
 پایش و ارزشیابی
 :پایش ( الف 

 زضًٍساز )لؿوت ؾِ پايف زض تٌاتطايي. اخطاؾت حيي زض اؾتاًساضزّا تا فعاليتْا اًغثاق زضخِ ؾٌدف پايف،
 تايس پكتيثاى ٍ ذسهت اظ اعن فطآيٌسّا وليِ زض لؿوت ؾِ ايي گيطز لطاض تطضؾي هَضز تايس ( تطًٍساز ‐ فطآيٌس‐

 . گطزز تطضؾي

 :ارزشیابی ( ب 
زض اضظقياتي اثطتركي، پياهس ٍ تٌاتطايي . اضظقياتي، تطضؾي تحمك اّساف تا اخطاي تطًاهِ زض عول اؾت 

 .هَضز هغالعِ لطاض هي گيطززضخاهعِ تاثيطًْايي تطًاهِ 
 

 :كه براي پایش و ارزشیابی برنامه، برنامه ریس باید مشخص كند 
 

 .تا چِ قاذم ّايي هي ذَاّس هَضز ؾٌدف لطاض زّساّساف ضا ٍ فعاليتْا • 
 (زاضز ّطيه چِ تاثيطي تط تغييطات زيگط قاذم ّا تغييط ) اؾت ايي قاذم ّا تا يىسيگط چگًَِ اضتثاط • 
 .هحاؾثِ ّط قاذم چِ زازُ ّاي آهاضي ذاهي ًياظ زاضزتطاي • 

 .خوع آٍضي زازُ ّا تِ چِ قىلي اؾتقيَُ • 

 بهداشت کشاورزیبهداشت کشاورزی



 .ظهاًي خوع آٍضي زازُ ّا چگًَِ اؾتزٍضُ •
 .هحاؾثِ قاذم ّا چگًَِ اؾتزٍضُ •
 .تحليل قاذم ّا چگًَِ اؾتقيَُ •

•ٍ… 
اپيسهيَلَغي عطاحي ًظام پايف ٍ اضظقياتي تطاي تطًاهِ ّاي تْساقتي واضي ترههي اؾت ٍ ًياظ تِ زاًف 

 .ؾالهتي زاضز هسيطيت ذسهات آهاض ٍ ، 
 آًچِ زض چٌس ؾغط تاال شوط قس نطفا خْت آقٌايي ٍ زضن هفَْم ًظام پايف ٍ اضظقياتي اؾتلصا  

 .تطاي ضٍقي قسى تيكتط هغلة تِ تياى هسل ظًديطُ اي زض تطًاهِ ّاي تْساقتي ذَاّين پطزاذت

 :بهداشتی برنامه هاي اي مدل زنجیره 
 زض ؾالهت اعتالي ًوَز . اؾت ؾالهتي ّاي تطًاهِ اخطاي تا خاهعِ زض ؾالهت اعتالي ؾالهتي ًظام ضؾالت
 وِ گطزز هي حانل ظهاًي اتفاق ايي. اؾت هوىي تَاًايي حساوثط تا ّوطاُ هطزم آحاز عوط عَل افعايف خاهعِ

 تيواضي تاض ايٌىِ تطاي . ياتس واّف زاضًس خاهعِ زض ًاتَاًي ٍ هطي ايداز زض تيكتطي ؾْن وِ ّايي تيواضي تاض
 هي فطز ؾغح زض تغييط ايي. افتس اتفاق هحيظ يا ٍ خاهعِ يا فطز ؾغح زض تغييطاتي تايس ياتس واّف خاهعِ زض ّا

 آًىِ تطاي . اؾت تيَلَغيه يا ٍ قيويايي فيعيىي، تغييط ًيع هحيظ ؾغح زض. تاقس تيَلَغيه يا ٍ ضفتاضي تَاًس
 ّوَاضُ ذسهت يه اضايِ. ًوايس هي ذسهت اضايِ ؾالهتي ّاي تطًاهِ لالة زض ؾالهتي ًظام قَز حازث تغييط ايي

 هغلَب تغييط تِ ظهاًي تاذيطي تا فطآيٌس تطًٍساز تلىِ. وٌس ًوي ايداز هحيظ يا فطز زض ضا هغلَب تغييط تالفانلِ
 . ياتس هي زؾت



 :چند نكته
 .گيطز هي اًدام وَتاّتط فَانل زض پايف وِ نَضتي زض پصيطز هي اًدام تيكتط ٍ ؾاالًِ فَانل زض اضظقياتي - 1
  ّاي قاذم ؾغح، ّط. ًيؿت ؾالهتي ًظام ؾغَح توام زض تطًاهِ ّاي قاذم توام هحاؾثِ تِ ًياظي  -2

 اضظقياتي ّاي قاذم ٍ هحيغي ؾغَح زض پايف ّاي قاذم . ًوايس تحليل ٍ هحاؾثِ تايس ضا ذَز تِ هطتَط
 .زاضًس واضتطز ؾتازي ؾغَح زض

 ّاي تطضؾي اًدام 2 ‐ گعاضـ، ٍ ثثت ًظام: 1 ‐ قَز هي اؾتفازُ اعالعات آٍضي خوع تطاي قيَُ زٍ اظ - 3
 .اپيسهيَلَغيه

 هسل هطاحل هعلَلي ٍ علت ضاتغِ تتَاى وِ آًؿت اضظقياتي ٍ پايف ًظام عطاحي زض حالت تطيي آل ايسُ - 4
  ًوَز گيطي اًساظُ ضا لثل هطحلِ اظ هطحلِ ّط تاثيط هيعاى ّوچٌيي. وطز گيطي اًساظُ ضا تطًاهِ ّط زض أي ظًديطُ

 .اؾت ضطٍضي اضظقياتي ٍ پايف ًظام عطاحي خْت تطًاهِ اؾتاًساضزّاي ٍ ضٍاتظ اظ خاهع قٌاذت هٌظَض تسيي.
 .اعالعات زض اٍليي ؾغحي وِ تتَاًس هساذلِ اًدام زّس تايس تحليل گطزز - 5
 .اؾتفازُ اظ اعالعات ٍ زازى پؿرَضاًس اظ انَلي اؾت وِ زض عطاحي ًظام پايف ٍ اضظقياتي تايس ضعايت قَز - 6
 .اظ خوع آٍضي زازُ ّايي وِ واضتطزي ًساضًس تايس ذَززاضي وطز - 7
تطضؾي خاهع تطًاهِ ؾالهتي تسٍى خوع آٍضي ٍ تحليل توام قاذم ّاي هَضز ًياظ تطاي پايف ٍ اضظقياتي  - 8

 .اهىاى پصيط ًيؿت



 ؟انجام پایش وظیفه كیست•
 هي اًدام ضا ًظط هَضز فعاليت وِ اؾت وؿي ٍظيفِ اٍل زضخِ زض پايف اًدام
 تيكتط هْاضت ٍ تدطتِ تَاؾغِ وِ اؾت ًاظطي عْسُ تِ تعسي زضخِ زض ٍ زّس؛

 .اؾت گطفتِ عْسُ تط ضا آى زٌّسُ اًدام ّسايت ٍ فعاليتْا اًدام تط ًظاضت ٍظيفِ
 :اؾت اّويت حائع ظيط ًىات تِ تَخِ تا ذاضخي ًاظط يه تَؾظ پايف اًدام
 زيگط تياى تِ ٍ ًثاقس آگاُ ذَز ضعف ًماط اظ اؾت هوىي فعاليت زٌّسُ اًدام
 العاهي اٍ ضعف ًماط يافتي تطاي ذاضخي ًاظط يه ٍخَز  لصا ٍ زاًس ًوي وِ ًساًس
 .اؾت

 هؤثطتطيي .اؾت واضوٌاى هْاضت اعتالي ٍ حفظ تطاي الظم قطط هساٍم آهَظـ
 آهَظـ ٍ پايف اًدام لصا .زّس هي ضخ ٍظيفِ اًدام حيي ٍ هحل زض آهَظـ

 ًاظط يه تَؾظ آى ًتايح تٌسي خوع اؾاؼ تط ثاًيا ٍ پايف حيي زض اٍال واضوٌاى
 .اؾت ضطٍضي ذاضخي

 اًدام پكتيثاًي فعاليتْاي ًتيدِ زّس هي ضخ تط هحيغي ٍاحسّاي زض وِ آًچِ
 وٌتطل توٌظَض ؾتازي ٍاحسّاي لصا .اؾت تط ؾتازي ّاي ٍاحس زض گطفتِ

 .ّؿتٌس هحيغي ٍاحسّاي عولىطز يا آى، هحهَل پايف اظ ًاگعيط ذَز فعاليتْاي



 پایشمراحل •
 

 :دهد انجام را پايش زير مراحل طي با بايد خارجي ناظر
 

  هي اًدام ذسهت اضائِ ٍاحس اظ ذسهت گيطًسُ ذطٍج اظ پؽ ٍ ههاحثِ اًدام عطيك اظ هعوَال تطضؾي ايي  :  ذسهت گيطًسُ تطضؾي .1

 قَز هي ًعزيه ذسهت اضائِ ٍاحس تِ پايف توٌظَض ذاضخي ًاظط وِ ٌّگاهي .اؾت هعطٍف ًيع ذطٍج ٌّگام ههاحثِ تِ لصا ٍ قَز

  خْت آى اظ ٌّگام ايي زض ههاحثِ اّويت .وٌس ههاحثِ ّؿتٌس ٍاحس اظ ذطٍج حال زض وِ افطازي تا لسم اٍليي تعٌَاى اؾت تْتط

 اضائِ خطياى زض گطفتِ اًدام فعاليتْاي اظ ضا ضٍقٌتطي تهَيط ٍ ًيؿت ذاضخي ًاظط حضَض اظ هتاثط افطاز ايي تِ ذسهت اضائِ وِ اؾت

 هَضز تايس ًيع ذسهت وٌٌسُ اضائِ ٍاحس عولىطز اظ اٍ ضضايت ذسهت، گيطًسُ ًگطـ ٍ آگاّي تطضؾي تط عالٍُ .وٌس هي تطؾين ذسهت

 .گيطز لطاض زليك اضظياتي

  آًْا تطاي قسُ تعييي اؾتاًساضزّاي تا اًغثاق ًظط اظ ضا ذسهت وٌٌسُ اضائِ ٍاحس زض هَخَز هٌاتع تايس هطحلِ ايي زض : هٌاتع وٌتطل .2

 .وطز تطضؾي

  خاي تط ذَز اظ هىتَتي پاي ضز تايس ذسهت وٌٌسُ اضائِ ٍاحس زض گطفتِ اًدام فعاليتْاي وليِ آًىِ تِ تَخِ تا : اؾٌاز وٌتطل .3

  هي تَليس ذاضخي ًاظط غياب زض اؾٌاز ايٌىِ .زّس ًكاى ضا اؾتاًساضزّا ضعايت هيعاى تَاًس هي ترَتي اؾٌاز اضظياتي تاقٌس، گصاقتِ

  اعالعات خاضي ًظام ؾاظًسُ وِ خْت آى اظ اؾٌاز تعالٍُ .افعايس هي اؾتاًساضزّا ضعايت هيعاى تط قاّسي تعٌَاى آًْا اّويت تط قًَس

  .گيطز لطاض اضظياتي هَضز تايس پايف خطياى زض آًْا ويفيت ٍ تطذَضزاضًس اي ٍيػُ اّويت اظ ًيع ّؿتٌس

 



 آى اظ ّويكِ ذاضخي ًاظط حضَض زض ذسهت وٌٌسُ اضائِ عولىطز : ذسهت اضائِ حيي زض ذسهت وٌٌسُ اضائِ هكاّسُ .4

 اًدام تِ هوىي قىل واهلتطيي زض ضا ذَز فعاليت وِ وٌس هي تالـ ذسهت وٌٌسُ اضائِ قطايغي چٌيي زض .اؾت هتاثط

 زليمي لضاٍت تِ تَاى ًوي ٍلي اؾت تطذَضزاض تَاًائيْايي چِ اظ اٍ وِ زضيافت تَاى هي هكاّسُ ووه تِ لصا ٍ ضؾاًس

 .يافت زؾت ذاضخي ًاظط غياب زض ٍي عولىطز زضذهَل

 ٍخَز ذسهات وليِ اضائِ حيي زض ذسهت وٌٌسُ اضائِ هكاّسُ اهىاى آًىِ تِ تَخِ تا : ًمف ايفاي ٍ پاؾد ٍ پطؾف .5

 ًمف ايفاي اظ همهَز .زاز لطاض اضظياتي هَضز ًمف ايفاي ٍ پاؾد ٍ پطؾف عطيك اظ تَاى هي ضا اٍ هْاضت ٍ زاًف ًساضز،

 .پطزاظز هي وٌٌسُ اضائِ عولىطز اضظياتي تِ ذسهت گيطًسُ هَضع زض گطفتي لطاض تا ذاضخي ًاظط وِ اؾت آى

 


