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  باسمه تعالی

  »جامع ارزیابی هايروز«نامه شیوه
  شفافیت براي ایران –نهایی اولنیمهنسخه 

 تعاریف: 1

 »گردد.گذاري مینام »ارزیابی هفته« گروه، در کاري ماههسه هر سوم ماه از سوم هفته»: گروهجامع  هفته ارزیابی 

 »گردد.گذاري مینام» روز ارزیابی جامع«ارزیابی، به عنوان چهارشنبه جمعی گروه، واقع در هفته »: گروه روز ارزیابی جامع 

 » روز ارزیابی «ماهه کاري در گروه، هر سهاز  ،دوم هچهارشنبه هفته اول ما»: ها، افراد)ها (بخشهپروژهجامع روز ارزیابی
  گردد.گذاري مینام» هاپروژه

  ها، افراد)ها (بخشروز ارزیابی جامع پروژه 2

 ي جاري آن پروژه ماههي سهبه صورت کامل به ارزیابی مسیر هر پروژه نسبت به برنامهها، مع پروژهروز ارزیابی جا
  آن را استخراج خواهد کرد. خواهد پرداخت و نقاط ضعف و قوت

 ي مهماهه جاري را در تناظر با برناهفته ابتدایی سه 5ها گزارش فعالیت همه اعضاء مکلفند براي روز ارزیابی جامع پروژه
  ي جاري ارائه دهند.ماههسه

 هستند مهم بسیار جلسه این در حضور به ملزم دو و یک حلقههمکاران  لیهک.  

  روز ارزیابی جامع گروه 3

 و کرده آماده ارخود  ماهه سه هايبرنامه ارزیابی از نهایینیمه نسخه، گروه اعضاء مکلفند براي روز ارزیابی جامع همه 
 نآخری در کدام، هر نهایی هاينسخه. (شودارائه مینیز  آتی ماه سه هايبرنامه از اياولیه تقریر همچنین. 1دهند تحویل

 )شد خواهد تحویل و نهایینامه هاي خاص خود، و متناسب با شیوه هفته

 ه ب. داشت خواهد اختصاص آینده و گذشته هايبرنامه گروه، کالن مسیر ارزیابی به کاملبه صورت  ،روز ارزیابی جامع
 . بود خواهد اولویت در روز این در گروه ضعف و قوت نقاط بررسی و هانوآوري خاص طور

 هستند مهم بسیار جلسه این در حضور به ملزم دو و یک حلقههمکاران  کلیه. 

  هامصاحبه .3-1

  آن، به مندعالقه و گروه به آشنا نفعانذي از یکی با(یا پیش از آن) » هفته ارزیابی«هر یک از اعضاء موظف است در 
 .ساخت یافته)(مصاحبه از نوع نیمه شود جویا دقیق طور به را محور چند این با رابطه در وي نظر و کرده مصاحبه

                                                   
 ماهه بعدي ارائه خواهد شد.ي سهماهه به همراه برنامههاي سه ماهه در هفته چهارم ماه سوم هر سهنسخه نهایی ارزیابی 1



2 
 

o .نکته: الزم است اسامی افراد مصاحبه شونده پیش از مصاحبه مورد موافقت مسئول گروه قرار بگیرد 

 :سؤاالت و محورهاي اصلی مصاحبه 

o گروه تاکنون از نظر شما قوتترین نقاط مهم 

o ترین نقاط ضعف گروه تاکنون از نظر شمامهم 

o 3 ترین پیشنهادات شما براي آینده گروهمورد از مهم 

o گروه از منظر شما» نباید«هاي و فعالیت» باید«هاي فعالیت 

o مندي بیشتر از ظرفیت فرد مصاحبه شونده؟چگونگی امکان بهره 

 :نکاتی مختصر پیرامون مصاحبه 

o جلسه مصاحبه، بروشور معرفی گروه و گزارش پویش ملی شفافیت را همراه داشته باشید یا قبل از جلسه اي بر
 شونده ارسال نمایید. همچنین بهتر است کارت ویزیت خود را در اختیار ایشان قرار دهید.براي مصاحبه

o هاي گروه در آن زمینه یتاي از فعالدر صورتی که فرد مصاحبه شونده در حوزه خاصی تخصص دارد، خالصه
 شونده ارسال گردد.انتخاب و براي مصاحبه

o  مصاحبه با کیفیت مناسبی ضبط گردد.صوت جلسه الزم است. 

  هاتیم .3-2
 تیمییک از اعضاي هم هر گذشته هايبرنامههر تیم  .شوندمی تقسیم دسته 4 یا 3 بههمکاران  »جامع ارزیابی روز« در 

 ايوآورانهن صورت به گروه آینده مسیر به نسبت است موظفتیم  هر همچنین. کرد خواهد ارزیابی دقیق صورت بهخود را 
را  گروه آتی ماهه 3 هايبرنامهنسبت به  خود پیشنهادي هايسیاست بایستی هاگروه. کند گذاريسیاست و پردازيایده

  .نمایند ارائه جمعی جلسه در و مدون
  هر تیم موظف است جدولSWOT  خود را تشکیل داده و راهبردهاي مربوط به هریک از موارد ذکر شده در سه ماهه

 بعدي براي اصالح نقاط ضعف و حفظ و تقویت نقاط قوت ذکر کنند.

 ها، پیش از روز ارزیابی جامع، به اطالع همکاران خواهد رسید.نکته: اعضاي تیم 

  »روز ارزیابی جامع«اجمالی برنامه  .3-3
  هازمان تیم –صبح 

ها یمیتگزارش و ارزیابی عملکرد هر یک از اعضا در تیم خود و بررسی و ارائه پیشنهادات و انتقادات هم  1000الی  0800
  هادر راستاي بهبود فعالیت

 ها و بررسی آنها، گلچین و تهیه چکیده مکتوب از آنها؛ ها در تیمارائه نکات اخذ شده از مصاحبه   1200الی  1000
  ماهه آتی گروه؛پیشنهادي براي سه سیاست 5تدوین  

  زمان جمعی –عصر 

1400 – 1700   هاي صورت پذیرفته؛ارائه نماینده هر تیم از مصاحبه 
 هاي سه ماهه آتی گروه؛سازي سیاستنهایی  

  


