




 کارگاه های تخصصی آموزشی 
 شبکه ارتباطی سازمان های غیردولتی زنان

 آموزش تدوین طرح نامه عملیاتی
 



یک طرح نامه، سند و مدرکی است که جزئیات برنامه ریزی شما را در مورد اجرای 

 .  موضوع خاصی مشخص می کند

 :یک طرح نامه شامل مواردی است از جمله اینکه 

موضوع  مورد اجرا چیست ؟ مشخصات طرح چیست ؟ ساختار اجرایی آن بهه چهه   

صورت است؟  به چه شکلی شما قصد ارایه  خدمات خود را دارید ؟ چهه مللیهی را   

داشته ؟و چه پروانه، اجاره و اسناد دیگر مهورد    نیاز دارید؟ چه پیش بینیهای مالی

 .نیاز میلاشد

تعریف: 



شخصات طرح -1  م

  : عنوان طرح 

 

  : موضوع طرح 

 نهاد مردم سازمان های توانایی های توسعه 

 تحکیم بنیان خانواده 

 )سالمت )جسمی، روحی، اجتماعی 

 پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

 تعمیق باورهای دینی/گسترش فرهنگ عفاف و خانواده 

  : نوع طرح 

 مشارکتی 

  انفرادی 

  : ستی وا تبار درخ  اع

 

  : رای طرح  حیطه اج

 ملی 

  استانی 

 سایر 

 

 ا ر میت و ضرورت اج ه و اه سئل یان م   :ب

 

 رای طرح یشینه اج   : پ

 

 : داف طرح  اه

 :یفی داف ک   اه

  :داف کمی  اه

 

ننده : -2 ت ک شارک ان های م  سازم

ف ان ردی ام سازم ت ن شارک وضیحات نوع م  ت

1    

2    



رای طرح :  -1 حل اج  م

ستان ستا ا ام رو را ن حل اج  م

   

 

ی : -2 رای لمی و اج  همکاران ع

ف ی ردی وادگ ان ام خ ام و ن ربوطه تخصص ن ان م ام سازم  ن

1    

2    

3    

4    

5    

 

رای طرح : -3 ان بندی اج  زم

ه رحل یت م عال ز( شرح ف جام )رو ان ان دت زم  م

   

 

ی : -4 شیاب را و ارز  اج

 ی طرح شیاب ش و ارز ای   :شیوه پ

 

 

 

ه : -5 ام رن رای ب نه های اج  هزی

ف ی ردی زئ نوان ج هع ام رن یزان   ب د/م دا ع زءت ه ج ن زی ه کل )ریال(ه ن زی  )ریال( ه

1     

     

نه ها   جمع هزی

 



 

 

 :مشخصات طرح-1

عنوان طرح 
موضوع طرح 
 نوع طرح 
حیطه اجرای طرح 
بیان مسأله، اهمیت و ضرورت اجرا 
 پیشینه اجرای طرح 
 



 

 

  انتخاب عنوان : 

چگونه یک عنوان خوب برای طرحنامه خود انتخاب کنیم؟ 
 
  در صورتی که پروژه تحقیقاتی پیرامون یک سوژه معین و یا به سفارش یکک

 .  برداشته شده است« انتخاب عنوان تحقیق»سازمان  باشد، گام اول یعنی 
   اما در غیر این صورت، الزم است پیش از هر اقدامی، حوزه موضکوعی مکورد

 . نظکککککککککککککر را انتخکککککککککککککاب نمکککککککککککککاییم   
 

 نکته :         

نظریهه  »، «ملانی مفههومی »انتخاب یک عنوان موضوعی مناسب برای انجام ، مستلزم آشنایی با 

شناسایی آخرین تیییرات و تحوالت در حوزه »و همچنین « های علمی موجود پیرامون آن موضوع

 .است« موضوع مورد اقدام



 

 

به خوبی محتوای کار مورد انجام  را معرفی کند. 

در حد امکان فاقد عبارات اختصاری باشد. 

در حد امکان کوتاه و رسا باشد. 

 (در خصوص پروژه های تحقیقاتی)  .فاقد قضاوت و القای مفاهیم باشد 

به صورت سوالی عنوان نشود. 

 به جامعه آماری مورد بررسی اشاره کند. 

 به گونه ای جذاب و جالب توجه نوشته شود. 

 به ابتکار خاص موجود در تحقیق اشاره کند. 

 

ویژگی های یک عنوان خوب 



 

 

معیارهای مهم برای انتخاب عنوان 

  اساسنامهبه موضوع مرتبط بودن 

 (اولویتها در نظر گرفته شود)مورد بررسی بودن مسئله مهم 
 داشتن نیروی انسانی و امکانات  ) توانایی اجرایی برای انجام کار

 (مورد نیاز
 اطالعات، بودجه، )دسترس بودن منابع مادی و اطالعاتی در

 ...(وامکانات 

 اساس زمان در اختیاراجرایی  بر سنجی امکان 

 اخذ  )کارانجام بخشهای مختلف در بهره گیری از همکاری امکان
 (مجوزهای الزم 

 صرفه اقتصادی اجرای طرح 

 



 

 

  نیازسنجی 

  بررسی میان رشته ای 

 رویکرد حل مسئله 

کاربردپذیری 

دریچه ای نو 

راهکارهای عملی برای انتخاب موضوع 



 

 

 موضوع طرح : 

توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد 

تحکیم بنیان خانواده 

 (جسمی، روحی، اجتماعی)سالمت 

پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

گسترش فرهنگ عفاف و خانواده/تعمیق باورهای دینی 



 

 

 نوع طرح: 

مشارکتی 

  انفرادی 

 



 

 

 حیطه اجرای طرح: 

ملی 

 استانی 

سایر 



 

 

 بیان مسئله و اهمیت و ضرورت اجرا: 

 و با ذکر منابع ( صفحه 1حداکثر )بیان مسئله باید مختصر و دقیق
 :  نوشته شود و در نگارش آن به نکات زیر توجه نمایید

مسئله و مشکل چیست؟ با جمالتی کوتاه و شیوا ماهیت، شدت،  -1
 .  وسعت و عوامل موثر بر مسئله را ذکر کنید

 به پیامدهای مسئله و خطرات ناشی از آن اشاره کنید؟  -2
چرا انجام موضوع مورد نظر الزم  است و با توضیح و ارائه راه حل،  -3

 اهمیت موضوع طرح و ضرورت آن را توجیه نمایید 
 

بالفاصله پس از بیان مسئله باید تمامی مخففها واصطالحات و : نکته 
 .منابع مورد استفاده در پاورقی توضیح داده و نوشته شوند

 



 

 

 پیشینه اجرای طرح: 

    ،با بررسی میدانی ومراجعه به متون، کتب، مجکالت داخلکی و خکارجی

تماس با سایر کنشگران و اسکتفاده از بانکهکای الکترونیکک داخلکی و     

خارجی می توان مروری بر اقدامات سایرین در زمینه کار خود یا مشابه 

آن داشت و با مطالعه آنها ازتجربیات و نتایج به دست آمده استفاده کرد 

و از متدولوژی طرح، روشهای نمونه گیری و تحلیلهای آماری آنها بکرای  

 . تحقق انجام یک طرح مفید و درست بهره برد 

 (منبع 3حداقل )در پایان این قسمت نیز ذکر منابع ضروری است : نکته    

 



 اهداف طرح -2

 اصطالح کمّی دو ( Quantitative)  و کیفی (Qualitative)  در فضای

 .مدیریت و علوم انسانی، بسیار رایج هستند

حقایقی عاری از نظرات، احساسات، عقاید یا برداشت های شخصی  : اهداف کمی

 .افراد، که معموالً با اعداد و ارقام و نسبت به یک استاندارد خاص ارائه می شود

نظرات، عقاید و برداشت های شخصی شکل گرفته و معموال طبق : اهداف کیفی

 .  می شوندبصورت توصیفی ارائه 

 



اهداف کیفی از تحقق اهداف کمی، ذهنکی تکر هسکتند و از ایکن رو      تحقق

با این حکال نبایکد از پکیش بینکی چنکین      . اندازه گیری آنها دشوارتر است

 .اهدافی برای خودتان و یا طرحتان پرهیز کنید

  میزان دستیابی به اهداف کیفی نیز، از اهداف کمی بسیار دشکوارتر  ارزیابی

باید توجه داشت اهداف کیفی به اندازه اهداف کمکی اهمیکت دارنکد،    . است

زیرا افراد را برای بهبود به چالش می کشند و در نهایت به آنهکا در تقویکت   

 .مهارت هایی با ارزش کمک می کنند

 مشخصه های اهداف کمی و کیفی: 



 مثاااا                                                        :: 

به روزشدن تواناییهای مدیران وکارکنان  : کیفیهدف  -
مهارتهاا   افااای   شابکه   سازمانهای مردم نهااد عواو   

 بهتراین سازمانهااداره هرچه درراستای نگرشها دانشهاو 
دوره آموزشای در هرمااه باا     4برگاااری  : کمیهدف  -

        .نفار                                               30ظرفیت 
دو دوره پودمااانی  بصااورط منایااه ای   از برگااااری -

نفر از مدیران  200  با ظرفیت کل  1400ابتدای سا  
 عوو شبکه های عامل سمن 



 

 

 اهداف طرح: 

پایۀ انتخاب اهداف است به این ( به معنی باهوش) SMARTدر روانشناسی هدف، کلمۀ انگلیسی 
 :صورت که هر حرف این کلمۀ ابتدای کلیدواژه های انتخاب هدف است 

 

Specific  :هدف باید مشخص و معین باشد. 
Measurable  :ن حکاال  یعنی حتی مختصات آنرا هم بتوان از همکی . قابل اندازه گیری باشد

 تعیین کرد
 Attainable  :رسیدن به اهکداف بسکیار بکزر     . هدف قابل دسترسی و در دسترس باشد

های پی در پی کوچک و در نهایت آمادگی برای رسیدن به اهداف بزر   نیازمند کسب موفقیت
 .های بزر  است و در نتیجه کسب موفقیت

Relevant :در نقطۀ مقابل، در مواردی ککه عالقکه   . هدف مطابق با عالقه و خواست ما باشد
 .دانیم هدفی موثر و مفید است، باید با کسب اطالعات ایجاد عالقه کنیم نداریم اما می

Time-Bounded  : در بازۀ زمانی مشخصی تعیین شود و دستیابی به آن محدود به زمان
 . باشد
 

 



 

 

  ( ویژه یا جزیی )اهداف اختصاصی: 

 اینن اهنداف باینند واقنا بینانننه م نرب شننود و بنه آنهننه  نه م العننه
 . براي حل آن  رب ریزي شده متمر ز باشند 

 اهننداف جز نن  در واقننا جز نن  از هنندف   نن  هسننتند و اگننر بننه
 راحن  و نحنوه گنردآوري داده هنا خوب  تنظیم شوند، ما را بنه 

 روش اجرایی، هدایت خواهند نمود

  در تنظیم اهداف جزینی ، نبایند ازقالنب هندف   ن  : هدف جز
خارج شد واین اهداف باید به جنبه هاي اساس  موضوع محندود 

 . باشند

در نگننارش اهننداف جز نن  معمننوا از افعننال  نظیننر تعیننین : توجننه 
 ردن، مقایسه  ردن، اثبات  ردن، محاسنبه  نردن و برقرار نردن 

 .باید استفاده  رد 

 



 (  اختصاصی)ادامه اهداف جزئی 

 نوع هدف با توجه بکه   2معموالً ( اختصاصی)در اهداف جزئی
 . نوع مطالعه مطرح می شوند

1-  این اهداف معموالً به صورت اعداد بیکان  : اهداف توصیفی
 . . می شوند و میزان بروز یک متغیر را توضیح میدهند

2 این اهکداف معمکوالً تعیکین ارتبکا  یکا      : ک اهداف تحلیلی
مقایسه دو متغیر را می سنجد و نتیجه آن به صورت تحلیلی 

 . بیان می شود
 نرخ تکفل در جمعیت روستایی اسکتان  تعیین میانگین :مثال

 ( هدف توصیفی) 1385کردستان در سال 
 بین نرخ تکفل و میزان تحصکیالت در جمعیکت   ارتبا  تعیین

 ( هدف تحلیلی) 1385روستایی استان کردستان در سال 
 



 :های مشارکت کننده سازمان  -3

رد
 یف

 توضیحات نوع مشارکت نام سازمان

1       

2       

3       



 :  محل اجرای طرح  -4
 

 نام روستا شهرنام  استان

    



 :همکاران علمی و اجرایی  -5

نام و نام 
 خانوادگی

 نام سازمان مربوطه تخصص

      

      

      

      

      



 :زمان بندی اجرای طرح  -6

 شرح فعالیت مرحله
مدت زمان انجام 

 (روز)

      

      

      

      



 :اجرا و ارزشیابی  -7

 .  شیوه پایش و ارزشیابی طرح توضیح داده می شود 

 



 :هزینه های اجرای برنامه  -8
 

 میزان/تعداد عنوان جزئی برنامه ردیف
جزء  هزینه 

 (ریال)
 (ریال)هزینه کل 

1         

2          

   جمع هزینه ها


