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 :مقدمه 

 باا هاد    ملای  در خصوص پروژه هاای  نامه های ستادفرماندهی اقتصادمقاومتی کشور پس از ابالغ تصویب

رصاد   همچناین باه منراور    و برش استانی این پروژه ها و سایر پروژه های پیشنهادی دساتااهها  جمعبندی

هزینه هاای مااتباه و دریافات رازارش      زمان و دقیق پیشرفت پروژه های اقتصادمقاومتی و صرفه جوئی در

سامانه ارزیابی و نرارت پاروژه هاای    نرم افزار تحت وب باعنوانتلف اقدام به طراحی و پیاده سازی های مخ

 شرکت) رردید و این مهم با استفاده از ظرفیت یای از شرکتهای دانش بنیان استان "سانپا" اقتصاد مقاومتی

داشاته   خاوبی نیاز  عملاارد  ، هناماسا  یرادرب هرهب زا لاس 1 دودح زاپس و  (ساااااورنا فنااوری مهندساای

از مهمترین ویژری های نرم افازار   .و موجبات افزایش بهره وری در کار مدیریت پروژه ها رردیده است است

 :کرد می توان به موارد زیر اشاره

 از همه نقاط استان و کشور  توسط کاربران تحت وب بودن و قابلیت دسترسی به نرم افزار-1

 و مشاالت مستندات ،موردنیاز ازجمله پیشرفت پروژه ها اماان ثبت آنالین و لحره ای اطالعات-2

 و حتی زیر پروژه هاتحلیل پیشرفت فیزیای پروژه ها رزارش و -3

 :و مورد نیاز از جمله ارائه رزارش های متنوع-4

  رزارش از هر دستااه در خصوص پیشرفت پروژه ها و حتی زیرپروژه هاا  تعیاین تعاداد پاروژه     ارائه

 های عقب تر از برنامه، جلوتر از برنامه و مطابق برنامه 

  (به اتمام رسیده است)رزارش از پروژه های محقق شدهارائه 

 اهها در خصوص درصد پیشرفت پروژه هاارائه رزارش از راستی آزمائی اظهارات دستا 

 ارائه رزارش پیشرفت پروژه ها بر اساس اظهار  ناظرین 

 ارائه رزارش از دستاوردها و نتایج اجرای پروژه ها 

 ارائه جداول کمی از تعداد پروژه های هر دستااه و نوع پروژه 

  تادبرنامه ملی مصوب س 12ارائه جدول کمی از تعداد پروژه های ملی به تفایک 

  ارائه جدول کمی از بودجه و اعتبارات پروژه ها به تفایک محل تأمین 

 ارائه جدول پروژه های شهرستانها به تفایک شهرستان، دستااه و پروژه 

 و.... 
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و همچنین احصاء مشاالتی که جهت طرح باید در ساتاد مطارح    اماان انعااس آنالین مشاالت و موانع-5

 . رردد

 (Multi user)توسط چندین کاربراماان کار همزمان -6

 ، فرمانداران، ناظرمختلف دسترسی جهت دستااهها، دبیرخانه ستادتعریف سطوح -7

 (User Freindly)رابط کاربری بسیار آسان و کاربردوستانه -8

 اماان تعریف برش شهرستانی پروژه ها و ثبت پیشرفت پروژه ها در سطح شهرستان-9

 خصوص فاصله بین نقطه موجود تا نقطه مطلوب اماان تحلیل پروژه ها در-11

 به و هزینه هایاماان باررذاری مستندات انجام پروژه ها بدون نیاز به ماات-11

 از آخرین وضعیت پروژه ها مدیر هر دستااهاماان اخذ رزارش توسط -12

 از وضعیت پروژه ها در هر شهرستانفرمانداران اماان اخذ رزارش توسط -13

 در وقت و هزینه ها صرفه جوئی-14

 برخورداری از ضرایب امنیتی قوی-15

 دریافت خروجی اکسل از رزارشات مختلف نرم افزار-16

 اماان تحلیل بین وضع موجود و هدفاذاری صورت ررفته-17

 (نیپا)کامالَ منطبق بر نرام یاپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی-18

 پروژه هارصد جغرافیائی و نقشه ای محل اجرای -19

 ....و

شایان ذکر است نرم افزار موجود در حال بهره برداری است و در روزهای آتی ابزارهای جدیادی نیاز باه آن    

 .افزوده خواهد شد
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 کار با نرم افزار

 ورود اطالعات-1

برای ورود اطالعات بایستی ابتدا با استفاده از کدکاربری و رمز عبوری که توسط دبیرخانه در اختیار 

 .نمود  Loginه قرار میایرد به نرم افزار دستاا

 

 :پس از ورود صحیح کدکاربری و رمز عبور وارد صفحه زیر خواهید شد
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تعریف پروژه کلیک همانطور که در منوی باالی صفحه مشاهده می رردد برای تعریف پروژه جدید روی 

 :شود چپ نموده و صفحه زیر باز می

 

بایستی دستااهی که مجری پاروژه   دستگاه مجریتوسط سیستم داده خواهد شد و در قسمت  کدپروژه

 .در استان می باشد انتخاب رردد

 :تعریف شده است انوع پروژه برای دستااهه3در استان  :نوع پروژه

،  این ناوع پاروژه هاا هماان بارش اساتانی از پاروژه هاای ملای ابال ای           پروژه ملی برش استانی: نوع اول

ستادفرماندهی اقتصادمقاومتی کشور می باشد که توسط وزارتخانه یا سازمان مرکزی دساتااه مجاری ساهم    

 .استان از اجرای این پروژه مشخص و ابالغ رردیده است

این نوع پروژه ها توسط دستااه مجری پیشنهاد رردیده و در ستاد  پروژه پیشنهادی استانی دستااه،: نوع دوم

 .استان مصوب شده اند
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است که مجریان اصلی آنها بخش خصوصی می باشاد ولای    پروژه های مرتبط با بخش خصوصی: نوع سوم

دستااههای دولتی وظیفه نرارت، همراهی و مساعدت در خصوص اجرای هرچه ساریعتر ایان پاروژه هاا را     

 .دارند

تعریف شاده  ( رانه 12)در این بخش تعریف می شود که این پروژه در راستای کدام برنامه ملی :برنامه ملی

 .است

 .در این بخش نام پروژه ملی برای برش استانی پروژه ملی وارد می شود: عنوان پروژه ملی

  .در این بخش عنوان پروژه استانی وارد می شود :عنوان پروژه استانی

از عناوان   (بهتر است) می تواندر صورتی که پروژه از نوع برش استانی پروژه های ملی می باشد  :ناته مهم

یاا اینااه در صاورت پیشانهادی باودن       و داد ملی استفاده نمود اما هد  استانی را در پایان مورد اشاره قرار

بعنوان مثال ارر قرار اسات در ساال جااری    . پروژه بایستی عنوان به نحوی تعیین رردد که ابهام نداشته باشد

درصاد باقیماناده   11تامیال   "بایستی با عنوان  درصد باقیمانده کارخانه ای باشد 11پروژه ای جهت تامیل 

 .مشخص رردد "....کارخانه

در این بخش نام و نام خانوادری پروژه که عموماَ مدیر اساتانی دساتااه    :مدیر پروژه و پست سازمانی

 .اجرائی خواهد بود تعریف می شود

 .وارد می شود در این بخش نیز میزان عملیات و واحد آن نیز :حجم عملیات و واحد عملیاتی

 .کلیک می نمائیم تا به صفحه بعد برویم ذخیره و ادامهپس از ورود اطالعات بر روی دکمه 

بدون در نرار  ) بر اساس ایناه در ابتدای سال جاری :سال جاری ابتدای درصد پیشرفت فیزیکی در

در راردد همچنینا   پروژه چه میزان پیشرفت فیزیای داشته است بایستی تامیال ( ررفتن اقدامات سال جاری

 .این بخش باید پیشرفت فیزیای پروژه به درصد وارد شود

بایستی بین درصد تحقق هدف و پیشرفت فیزیکی تفاوت قائل  دلدب بونلوان    : نکته مهم

درصلد پیشلرفت    02آغلاز رردیلده و    1931نمونه چنانچه احداث کارخانه ای در سلال  

درصلد پیشلرفت فیزیکلی     92 هدفگذاری رردیده 1931فیزیکی دادته است و در سال 

نمایدب  در این صورت چنانچه تا پایان سال این میزان از پیشلرفت فیزیکلی هدفگلذاری    
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درصد و درصد تحقلق  12دده محقق ررددب در پایان سال درصد پیشرفت فیزیکی پروژه 

 .درصد خواهد بود 122به میزان  1931هدف در سال 

ین بخش منرور این است که ارر هدفاذاری شده در ا :هدفگذاری پیشرفت فیزیکی در سال جاری

درصد پیشرفت داشته اسات، پاس    11و در سال قبل هم درصد پروژه در سال جاری انجام شود  21که مثال 

  .درصد بعنوان هدفاذاری قید رردد 31بایستی بطور تجمعی 

و  حاال انجاام اسات   یعنی ارر پروژه در سال های قبل در : آیا این پروژه ادامه دار از سال قب  است

 96رزینه بلاه و ارار در ساال     ( پروژه های مستمر مشمول این بخش نمی باشد)هنوز به اتمام نرسیده است 

 .شروع شده رزینه خیر را بزنید

 (نوع آمده در بسته رونق تولید و اشتغال 5بر اساس ).نوع برنامه اجرائی باید مشخص رردد: برنامه اجرائی

 .در این بخش رزینه بله یا خیر را باید انتخاب کنید: آیا پروژه در حال حاضر سرمایه رذار دارد

 .مورد نرر را انتخاب کرد اقتصادی پروژه بخش بایستی در این بخش: بخش اقتصادی مرتبط

در صورتی که این پروژه دارای موین می بادد موارد مورد نظر را اضافه : موین های منطقه

راناه مارتبط اسات باا زدن      8پروژه وارد شده با معین اقتصادی مناطق سهمی از انجام عملیات ارر  :نمایید

 .معین منطقه،حجم عملیات و واحد عملیات را وارد کنیدبروی عالمت

 .ورود فیلدهایی که با ستاره قرمز رنگ مشخص رردیده اجباری است :نکته

 :بخش منشور پروژه وارد خواهیم شد 11اطالعات  عمالَ به  ورودیا زبانه ی اهدا  در صفحه بعد 

وارد نماوده و ساپس در بخاش     1همانطور که در تصویر صفحه بعد خواهید دید هد  کالن پروژه در بخش 

 .دوم اقدام به ورود اهدا  کمی خواهیم نمود

صفحه  هرچند که در بدلیل متفاوت بودن جداول اهدا  کمی، این اهدا  بصورت عاس باررذاری می رردد

در ادامه  بایستی ابتدا صفحه ای که حاوی . قبل نیز درقالب حجم عملیات این هد  کمی ثبت رردیده است

در صفحه کلیاد و   Print Screen (Prt Sc)جدول اهدا  کمی است را باز نموده آنااه با فشردن دکمه 
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نماودن آن، ساپس    (Save) و ذخیره Paint این تصویر از جدول در نرم افزار  ( Paste)سپس چسباندن 

 .نسبت به باررذاری این فایل اقدام نمود

 زبانه ی اهدا 

 

اقادام باه    (text)بایستی بر اساس دساتورالعمل نیپاا و بصاورت ماتن     "ذینفعان"یا زبانه ی  در صفحه سوم

الزامات و معرفی ذینفعان پروژه و نوع نفع و در ادامه در بخشهای بعدی نسبت به ورود اطالعات پیش نیازها، 

 .و سپس بر روی دکمه ذخیره و ادامه کلیک می نمائیم. مفروضات پروژه اقدام نمود

استفاده نماود   "-"درصورتی که الزامات، مفروضات و یا پیش نیازی در پروژه مطرح نباشد بایستی از  :نکته

 .تا بتوان به ادامه ورود اطالعات پروژه اقدام نمود
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 زبانه ی ذینفعان

 

شرح کلی پروژه پرداخته شود که در دستورالعمل نیپا به بایستی به   "شرح کلی پروژه"در ادامه در زبانه ی 

که یای از مهمترین  "زمانبندی کالن پروژه و فازهای اصلی آن"آن پرداخته شده است و در ادامه در بخش 

و سپس در صفحه ای که کلیک نموده  "+ "بخش های ورود اطالعات می باشد ابتدا بر روی عالمت 

 :بصورت زیر باز می شود بر اساس دستورالعمل نیپا اقدام به ورود اطالعات نمود
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که باز می شود نیازی نیست تا پس از ورود فاز اول و زدن دکمه (  یرایش پروژهو تعریف و)در پنجره ای 

نمود و دکمه ثبت را مجدداَ خارج شد، فقط کافیست دوباره نویسی  2ثبت مجدداَ برای ورود اطالعات فاز

 .کلیک نمود

از این بخش جهت ورود اطالعات پروژه های چند ساله استفاده می شود، تا اهدا  مشخص سالهای اجرای 

 .پروژه از ابتدا تا انتها وارد رردد
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می توان بودجه پروژه را به تفایک نوع بودجه  "+"با کلیک بر روی عالمت  "بودجه  "در ادامه در زبانۀ  

وارد شود زیرا مبنای محاسبه و تهیه رزارش سیستم از  دقت کافیوارد نمود و الزم است اینجا بودجه با 

 .بودجه هر پروژه و کل پروژه های موجود این بخش از نرم افزار خواهد بود

 زبانۀ بودجه
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ر زبانۀ ساختار بایستی نسبت باه ورود اطالعاات سااختار پاروژه بصاورت متنای اقادام نماود و در         در ادامه د

فتن عاس آن را آپلاود  نیز همچون بخش اهدا  کمی می بایست با رر(WBS)خصوص ساختار شاست کار

 .نمود

 .برویمپس از انجام کار بر روی دکمه ذخیره و ادامه کلیک نموده تا به زبانه ی بعدی در ادامه  

با توجه به الزامی بودن ساختار شاست کار ، در صورتی که برای پروژه ای شاست کاار تهیاه نشاده     :نکته

 .بود می توان با آپلود یک عاس سفید و خالی که کم حجم هم باشد از این مرحله رذشت

 زبانۀ ساختار

 

 

برش شهرستانی پروژه ها خواهاد باود و   ه، اما یای از مهمترین زبانه ها در این نرم افزار و البته مدیریت پروژ

ورود اطالعات در این بخش اماان مدیریت پروژه ها و برش شهرستانی پاروژه هاا و تهیاه رازارش توساط      

 .فرمانداران هر شهرستان را فراهم خواهد نمود

ائیم  دارای برش شهرستانی هستند یا مایلیم برش شهرستانی برای پروژه ای وارد نمپروژه هائی که برای 

کلیک چپ نموده و در صفحه ای که باز میشود نسبت به ورود اطالعات  "+"بایستی ابتدا بر روی دکمۀ 

 اقدام نمود
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 زبانۀ برش شهرستانی

 

 

همانطور که در پنجره تعریف و ویرایش برش شهرستانی مشاهده می رردد بخش حجم عملیات قرار داده 

شده است و واحد عملیات از زبانۀ مشخصات کلی ررفته می شود و در شرح پروژه هر اطالعات مفید دیاری 

 .از پروژه قید می ررددکه الزم است 

 . بق برنامه ریزی صورت ررفته پروژه به اتمام خواهد رسیدمنرور از تاریخ اتمام پروژه تاریخی است که ط

درصد پیشرفت پروژه توسط دستااه مجری می تواند مستمراَ وارد سامانه رردد و پس از ورود درصد پیشرفت 

 .حتماَ بایستی دکمه ثبت پیشرفت پروژه زده شود

شهرستانها را با کل حجم  نرم افزار باونه ای طراحی رردیده است که که مجموع حجم عملیات :نکته

ولی این . عملیاتی که در صفحۀ اول وارد می شود مقایسه می کند و در صورت عدم تطابق پیام خطا میدهد

  .خطا مانع از ادامه کار نخواهد بود

 .در این بخش منرور از اشتغال، ایجاد اشتغال می باشد و نه حفظ اشتغال: ناته مهم
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 شهرستانی یرایش برشو پنجرۀ تعریف و

 

در ادامه پس از ورود تمامی برش های شهرستانی با کلیک بر روی دکمه ذخیره و ادامه به صفحه بعد می 

 .رویم

اما یای از مهمترین و شاید هم مهمترین بخش در ورود اطالعات زبانۀ برنامۀ زمانبندی است که بایستی 

نسبت به ورود  "تعریف و ویرایش زیر پروژه"و پنجره  "+"با کلیک بر روی دکمۀ برای این منرور ابتدا 

 . اطالعات بر اساس دستورالعمل نیپا اقدام نمود

با توجه به ایناه مبنای محاسابات سیساتم در رزارشاایری از پاروژه هاا مبنای بار جلاوتر، عقاب تار و یاا            

در  بایساتی دقات کاافی   . مطابق برنامه بودن پاروژه هاا ، زماان قیاد شاده در ایان پنجاره هاا مای باشاد          

 .ورود اطالعات صورت ریرد

تاریخ اتماام زماانی کاه توساط دساتااه مجاری وارد شاود بمعناای پایاان هار زیار پاروژه خواهاد باود و               

اماا تااریخ پایاان تااریخی      .سیستم بر مبنای این تاریخ ، اتمام یاا عادم اتماام بموقاع را اطاالع خواهاد داد      
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ژه را در تااریخ ماذکور باه اتماام خواهاد      است کاه قابال توساط دساتااه مجاری اعاالم رردیاده کاه پارو         

 .رساند

 زبانۀ برنامۀ زمانبندی

 

درصد پیشرفت پروژه توسط دستااه مجری می تواند مستمراَ وارد سامانه رردد و پس از ورود درصد پیشرفت 

حتماَ بایستی دکمه ثبت پیشرفت پروژه زده شود، از طرفی بایستی مستندات الزم مبنی بر تأیید درصد اظهار 

 .در بخش مستندات بار رذاری رردد Zipشده در قالب فایل 

 

 و ویرایش زیر پروژهتعریف پنجرۀ 
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 "بااا کلیااک باار روی دکمااۀ    نیااز میتااوان مشاااالت هاار زیاار پااروژه را      در انعااااس مشاااالت  

ح در سااتاد بااود در پااایین صاافحه پااس از    قیااد نمااوده و در صااورتی کااه نیاااز بااه طاار     "مشاااالت

سااوال دیاااری ظاااهر خواهااد شااد مبناای باار نیاااز بااه طاارح مشااال در سااتاد        "داریاام  "انتخاااب 

 .اقتصادمقاومتی استان و در صورت الینحل ماندن انعااس به ستاد کشورفرماندهی 

 

در ادامه بایساتی در بخاش درصاد پیشارفت، درصاد پیشارفت را وارد نماوده و حتای میتاوان ایان کاار را            

مساتندات هرروناه مساتندات قابال اساتناد      همه روزه انجاام داد و عاالوه بار ایان بایساتی باا زدن دکماۀ        

و عمااالَ در هزینااه هااا و زمااان   باررااذاری نمااود" Zip."را بااا پسااوند....سااتااه واز جملااه مااتبااات د

 .صرفه جوئی نمود

پس از ویرایش اولیه و ورود اطالعات توسط دستااهها دیاار امااان تغییار اطالعاات پاروژه از آنهاا        :نکته

ررفته شده و فقط می توانند درصد پیشرفت، مشاالت و مستندات را استفاده نمایند و از سوی دیاار امااان   

 .اخذ رزارش از پروژه های هر دستااه اماان پذیر خواهد بود

تااریخی   تااریخ اتماام  اریخی است که دستااه جهت اتمام زیر پروژه مدعی شده است و ت تاریخ پایان :نکته

 .است که در عمل پروژه اتمام خواهد یافت

 "ثبات نهاایی پاروژه   "و سپس "ثبت پیشرفت پروژه "حتماَ بایستی پس از ورود درصد پیشرفت دکمه : ناته

 .کلیک و انتخاب شود

در نرار   "رزارش ناظر"اسان و بازرسین پروژه ها بخش دیاری بنام عالوه بر این به جهت اعمال نرر کارشن

ررفته شده است که ناظر می تواند نرر خود را اعمال نماید ولو ایناه دستااه درصد پیشرفت بیشتری اظهاار  

 .برای سنجش درصد پیشرفت پروژه نرر ناظر منرور خواهد شدنموده باشد و 

 نتایج و دستاوردها

ی حاصل از پروژه مورد نرر وارد شود، الزم به ذکر است که اشتغال برای دستاوردها در این بخش بایستی

تمامی موارد خواسته شده در این قسمت رویا  .و باید اطالعات صحیح وارد شود سال جاری بسیار مهم است

 می باشدو
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 پنجره نتایج و دستاوردها
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