت و گنجاند که در ادامه به آن اشاره 
میکنیم:

۱-۱: عنوان
عنوان پروژه را تعیین کنید؛ برای تعیین عنوان میتوانید از هدفی که تعیین کرده ا ید، کمک بگیرید.

۲-۱: طرح مشکل و وضعیت موجود
طرح مشکل در نوشتن پروپوزال، ضروری است. باید وجود مشکل را تشریح کرد و نشان داد که دلیل اجرای پروژه 
چیست. در این قسمت تا حد امکان از کلی گویی پرهیز کنید و به مشکل اصلی در محل اجرای پروژه بپردازید. برای 
به  را  مناطق شهر  از  یکی  ساکنان  به  زباله  تفکیک  آموزش  مورد  در  دارید طرحی  کنید شما قصد  فرض  مثال، 
شهرداری منطقه تحویل دهید. می توانید در این قسمت شرح دهید که عدم تفکیک زباله منجر به اتالف سرمایه، 
زمان و انرژی شهرداری شده است و همینطور بسیاری از مواد قابل بازیافت به این طریق از بین می روند. اما برای 
مثال، در اینجا ضرورتی ندارد چندین صفحه و یا پاراگراف در مورد گرم شدن کره زمین و مسایل کلی از این دست 

توضیح دهید.



۳-۱: چشم انداز
معموال در سند پروژه، چشم ا  نداز پیش از هدف نوشته می شود، چرا که داشتن چشم انداز به ما کمک میکند تا 
هدف را دقیق تر انتخاب کنیم. چشم انداز ممکن است کوتاه مدت، میان مدت و یا بلندمدت باشد. چشم انداز می
 تواند خیلی بلندپروازانه باشد، بنابراین خود را محدود نکنید و بدون محدودیت، چشم انداز خود را ترسیم کنید. 
برای ترسیم چشم انداز، تصور کنید که پروژه شما، در پنج یا ده سال آینده، وضعیت موجود در محل اجرای پروژه 
یا برای گروه بهره مند پروژه را چگونه تغییر خواهد داد. به یاد داشته باشید که چشم انداز تعیین شده توسط شما 
باید در راستای اهداف کلی حامی مالی باشد؛ بنابراین می توانید برای تدوین چشم انداز، از اهداف کلی سازمان 

حامی کمک بگیرید و با توجه به آن اهداف، چشم انداز پروژه خود را ترسیم کنید.

۴-۱: هدف [۵]
هدف عبارت است از انتظار کلی شما به عنوان مجری از اجرای پروژه و تغییری که قصد دارید به واسطه اجرای 

پروژه ایجاد کنید. هدف باید:
     بیانگر نتیجه مورد انتظار باشد. 

     گروه مشارکت کننده و بهره مندان را مشخص کند.
     به محل اجرای پروژه اشاره نماید.

تعریف هدف نباید آنقدر فراگیر و کلی باشد که هیچ رهنمودی برای برنامه در برنداشته باشد. هدف باید در قالب 
تحولی که پروژه در پی دست یافتن به آن است نوشته شود، نه این که تنها خالصه ای باشد از خدماتی که آن 

پروژه تامین می کند.

۵-۱: اهداف اختصاصی[۶]  
برای این که پروژه هدف مشخص تری داشته باشد، هدف اصلی به چند هدف کوچک تر تقسیم می شود. داشتن 
اهداف جزئی یا اختصاصی[۷]  کمک می کند که بتوان بخش های مختلف پروژه را بهتر تحلیل کرد. احتمال وقوع 
اشتباه در تعریف هدف کلی و اهداف اختصاصی همیشه وجود دارد. از این رو باید در نظر داشت که هدف کلی 

معموال قابل اندازه گیری نیست، اما اهداف اختصاصی قابل اندازه گیری و ملموس هستند. [۸]

۶-۱:زمان اجرای پروژه
زمان اجرای یک پروژه، از تاریخ شروع (تهیه طرح های پیشنهادی و برنامه ریزی ها) تا پایان اجرا (ارزشیابی نهایی) 

را شامل می شود.

۶



۷-۱: دستاورد[۹] 
نخستین اقدام پس از تعیین اهداف اختصاصی، تهیه فهرستی از دستاوردهای مورد انتظار برای هر یک از اهداف 
به  است  ممکن  که  پروژه  کوچک تر  تولیدات  از  یکی  هستند.  پروژه  خروجی های  دستاوردها،  است.  اختصاصی 

اشکال مختلف حاصل شوند تا مسیر دستیابی به اهداف اختصاصی را تسهیل کنند.
هر دستاورد می تواند ماحصل انجام یک یا مجموعه ای از چند فعالیت باشد. همانطور که مشخص است، دستاورد 
به راحتی قابل لمس و دستیابی است. دستاورد، یک محصول است و به عبارتی، حاصل کار را نشان میدهد. برای 
مثال، در یک پروژه که در زمینه آموزش حفظ محیط زیست به کودکان است، دستاورد می تواند این باشد که این 
از مفاهیم محیط زیستی داشته باشند. به یاد داشته  از پایان دوره آموزشی پروژه، درک درستی  کودکان پس 
باشید که دستاورد، بالفاصله پس از یک فعالیت به دست می آید؛ بنابراین در مثال باال، دستاورد «افزایش دانش 

کودکان درباره محیط زیست» را میتوان از طریق یک آزمون یا پرسش نامه، پیش و پس از دوره مشخص کرد.

۸-۱: فعالیت های پروژه 
این بخش فرصتی برای طراحان پروژه است تا چرایی هر یک از فعالیت های تعریف شده در پروژه را برای حامی 
مالی توضیح دهند و در یک کالم بگویند که کمک مالی دریافتی را صرف چه اموری خواهند کرد و طرح پیشنهادی 

آنها چگونه به مشکل و یا مسئله مورد نظر خواهد پرداخت.

فعالیت های پروژه پیشنهادی باید به طور مستقیم بر رفع نیاز و حل مشکلی که پیش از این طرح شده است، اثر 
مانند تعداد و نوع  تمام فعالیت های پیشنهادی پروژه  تاثیرات و همچنین  این  باید  این بخش  بگذارد. در  مثبت 
فعالیت ها و گروه هدف آن ها را به تفصیل توضیح دهید. مهم است که در این قسمت تمام فعالیت های پروژه 
پیشنهادی از نظر جزئیات و زمانبندی ذکر شوند تا در اجرای موفقیت آمیز آن، مشکلی ایجاد نشود. برای نگارش 
موفق این قسمت، باید پروژه پیشنهادی را به خوبی درک کرده و با تمام اجزا و فعالیت های آن آشنایی داشت. در 
صورتی که نگارنده این بخش به خوبی با پروژه آشنا نباشد و به سادگی و وضوح آن را برای حامی مالی توضیح 
ندهد، به احتمال زیاد این امر منجر به ایجاد سوءتفاهم و توقعات غیرواقعی برای حامی مالی خواهد شد که 

ممکن است در نهایت پروژه را در مسیر شکست قرار دهد.

برای توضیح هر فعالیت، این نکات را مدنظر قرار دهید: هدف، دستاورد آن، مشکالت پیش بینی شده و راه حل ها 
برای انجام آن فعالیت و همین طور برنامه زمانی فعالیت موردنظر.

فعالیت ها بر اساس دستاوردها و به منظور تحقق یافتن آن ها تعریف می شوند. از این رو هر دستاورد، حاصل 
انجام یک یا چند فعالیت مرتبط است.

۷



۹-۱: نتیجه[۱۰] 
نتیجه با توجه به اقدامات انجام شده در پروژه تعریف میشود و نشان دهنده موفقیت یا شکست در رسیدن به 

اهداف اختصاصی است. نتیجه پروژه معموال به انواع زیر طبقه بندی می شود:
آنی یا کوتاه مدت  •

میان مدت  •
بلند مدت (اثرات)  •

این تقسیم بندی به جدول زمانی پروژه، نوع فعالیت ها و همچنین نتایج به دست آمده در پایان پروژه بستگی دارد. 
نتایج میان مدت یا بلندمدت (اثرات) پروژه ممکن است مدت ها بعد از اجرای پروژه رؤیت شوند. برای نمونه در 
مثالی که در بخش دستاورد ذکر شد، پس از این که کودکان شرکت کننده در برنامه های آموزشی، درک درستی از 
را  افراد جامعه هدف  و  کودکان، خانواده  دیگر  به  مفاهیم  این  انتقال  آوردند،  به دست  زیست محیطی  مفاهیم 

می توان اثر یا نتیجه میان مدت این پروژه دانست. 

نمودار زیر نوع ارتباط اجزای یک پروژه را نشان میدهد:

قسمت دوم: برنامه زمانی پروژه
مدیریت زمان در پروژه نقش تعیین کننده ای دارد. پروژه با توجه به نیازها و شرایط، برای اجرا در زمانی مشخص 
تعریف می شود. منابع، جاودانه نیستند؛ از این رو نباید زمان را از دست داد و می بایست در حداقل زمان ممکن، از 
منابع و تسهیالت موجود، حداکثر استفاده را نمود. یکی از شاخص های مدیریت پروژه، توجه به جدول زمان بندی 
است. فعالیت ها باید در یک زمان مشخص آغاز و در یک زمان مشخص به انجام برسند. تمدید هر فعالیت به مثابه 

صرف منابع بیشتر است. 

۸

هدف:
افزایش آگاهی 

ساکنان محلی در 
مورد محیط

 زیست 

اهداف جزیی:
افزایش درک 

کودکان و نوجوانان 
جامعه هدف 

فعالیت:
برگزاری ۳ دوره 
آموزشی با ۶۰ 
شرکت کننده 
فارغ التحصیل

دستاورد:
افزایش آگاهی  

فارغ التحصیالن از 
مفاهیم محیط

 زیستی

نتیجه:
انتقال مفاهیم 

محیط زیستی از 
شرکت کنندگان به 

جامعه محلی

اثرات:
جامعه محلی درک 
بیشتری از مسایل 
محیط زیستی و 

حفاظت از آن دارند



تعهدات پروژه را به خوبی متوجه شده اید و با جزئیات آن ها آشنا هستید. اگر کامال در مورد زمان الزم برای انجام 
فعالیت های پروژه مطمئن نیستید، از افرادی که در آن زمینه تخصص و یا تجربه دارند بخواهید تا برای تخمین 

زمان موردنیاز به شما مشاوره بدهند.
جدول زمان بندی در سند پروژه، معموال به دو صورت کلی و جزئی نوشته می شود: مجریان پروژه به صورت کلی 
از روش های مختلفی برای تقسیم بازه های زمانی، مثال ۳ یا ۶ ماهه، یکساله، ۱۸ ماهه و بیشتر استفاده می کنند. 

عالوه بر این، تمام فعالیت ها و ریز فعالیت ها باید در یک طیف زمانی به صورت جزئی، مشخص شود.

۹

ماه/فعالیت

انتخاب آغاز به ثبت نامماه ۱ برگزاری دوره های آنالین
شرکت کنندگان

اتمام دورهشروع دوره

اتمام دوره

اتمام دوره

اتمام دوره

اتمام دوره شروع دوره

شروع دوره

شروع دوره

شروع دوره انتخاب 
شرکت کنندگان

انتخاب 
شرکت کنندگان

انتخاب 
شرکت کنندگان

انتخاب 
شرکت کنندگان

آغاز به ثبت نام

آغاز به ثبت نام

آغاز به ثبت نام

آغاز به ثبت نام ماه ۲ برگزاری دوره های حضوری

فعالیت ۱: 
برگزاری اولین دوره آنالین

فعالیت ۲:  
برگزاری دومین دوره آنالین

فعالیت ۳:  
برگزاری سومین دوره آنالین

هفته

۱۲۳۴

فعالیت ۱: 
برگزاری دوره حضوری

انتخاب شرکت کنندگان از
میان برترین فارغ التحصیالن 

دوره های آنالین
شروع دوره

اتمام دورهشروع کنفرانس

اتمام دوره

انتخاب طرح های برتر از میان 
شرکت کنندگان دوره ها

فعالیت ۲: 
برگزاری کنفرانسی برای ارایه 
بهترین طرح های تهیه شده در 

دوره حضوری



قسمت سوم: پایش و ارزشیابی در یک پروژه[۱۱] 
برای اطمینان از اجرای درست یک پروژه در تمام مراحل آن، تعیین موفقیت و یا عدم موفقیت پروژه و همین طور 
تضمین پایداری آن، باید روش هایی برای پایش و ارزشیابی در نظر گرفته شود. تقریبا تمام حامیان مالی حرفه ای 
ارزشیابی  و  پایش  شیوه های  توضیح  به  را  خود  پروپوزال  از  مفصل  بخش  یک  تا  دارند  انتظار  متقاضیان  از 
فعالیت های پروژه اختصاص دهند. پایش و ارزشیابی از آن جهت دارای اهمیت است که هم به شما برای ارزشیابی 
چگونگی فعالیت های پیش روی پروژه کمک می کند و هم حامی مالی می تواند از درستی نحوه صرف منابع مالی 
اطمینان حاصل نماید. روش های مختلف پایش و ارزشیابی معموال از ابتدا تا انتهای پروژه به کار گرفته می شوند. 
این روش ها ممکن است از پیش توسط کارشناسان و یا متخصصان طراحی شده و در اختیار مجریان قرار گیرند. 
اما نباید فراموش کرد که طراحی فرم های پایش و ارزشیابی هم به نسبت تنوع پروژه ها و برنامه ها متفاوت 
فرهنگی،  ویژگی های  سایر  و  هدف  گروه  ویژگی های  انتظارات،  اهداف،  اساس  بر  تفاوت ها  این  بود.  خواهد 

اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی اقلیمی تعریف می شوند.

ویژگی های یک مدل خوب پایش و ارزشیابی
مدل های متفاوتی را می توان برای سیستم پایش و ارزشیابی یک پروژه انتخاب کرد، اما هر مدل انتخابی، باید 

دارای ویژگی های زیر باشد:

برای  کاربردی  اطالعات  ارایه دهنده  باید  خوب  ارزشیابی  و  پایش  سیستم  یک  بودن:  استفاده  قابل 
استفاده کنندگان باشد؛ مثال اگر شما پروژه ای را طراحی می کنید که منابع مالی خود را از کمیته امداد امام خمینی 
را طوری  ارزشیابی خود  و  پایش  باید سیستم  دیگری مثل محک است،  زیر مجموعه سازمان  و  تامین می کند 
طراحی کنید که بتواند بازتاب دهنده تمام اطالعات مورد استفاده و مورد نیاز این دو سازمان نیز باشد. مثال اگر 
یکی از این سازمان ها عالقمند به دریافت اطالعات مربوط به گستردگی جغرافیایی کاربران پروژه شما می باشد 
اما سیستم ارزشیابی شما فقط سطح تحصیالت آن ها را به ثبت می رساند، این سیستم پایش و ارزشیابی با اینکه 

اطالعات خوبی دارد اما برای نیازهای شما قابل استفاده نیست.

امکان پذیری: شیوه ها، ترتیبات، زمان بندی و روندهای اجرایی مدل پایش و ارزشیابی، باید واقعی، محتاطانه و 
کم هزینه باشند. این بدین معناست که نباید هزینه و زمان خارج از قاعده ا  ی را صرف طراحی و اجرای یک سیستم 

پایش و ارزشیابی کرد و سیستمی را طراحی نمود که غیرواقع گرایانه است.

تناسب: فعالیت های مرتبط با سیستم پایش و ارزشیابی نباید ناقض قانون باشد و یا برای افرادی که موضوع آن 
هستند و یا از آن متاثر می شوند، ایجاد خطر و مشکل نماید.

۱۰



طراحی پروژهطرح فرضیه احتمالیتحلیل عّلی

مادران معتقدند که شیرآن ها به 
شش  زیر  نوزادان  برای  تنهایی 

ماه کافی نیست.

شش  زیر  نوزادان  برای  مادر  شیر 
ماه کفایت می کند. 

غذایی  ارزش  مورد  در  مادران  به 
شش  زیر  نوزادان  برای  مادر  شیر 

ماه آموزش دهید. 

درستی: سیستم پایش و ارزشیابی باید طوری طراحی شود که بیشترین احتمال درستی نتایج را داشته باشد. 
مثال اگر در سیستم پایش و ارزشیابی یک پروژه، قرار بر دریافت اطالعات گستردگی جغرافیایی بهره مندان است، 
باید ابزارهای دریافت اطالعات طوری طراحی شوند که با حداکثر احتمال درستی، و نه حدس و گمان و یا ضریب 

باالی خطا، این اطالعات را کسب کنند. [۱۲]

بخش های اصلی یک سیستم پایش و ارزشیابی
هر سیستم پایش و ارزشیابی از چهار قسمت چارچوب تحلیل علت-معلولی، چارچوب منطقی پروژه، شاخصها و 

جمع آ وری داده و طرح تحلیلی تشکیل میشود که در ادامه به توضیح آن ها می پردازیم:

۱- چارچوب تحلیل علت معلولی[۱۳] 
در این قسمت مشکلی که قرار است به آن پرداخته شود را تحلیل می کنیم و ریشه ها و نتایج آن را مورد بررسی 
قرار می دهیم تا دید روشن تری در مورد موضوع مورد بررسی داشته باشیم. بسیاری از پروپوزال ها به این بخش 
نمی پردازند اما اگر به اندازه کافی برای این بخش هم جا داشته باشید، درک بهتری از تمام ابعاد پروژه به دست 

خواهید آورد.

یک چارچوب تحلیل علت و معلولی در پی مشخص کردن موارد زیر است:
۱- مشکل اصلی و شرایطی که پروژه در پی تغییر آن است.

۲- شاخص هایی که آن شرایط را به وجود می آورند.
۳- روش های تاثیرگذاری بر آن شاخص های عّلی بر اساس فرضیه احتمالی رابطه بین علل و راه حل های احتمالی.

با ذینفعان  براساس مطالعه دقیق شرایط محلی و داده های در دسترس و همین طور مشاوره  باید  تحلیل عّلی 
بالقوه، مجریان برنامه، شرکای احتمالی و کارشناسان صورت پذیرد.

۱۱



دستاورد/نتیجه
(Outputs/Outcomes)  [۱۵]جدول شاخص

دستاورد 
(Outputs)

۶۰ مادر جوان در این مورد 
عنوان  به  مادر  شیر  که 
ماه  شش  زیر  نوزاد  غذای 
آموزش  می کند،  کفایت 

داده شوند.

دوره  هر  فارغ التحصیل  متوسط 
آنالین۲۰ نفر است که در مجموع ۶۰ 
شرکت کنندگان  بود.  خواهند  نفر 
همین  میان  از  حضوری  دوره های 
خواهند  انتخاب  فارغ التحصیالن 

شد.  

دوره آنالین اول: ماه ۱-۲
دوره آنالین دوم: ماه ۴-۵

دوره آنالین سوم: ماه ۶-۷      
دوره حضوری اول: ماه ۹-۱۰

دوره حضوری دوم:  ماه ۱۱-۱۲

نتیجه 
(Outcome)

آگاهی مادران جوان ۱۸-۳۵ 
شیر  مزایای  مورد  در  سال 
نسبت   ۷۰٪ از  بیش  تا  مادر 
افزایش  دوره  از  پیش  به 

یافت.

دو  و  آنالین  دوره  (سه  دوره  پنج 
دوره حضوری) برای آموزش در این 

زمینه اجرا شوند.

بازه زمانی یک ساله

هدف اختصاصی (Objective): افزایش آگاهی مادران در مورد مزایای شیر مادر

۲- چارچوب منطقی پروژه[۱۴] 
زمانی در یک پروپوزال به مبحث «چارچوب منطقی پروژه» پرداخته می شود که طرح نهایی پروژه تقریبا شکل 
گرفته باشد. برای رسیدن به این مرحله باید اطالعات زیادی جمع آوری نموده و روی قسمت های مختلف پروژه 
همچون اهداف کلی و اختصاصی، دستاوردها، فعالیت ها، انتظارات، موانع و مشکالت و منابع کار کرده باشید. در 
این مرحله برای چارچوب بندی تمام این اطالعات و ایده های مطرح شده از «چارچوب منطقی پروژه» استفاده 

می کنیم.
چارچوب منطقی، ابزاری برای مدیریت و برنامه ریزی است که برخی آن را با عنوان ابزار برنامه ریزی مشارکتی 
با مشارکت یکدیگر در مورد اهداف و  تا  را ترغیب می کند  ابزار، دست ا ندرکاران اجرای پروژه  این  می شناسند. 
تصمیم های پروژه به توافق برسند. این ره یافت یک چارچوب نظام مند برای فرایند برنامه ریزی و انجام پروژه و 

پیوند آن با برنامه پایش و ارزشیابی است.
چارچوب منطقی به شکل های مختلفی تهیه می شود و با توجه به محتوا و اهداف پروژه ها بخش های متفاوتی 
دارد. این قالب بهتر است تا حد امکان ساده و قابل استفاده باشد. البته گاهی ممکن است ناچار به افزودن جزئیات 

بیشتری باشیم که موجب پیچیدگی آن می شود.
در زیر یک نمونه چارچوب منطقی معرفی می شود؛ این نمونه شامل دو بخش است. یک جدول مربوط به اهداف 

و دستاوردها و جدول دیگر مربوط به زمان بندی فعالیت ها است.
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۳- شاخص ها: ابزار سنجش دستاوردها
انجام هر پروژه به قصد ایجاد یک تغییر صورت می گیرد؛ این تغییر ممکن است در وضعیت بهداشت یک روستا 
و یا در نوع بهره برداری از محصوالت آبی یک دریاچه ایجاد شود. آنچه که مهم است این است که هدف از اجرای 
نتیجه  بتوانند در  باید  بنابراین مجریان پروژه  بوده است.  «ج»  یا  «ب»  به وضعیت  «الف»  پروژه، تغییر وضعیت 
اجرای پروژه یا در طول اجرای آن، تغییراتی را مشاهده کنند. میزان موفقیت هر پروژه، بستگی به نوع تغییرات 
به  همچنین  شاخص ها  بسنجند؛  را  آنها  و  شده  تغییرات  این  متوجه  مجریان  تا  می کنند  کمک  شاخص ها  دارد. 
مستندسازی دستاوردها براساس سند اجرای پروژه کمک می کنند. از این طریق می توان ارزشیابی صحیحی از 
وضعیت و روند اجرای پروژه داشت، به اطالعات کافی، علمی و موثق برای ارزشیابی و پایش پروژه دست یافت 

و از پشتیبانی حامیان پروژه بهره برد.

از این رو پیش از اجرای پروژه بهتر است معیارهایی برای میزان موفقیت آن و تحقق دستاوردها تعیین کرد تا 
بتوان بر این اساس میزان پیشرفت پروژه را سنجید. به این منظور پروژه ها معموال از «جدول شاخص ها[۱۶] » 
استفاده می کنند که جدولی از شاخص های متفاوت برای تعیین میزان موفقیت فعالیت های پروژه است. در این 

جدول تعداد مورد نظر از هر فعالیت، برای ارزشیابی موفقیت پروژه مشخص می شود.

که  معنی  این  به  است؛  (هوشمند)   SMART ویژگی های  از  استفاده  شاخص ها،  تعریف  در  رایج  راه های  از  یکی 
شاخص مورد نظر باید دارای این ویژگی ها باشد: باید «مشخص باشد»، «قابل اندازه گیری باشد»، «دستیافتنی و 

واقع بینانه باشد»، «مرتبط به موضوع (دستاورد یا فعالیت) باشد»، و «در بازه زمانی مشخص» معنا پیدا کند.[۱۷]

۴- جمع آوری داده ها و طرح تحلیلی[۱۸]  
روش ها و الگوهای مختلف جمع آوری اطالعات و مدیریت آن در این قسمت توضیح داده می شوند. می توانید بنا 
به مقتضیات پروژه خود، از روش هایی همچون پرسش نامه، مصاحبه فردی و یا گروهی، گروه کاری، جمع آوری 

اطالعات از طریق مشاهده و بسیاری از روش های دیگر استفاده نمایید.[۱۹]

قسمت چهارم: مدیریت ریسک 
در طول انجام هر پروژه ای، ممکن است مشکالت و مسایل گوناگونی، اعم از تعارض میان نیروی انسانی، مشکالت 
فنی و دسترسی به مواد اولیه یا اطالعات، رخ دهد. برای این که پروژه با موفقیت به پایان برسد، الزم است این 
مشکالت به موقع شناسایی شده و به خوبی مدیریت شوند. این مسایل و مشکالت، به دو گروه «ریسک های پروژه» 
و «اتفاقات غیرمنتظره» دسته بندی می شوند. اگرچه هر دوی این ها دربرگیرنده مشکالت احتمالی هستند که در 
اتفاقات  برای  ولی  آماده اید  ریسک ها  با  مقابله  برای  شما  که  است  این  در  تفاوت  داد،  خواهند  رخ  پروژه  حین 

غیرمنتظره، هیچ پیش بینی قبلی نکرده اید.[۲۱] 
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برای مدیریت ریسک[۲۲]، باید آن ها را پیش از شروع پروژه به دقت شناسایی و اولویت بندی کنید تا بتوانید برای 
مواجهه با آنها برنامه ریزی صحیحی داشته باشید. اما برای مدیریت اتفاقات غیرمنتظره، تنها درحین بروز اتفاق 

است که می توان اقدامی انجام داد.
 

اگر در زمان نگارش پروپوزال، ریسک ها را به خوبی شناسایی و اولویت بندی نکرده و مشکالت احتمالی پیش رو 
را حدس نزنید، تعداد مشکالتی که ما را غافلگیر می کنند، بیشتر خواهند شد. به بیان دیگر مدیریت ریسک ضعیف، 
منجر به مواجه شدن با رویدادهای غیرمنتظره بیشتری خواهد شد. اگر این اتفاقات تاثیر بحرانی داشته باشند، 

حتی ممکن است که پروژه را با شکست مواجه کنند.

هدف اختصاصی ۱: دستيابی به الگويی مناسب برای مناطق حفاظت 
زمان اجراشده جامعه محلی
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برای مدیریت ریسک، باید آن ها را پیش از شروع پروژه به دقت شناسایی و اولویت بندی کنید تا بتوانید برای 
مواجهه با آن ها برنامه ریزی صحیحی داشته باشید. اما برای مدیریت اتفاقات غیرمنتظره، تنها درحین بروز اتفاق 

است که می توان اقدامی انجام داد. 
اگر در زمان نگارش پروپوزال، ریسک ها را به خوبی شناسایی و اولویت بندی نکرده و مشکالت احتمالی پیش رو 
را حدس نزنید، تعداد مشکالتی که ما را غافلگیر می کنند، بیشتر خواهند شد. به بیان دیگر مدیریت ریسک ضعیف، 
منجر به مواجه شدن با رویدادهای غیرمنتظره بیشتری خواهد شد. اگر این اتفاقات تاثیر بحرانی داشته باشند، 

حتی ممکن است که پروژه را با شکست مواجه کنند.

گام های مدیریت ریسک چه هستند؟

۱- ریسک ها را شناسایی کنید؛ تهدیدهای اصلی، زمینه و منشا آن ها را مشخص نمایید. برای مثال:
انسانی، اعتباری، فرآیندهای سازمانی، مالی، تکنولوژی، حوادث غیرمترقبه، سیاسی و...

۲- ریسک ها را براساس میزان بزرگی آن ها اولویت بندی کنید.
برای اولویت بندی ریسک ها، نتایج را روی نموداری مشابه نمودار صفحه بعد قرار دهید.

۱۵

آنالین  آموزش  پروژه  یک  طراحی  حال  در  اگر  مثال، 
هستید، یکی از عواملی که اجرای موفقیت آمیز پروژه 
شما را تهدید میکند، دسترسی به اینترنت و سرعت آن 
به  باید  در قسمت مدیریت ریسک  بنابراین، شما  است. 
این مسئله اشاره کرده و پیش بینی های الزم را برای آن 
ذکر کنید تا در صورت قطع و یا سرعت پایین اینترنت، 

اختاللی در روند اجرای برنامه های پروژه پیش نیاید.



۳ - پاسخگویی به ریسک ها را برنامه ریزی کنید.
این گام که شامل برنامه ریزی اصلی برای مواجهه با ریسک، یافتن راه کنترل و مقابله با آن است، شامل مراحل زیر 

می باشد:
۳-۱: جمع بندی اطالعات الزم: تمامی اطالعات ضروری کسب شده را دسته بندی و جمع بندی کنید.

۳-۲:  تعیین استراتژی مقابله با ریسک: مناسب ترین استراتژی را برای برخورد با ریسک انتخاب کنید. 
۳-۳:  تعیین قدم های اجرایی برنامه براساس استراتژی انتخاب شده: در این بخش به این سؤال جواب می دهید 

که چه گام هایی باید برای کنترل ریسک برداشته شود؟
۳-۴:  مشخص کردن مسؤوالن و مجریان (ترجیحا از بخش های مرتبط)

۳-۵:  بازبینی و ارزیابی اثربخشی گام ها: تمامی برنامه را یک بار مرور کنید و از اثربخشی و واقع بینانه بودن آن 
مطمئن شوید.
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قسمت پنجم: طرح پایداری پروژه
معموال در طراحی پروژه های کارآفرینی اجتماعی، از آن رو که این پروژه ها در پی پاسخ دادن به یک نیاز اجتماعی 
هستند، دست اندرکاران امید دارند که حتی پس از اتمام دوره زمانی، آثار و فعالیت های پروژه، ادامه دار باشد. از 
این رو بهتر است در هنگام نوشتن پروپوزال یک پروژه پیشنهادی، برای بعد از اتمام دوره زمانی آن نیز پیش بینی
 هایی را انجام داد. در نگارش این بخش باید به این مسئله توجه داشته باشید که احتماال پس از اتمام دوره زمانی 
پروژه، دیگر از منابع مالی و انسانی قابل دسترس در زمان اجرای پروژه خبری نیست. بنابراین به این فکر کنید که 
برنامه شما برای جایگزین کردن منابع مالی و انسانی چیست؟ آیا ادامه فعالیت های پروژه نیاز به سرمایه مالی 
انسانی  نیروهای  برای  برنامه ای  آیا  را شناسایی کرده اید؟  نیاز  انسانی داوطلب مورد  نیروی  آیا  خواهد داشت؟ 

حاضر در پروژه و ذینفعان دارید؟
اثر  پایداری  از  خود،  پروژه  نوع  اساس  بر  مشابه،  سؤاالت  دیگر  و  سؤال ها  این  به  پاسخ  با 
فعالیت ها برای مدتی طوالنی تر از دوره زمانی پروژه اطمینان حاصل نمایید و سعی کنید این اثر پایدار را در 
پروپوزال خود شرح دهید. پایداری پروژه های اجتماعی یکی از عوامل مهم برای موفقیت در جذب منابع مالی 

است.

قسمت ششم: کادر پروژه 
بسیاری از پروپوزال ها حداقل از پرسنل کلیدی آن و شرح کوتاهی از سابقه کاری و شایستگی های آن ها برای سمت 
مورد نظر اسم می برند. این موضوع به خصوص اگر افراد کلیدی، شناخته شده و دارای سوابق درخشان در زمینه 
فعالیت پروژه باشند، مؤثر و کمک کننده است. ممکن است بخواهید از تمام پرسنل نام ببرید؛ این کار مزایایی دارد 
از جمله این که بعد از یافتن منابع مالی، وقت کمتری صرف روند استخدام تیم پروژه خواهید کرد. اما در مقابل، 
از معایب این شیوه آن است که خود را محدود کرده و نمی توانید نیروهای مستعد جدید را به گروه دعوت کنید. 
یکی دیگر از معایب ذکر نام تمامی اعضای تیم نیز می تواند صرف بخش زیادی از پروپوزال (که معموال دارای 

محدودیت صفحات است) به این مسئله باشد.

قسمت هفتم: بودجه پروژه
بدون  است.  پروپوزال نویسی  قسمت های  مهم ترین  از  یکی  ارزشیابی،  و  پایش  بخش  همچون  نیز  بودجه 
بودجه بندی و تعیین و پیش بینی تمام هزینه ها نمی توانید از حامی مالی درخواست کمک مالی نمایید. نه تنها تمام 

هزینه ها باید مشخص و پیش بینی شوند، بلکه باید تخصیص هر هزینه را برای حامی مالی کامال توجیه کرد.
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 در نگارش بودجه پروژه، نکات زیر را مد نظر داشته باشید :
بودجه  نوشتن  برای  مدلی  هم  نخست،  بار  از  بعد  اما  است.  سخت  همیشه  بار،  اولین  برای  بودجه  نوشتن   -۱
پروژه های مشابه دارید و هم تجربه ای برای نگارش بودجه های مفصل تر در آینده خواهید داشت. برای تهیه اولین 

بودجه، از اعضای باتجربه تر تیم و یا یک مشاور کمک بگیرید.
یا نوع مشابه پروژه پیش روی  اندازه و  بیاموزید. یک پروژه که در  از تجربیات سایرین و پروژه های دیگر   -۲
شماست پیدا کنید و از آن به عنوان مدل استفاده نمایید. مشخص کنید که منابع درکدام قسمت های پروژه های 

مورد بررسی، اضافه و یا کم شده اند تا پیش بینی های الزم را در آن بخش های پروژه خود داشته باشید.
۳- هزینه های اصلی خود را شناسایی کنید. با نوشتن هزینه ها شروع کنید. هزینه هایی که برای شروع و یا ادامه 
پروژه ضروری هستند را بنویسید. این هزینه ها شامل استخدام اعضای تیم، خرید تجهیزات، نرم افزارها، سفر و 
غیره می شود. در مرحله بعد، این هزینه ها را با بودجه کل (بودجه ای که احتماال سازمان حامی به عنوان سقف کمک 
مالی مشخص کرده) مقایسه کنید. درست است که هنوز در حال تنظیم بودجه پروژه خود هستید اما در اکثر 
پروژه های اجتماعی، حامی مالی و یا سازمان پشتیبان، سقف بودجه خاصی را برای پروژه های پیشنهادی مطرح 
می کنند. در زمان تنظیم بودجه پروژه پیشنهادی باید دقت کرد که از این سقف و الزامات آن باالتر نرویم. اگر این 
هزینه ها در کل بودجه شما قرار می گیرند، کار شما ساده است. اما اگر این هزینه ها از کل بودجه شما بیشتر است، 
باشد  محدود  هزینه ها  اختالف  اگر  مواقع،  برخی  در  دهید.  پوشش  را  هزینه ها  اختالف  نوعی  به  بتوانید  باید 
سازمان مجری خود متقبل پرداخت آن می شود. اما اگر اختالف بودجه مورد نیاز شما با بودجه پیشنهادی حامی 
مالی زیاد باشد، می توانید به جلب حمایت یک حامی مالی دیگر نیز فکر کنید و یا این که هزینه ها را تا حد ممکن 
کاهش دهید. این کاهش می تواند گاهی به معنی حذف یک فعالیت از پروژه باشد. برای مثال، اگر مقر سازمان شما 
تهران است و پروژه مد نظر در حاشیه خلیج فارس، شاید الزم باشد برای کاهش هزینه ها، تعداد سفرهای تیم 

پروژه به منطقه (محل اجرای پروژه) را کاهش دهید.
۴- برای تغییر تخمین های بودجه آمادگی داشته باشید. اکثر تخمین های اولیه، تقریبی هستند. از آنجا که همیشه 
هزینه ها و اتفاقات غیرمنتظره رخ می دهند، بودجه یک پروژه به راحتی ممکن است تغییر کند و این بخشی از 
نیاز مستمر بر مدیریت تخمین بودجه و تخمین هزینه های پیش بینی نشده  طبیعت کار است. این واقعیت، به 

تاکید دارد.

قسمت هشتم: ضمایم
را دارند، شرایط و فرمت  المنفعه  اکثر حامیان مالی حرفه ای که سابقه اهدای کمک های مالی به طرح های عام 
خاصی را برای نحوه نگارش و تحویل بسته پروپوزال در تاریخ مقرر مشخص می کنند. عالوه بر تعداد صفحات، 
از  نمونه هایی  باید  شما  شاید  مثال  باشد.  شرایط  این  از  می تواند  هم  ضمایم  تعداد  و  نوع  فونت،  سایز  و  نوع 
پرسشنامه های طراحی شده برای دوره های احتمالی خود را که بر اساس آن موفقیت پروژه را خواهید سنجید، 

ضمیمه کنید.

۱۸



انتخاب افزودن برخی ضمایم هم به عهده شماست. اگر مطالبی در اختیار دارید که فکر می کنید به جلب موافقت 
حامی مالی کمک می کند و در عین حال در پروپوزال نمی گنجد، می توانید آن را به ضمیمه ارسال کنید. این موارد 
ممکن است مستنداتی از موفقیت های پیشین شما در اجرای موفق یک پروژه مشابه و یا اسناد موفقیت پروژه در 

مقیاس کوچک باشد.

توصیه هایی برای نگارش پروپوزال:[۲۳] 
در اولین فرصت ممکن شروع کنید و کار را به دقیقه نود و لحظات آخر وا نگذارید.  •

در صورت امکان، به طور همزمان درخواست خود را برای حامیان مالی متعددی ارسال کنید.  •
فراموش نکنید که یک نامه ضمیمه (cover letter) را همراه پروپوزال خود بفرستید که به طور خالصه   •

حاوی سوابق، اهداف و خواسته شما باشد.
به همه سؤاالت مطرح شده و احتمالی حامی مالی پاسخ دهید.  •

برای درخواست نامه  الزاماتی  اگر  از شما درخواست کرده است، تحویل دهید.  را که حامی مالی  هرچه   •
وجود دارد، آنها را کامال رعایت کنید (مثال نوع و اندازه فونت، تعداد صفحات و یا ضمایم مورد نیاز).

روشن، شفاف و دقیق بنویسید.  •
در طراحی پروژه پیشنهادی خود، واقع گرا باشید.  •

۱۹



پانوشت
Bill & Melinda Gates Foundation [۱]

 BusinessDictionary.com [۲]

Project Action Plan [۳]

(Logical Framework (Log-Frame [۴]

Goal [۵]

Objective [۶]

[۷] به اهداف اختصاصی، اهداف جزیی یا اهداف کوتاه مدت هم گفته می شود.

[۸] برای تعریف اهداف اختصاصی می توان از روش SMART استفاده نمود. برای آشنایی با این روش  به این 

لینک مراجعه نمایید.
http://partoschool.org/node/719

Output [۹]

Outcome [۱۰]

[۱۱] پایش (Monitoring) یک سنجش [میان] دوره ای از مراحل پیشرفت پروژه در جهت اهداف کوتاه مدت و 

یا نهایی آن است. این سنجش مشخص می کند که پیشرفت پروژه تا چه حد مبتنی بر زمان تعیین شده و 
بودجه تخصیص یافته انجام شده و تا چه حد به اهداف تعیین شده، دست یافته است. پایش همچنین به 
منظور دریافت بازخوردهای مستمر از روند اجرای پروژه و مشکالت و موانعی که با  آن روبرو است، مانند 
پیگیری تامین منابع و تخصیص آن، هزینه ها، تولیدات و ارایه خدمات و یا میزان و کیفیت مشارکت دست 

اندرکاران انجام می شود.
(پیش بینی شده و  (Evaluation) عبارت از یک سنجش دوره ای از اجرا و میزان کارایی و اثرات  ارزشیابی 
پیش بینی نشده) پروژه در ارتباط با اهداف از قبل تعیین شده آن است. در ارزشیابی، پروژه و روش های 
پروژه،  بر  اثرگذار  عوامل  آمده،  دست  به  نتایج  اقدام  این  در  می شوند.  داده  تطبیق  اهداف  با  آن  اجرای 

تغییرات پروژه و همچنین پایداری آن مورد بررسی قرار می گیرد.
[۱۲]

http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/752898/9984730/1296501650077/MEmodule_planning.pdf

?token=0lA4DOjPgComw8xWd4sYnmss9YQ%3D

Causal Analysis Framework [۱۳]

Logical Framework (Log-Frame) [۱۴]



Indicator [۱۵]

Indicator Matrix [۱۶]

SMART: Speci�c, Measurable, Available or Achievable, Relevant or Realistic,  Time-bound [۱۷]

Data Collection and Analysis Plan [۱۸]

[۱۹] لطفا برای اطالعات بیشتر در مورد «پایش و ارزشیابی» به اینفوگرافیک مدرسه پرتو در این باره مراجعه 

کنید: 
http://partoschool.org/node/716

Risk management  [۲۰]

از یک مقاله و همچنین راهنمای مدیریت ریسک، در وبسایت مدرسه کارآفرینی  این بخش رونوشتی   [۲۱]

اجتماعی پرتو به آدرس زیر است: 
http://partoschool.org/node/683

 http://www.liquidplanner.com/blog/7-ways-create-budget-project [۲۲]

http://writingcenter.unc.edu/handouts/grant-proposals-or-give-me-the-money [۲۳]


