
  

  

  

سازمان برنامه عملياتی  شرفتيپ گزارشتکميل فرم  العمل دستور
  بهداشت و درمان صنعت نفت

  

  
  مديريت برنامه ريزی

  واحد مطالعات استراتژيک و ارزيابی عملکرد

  ١٣٩٦تابستان 

  

  

  

 



و قسمت درصد . برويد) شناسنامه پروژه ها(يشرفت برنامه هاي عملياتي منطقه  ابتدا به سراغ فرم شماره دو پبراي تهيه گزارش 
  )ذكر شده درفرم مسئول انجامتوسط ( .تبط با هر فعاليت را وارد نماييدراجراي فعاليت  م

  

اين عدد را  .روژه مي باشد پعه نماييد اين همان حجم فعاليت از كل جس از آن  به ستون درصد حجم فعاليت از هر برنامه مراپ
  .ضرب در درصد اجراي فعاليت نماييد

  

كه در شش ماه اول كل كار انجام  تشكيل مي دهدكار را  ده درصد حجم كلبه مسئولين  مثال باال تشكيل كارگروه و آموزشدر  
درصد از كل  10كه حجم .. در سطر بعدي تهيه چك ليست ها و. 10مي شود ) يا همان يك(درصد  100در  ضرب 10س پ شده

با همين . بدست مي آيد 9عدد مي شود كه ) 9/0همان (درصد 90ضربدر  10درصد پيشرفت داشته است پس   90كار را دارد 
  .كليه سطر ها را محاسبه مي كنيم روش



  

حاال اعداد بدست آماده را با هم . در جدول فوق مشاهده مي كنيدشان صفر مي شود صفر هم كه حاصل ضربيشرفت پبا هاي  رسط
  جمع مي كنيم

  

آنرا به فايل اكسل گزارش  درصد است كه  19مع پيشرفت فعاليتها اين پروژه جهمانطور كه در جدول فوق مشاهده مي كنيد 
  .يشرفت برنامه ها منتقل مي نماييمپ



  

  .شده را مي نويسيم وارد نمودن مقدار شاخص براي شش ماهه اول خالصه اقدامات انجام  پس ار

   

 با  روژهپتوجه داشته باشيد كه مقدار شاخص در اين . يشرفت وارد مي نماييمپبه همين صورت تك تك برنامه ها را در فرم گزارش 
  .يشرفت فعاليتها مطالبقت داده خواهد شدپمقدار  مجموع 

) ماههاي مشخص شده در فرم براي آن فعاليت (به گان چارت حتما فرم شماره دو يشرفت فعاليتها در پدر تكميل   :اول نكته
  .توجه داشته باشيد



شده تكميل  ذكردرصد اجراي فعاليت در فرم شماره دو حتما مي بايد توسط  فرد يا واحدي كه در ستون مسئول انجام  :نكته دوم
يشرفت توسط نماينده برنامه ريزي پمحاسبه ها و انتقال به فرم گزارش . تكميل گردد  HSE ط واحد مثال در نمونه باال توس, گردد 

  .منطقه انجام شود

صورت  را به (word) پيشرفت و فرم هاي شماره دو تكميل شدهاكسل گزارش  تكيل شده پس ار پايان كار فرم :نكته سه 
  .واحد مطالعات استراتژيك ارسال فرماييد الكترونيك به


