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 عملیاتی-راهبردی برنامه پایش سامانه معرفی

 مقدمه -9

تدوین استراتژیها و برنامه های متناظر با آنها به خودی خود نمیتواند راهگشای مشکالت سازمان و تضمین کننده نیل به اهداف 

باشد. سازمانهای موفق به طور مستمر و با دقت نظر حرکت خود را در مسیر اهداف و راهبردهای تعیین شده به دقت بررسی 

زمان در راستای این برنامه ها، عارضه یابی و تصحیح مسیر برای برنامه های استراتژیک میکنند. پایش حرکت بخشهای مختلف سا

 در سازمانهای بزرگ به سادگی و با روشهای سنتی کار بسیار طاقت فرسایی بوده و مستعد اشتباهات و خطاهای متعدد است. 

رت بر حرکت بخشهای مختلف سازمان در راستای عملیاتی ما ابزاریست جهت مدیریت فرآین نظا-سامانه پایش برنامه راهبردی

 استراتژیهای تدوین شده، دریافت بازخورد و اعمال اصالحات بر برنامه عملیاتی.

 طرح کلی -2
راهبردی در سطوح مختلف، تخصیص این برنامه به واحدهای مسئول و نظارت کمی -این سامانه بر اساس تدوین برنامه عملیاتی

 ح سازمان استوار است.بر اجرای برنامه در سطو

 .:عملیاتی سازمان شامل موارد ذیل است-راهبردیسامانه برای پایش برنامه ی کنونیِ نسخهامکانات موجود در 

 هسته مدیریت فرآیند پایش -2-9

ریزی به برنامه یهای مهم حوزهها را بر عهده دارد. موجودیتاین بخش وظیفه اصللی سامانه یعنی جم  آوری اطالعات و فرآیند پایش آن 

 شرح زیر در سامانه بازنمایی گردیدند

 (SOاهداف راهبردی ) -2-1-1

در صللورت تمایل شللما این اهداف در وارووظ منظرهای اهداف راهبردی در هر سللال به همراه وزن نسللبی در سللامانه ابت خواهند شللد. 

وص این نکته مهم در این خصفارش مشتری، قابل تعریف است. گردد و ارتباطات متقابل بین انها نیز در صورت سگوناگون دسته بندی می

است که در سیستم اهداف راهبردی با ذکر سال تعریف ابت میشوند تا در صورت تغییر بتوان گزارشات را بر اساس اهداف راهبردی تعریف 

ه مدیر سیستم در صورت نیاز، ابت و ب شلده در سالهای مختلف به صورت تفکیکی دریافت نمود. اهداف راهبردی در شرو  هر سال بوسیله 

 شوند.روز رسانی می

 (POاهداف عملیاتی ) -2-1-2

اهداف عملیاتی ذیل اهداف راهبردی به همراه وزن نسلبی ابت خواهند شلد. اهداف عملیاتی نیز در شرو  هر سال بوسیله مدیر سیستم در   

راهبردی ، اهداف عملیاتی نیز با ذکر سللال تعریف ابت میشللوند تا در  صللورت نیاز، ابت و به روز رسللانی میشللوند. هممنین همانند اهداف

صلورت تغییر بتوان گزارشلات را بر اساس اهداف عملیاتی تعریف شده در سالهای مختلف به صورت تفکیکی دریافت نمود و وضعیت را بر   

 اساس اهداف تدوین شده در سالهای مختلف مقایسه کرد. 

 فعالیت اصلی -2-1-3

اصللی در ذیل هر هدف عملیاتی تعریف میشلوند. فعالیتهای اصلی به دو دسته تقسیم میشوند: فعالیتهای اصلی مشترک و فعالیتهای   فعالیت 

له شوند. فعالیتهای اصلی اختصاصی بوسیاصللی اختصلاصلی. گزارشلات و آمارهای سلیسلتم همگی از فعالیتهای اصللی مشترک ناشی می       
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شوند. کدگذاری فعالیتهای اصلی میبایست به گونه ای باشد که فعالیتهای اصلی خود آنها مدیریت می تعریف شده و بوسیله بخشیواحدهای 

اختصلاصلی دارای کد متفاوتی باشند. کلیه فعالیتهای اصلی مشترک سال بوسیله مدیر سیستم و در ابتدای همان سال )یا انتهای سال قبل(   

 قابل تعریف هستند. بخشیصی، بوسیله واحدهای شوند. اما فعالیتهای اصلی اختصاوارد سیستم می

 فعالیتهای اصلی دارای تخمین هزینه هستند که همگی به ارز ریال ابت میشوند. بودجه بندی:

 ،یاقتصاد مقاومت یکل سیاستهایبرنامه ششم، هممنین فعالیتهای اصلی دارای هیچ، یک یا وند سند باالدستی مرتبط ) اسناد باالدستی:

 آنها( هستند که از یک لیست قابل انتخاظ میباشند.طرح تحول و امثال  یراهبرد یسالمت، مصوبات شورا یکل سیاستهای

 بخشی از سازمان است که عمال مسئول اجرای فعالیت اصلی است. ی:واحد/دفتر متول. 

 اقدام -2-1-4

اقدامات مشلترک در ذیل فعالیتهای اصللی مشلترک بوسلیله ادمین سیستم قابل افزوده شدن میباشند و م مو  اوزان آنها از فعالیت اصلی     

 هستند.   بخشیخواهد بود. برای هر اقدام شرحی ابت میشود. اقدامات داری زمانبندی هستند. اقدامات دارای برش  911باالسری 

ت مشخص باشد. م ری اقدام به دو شکل م ری حقوقی و م ری حقیقی است و هر اقدام تنها یک م ری م ری اقدام میبایسل  مجری:

حقوقی و یک م ری حقیقی میتواند داشلته باشلد. م ری حقوقی معموال متناظر دفتر متولی فعالیت اصللی است. م ری حقیقی نام فردی    

 ادی( برای اقدام وارد میشود.)یا ستاد برای فعالیتهای اصلی ست بخشیاست که بوسیله واحد 

مسللئول »نفر به عنوان  کی، (بخشللیواحدهای از  کی)در سللتاد وزارتخانه و هر  اقدامو هر  فعالیت اصلللیهر  یبه ازامسئئلوپ پایش: 

 ای یاصل فعالیتآن  پیشرفت انمیزاز  ارههمو که میگردد اطالقکارشناس(  ای ری)اعم از مد دیفر به شیشده است. مسئول پا نییتع «شیپا

 وجخر ایبر ایخالقانه یحلهاراه ندامیتوو  شناسترو آ پیش یفرصتها با ،میشناسدآن را  پیشرفت ن اموو  هاهگلوگا ؛ستا مطل اقدام 

 کیهر  شرفتیپ زانی، م)یا زمان تعیین شده در دوره پایش( موظف است تا دهم هر ماه شی. مسئول پاکند دپیشنها حتمالیا یبنبستهااز 

امانه در س زیرا ن اقدامهر  شرفتیدال بر پ ازیمورد ن اهدماه قبل را در سلامانه درج کرده و مستندات و شو  انیتا پا اقدامات مرتبط با خود رااز 

 -5داشته باشد )%  ریتاخ یبنددرصد نسبت به زمان 5از  شیب اقدام کیکه  یموظف است در صورت شیمسئول پا نی. هممندینما یبارگذار

 . دیدر سامانه درج نما زیانحراف آن را ن لی(، دلاقدامحراف ان  >=

با توجه که نحوه محاسلبه پیشبینی هر اقدام در طول زمان تا این لحظه اعالم نگردیده است، پیشنهاد ما محاسبه   محاسئبه پیش بینی: 

درصد  21درصد از زمان آن گذشته است انتظار میرود که  21خطی پیشلرفت اقدامات )ساده ترین حالت( میباشد. بدین معنی که اقدامی که  

 نیز پیشرفت داشته باشد. 

 شود. جهت کاربری بهتر، تاریخمه عملیات و تغییرات صورت گرفته روی اقدام ابت می ه تغییرات:ثبت تاریخچ

توانند دارای نشلانگر باشند. نشانگر متنی است که ستاد بر اساس آن شرایط بررسی میزان انطباق پیشرفت اقدام را  اقدامات می نشانگرها:

 دارداعالم می
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 عملیاتی مشترک در سامانه پایش : نمونه ای از شبکه برنامه3شکل

 دوره های پایش -2-1-5

شلللود. شلللرو  و خاتمه زمان خود اظهاری و در دوره های زمانی از پیش تعیین شلللده ان ام می عملیاتی-راهبردیپایش برنامه 

 روزه( در هر دوره بوسیله مدیر سامانه تعیین میشود. 91ارزیابی انطباق )معموال بازه های 

 خوداظهاری پیشرفت -2-1-6

ه برای آن انتخاظ شد بخشیشود. ابت پیشرفت هر اقدام بر عهده مسئوالن پایش ستادی یا بر روی هر اقدام پیشلرفت ابت می 

 اقدام خواهد بود. پیشرفت در هنگام ابت نیازمند بارگذاری مستندات و شواهد خواهد بود.

ورتی که میزان پیشللرفت ابت شللده از پیش بینی به میزان هممنین در زمان ابت پیشللرفت خود اظهاری برای یک اقدام در صلل

درصد( کمتر باشد سامانه از کاربر میخواهد که علت انحراف را از لیستی مشخص کند و در  5مشلخصلی )به صورت پیش فر    

 صورت تمایل در باره آن شرح دهد. 

 هار شده قبلی در سامانه وجود نخواهد داشت. امکان ابت پیشرفت به مقدار بیش از پیش بینی و یا کمتر از آخرین میزان اظ

 

 

 : صفحه ابت پیشرفت خود اظهاری سامانه پایش4شکل

 

 ارزیابی انطباق -2-1-7

شلللود. در این بازه کاربران سلللتادی که به عنوان در هر دوره پلایش، بازه زمانی جهت ارزیابی انطباق اقدامات در نظر گرفته می 

های خود اظهاری و مستندات و شواهد بارگذاری گرفته شده اند، در یک فضای کاری، پیشرفت مسئول ارزیابی یک اقدام در نظر

مربوط به یک اقدام را مشلاهده کرده و نسبت به ابت پیشرفت ارزیابی انطباق و دالیل انحراف   بخشلی شلده بوسلیله واحدهای   

 ورزند.انطباق مبادرت می
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 فعالیتها: نمونه ای از صفحه ارزیابی انطباق 5شکل

 پایش میدانی -2-1-8

های تواند نسبت به ابت پایش میدانی برای اقدامات واحددر صورت تخصیص مسئول پایش میدانی به اقدامات، فرد تعیین شده می

 مختلف مبادرت ورزد.   بخشی

 کدگذاری موجودیتها -2-1-11

اقدامات یک روش کد گذاری اتوماتیک تعریف خواهد های اهداف راهبردی، اهداف عملیاتی، فعالیتهای اصلی و برای موجودیت

 یرند. گشود. هممنین فعالیتهای اصلی و اقدامات اختصاصی و مشترک کد جداگانه ای میشد و در سطوح مختلف پیاده سازی می

 تعریف کاربران و سطوح دسترسی -2-1-11

نین پایشی ستادی و مسئوالن ارزیابی انطباق و میدانی شوند. در سطح ستاد کاربران راهبر و هممکاربران در دو سطح تعریف می

 تواند کاربران پایش برای فعالیتهای اصلیمی بخش ، کاربرِ مدیر پایشِخودروبخشهای مختلف ایرانشلوند. در سلطح   تعریف می

ساس شابه که بر اگیرد برخی اقدامات مصورت می بخشرا تعریف کنند. الزم به ذکر است عالوه بر اقداماتی که در سطح  بخش

خش های بگیرند. بنابراین ستاد در این زمینه مشابه یکی از شوند در سطح ستاد شکل میهای اصللی سلتادی تعریف می  فعالیت

 خواهد بود. خودروایراندیگر 

 نقشهای کاربران در این سیستم به شرح ذیل است:

 مدیر سیستم: 

  .امکان تعریف اهداف راهبردی، عملیاتی و فعالیتهای اصلی مشترک و اقدامات مشترک ذیل آنها را با تمام جزئیات دارد 

  اقدامات مشترک بخشیامکان مشخص کردن برش 

 امکان تعریف کاربران ستادی، مسئولین پایش ستادی، مسئولین ارزیابی انطباق و میدانی و معاونتهای ستادی را دارد 
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 ن ارسال اعالنات به تمامی کاربران را دارد. امکا 

 :بخشیمسلوپ پایش 

 .امکان تعریف فعالیتهای اصلی اختصاصی را )در صورتی که بوسیله مدیر سیستم فعال شده باشند( دارد 

  را  دارد. بخشامکان ارسال اعالنات به تمام کاربران 

  را دارد بخشامکان دریافت انوا  گزارش در سطح 

 ستادی:مسلوپ پایش 

  ا را در زمینه اقدامات مرتبط ب بخشیتعریف شده و تمامی امکانات یک مسئول پایش  بخشیهمانند مسئول پایش

 ستاد داراست.

 تواند:عالوه بر این مسئول پایش ستادی می 

o مسئول ارزیابی انطباق اقدامات اصلی را از بین کاربران ستادی مشخص نماید 

o  یابی انطباق حوزه های مختلف را از سیستم دریافت کند.گزارشات مرتبط با پیشرفت و ارز 

 :بخشیمسلوپ پایش حوزه 

 امکان ورود پیشرفت برای اقدامات تخصیص یافته به خود را در زمان م از دارد 

  .امکان ابت علت تاخیر برای اقدامات تخصیص یافته به خود را در زمان م از دارد 

 ای اقدامات دارد. امکان آپلود فایل مستندات پیشرفت را بر 

  را دارد بخشامکان دریافت انوا  گزارش در سطح حوزه مربوط به خود در 

 مسلوپ حوزه ستادی:

  را در زمینه اقدامات بخشیتعریف شده و تمامی امکانات یک مسئول پایش حوزه  بخشیهمانند مسئول پایش حوزه 

 مرتبط با ستاد در یک حوزه خاص را داراست.

 ل پایش حوزه ستادی میتواند:عالوه بر این مسئو 

o مسئول ارزیابی انطباق فعالیتهای اصلی را از بین کاربران ستادی مربوط به حوزه خود مشخص نماید 

o  و دفتر به دفتر دریافت کنند. بخشیها در حوزه مربوط به خود را به تفکیک بخشگزارش پیشرفت 

 :بخشیکاربر 

 امکان قرار گرفتن به عنوان مسئول پایش اقدام 

 امکان ابت پیشرفت و الصاق مدارک 

 مشاهده تاریخمه ابت پیشرفت و ارزیابی انطباق اقدامات مرتبط با خود 

 کاربران ستادی: 

  را در حوزه ستاد داراست. بخشیتمامی امکانات یک کاربر 

 تواند:عالوه بر این می 
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o .به عنوان مسئول ارزیابی انطباق بوسیله مسئول حوزه ستادی انتخاظ گردد 

o ت به ارزیابی انطباق اقدامات مرتبط با خود مبادرت ورزد.نسب 

o  تاریخمه ابت پیشرفت و ارزیابی انطباق اقداماتی که به عنوان مسئول ارزیابی انطباق آنها انتخاظ شده را

 مشاهده کند.

 گزارش گیری -2-2

های اصلی، اهداف اقدامات، فعالیت بخش گزارش گیری امکان دریافت گزارشات بر حسب انوا  پارامترهای مورد نیاز در حوزه

عملیاتی و اهداف راهبردی را خواهد داشت. این بخش در هر حوزه امکان خروجی به اکسل و هممنین کم و زیاد کردن ستونهای 

 دهد.مورد نیاز برای گزارش را در اختیار کاربر قرار می

 گزارش گیری به تفکیک حوزه ها 

 گزارش گیری به تفکیک دفاتر 

  هابخشگیری به تفکیک گزارش 

 گزارش گیری به تفکیک اقدامات، فعالیتهای اصلی، اهداف راهبردی و اهداف کمی 

 گزارش گیری علل انحراف و انحرافات موجه و ناموجه 

 

 : نمونه ای از گزارشات سامانه؛ گزارش پیشرفت و انحراف اهداف کلی6شکل
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 انحراف از اسناد باالدستی : نمونه ای از گزارشات سامانه؛ گزارش پیشرفت و7شکل

 داشبورد قابل شخصی سازی -2-3

یکی از اصلی ترین قابلیتهایی که این سامانه ارائه میدهد امکان دسترسی به گزارشات سیستم در قالب داشبوردهای قابل شخصی 

ه راحتی از منوی داشبورد سلازی اسلت. این داشلبوردها به کاربر اجازه میدهد گزارشلاتی را در قالب بخشهایی به نام وی ت که ب    

قابل کشلیدن و رها شلدن در صلفحه هستند را در محل مناسب خود قرار دهند تا در نگاه اول به اطالعاتی که از نظر خود مهم    

 ( را خواهند داشت. Drill-Downداند، دسترسی داشته باشند. این وی تها معموال قابلیت حرکت به سمت جزئیات )می

 

 داشبوردهای ویده شده بوسیله کاربران : نمونه ای از8شکل
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 پیامرسان -2-4

توانند برای پیدا کردن کاربران دیگر در سلللامانه این بخش تبادل پیام متنی بین کاربران سلللامانه را بوجود می آورد. کاربران می

 جست و کنند و هممنین با انتخاظ هر کدام تاریخمه پیامهای مبادله شده خود را مشاهده نمایند.

 

 : نمایی از پیام رسان سامانه به منظور تسهیل گفتگوی سازمانی1شکل

 

 اعالنات-2-5

شلود. اخبار در هر سطح که تعریف  های مختلف سلازمان در نظر گرفته می ها و اخبار برای بخشاین بخش جهت قرار دادن پیام

ان ، اعالن در سطح همبخشیشلوند. بنابراین در صلورت تعریف بوسلیله مسئولین پایش    گردند در همان سلطح نمایش داده می 

 شود. نمایش داده می بخش

 اشتراک گذاری دانش -2-6

در  بخششلوند. بنابراین ت ربه و دانش کسلب شده بوسیله یک   ها تکرار میبخشاهداف اصللی و اقدامات مشلترک در سلطح    

خود قرار گیرد. با توجه به یکسان  بخشدیگر در زمینه اجرای همان اقدام در  بخشستفاده تواند مورد ااجرای اقدام مشلترک می 

 شبخها امکان ارسلال پیام روی یک اقدام با کد پایه مشترک )بخشی از کد که قبل از  بخشبودن اقدامات مشلترک در سلطح   

دسلترسی دارند بوجود خواهد آمد و ذیل آن نو   یا سلتادی   بخشلی قرار میگیرد.( برای تمامی افرادی که به آن اقدام در سلطوح  

 اقدام به نمایش در خواهد آمد.  عالوه بر ارسال متن امکان ارسال فایل جهت اشتراک گذاری نیز وجود خواهد داشت.

 هاسایر ویژگی -3
  در تمامی جداول امکان فیلتر و جست و بر اساس تمامی فیلدها لحاظ خواهد شد. بعالوه در تمامی جداول امکان

 خروجی به اکسل قرارداده خواهد شد. 

  ،لوگ کامل از فعالیتهای کاربران در سیستم به همراه زمانipمرورگر و دیگر جزئیات ابت خواهد شد ، 

  مشاهده فایلهایPDF ورت ابری در سرور و بدون نیاز به دانلودو تصویر به ص 
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 پشته تکنولوژی -4
و با  Net.توسلعه سلیستم بوسیله پشته تکنولوژی مایکروسافت صورت خواهد پذیرفت. کد بک اند سیستم بر اساس فریم ورک   

به  WebApiشلکل خواهد گرفت. به صورت جزئی تر در صفحات وظ به شکل کامل از معماری سروی  گرا بوسیله   #Cزبان 

در سلمت کاربر اسلتفاده خواهد شلد. این مسلئله اسلتقالل کامل کدهای سمت کاربر از تکنولوژی سرور را       JavaScriptهمراه 

، JQueryپیاده سازی میشوند. هممنین در سمت کاربر از کتابخانه های  MVCموجب خواهد شلد. بی ِ صلفحات با تکنولوژی   

Bootstrap  وAngular JS  هد شلد و شلاکله اصلی رابط کاربر را م موعه کتابخانه   اسلتفاده خواKendo UI  تشکیل خواهد

( طراحی Responsiveهای همراه به شکل کامل به صورت کنشگرا )داد. رابط کاربر جهت امکان بهره گیری بهینه در دستگاه

 خواهد بود.  2194نسخه  MS Sql Serverخواهد شد. پایگاه داده سیستم 

 


