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هدف ارزیابی پروژه

جلوگیری از اجرای پروژه های نامناسب و بد
ممانعت از عدم  اجرای پروژهای خوب و مناسب
ارزیابی میزان سازگاری اجزای مختلف چروژه
ارزیابی میزان ریسک پروژه

سبی بررسی ها نشان داده که پروژهایی که قبل از اجرا ارزیابی منا
برابر احتمال شکستشان( ساله5)16تا ( ساله 3)7نداشته اند از 
.  بیشتر می شود



:هدف ارزیابی پروژه پاسخ به پرسشهای زیر است

آیا پروژه از نظر مالی به صرفه است؟

آیا پروژه از نظر اقتصادی به صرفه است؟

چه کسانی و به چه میزان از اجرای پروژه منفعت می برند؟

چه گروه های از اجرای پروژه ضرر می کنند؟

منابع یسک شکست پروژه چیست؟

آیا پروژه فقرزدایی می کند؟

منابع مالی موردنیاز پروژه از کجا تامین می شود؟
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اجرای پروژهبدونو با: مفهوم کلیدی در ارزیابی پروژه

ازمنتجهکشودپروژهبهمنتسبهاییهزینهومنافعبایدپروژهارزیابیدر
روژهپحساببهپروژهاجرایازقبلموجودمنافعنبایدوباشدپروژهخود

.شودگذاشته

وژهپرواجرایبدونسناریویدودرمنافعبایدپروژهمنافعبرآوردجهت
ژهپژوبهمنافعاختالفسپسوشودبراوردزمانطولدرپروژهاجرایبا

.شوددادهربط

ازبعدوقبل»عنوانتحتداردوجودزمینهایندرنیزدیگریمفهوم
.ستنیپروژهارزیابیدرهاهزینهومنافعبراوردبرایمناسبکه«پروژه
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تعریف طرح عمرانى
 ه ماده یک قانون برنامه و بودجه کشور، مصوب اسفند ما10بند در

:به شرح زیر تعریف شده است طرح عمرانى ، 1351سال 
منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصى است که براساس »

اه اجرایى یا اجتماعى که توسط دستگو اقتصادى مطالعات توجیهى فنى 
دن به تحقق بخشیمعین براى شود طى مدت معین و با اعتبار انجام مى

املگذارى ثابت شهاى برنامه عمرانى پنجساله به صورت سرمایههدف
را هاى غیرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجهزینه

هاى اجراى آن از محل اعتبارات هزینهقسمتى از گردد و تمام یا مى
العاتى و مطغیر انتفاعى انتفاعى و شود و به سه نوععمرانى تأمین مى

«.گرددتقسیم مى
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عمرانى انتفاعىطرح -1
«أمین تبردارى عالوه بر منظور طرحى است که در مدت معقولى پس از شروع بهره

ولت را نیز هاى جارى و استهالك سرمایه سود متناسبى به تبعیت از سیاست دهزینه
«.عاید نماید

.اشدفعالیت طرح، باید در جهت تحقق یک یا چند هدف برنامه عمرانى پنج ساله ب
.و اقتصادى استفنى، مالی  مبناى انتخاب طرح، انجام مطالعات توجیهى .     1
.شودمحصول طرح در بازار فروخته مى.     2
ذیر بودن توجیه پ)است افزون بر سودآورى اقتصادى که ضابطه توجیه اقتصادى .     3

، از گذارى بخش خصوصىطرح باید مانند سرمایه، ( پروژه از منظر منطقه و جامعه
.مند باشدسودآورى مالى نیز بهره

6



عمرانى غیر انتفاعىطرح -2

عملیاتواجتماعىرفاههاىبرنامهانجامبراىکهاستطرحىمنظور
دولتفوظایکلیهتسهیلجهتتأسیساتوساختماناحداثیاوزیربنایى

.باشدنمىدرآمدحصولآناصلىهدفوگرددمىاجرا

فعالیت طرح باید در جهت تحقق یک یا چند هدف برنامه عمرانى پن. جساله 1
.باشد

مبناى . تماعى انتخاب طرح، انجام مطالعات توجیهى فنى و اقتصادى و یا اج2
.است

هدف . .اصلى طرح کسب درآمد نیست3

در مواردى، محصول طرح فروخته مى. شود و در موارد دیگر، به طور 4
.گرددرایگان عرضه مى

ضابطه توجیه اقتصادى طرح، سودآورى اقتصادى آن و یا بر حسب م. ورد، 5
.اقتصادى آن استحداقل هزینه
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شود، بهوجوهى که براى اجراى طرحهاى عمرانى غیر انتفاعى پرداخت مى
قانون برنامه و بودجه مصوب 40است، اما با توجه به ماده صورت بالعوض 

ى ها، تأسیسات و اموالى که در اثر اجراى طرحکلیه ابنیه»، 1351اسفند سال 
و حفظ و آید متعلق به دولت استوجود مىعمرانى غیر انتفاعى و مطالعاتى به 

ه ابنیه و بردارى است کمسئول بهرهحراست آنها با دستگاه اجرایى و یا دستگاه 
موال ااستفاده از استفاده یا واگذارى حق . تأسیسات و اموال را در اختیار دارد
اموال بردارى از این نوع ابنیه و تأسیسات ومزبور و یا درآمدهاى ناشى از بهره

«.مشخص خواهد شدتوسط دولت 
 ف طرح ، در تعری«هاى جارى و استهالكعالوه بر تأمین هزینه»کاربرد عبارت

، «هالكهاى جارى و استتأمین هزینه»نشان دهنده آن است که عمرانى انتفاعى 
مرانى انتفاعى نیست، گو اینکه در تعریف طرح عطرحهاى عمرانى مختص به 

، به «هدف اصلى آن حصول درآمد نیست»عبارت غیر انتفاعى نیز، با انشاى 
لزوم الاقل براىدر صورت گونه طرحها، طور ضمنى پذیرفته است که این

 یا کاال)محصول ، بتوانند از محل فروش «هاى جارى و استهالكجبران هزینه»
.، درآمدى حاصل کنند(خدمت
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طرحهاى غیر انتفاعى با توجه به ماهیت
.شودآنها، به سه گروه تقسیم مى

.شودفروخته مىکه محصولشان عمرانى غیر انتفاعى طرحهاى 2-1
عمرانى غیرانتفاعى که محصولشان  فروخته طرحهاى 2-2

.شود، اما قابل تقویم به پول استنمى
یم به طرحهاى عمرانى غیرانتفاعى که محصولشان قابل تقو2-3

.پول نیست
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طرحهاى عمرانى غیر انتفاعى که . 2-1
.شودمحصولشان فروخته مى

ر شبیه شود، از هر نظگونه طرحها، به دلیل آن که محصولشان فروخته مىاین
ظار در طرحهاى عمرانى انتفاعى است، با این تفاوت که بازده مالى مورد انت

. مورد آنها، مشابه طرحهاى عمرانى انتفاعى نیست

افزون بر آن، ضابطه سنجش و گزینش آنها صرفا سودآورى اقتصادى
طرحهاى تأمین آب شرب و مانند آن، از جمله طرحهاى مورد . طرح است
.بحث است
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شان عمرانى غیرانتفاعى که محصولطرحهاى 2-2
.استپول تقویم به شود، اما قابل نمىفروخته 

 شود، از این رو، نوع طرحها، محصولشان به رایگان عرضه مىاین
آورى را محاسبه کرد؛ اما براى تعیین سودمالى آنها توان سودآورى نمى

ل تقویم مستقیم به پوطور غیر توان محصول طرح را به اقتصادى آنها، مى
.کرد

سازى، طرح پیشگیرى از سیل و مانند آن، از جملهطرح جاده
ضابطه انتخاب این نوع طرح، سودآورى . طرحهاى یاد شده است

.استاقتصادى 

11



عمرانى غیرانتفاعى که طرحهاى 2-3
.نیستقابل تقویم به پول محصولشان 

 س شود، اما بر عکنوع طرحها نیز، محصولشان به رایگان عرضه مىاین
قیم به توان محصول این طرحها را، حتى به طور غیر مست، نمىمورد پیشین

.  پول تقویم کرد
 و واگیردارابتدایى، طرح پیشگیرى از بیماریهاى طرح احداث مدارس

نوع ضابطه انتخاب این. گونه طرحهاستجمله اینموالیداز طرح کنترل 
هاى اقتصادى و یا حداقل و ثمربخشى هزینهنیاز اجتماعى طرحها، 

(.روش اثربخشی هزینه ها)است هاى اقتصادى هزینه
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مراحل تكامل طرح عمرانى

انجاممتوالىمراحلدرکهاستاىیکپارچهفرآیندعمرانىطرحتکامل
عمنابازبردارىبهرهیاوخدمت،یاکاالتولیدفکرپیدایشبا.شودمى

تکاملىدرونطرح،کلىهستهیافکرشناسایىباخالصه،طوربهومعین،
.شودمىآغازعمرانىطرح

بودنامیدبخشصورتدر،آنازپسومقدماتى،مطالعهآنپىدر
.شودمىانجامطرحتفصیلىتوجیهىمطالعهشده،یادمطالعه
اصالحورنظتجدیدیاوطرحشناختنمردودیاوپذیرفتنبارهدرتصمیم

.ردگیمىانجامعمرانىطرحتفصیلىتوجیهىمطالعهبراساسآن،
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شناسایى و توجیهیمطالعه 
 هزینهمرحله مطالعه شناسایى طرح، گردآورى اطالعات، مستلزم در

ى طرح شناسایى نکات کلاى نیست؛ زیرا منظور از این مطالعه، فقط عمده
.  نظر استمورد عمرانى

 ط آن است که با صرف وقت و هزینه اندك، اطالعات کلى و مهم مربوهدف
بوط طرح مرفراهم آید تا هر گاه با توجه به این اطالعات، طرح عمرانى به 

.قرار گیردو مطالعه مقدماتى مورد بررسى امید بخش به نظر آید، 
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مطالعه مقدماتى
است،نههزیپروبرزمانبسیارتفصیلىتوجیهىمطالعهآنکهدلیلبه

ىارزشیابومطالعهموردمقدماتىطوربهطرحآنازپیشداردترجیح
.گیردقرار

وایىشناسمرحلهبینواسطهمرحلهرا،مقدماتىمطالعهتوانمىاصلدر
.کردتلقىطرح،تفصیلىتوجیهىمطالعهمرحله

مطالعهدرکهاستآنتفصیلىتوجیهىمطالعهبامقدماتىمطالعهفرق
وورىگردآجزیىومفصلطوربهالزماطالعاتوآمارتفصیلى،توجیهى

گردد،مىاستفادهنیزمیدانىبررسیهاىازمنظوراینبهوشودمىتحلیل
درموجودکلىاطالعاتوآماراز،مقدماتىمطالعهدرکهآنحال

بهوشودمىاستفادهکتابهاونشریاتگزارشها،
در.دارد«اىهکتابخانودفترى»بررسیهاىجنبهبیشترمطالعهایناصطالح

هکشودمىبررسىمطالبىهماندرباره،مقدماتىمطالعهدرحال،عین
گیردمىقرارمالحظهموردتفصیلىتوجیهىمطالعهدر
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مطالعات توجیهى تفصیلى
و ى، مالهاى تحقق هدفهاى طرح، از نظر فنىدر این مطالعات، تمام گزینه ،

با گیرد و حاصل مطالعات، همراهاقتصادى، موردبررسى و تحلیل قرار مى
ه ، ارائ(روشمند)اى سنجیده و منظم و منطقى ، به شیوهاطالعات مربوط

.شودمى
 و یا سودآورى مالى و یا سودآورى اقتصادىبرحسب توان طرح را مىامتیاز

.  گیرى کرد، اندازههر دو

 ه کآمدهاى طرح را صرفا براساس سود، به همان گونه مالى، پىسودآورى
.  دهدگذارى خود انتظار دارد، نشان مىخصوصى از سرمایهبخش 

 اى را از نظر اقتصاد ملى و کشور و هدفهفایده طرح اقتصادى، سودآورى
.  کندتعیین مىهاى عمرانى پنجساله، تعیین شده در برنامه
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اتجایگاه مطالعات امکانسنجی در دوره حی
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 (پیش سرمایه گذاری)تهیه طرح

(امكان سنجی اولیه)مطالعات شناسایی و توجیهی -

(امكان سنجی نهایی)مطالعات و طراحی اولیه و توجیه طرح -

(سرمایه گذاری)طرح اجرای

طراحی تفصیلی و اجرایی-

تهیه و ساخت و عملیات اجرایی و نصب-

آماده سازی برای بهره برداری-

پایان و تحویل طرح-

مراحل ارزیابی پروژه



نظام فنی اجرایی طرحهای عمرانی و جایگاه مطالعات آبیاری تحت فشار

گروه توسعه روستایی-دانشگاه صنعتی اصفهان
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مدول های امكان سنجی پروژه
Demand Module( بازار)مدول تقاضا 

Technical Moduleمدول فنی 

Environmental Assessment Moduleمدول ارزیابی زیست محیطی 

Financial/Budget Module( تامین مالی)مدول مالی 

Economic Moduleمدول اقتصادی 

 Social Appraisal or Distributive(تحلیل آثار توزیعی و نیازهای پایه)مدول ارزیابی اجتماعی 
and Basic Needs Analysis
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(نیاز)مدول تقاضا 

انى بخش نخست، گزارش مطالعه توجیهى تفصیلى تمام طرحهاى عمر
دمت یا خ)را بررسى نیاز و یا تقاضاى محصول ( غیر انتفاعىانتفاعى و )

.دهدموردنظر، تشکیل مى( کاال

گروه توسعه روستایی-دانشگاه صنعتی اصفهان
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تقاضابررسى نیاز یا 

تحلیل نیاز یا تقاضاى گذشته و کنونى محصول.
 نیاز یا تقاضاى آینده محصولبراورد.
 بى اطمینانى به براوردهاى آینده و چگونگى رفع آنمسأله.
 هدف تولیدى طرح عمرانىتعیین.
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محصولى نیاز یا تقاضاى گذشته و کنونتحلیل 

عات کمّى براى تحلیل تقاضاى گذشته و کنونى محصول، باید آمار و اطال
در این . محصول مورد نظر، گردآورى کرددرباره بازار و کیفى را 

:آید مرحله دو پرسش پیش مى
شود ؟بندى مىآمار و اطالعات مورد نیاز چگونه طبقه-

توان به دست آورد ؟این آمار وارقام را از کجا مى-
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قیمتنحوه جمع آوری اطالعات 

 گرددآورى جمعبا مقدار نیز سرى زمانى قیمتهاى متناظر.
 عنى ی)از قیمت محصول صادراتى در محل تحویل به خریدار استفاده

(قیمت فوب
 یمت به ق)وارداتى استفاده از قیمت سیف قیمت محصوالت استفاده از

،(اضافه بیمه و به اضافه هزینه حمل
.طى دوره مورد مطالعه

 از قیمتهاى عمده فروشى طى دوره مورد مطالعهاستفاده.
 از قیمتهاى خرده فروشى طى دوره مورد مطالعهاستفاده.
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یندهگوناگون براورد تقاضاى آروشهاى 

.روندتعیین 1-2-1
.از ضریبهاى فنىاستفاده 1-2-2
.المللىهاى بینمقایسه 1-2-3
.صادرات و یا جانشینى وارداتامکان 1-2-4
.اقتصاد سنجىروشهاى 1-2-5
.از بررسیهاى بودجه خانواراستفاده 1-2-6
.بینى بدون در دست داشتن اطالعات آمارىپیش1-2-7
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تقاضاى آینده، بدون در دست براورد 
داشتن اطالعات آمارى
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ملىهاى توسعه مالحظه هدفهاى برنامه
به در بسیارى از کشورهاى در حال توسعه، ظرفیت طرحهاى عمرانى

ته بیش از تقاضاى موجود در نظر گرفبه ناچار دالیل فنى معموالً 
فهاى از هد، آگاهى بنابراین، طبیعى است که در این شرایط. شودمى

. دولت ارزشمندتر از تحلیل و بررسى وضع بازار است

هاى توان هدفهاى اعالم شده دولت در برنامهدر برخى موارد، مى
قرار ( کاال یا خدمت)یا تقاضاى محصول براورد نیاز عمرانى را مبناى 

خواهد هاى متفاوت نبراساس شیوهداد و دیگر نیازى به تحلیل بازار 
مت خددر این شرایط، عالقه دولت به این که مردم از محصول یا .بود

واگیردار مانند کاالى بهداشتى و خدمات پیشگیرى از بیماریهاىخاصى 
.و تعیین کننده خواهدبودعامل فائق مند شوند، بهره
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ا آنبى اطمینانى و چگونگى برخورد ب-3

 ى، بردارى کننده از طرح انتفاعى عمرانبهرهنهایى مؤسسه هدف
ول فروش محص. شودباره مطمئن تحصیل سود است و باید در این 

باید درواقع یگانه راه ایجاد درآمد است و با استفاده از آن، 
ه هاى تولید جبران شود و یک بازده معقول مطمئن نیز بهزینه

وط گذارى مربصورت، سرمایهغیر این صورت سود حاصل شود؛ در 
ت آن اسپس به این ترتیب، پرسش طرح شده . ناموجه خواهد بود

ابل توجیه ترین شرایط آیا طرح عمرانى انتفاعى قکه تحت بدبینانه
هست یا خیر ؟ 
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هدفگزینش -4

اضا، وضع پس از گردآورى و تحلیل عوامل کمّى و کیفى موثر بر نیاز یا تق
آینده شود، و روند تقاضاىمورد نظر ارزیابى مىکنونى محصول تقاضاى 

.گرددمىنیاز، تعیین و مشخصتقاضا یا آن با عنایت به شرایط حاکم بر 
 عه قرار براین تقاضا، مورد مطال« رویدادها»گام بعدى، آن است که تاثیر

. گیرد و اهداف مختلف طرح انتخاب شود
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مدول فنی

عدى پس از بررسى نیاز یا بازار و تعیین هدف تولیدى طرح عمرانى، مساله ب
نیاز و و تسهیالت مورد( کاال یا خدمت)شیوه تولید محصول و بررسى مطالعه 

.استبه طرح تمام مسایل فنى مربوط 

به اوضاع هاى مختلف تولید با عنایتهدف مطالعه فنى، دقیقا آن است که گزینه
نها هاى آینده، مورد بررسى قرار گیرد و از میان آبینىو پیشاحوال موجود و 

. انتخاب شودترین گزینه مطلوب

گویى هاى مختلف موجود براى پاسخهاى مختلف فنى به طور کلى راه حلگزینه
ها ر راه حل، به ترتیبى است که با گزینش یکى از آنها کاربرد ساییک نیازبه 

.منتفى شود
ر فنى، با هاى یاد شده با یکدیگر ناسازگارند؛ زیرا از نظ، گزینهبنا به تعریف

.ار دادها را مورد استفاده قرگزینهتوان سایر گزینش یکى از آنها دیگر نمى



مدول فنی
هاى مختلف روش تولیدگزینه
گزینش ماشین آالت مورد نیاز
تعیین تجهیزات و تأسیسات و ملزومات
براورد نیروى کار مورد نیاز
 عادى یک سالدر مقدار تولید متعارف )طرح تعیین ظرفیت

(بردارىبهره
 طرحگزینش محل اجراى
زمان بندى اجراى طرح
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مدول ارزیابی زیست محیطی
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مدول مالی
شود و ، تحلیل مالی میسر می...(تقاضا، فنی و )از ترکیب مدول های قبلی  

.پروفیل گردش وجوه نقد پروژه پیش بینی می گردد
:این مدول به دو پرسش اساسی پاسخ می دهد

خرج )به صرفه است ( خصوصی)آیا پروژه از منظر سوداوری فردی -1
(.پروژه با دخل آن می خواند

.و چگونه تامین می شود( اشخاص، سازمان)خرج پروژه را چه کسی -2
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مدول اقتصادی

 ورد م( سرمایه گذار، متقاضی)در ارزیابی مالی سوداوری پروژه از منظر فردی
پروژه بررسی قرار می گیرد ولی در مدول اقتصادی منافع و هزینه های انتظاری

.از منظر جامعه، منطقه و کشور بررسی می شود
شود آثار جانبی منفی غیر بازاری  پروژه در ارزیابی مالی در نظر گرفته نمی

.ولی در ارزیابی اقتصادی لحاظ می شود
 (  تماعینرخ تنزیل اج)در ارزیابی اقتصادی هزینه فرصت سرمایه از منظر جامعه

.مد نظر قرار می گیرد
تفاوت بین ارزش مالی و اقتصادی متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد.
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مدول تحلیل آثار توزیعی و نیازهای پایه

عان و نحوه توزیع منافع و هزینه های بازاری و غیربازاری  پروژه بین ذینف
بهره برداران چگونه است؟

حمل منافع پروژه را چه کسانی می برند و هزینه ها و ضررها را چه کسانی مت
می شوند؟

آیا پروژه بر تامین نیازهای پایه کشور تاثیر گذار است؟
ایا پروژه فقرزدایی می کند؟
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