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):):فلسفھ برنامھ ریزيفلسفھ برنامھ ریزي((سوال اساسي مطرح سوال اساسي مطرح 
چرا برنامھ ریزي الزم است؟چرا برنامھ ریزي الزم است؟

مبانی برنامه ریزي



برنامھ ریزی یعنی ساختن آینده سازمان و تا برنامھ ریزی یعنی ساختن آینده سازمان و تا 
آن جایی کھ می توانیم آینده را کنترل کنیم و آن جایی کھ می توانیم آینده را کنترل کنیم و 

..نباید آن را پیش بینی کنیمنباید آن را پیش بینی کنیم
راسل آکوف راسل آکوف 

مبانی برنامه ریزي



چرا برنامھ ریزيچرا برنامھ ریزي
چاره اندیشی در مورد آیندهچاره اندیشی در مورد آینده--
با ارزیابی جاری آینده را پیش بینی کردبا ارزیابی جاری آینده را پیش بینی کرد--
خلق آینده خلق آینده --

مبانی برنامه ریزي



برنامھ ریزی ھمھ چیز است و برنامھ ریزی ھیچ  
.چیز نیست

ایا این گفتھ درست است؟

مبانی برنامه ریزي



:آینده قابل پیش بینی نیست و موقیت برنامھ ریزی در
دقت

علمی بودن و فنی بودن آن
ھمچنین بھ زمینھ ھای اجتماعی، سیاسی،اقتصادی،  

فرھنگی کھ برنامھ ریزی در آن قصد شکل گیری دارد
بھ رویداد ھای غیرقابل کنترل وابستھ است

مبانی برنامه ریزي



برنامه ریزي تنها فعالیتی که برونداد آن احتماال کمکی 
براي توسعه باشد نیست، بلکه

توسعه در درون آن شکل می گیردفعالیتی است که 

مبانی برنامه ریزي



در گذشته برنامه ریزي وسیله اي ساده اي بود که افراد، 
.خانواده ها و گروهها از آن استفاده می کردند

امروزه با وسیع تر شدن سازمان ها برنامه ریزي یکی از  
.  درآمد تدابیر رهبري و ابزار مدیریت

مبانی برنامه ریزي



.دیدگاه اینکلس از میل انسان به پیشرفت

:جوامع نوین داراي نظرهاي خاص مشترك هستند

وقت شناسی

توجه به برنامه ریزي

سازمان دهی و کارایی

آمادگی پذیرش اندیشه ها نو

آمادگی براي اظهار عقیده

عالقه مندي و توجه مردم به حال، آینده و گذشته

ایمان به دانش و فناوري  

ایمان به عدالت اجتماعی

مبانی برنامه ریزي



تمام این نظرهاي خاص مشترك در یک چیز خالصه می  
اهمیت زمان: شود

مبانی برنامه ریزي



:با سنت پرستی ) عالقھ و توجھ با سنت ھا(تفاوت سنت 

سنت پرستی با ابداع معارضھ دارد و با پیشرفت و برنامھ 
.ریزی مخالفت میکند

مدام در معرض تجدید نظر و اصالح است و مانعی : سنت
.برای توسعھ محسوب نمی شود

سنت عملي تكراري، قابل تكرار و تكرار شونده است كھ براي 
ھر بار تكرار آن نیاز بھ بارگذاري فكري ندارد 

مبانی برنامه ریزي



برخی دانشمندان عقیده دارند وجود برخی از طرز فکر ھا از 
:موجبات توسعھ می باشد

وجود نیاز بھ کامیابی              خوب انجام دادن کارھا 
)کاراتر و با نتیجھ بھتر(

Need for achievement 

مبانی برنامه ریزي



: : تعاریف برنامھ ریزیتعاریف برنامھ ریزی
بکاربردن و تمرین ھوش و ذکاوت در مقابلھ با حقایق و اوضاع بکاربردن و تمرین ھوش و ذکاوت در مقابلھ با حقایق و اوضاع --

موجود و پیدا نمودن راھی برای حل مشکالتموجود و پیدا نمودن راھی برای حل مشکالت
یک رشتھ اقدامات و تصمیم ھا کھ در مسیر نیل بھ اھداف عملیاتی یک رشتھ اقدامات و تصمیم ھا کھ در مسیر نیل بھ اھداف عملیاتی   

..سازمان انجام می شودسازمان انجام می شود
فعالیتی کھ جامعھ کوشش می کند بوسیلھ آن بتواند کنترل داشتھ باشد فعالیتی کھ جامعھ کوشش می کند بوسیلھ آن بتواند کنترل داشتھ باشد 

..و آینده اش را بر پایھ دلیل و برھان پی ریزی نمایدو آینده اش را بر پایھ دلیل و برھان پی ریزی نماید

مبانی برنامه ریزي



::نظریھ تصمیمنظریھ تصمیم
وضع موجودوضع موجود--
))ھدفھدف((وضع مطلوب وضع مطلوب --
برنامھ جھت دستیابي بھ اھدافبرنامھ جھت دستیابي بھ اھداف--
))ارزیابي و کنترلارزیابي و کنترل((بازخورد بازخورد --

::تعریف برنامھ ریزيتعریف برنامھ ریزي
عملیات منظم، سیستماتیک و عملیات منظم، سیستماتیک و برنامھ ریزي عبارت از یک سلسلھ  برنامھ ریزي عبارت از یک سلسلھ  

معین و معین و   اھدافاھدافبوده کھ بھ منظور دستیابي بھ یکسري بوده کھ بھ منظور دستیابي بھ یکسري   مرتبط با یکدیگرمرتبط با یکدیگر
انجام انجام   مدت معینمدت معینبراي یک براي یک   نھاد، سازمان و یا دولتنھاد، سازمان و یا دولتمشخص توسط یک مشخص توسط یک 

..مي گیردمي گیرد

مبانی برنامه ریزي



فواید برنامھ ریزی فواید برنامھ ریزی 

تھیھ مسیر منطقی و مشخص در زمان حال برای فعالیت ھای آینده-1
ھماھنگ کردن فعالیت ھای مختلف آینده سازمان-2
تھیھ استانداردھای مناسب برای اجرای کنترل -3
آماده ساختن سازمان برای مقابلھ و مواجھھ با تغییرات و دگرگونی -4

ھای غیرقابل پیش بینی 
آگاھی از احتیاجات و نیازمندی ھای مشتریان -5
پی ریزی سیستم اطالعات مدیریت بھ منظور اینکھ اشخاصی  کھ -6

فعالیت ھای آینده سازمان بھ نحوی سروکار دارند، در جریان امور قرار 
.بگیرند

سھامداران،کارمندان، (پیش بینی نیازمندی ھای گروه ھای ذی نفع -7
)و مشتریان

مبانی برنامه ریزي



فواید برنامھ ریزی فواید برنامھ ریزی 

تعیین و مشخص کردن نقص سازمان در محیط متغیر و دگرگون -8
شونده

روشن کردن مسئولیت ھایی کھ در آینده بھ عھده مدیران اجرایی و -9
.سرپرستان گذارده خواھد شد

مبانی برنامه ریزي



تعریف برنامه ریزي  

و ) آنچه باید انجام بگیرد( ریزي به اهداف برنامه

مربوط ) چگونه باید به هدف رسید(نیز به ابزار 

.شودمی

مبانی برنامه ریزي در مدیریت



  هاي غیر مطمئنریزي در محیطبرنامه

تغییرات تکنولوژي، اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و قانونی  

محیطی که مدیران با آن روبرو هستند  . همیشه وجود دارند

.تأثیر بسیاري بر بقاي سازمان دارد

:ریزي بپردازندمدیران به چند دلیل باید به برنامه

تعیین مسیر؛
کاهش تأثیر تغییرات؛ 

به حد اقل رساندن ضایعات و اضافات؛ 

.ایجاد استاندارد هایی براي تسهیل کنترل 

مبانی برنامه ریزي در مدیریت



مبانی برنامه ریزي در مدیریت

)برنامه ریزي رسمی(دالیل برنامه ریزي 

به دلیل تغییرات محیط

مدیران به 

برنامه ریزي 

:می پردازند تا

مسیر را 

تعیین کنند

استانداردهایی را  

براي تسهیل کنترل  

به وجود آورند

تاثیر تغییرات 

را کاهش  

دهند

ضایعات و اضافات  

را کاهش دهند



تغییرات سازمانی

دوره زمانی

تغییرات محیط سازمان

چارچوب مفاهیم در تحلیل و برنامه ریزي راهبردي  

سازمان ها

محیط موجود سازمان

سازمان موجود

محیط آینده سازمان

سازمان آینده

زمان فعلی زمان آینده 24



برنامه ریزي و کنترل

  دارند یکدیگر با نزدیکی بسیار رابطه کنترل و ریزي برنامه
 بدون را ریزي برنامه سیستم دانشمندان از بسیاري بطوریکه

  وجود بدون که کنند می عنوان و دانسته معنی بی کنترل
  ظرفیت باالترین به تواند نمی سیستمی هیچ کنترل و نظارت

.برسد خود

:کنترل و نظارت تعریف

 اهداف با شده انجام عملیات تطبیق باعث که است فعالیتی
 اهداف تواند می مستمر نظارت دیگر، عبارت به .شود می برنامه
.نماید می حفظ انحراف از را نظر مورد



برنامه ریزي با سازمان هایی که فقط می خواهند پروژه هاي فعلی خود را به آینده 

:براي مثال. منتقل کنند رابطه بسیار کمی دارد

درصد از میران فروش خود را افزایش دهد و به این منظور  1شرکتی می خواهد 

این فعالیت را نمی توان برنامه ریزي  . تعدادي کارمند یا کارگر استخدام می نماید

:زیرا برنامه ریزي. تلقی کرد

گسترده تر 

جهت نیل به هدف مطلوب سازمان ترکیب سازمان و وظایف آن تغییر یابد

ایجاد محصول جدید 

مبانی برنامه ریزي



انتقادات وارد بر برنامه ریزي رسمی چیست؟

با فرض  ( برنامه ریزي ممکن است انعطاف ناپذیري به وجود آورد؛ 
ثابت بودن محیط 

ریزي کرد؛  هاي در حال تغییر برنامهنمیتوان براي محیط 

تواند جایگزین خالقیت و درك مستقیم  ریزي رسمی نمیبرنامه 

باشد؛

کند نه به  ریزي توجه مدیران را به رقابت امروزي جلب میبرنامه 

بقاي فردا؛

بخشد که ممکن است  ریزي رسمی موفقیتی را تحکیم میبرنامه 

)ایجاد حس اطمینان بیشتر به برنامه. ( منجر به شکست شود

مبانی برنامه ریزي در مدیریت



برنامه ریزي و توسعه 

بر اساس . مفهوم عام توسعه در معناي توسعه اقتصادي بکار می رفت 1960تا اوایل دهه 

...افزایش تولید ملی، درامد ملی و: شاخص هاي کمی مانند

مفاهیمی چون کیفیت زندگی،رفاه : بعد از آن مفاهیم برنامه ریزي در توسعه راه یافت 

اجتماعی،

سازمان جهانی بهداشت از الگوي جدید براي توسعه حمایت می کند که فراتر از توسعه 

”توسعه پایدار“ اقتصادي است 

رفع نیازهاي نسل : توسعه پایدار چنین تعریف شد» کنفرانس زمین«در  1992در سال 

.حاضر بدون مصالحه با نسل هاي آینده در باره نیازهاي آن ها

توسعه پایدار «: کمیسیون جهانی محیط زیست، توسعه پایدار را این گونه تعریف کرد

فرایند تغییري است در استفاده از منابع، هدایت سرمایه گذاري ها، سمت گیري توسعه 

».تکنولوژي و تغییري نهادي است که با نیازهاي حال و آینده سازگار باشد

مبانی برنامه ریزي



برنامه ریزي و توسعه 
دولت ها براي دستیابی به اهداف توسعه پایدار برنامه هاي رشد و توسعه اقتصادي، 

.اجتماعی و فرهنگی خود را در قالب برنامه هاي ادواري تعریف و پی ریزي می کنند

.در سازمان ها برنامه ریزي یکی از وظایف مدیر است

هرچه محیطی که مدیران با آن سرو کار دارند دارند بزرگتر و پیچیده تر باشد 

.ضرورت برنامه ریزي آشکار تر می شود

.  واضح است که هیچ برنامه ریزي با واقعیت تطبیق کامل را نخواهد داشت

زیرا که تغییرات توسعه بسیار سریع است  

مبانی برنامه ریزي



برنامه ریزي و آینده نگري

:  براي پویابرنامه ریزي ابزاري است  

تعیین هدف هاي اینده

رشد و توسعه و رسیدن به هدف

آماده ساختن یک جامعه، سازمان جهت مواجه شدن با آینده متغیر

رهبري کارکنان،پرورش و تجهیز آنها براي انجام وظایف و توسعه

ایجاد تغییرات و تحوالت مطلوب در فرآیند ها و روش هاي عملیاتی و ترکیب منابع  

یک جامعه یا سازمان

مبانی برنامه ریزي



آینده نگري و برنامه ریزي

Forecasting 

برنامه ریزي دراز  مرحله پیش درامدآینده نگري 
.مدت محسوب می شود

در آینده نگري با تعیین، شناخت ها، فرضیه ها و  
متغیرهاي دراز مدت رشد و توسعه، شالوده و اساس برنامه 

.  ریزي فراهم می گردد

مبانی برنامه ریزي در مدیریت



آینده نگري و برنامه ریزي

Forecasting

Planning is the attempt to create the future by 
building a path that leads to the future you desire.

Forecasting is attempting to predict the future 

through empirical means.

مبانی برنامه ریزي در مدیریت



آینده نگري و برنامه ریزي

Forecasting

An important, albeit often ignored aspect of 
forecasting, is the relationship it holds with planning. 
Forecasting can be described as predicting what the 
future will look like, whereas planning predicts what 
the future should look like.

مبانی برنامه ریزي در مدیریت



رابطه آینده نگري و برنامه ریزي

میزان 

اطمینان

به آینده نگري 

و برنامه ریزي 

میزان اطمینان به کاربرد 

)aعناصر آینده نگري  )

امکان تعیین برنامه ریزي 

)bتوسعه  )

مدت زمان آینده نگري

t0 t1 t4 tn



آینده نگري انجام شده و با افزایش طول  t0در نقطه زمان 

.  زمان، میزان اعتبار عناصر پیش بینی شده کاهش پیدا می کند

a)منحنی (

در مقابل با یک استراتژي انعطاف پذیر در یک سیستم بهینه 

b)منحنی (امکان دقیق تر برنامه ریزي فراهم می شود 

مبانی برنامه ریزي در مدیریت



مارتاگال آینده را به صورت یک مخروط احتماالت به  

زمان حال و استنباط از آینده .تصویر می کشد

آینده بسیار محتمل 

سایر احتماالت آینده 

آینده آشفته 

آینده مطلوب 



هرچه از زمان حال دورتر شویم تنوع در احتماالت آینده  

.بیشتر خواهد بود

).اینده محتمل(برخی رویداد ها محتمل هستند 

)آشفتگی(برخی رویداد ها نامحتمل هستند 

برخی خوشایند و برخی نا خوشایند

مخروط احتماالت



هیچکس قادر به پیش گویی دقیق تغییرات : ادوارد گرین 

.احتمالی آینده نیست

چرا پس برنامه ریزي می کنیم؟

زیرا با اندیشه درباره آینده و حدس رویداد هایی که احتماال 

در آینده پیش خواهد آمد، هشیار شده و خواهیم توانست خود 

.را براي مقابله با آنها آماده سازیم



ریزيبرنامه

. برنامه ریزي در واقع نوعی تصمیم گرفتن است

برنامه ریزان به عنوان تحلیل گر و اینده نگر، اهداف و  : تصمیم سازي

راه هاي وصول به آنها را تعیین می کنند و مدیران مسئولیت انتخاب  

).تصمیم گیري(نهایی و اجراي آنها را به عهده دارند 

به بیان . انتخاب یک راهکار از میان دو یا چند راهکار: تصمیم گیري

این متغیرها . است ارزش ها کمی یا کیفی متغیر هادیگر انتخاب 

.می نامیم کنترل شدهیا منتغیر  تصمیممتغیرهاي 



نظریه ها و انواع برنامه ریزي  

:نظریه

مجموعه اي سازمان یافته از مقوالت، اصول، گرازه ها که براي شناخت  

و توضیح عرصه اي معین از واقعیت و یاتغییر و اصالح ان به کار می  

.ورد

کوششی است در راه تهیه مجموعه اي منظم ، بهم : نظریه اجتماعی

پیوسته و معنی دار، متشکل از گزاره ها، پیش فرض ها و اصولی که در 

.راه تبین امور اجتماعی بطور علمی پدید می آید



:انواع نظریه

.  به توضیح و تبیین سیستم هاي اجتماعی می پردازد: نظریه تبیینی

علوم (بیشتر با شناخت عینی واقعیت ). بررسی جنبه تئوري و نظري(

.سر و کار دارد) نظري

در جستجوي راه ها و وسایلی هستند که به  ):هنجاري(نظریه تغییر

.  نظارت ، ایجاد اصالح و تغییر در سیستم اجتماعی مربوط می شود

مهندسی . مانند مدیریت . بیشتر با علوم کاربردي سرو کار دارد

اجتماعی



سوال؟ برنامه ریزي بهداشت کدامیک از نظریه ها را  

.در بر می گیرد



برنامه ریزي بهداشت

.  برنامه ریزي بهداشت دانش نظري محض یا یک دانش کاربردي نیست

.بلکه هم با شناخت نظري و هم با تغییر و اصالح علمی سرو کار دارد



:هدف هاي کوتاه مدت

تا یک سال را می پوشاند

سال 5تا  1: هدف هاي میان مدت

سال 5بیش از : بلند مدت

.برنامه ریزي به صراحت هر سه مقصد را در پیش می گیرد

انواع برنامه ریزي از لحاظ هدف



:برنامه ریزي عملیاتی

انتخاب وسیله براي رسیدن به هدف هاي کوتاه مدت که یا از پیش  
تعیین شده ، یا توسط مقام باالتر تحمیل شده یا به صورت قرار دادي 

پذیرفته شده

این برنامه ریزي کوتاه مدت است

درگیر برنامه ) علی رغم نگرش منفی نسبت به برنامه ریزي(غیرفعاالن 
.  هدف آنها حفظ وضع موجود است.ریزي عملیاتی هستند

انواع برنامه ریزي از لحاظ هدف



:برنامه ریزي تاکنیکی

انتخاب وسیله و هدف هاي کوتاه مدت  براي رسیدن به هدف هاي  
میان مدت که یا از پیش تعیین شده ، یا توسط مقام باالتر تحمیل 

شده یا به صورت قرار دادي پذیرفته شده

آنها باید حالت قبلی  . واکنشگران درگیر برنامه ریزي تاکنیکی  هستند
و همچنین وسیله ) هدف کوتاه مدت( که می خواهند به آن بازگردند 

.رسیدن به آن را انتخاب کنند

انواع برنامه ریزي از لحاظ هدف



:برنامه ریزي استراتژیک

انتخاب وسیله ها و هدف هاي کوتاه مدت و میان مدت براي رسیدن   
به هدف هاي کوتاه مدت که یا از پیش تعیین شده ، یا توسط مقام 

باالتر تحمیل شده یا به صورت قرار دادي پذیرفته شده

.این برنامه ریزي بلند مدت است

و دور اندیش تر از . فعاالن درگیر برنامه ریزي استراتژیک هستند
.ارتجاعیون یا غیرفعاالنند

انواع برنامه ریزي از لحاظ هدف



:برنامه ریزي هنجاري

مستلزم انتخاب وسیله ها و هدف هاي کوتاه مدت و میان مدت و بلند 
.مدت است

این برنامه ریزي بطور نامحدودي ادامه می یابد و افق مشخصی ندارد

انواع برنامه ریزي از لحاظ هدف



برنامه ریزي عملیاتی به سیستم هاي فرعی کوچک سازمان نظر داردو  
.جداگانه به آنها می پردازد

برنامه ریزي تاکنیکی تعامل میان سیستم ها فرعی و ارتباط متقابل 
.آنها با سازمان سر و کار دارد

برنامه ریزي استراتژیک نه تنها روابط درونی بلکه روابط میان سازمان و  
.محیطی که با ان در ارتباط مستقیم است و ان را در برمیگیرد

.  برنامه ریزي هنجاري روابط بین سازمانی محیط زمینه سرو کار دارد
انتخاب وسیله ها و هدف هاي کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت  

.است

انواع برنامه ریزي از لحاظ هدف



.برنامه ریزي فعالیتی است که منجر به تهیه برنامه شود

: سه مرحله اصلی برنامه ریزي 

)برنامه ریزي(تهیه و تنظیم برنامه . 1

اجراي برنامه. 2

ارزشیابی برنامه اجرا شده. 3

هر مرحله از برنامه ریزي خود نیاز به برنامه ریزي دارد که به آن برنامه  
planningریزي برنامه ریزي گویند  of planning

انواع برنامه ریزي از لحاظ مراحل اجرایی



)برنامه ریزي(تهیه و تنظیم برنامه . 1

آرمان ها، اهداف میان مدت، کوتاه مدت، الویت بندي اهداف، زمان  
.  بندي اهداف تعیین می گردد

به این سواالت پاسخ می دهد که چه کسانی، چگونه،  با چه منابعی  
در چه زمانی اهداف برنامه ریزي تعیین می کنند؟   ) اطالعاتی ، مالی(

انواع برنامه ریزي از لحاظ مراحل اجرایی



:برنامه ریزي اجرا. 2

فرایند ها ، فراگردها ، فعالیت ها ، پروژه ها ،ابزار و وسایل و مدل ها 
.باید مشخص شوند

به این سواالت پاسخ می دهد که چه کسانی، چگونه،  با چه منابعی در  
چه بازه زمانی  روش ها و شیوه هاي پیاده سازه برنامه را تعیین می  

کنند؟   

انواع برنامه ریزي از لحاظ مراحل اجرایی



:برنامه ریزي ارزشیابی. 2

چگونگی اندازه گیري و سنجش شاخص هاي نیل به اهداف، مقایسه با 
.شاخص ها و قضاوت باید مشخص گردد

ابزار و شاخص (به این سواالت پاسخ می دهد که چه کسانی، چگونه 
برنامه ریزي را ارزشیابی و کنترل خواهند نمود؟  ) ها، روش ها

انواع برنامه ریزي از لحاظ مراحل اجرایی



فرایند برنامه ریزي ، اجرا و ارزشیابی

برنامه ریزي

ارزشیابیاجرا



مراحل برنامه ریزي برنامه ریزي 

مرحله برنامه ریزي برنامه ریزي 

مرحله برنامه ریزي اجرا

مرحله برنامه ریزي ارزشیابی

تنظیم برنامه

اجرا

پایش و کنترل



برنامه ریزي بهداشت و درمان در چارچوب مفاهیم و اصول کلی برنامه  

ریزي قرار دارد

هدف نهایی برنامه ریزي بهداشت و درمان ارتقاء سالمت و افزایش   

کیفیت زندگی است  

نقش برنامه ریزي در بخش بهداشت و درمان مشارکت در تخصیص  

بهینه منابع کمیاب به منظور حصول خدمات بهداشتی درمانی به صورت  

سودمند عادالنه ایمن و بهنگام

برنامه ریزي بهداشت و درمان



کاربردي و یک دانش  - برنامه ریزي بهداشت و درمان یک رشته علمی 

میان رشته اي است 

این رشته با گرایش ها و متغیر هاي اجتماعی ، اقتصادي، زیستی ،  

فرهنگی و جمعیت شناسی، اپیدیمولوژیک سر و کار دارد

مهمترین رشته هایی که با برنامه ریزي بهداشت و درمان مرتبط   

هستند

مدیریت 

اقتصاد و روش هاي مقداري

اپیدمیولوژي  

بودجه بندي-جامعه شناسی -روش پژوهش در سیستم هاي بهداشتی

ارتباط برنامه ریزي بهداشت و درمان با  

سایر رشته ها 



عبارتند از فرایند تعیین مسائل بهداشت جامعه، تشخیص نیاز ها، منابع و   

طرح اهداف واقعی عملی بر اساس اولویت ها، تنظیم اعمال اداري براي  

رسیدن به آن اهداف که خود جزئی از برنامه ریزي عمرانی را براي توسعه 

.اقتصادي و اجتماعی تشکیل می دهد

مفهوم برنامه ریزي بهداشت ملی



مفهوم برنامه ریزي از  فرایند اندیشیدنی، سیستماتیک و عینی به مفهوم  

.سازماندهی منابع و جهت دهی اطالعات تغییر پیدا کرده است

در واقع برنامه ریزي چگونگی حداکثر استفاده از منابع و امکانات محدود را با توجه 

.به الویت ها مشخص می نماید

برنامه ریزي فرایندي پویا است و حرکتی متعالی و پایان ناپذیر 

ساخت و عملکرد سازمان برنامه ریزي باید بر اساس ویژگی هاي ملی و محلی 

.هماهنگ شود

برنامه ریزي بهداشت و درمان در سطح ملی یا استانی مانند هر برنامه ریزي داراي 

سه مرحله اصلی تهیه و تنظیم برنامه، اجرا و ارزشیابی است و هر مرحله شامل چند 

.مرحله فرعی است

مراحل فرایند برنامه ریزي بهداشت ملی



تهیه و تنظیم برنامه: مرحله اول 

:برنامه ریزي برنامه : گام اول

چه کسانی با چه توانی و چگونه در برنامه ریزي مشارکت خواهند داشت؟

،  )دولت(در ابتداي برنامه ریزي دستگاه تصمیم گیرنده باید نمایندگان نهاد سیاسی 

تعادل این سه گروه بسیار .نمایندگان مردم و متخصصین بهداشت حضور داشته باشند

مهم است

تناسب فعالیت هاي بهداشتی با خواست ها و تمایالت توده مردم

. باید خط مشی اساسی برنامه به سوي متخصصین حرفه اي بهداشت سنگینی نماید

به دلیل مالحظات اقتصادي نیازمند استفاده از متخصصین اقتصاد، مدیریت و علوم  

.اجتماعی ضروري است

مراحل فرایند برنامه ریزي بهداشت ملی



واحد برنامه ریزي هرگز نباید خود را با مسائل اجرایی درگیر نماید ولی ضرورتا باید   

.همکاري نزدیکی با آن داشته باشد

مجهز ) آموزش (درصورتیکه متصدیان واحد برنامه ریزي به بروزسانی اطالعات خود  

شوند کیفیت برنامه ریزي رافزایش می یابد

:تعیین سیاست ها و هدف هاي کلی: گام دوم

برنامه ریزي در چه مسیري است و به چه چیزي دست خواهد یافت؟

سیاست ها و هدف هاي برنامه ریزي باید بر اساس خط مشی سیاسی عمومی کشور 

.تعیین شود

عدم دخالت تمایالت شخصی در امر برنامه ریزي

توجه به مناطق محروم و تحول در افکار عمومی جامعه 

انطباق کامل هدف هاي برنامه ریزي با سیاست گروههاي سیاسی مسئول برنامه 

ریزي 

مراحل فرایند برنامه ریزي بهداشت ملی



در ابتداي برنامه نیازمند تشریح روشن اهداف هستیم  

کاهش محرومیت زدایی در استان هاي محروم کشور: سیاست کلی: مثال

اجتماعی استان هاي محروم–توسعه اقتصادي : هدف کلی

ارتقاء سالمت مردم استان هاي محروم: هدف کلی بخش بهداشت

:گردآوري اطالعات : گام سوم

چه داده هایی و چگونه باید گردآوري شود؟

گروه هاي برنامه ریزي به عنوان یه واحد آماري اطالعات الزم را در اختیار تصمیم 

.گیرندگان قرار می دهند

مدت زمانی که هر واحد برنامه ریز باید براي جمع آوري اطالعات اختصاص دهد به 

.  چگونگی وضعیت سازمان هاي آماري موجود در سطح شکور بستگی دارد

مراحل فرایند برنامه ریزي بهداشت ملی



در صورتی که اطالعات در دسترس براي اقدام به برنامه ریزي کفایت نکند واحد   

برنامه ریز باید راسا به بررسی هایی جهت جمع آوري اطالعات بپردازد 

برنامه ریزي خوب منجر به انتخاب خوب از میان اطالعات مفید و ضروري می شود

سازمان هاي آماري اطالعات را بسیار آشفته و درهم تهیه می کنند 

لذا اطالعات زائد و بی ارتباط حذف شود در غیر اینصورت اطالعات جمع آوري شده 

.قابل اعتماد نیستند

)  دموگرافیک(در برنامه ریزي بهداشتی کار با جمع آموري اطالعات جمعیت شناسی 

.شروع می شود

) بروز، شیوع مشکالت بهداشتی(سپس اطالعات اپیدمیولوژیک 

اطالعات جمع آوري شده از بیمارستان ها و سایر موسسات مشابه به علت انتخابی 

.  بودن ارزش چندانی ندارد

مراحل فرایند برنامه ریزي بهداشت ملی



ساده ترین نوع اطالعات ضروري هزینه واقعی هر نوع از فعالیت .  اطالعات اقتصادي 

بهداشتی است

:  در جمع آوري اطالعات باید

)منبع اطالع رسانی(منبع باید معتبر و موثق باشد 

)سرعت اطالعات(اطالعات باید بهنگام باشد  

)ضرورت و اهمیت اطالعات(اطالعات باید ضروري و مفید باشد  

)کفایت اطالعات(حجم اطالعات باید کافی باشد 

)صحت اطالعات(اطالعات باید درست و صحیح باشد 

کنترل و غربالگري داده ها به منظور گزینش اطالعات

چگونگی استفاده از امکانات موجود و طرح عملی استفاده از متخصصین  

مراحل فرایند برنامه ریزي بهداشت ملی



:  تعیین الویت هاي مسائل بهداشتی: گام چهارم 

کدام مسائل در الویت برنامه ریزي قرار دارند ؟ چگونه الویت ها تعیین می شوند؟

تعیین الویت ها به مثابه قلب تپنده فرایند برنامه ریزي است

در تعیین الویت ها قضاوت صحیح و آگاهی و بینش از مسائل مورد نظر ضروري است

صراحت و تعریف دقیق و روشن جریان امور به تعیین الویت کمک خواهد کرد

ساختن متغیر هایی که همبستگی کمی با یکدیگر دارند در تعیین الویت  ضروري 

.است

اپیدمیولوژیست ها تعیین اولویت ها را عمدتا به عنوان تفکیک میزان هاي : مثال 

مرگ و میر و اتالء به بیماري ها تلقی می نمایند

مراحل فرایند برنامه ریزي بهداشت ملی



مشارکت مردم در نیاز سنجی وتعیین الویت ها، بسیج منابع و اجراي برنامه ها در  

.  موفقیت برنامه ریزي نقش دارد

نام دارد MAPPروشی که در سال هاي اخیر موفق بود 

Mobilizing for action through planning and partnership 

در این روش با ایجاد مشارکت، شناسایی شرکت کنندگان و سازمان دهی آنها در   

.گروه هاي کاري شکل می گیرد

در کشور هاي در حال توسعه محدودیت  شبکه مدیریتی حتی از فقدان منابع مالی 

نیز محدود کننده تر می باشد

مراحل فرایند برنامه ریزي بهداشت ملی



:طرح برنامه با مشخص کردن هدف هاي جایگزین اصلی: گام پنجم 

چگونه اهداف ویژه الویت هاي برنامه را به دست خواهند آورد؟

هدف هاي جایگزین راه هاي فائق شدن بر مسائل و مشکالت بهداشتی را عرضه می 

.کند

.بیان صریح و روشن طرق جایگزین به دسترسی به اواولویت ها کمک می کند

:  نکات مورد توجه ارائه طرح 

سیماي دقیق جنبه هاي فنی برنامه. 1

چهارچوب سازمانی مورد لزوم. 2

پرسنل و امکانات ضروري 

هزینه ها 

نتایج احتمالی  5

مراحل فرایند برنامه ریزي بهداشت ملی



تصمیم گیري در رابطه با آن دسته از فعالیت ها ي بهداشتی چندي بعدي و مقایسه 

آن با فعالیت هاي تک بعدي 

تصمیم نهایی در انتخاب انواع فعالیت هاي بهداشتی عمدتا بر مبناي نوع هزینه و  

.نتایج حاصله است

برنامه ریزي جامع چهارچوب کلی توسعه کشور را مشخص می کند و عمدتا با تعیین 

الویت ها و تاکیید نسبی بر برنامه ها یی سرو کار دارد که بر اساس آن برنامه ریزي 

براي برنامه ها و پروژه امکان پذیر خواهد شد

برنامه ریزي بر اي برنامه اختصاص به آن دسته از فعالیت هاي بهداشت با ابعاد 

.گسترده دارد که ماهیتا چندین مساله بهداشتی را در برمی گیرد

برنامه ریزي براي پروژه ماهیتا متمرکز و محدود است و فعالیت هاي بهداشتی پر 

کیفیت و تک بعدي را دربرمی گیرد در زمان محدود

مراحل فرایند برنامه ریزي بهداشت ملی



:  تنظیم برنامه تفصیلی:گام ششم 

برنامه ها چگونه، چه کسی، کجا اجرا خواهد شد

با افزایش همکاري منطقه اي موفقیت این نوع از برنامه ریزي افزایش خواهد یافت

مراحل فرایند برنامه ریزي بهداشت ملی



اجراي برنامه: مرحله دوم 

اجراي برنامه بخشی از فرایند برنامه ریزي است

.چگونگی اجراي برنامه بخش مکمل برنامه ریزي بهداشتی است

امور اجرایی هر برنامه اي بخش حساس و مهمی از فرایند هر برنامه اي تلقس می   

.شود

مدیریت اجراي برنامه باید فرایند پایش و اصالح مراحل اجرایی را با دقت اجرا کند 

.ایجاد زمینه هاي پذیرش برنامه اولین اقدام در اجراي برنامه است

برنامه هاي بی ضرر و با شرایط موجود با احتمال بیشتري پذیرفته خواهند شد

مشارکت هرچه بیشتر پرسنل بهداشتی، رهبران سیاسی و مردمی نیز در مقبولیت 

.برنامه موثر است

مراحل فرایند برنامه ریزي بهداشت ملی



:ارزشیابی: مرحله سوم 

چگونه و با چه معیارهایی ارزشیابی برنامه انجام می گیرد؟ 

در بسیاري از موارد واحد هاي مسئول برنامه ریزي، واحد هاي برنامه ریزي و 

.ارزشیابی نامیده می شوند

برخالف گذشته که سه مقوله برنامه ریزي، اجرا و ارزشیابی جدا در نظر گرفته می 

.شد در حال حاضر این سه مقوله را جزء یک فرایند در نظر میگیرند

ارزشیابی (آیا استانداردها و هدف هاي تعیین شده برنامه به درستی رعایت می شود 

)مستمر

ایا هدف هاي اصلی مورد نیاز به درستی : ارزشیابی در رابطه با فرایند برنامه ریزي

انتخاب شده اند؟

مراحل فرایند برنامه ریزي بهداشت ملی



.واقع گرایی در ارزشیابی بسیار مهم است  

غرور طبیعی انسان در اغلب موارد او را به خطاهاي ذهنی غیرقابل کنترل وا می  

.دارد

تصمیم به ترك راه ها و شیوه هاي مبتنی بر فرهنگ : براي غلبه بر این مشکل

پذیرفته شده و آمادگی پذیرش شیوه هاي جدید  

مراحل فرایند برنامه ریزي بهداشت ملی



شکست برنامه ریزي بهداشتی در اغلب موارد به علت عدم توجه کافی به چگونگی  

اجراي برنامه است

برنامه ریزان به علت دوري از واقعیت هاي مشهود زندگی مردم و امور اجرایی برنامه 

این رویه برنامه ریزي را بی ربط و غیر قابل اجرا می کند. ها مورد انتقاد قرار گرفته اند

مرحله اجرا به عنوان اساسی ترین مقطعی است که کلیه مراحل پیشین به آن ختم 

خواهد شد

برنامه ریزي جامع الگویی براي برنامه هاي دیگر است و با الویت ها سر و کار دارد تا 

با جزئیات

هماهنگی میان خدمات بهداشتی و دیگر بخش هاي مهم توسعه اقتصادي و اجتماعی 

.  از اهمیت باالیی برخوردار است

کارایی  برنامه ریزي بهداشت ملی



.مشخص کردن مسئولیت ها از وظایف مهم واحد برنامه ریزي است 

یک سر قطب مسئولین شامل  گروه هاي متناسبی از متخصصین بهداشت، اعضاي  

انجمن هاي حرفه اي، سازمان هاي داوطلب عالقمند و نمایندگان مردم

این گروه کمیته نیمه وقت نامیده می شود

. قطب دیگر شامل فعالیت هاي برگزیده حرفه اي و تمام وقت می باشد  

در سطوح محلی برنامه ریزي کمیته هاي بررسی مسائل نقش بسزایی دارد

در سطوح میانه برنامه ریزي برنامه ریزي واحد هاي تخصصی از اهمیت ویژه اي 

برخوردار است  

چهارچوب برنامه ریزي 



در برنامه ریزي جامع ضرورت وجود کمیته بررسی مسائل بیشتر محسوس است 

.به متخصصین حرفه اي بیشتر نیاز است) پروژه(در برنامه ریزي برنامه و طرح 

ترکیب تخصصی ستاد واحد برنامه ریزي باید با شرایط ، فرهنگ و سنت هاي محلی 

متناسب باشد

حضور آمارشناسان، متخصصین تنظیم بودجه، امور مالی و اگر برنامه ریزي براي 

.بیماري خاصی صورت گیرد نیازمند متخصصین در زمینه مربوطه هستیم

چهارچوب برنامه ریزي 



تمرکز و عدم تمرکز

سازمانی که  در آن اغلب اختیارات تصمیم گیري در دست     

و سازمانی که در   سازمان متمرکزمدیران رده باال سازمان است 
سازمان  آن اختیارات تصمیم گیري در ردههاي مختلف است 

نام دارد غیر متمرکز



خصوصیات نظام متمرکز

دولت مرکزي تنها منبع داراي صالحیت براي وضع قوانین و  )1  

مقررات

حق تشکیل سازمانها و استخدامی و بر کناري بر عهدي دولت )2  
مرکزي است

.بودجه کشور توسط حکومت مرکزي تنظیم میشود)3  

وجود سلسله مراتب اداري     )4  

متمرکز بودن شخصیت حکومت)5  

الزم االجرا بودن دستورات روساي سازمان هاي متمرکز در  )6  
تمام سازمانها



علل استقرار نظام متمرکز

عدم رشد فکري)الف    

عدم آشنایی مردم به حقوق و تکالیف اجتماعی)ب  

بیسوادي)ج   

استقرار یک سیستم حکومتی)د  

حکومت هاي استبدادي)ه  



علل تمرکززدائی

پائین بودن کارآئی •

عدم مشارکت کارکنان در بخش غیر دولتی •

کیفیت نامطلوب ارائه خدمات •

باالبودن هزینه ها •

عدم دسترسی مطلوب به خدمات •

نارضایتی ارباب رجوع •

عدم پاسخگویی •

تمرکز فعالیتها •

ناکافی بودن منابع جهت توسعه •



انواع عدم تمرکزانواع عدم تمرکز

تفویض قسمتی از اختیار دولت مرکزي به :عدم تمرکز اداري
سازمان هاي با صالحیت

محلی مستقل عمل می کنندواحدهاي:عدم تمرکز سیاسی

اعطاي کامل اختیار تصمیمی گیري به سازمان :فنیعدم تمرکز
دولتی

تقسیم کار بین مدیران و روساي واحدهاي :عدم تمرکز سازمانی
سازمان



دولت ها در تصمیم سازي خود به نقش شهروندان بیشتر توجه کرده که این خود  

.منجر به تمرکز زدائی شده است

تمرکز زدایی شیوه اي از حکومت ، سیستمی از ترکیب مسئولیت ها در بین نهاد 

هاي اداره حکومت در سطح مرکزي منطقه اي و محلی است که بر اساس اصل اختیار 

.در  تصمیم گیري صورت بندي می شود

:  دو هدف تمرکز زدایی 

به دست گرفتن تنظیم بهتر ساز و کارهاي بازار در عقالنی کردن تخصیص منابع به 

نفع اجتماعات محروم تر 

بهبود سازو کارهاي مدیریت و ایجاد انسجام اجتماعی به منظور تقویت ظرفیت ها ، 

حاکمیت و مشارکت در سطح محلی

تمرکز گرایی و تمرکز زدایی در برنامه ریزي 



AuthorityAuthorityاختیار اختیار 
:  :  مفهوم حقوقیمفهوم حقوقی

حقی است که قانون براي فرد شناخته  حقی است که قانون براي فرد شناخته  ••

است که بتواند عملی را انجام دهد یا آنرا است که بتواند عملی را انجام دهد یا آنرا 

..ترك نمایدترك نماید

::مفهوم اداريمفهوم اداري

با منشاء با منشاء ((دارا بودن قدرت سازمانی دارا بودن قدرت سازمانی ••

براي اعمال نفوذ بر رفتار زیردستان براي اعمال نفوذ بر رفتار زیردستان ))قانونیقانونی

یا تغییر در نگرش آنهایا تغییر در نگرش آنها



تمرکز زدایی می تواند عنصر بسیار مهمی در ایجاد جامعه مدنی باشد  

اي اشاره ها و نهادهاي مدنی و اجتماعی داوطلبانهبه مجموع سازمانجامعه مدنی

بودن، در تضاد با ساختار ریزند و از نظر داوطلبانهپویا را پی میايجامعهدارد که بنیان

.  هاي بازرگانی و بازار هستندو موسسه) جداي از نوع حکومت(تحمیلی حکومت 

بطور کلی اعمال قدرت بوسیله شهروندان

:از نهادهاي جامعه مدنیمثال

  هاي غیر دولتیسازمان

یک نظان تمرکز گرا زیر مجموعه هاي خود را به سوي مرکزیت فرا می خواند و  

.  اختیاران آنها را بسیار محدود می کند 

کدام نوع از رویه ها در برنامه ریزي موثر تر است؟ تمرکز گرایی یا تمرکز زدایی؟ 

تمرکز گرایی و تمرکز زدایی در برنامه ریزي 



نمی توان براي همه موارد و در همه جا حکم کلی صادر نمود   

.میزان مشارکت مردم تا حدودي به فرهنگ و سنت منطقه بستگی دارد

برنامه ریزي متمرکز از

سهولت اجرایی  

کنترل و سلسله مراتب برخوردار است

اما تمرکز بیش از حد بر تمرکز گرایی منجر به نتیجه نامطلوب می شود

:برخی از طرح هاي بهداشتی نیازمند برنامه ریزي متمرکز است در ظرایطی مانند

هدف تغییر شرایط 

بهسازي محیط و ریشه کنی ماالریا: عدم تغییر عمده در عادات مردم مانند

با اینحال نمی توان نقش مردم را نادیده گرفت

تمرکز گرایی و تمرکز زدایی در برنامه ریزي 



برنامه هاي تمرکز دایی رابطه تنگاتنگی با زندگی فردي مردم دارد   

:مواردي که نیازمند مرکزیت دادن به تصمیم گیري است

تعیین سیاست ها و اهداف کلی. 1

:تخصیص منابع و اطالعات اساسی. 2

برنامه ریزان باید از چگونگی همکاري سازمان هاي ارائه دهنده خدمات بهداشتی 

مطلع باشند و بر اساس محدودیت مالی و انسانی تصمیم گیري کنند

:هدایت و کنترل برنامه ها در راستاي الویت ها. 3

تالش در جهت کار در مناطق محروم. حفظ الویت هاي برنامه اصلی

سازماندهی و هدایت کلی برنامه ریزي

تمرکز گرایی و تمرکز زدایی در برنامه ریزي 



:پایش و ارزشیابی کلی. 4   

. ارزشیابی مستمر در منظقه صورت می گیرد

ارزشیابی کلی ، مقایسه برنامه ها و طرح مناطق دیگر در مرکز انجام می گیرد 

تمرکز گرایی و تمرکز زدایی در برنامه ریزي 



مسئولیت هاي منطقه اي نامتمرکز    

این مسئولیت ها از وظایف مسئولین مرکزیت برنامه ریزي به حساب نمی آید

کیفیت جمع آوري اطالعات و خود اطالعات بستگی به میزان مشارکت منطقه دارد

بازگذاشتن دست گروه هاي محلی جهت اعمال انعطاف در آخرین مرحله تعیین  

)علی رغم تحت وظیفه بودن آن براي مرکز( الویت ها 

مشارکت گروه هاي منطقه اي در تدوین برنامه تفضیلی 

در فرایند هرگونه برنامه ریزي عملیات اجرایی نهایی در سطوح محلی شکل می 

گیرد

.نادیده گرفتن مسئولین محلی و منطقه اي می تواند منجر به شکست برنامه گردد 

تمرکز گرایی و تمرکز زدایی در برنامه ریزي 



:مراحل عمل برنامه ریزي   

:تشخیص مسائل. 1

تعیین هدف و تنظیم برنامه. 2

تامین بودجه و اجرا. 3

ارزشیابی. 4

در هر یک از مراحل فوق محدودیت زمانی وجود دارد 

عمل برنامه ریزي در بخش بهداشت



مرحله اساسی در برنامه ریزي است    

.درستی تشخیص به اندازه  درمان بیماري موثر است

.مشکالت جامعه وابستگی نزدیکی با مسائل اجتماعی اقتصادي و فرهنگی دارد

عمل تشخیص باید بر اساس مشهودات بوده و کامل باشد

نباید متخصص بیش از حد به رشته تخصصی خود بپردازد 

تشخیص باید شامل همه مردم بشود نه فقط قسمتی از آنها

.:الزم است تشخیص مسئله از جنبه هاي زیر مورد بررسی قرار گیرد 

تعریف موضوعی که باید تشخیص داده شود. 1

گردآوري اطالعات الزم به منظور توصیف وضعیت موجود   . 2

تشخیص مسائل



شرح وضع بهداشتی. 3     

پیش آگاهی وضع بهداشتی. 4

ارزشیابی وضع بهداشتی موجود . 5

برنامه ملی بهداشت براي کل کشور اجرا  می شود و براي تمام افراد با خصوصیات 

مختلف نه معدل مشخصات کشور

برنامه ریزي محلی منجر به عالقه و فهم به موضوع می شود  

مناسب ترین واحد هاي برنامه ریزي بهداشتی باید نواحی نسبتا کوچکی باشند

ترکیب برنامه محلی اساس برنامه هاي منطقه و این به نوبه خود جزئی از برنامه ملی 

.را تشکیل می دهد

.  واحد برنامه ریزي محلی که به عنوان یک مرکز خدمات اجتماعی محسوب می شود

این واحد باید داراي منابع دائمی باشد که بتواند سالمت مردم را حفظ نماید 

تعریف موضوع



.  در ناحیه محلی برنامه ریزي باید داراي خدمات سیاسی و اداري کامل باشد   

این ناحیه نباید از یک واحد جغرافیایی که اداره آمار براي ثبت موالید و متوفیات  

.  دارد کوچکتر باشد

تعیین فهرستی نواحی ثبت  آمار تولد و مرگ و میر در کشور و تعیین اینکه این 

. نواحی چه منابع دائمی جهت تامین خدمات بهداشتی مورد نیاز مردم خود دارند

اگر برخی از نواحی داراي منابع ناقص باشند می توانند با نواحی مجاور تشکیل واحد 

.برنامه ریزي محلی دهند تا تهیه خدمات اساسی بهداشتی برایشان میسر گردد

تامین سالمت افراد در منطقه به این بستگی دارد که چقدر خدمات را دریافت  

.میکنند

ساعت راه با وسایل نقلیه عمومی و معمول در جامعه  2شعاع مرکز نباید بیش از 

.این مسافت تجربی بوده. باشد

تعریف موضوع



.  هزار نفر باشد 150تا  100جمعیت تحت پوشش برنامه ریزي محلی باید مابین    

تعداد بیش از حد جمعیت منجر به پیچیدگی تمیز مشکالت و حل معضالت بطور 

.مشخص می گردد

و خدمات بهداشتی .هزار نفر مانند یک منطقه تلقی می گردد 15جمعیت  بیش از 

. تخصصی تري براي آنها در نظر گرفته می شود

برخی از نقاط به علت پراکندگی باال و بزرگ بودن نمی توان آنها را جزء هیچ ناحیه 

:دو راهکار براي آن وجود دارد. برنامه ریزي قرار داد

می توان آنها را ضمیمه ناحیه برنامه ریزي محلی با منابع : در صورت بزرگ بودن

.بیشتر کرد

فعالیت هاي بهداشتی محدود به ویزیت هاي دوره اي تا : در صورت پراکنده بودن

. زمانیکه این نواحی به نواحی تازه برنامه ریزي تبدیل شود

تعریف موضوع



    وقوع،وقوع،  ازاز  قبلقبل  رارا  رویدادھارویدادھا  وو  مسائلمسائل  توانتوان  ميمي  مھارت،مھارت،  ایناین  ازاز  استفادهاستفاده  بابا
ProactiveProactiveفعالفعال  سازيسازي  آیندهآینده((نماییمنماییم  تحلیلتحلیل  وو  تجزیھتجزیھ FuturingFuturing((..

تنھا چیزي كھ در برنامھ ریزي استراتژیك ھمھ افراد باید بدانند این است  تنھا چیزي كھ در برنامھ ریزي استراتژیك ھمھ افراد باید بدانند این است  
::كھكھ
ھر چیزي را كھ تصور كنیم و بدان باور داشتھ باشیم، ھمان را بدست  ھر چیزي را كھ تصور كنیم و بدان باور داشتھ باشیم، ھمان را بدست  ““

””..خواھیم آوردخواھیم آورد

برنامه ریزي استراتژیک



خوبخوب  برنامھبرنامھ  یکیک  ویژگیویژگی
باشد فھم قابل و مشخص روشن، باید برنامھ ھای ھدف1.
جامع و ساده2.
انعطاف قابل و متعادل3.
زمانی محدودیت4.
شود تھیھ کارکنان ھمکاری با5.

برنامه ریزي استراتژیک



))StrategyStrategy: ( : ( تعریف استراتژيتعریف استراتژي

ترجمه شده  ترجمه شده  ” ” نقشه یا طرحی براي عملنقشه یا طرحی براي عمل““استراتژي مفهومی نظامی دارد و استراتژي مفهومی نظامی دارد و 

بنا به تعریف استراتژي برنامه، الگوي  بنا به تعریف استراتژي برنامه، الگوي  . . یا راه و روش رسیدن به اهدافیا راه و روش رسیدن به اهداف. . استاست

رفتاري، سیاست یا تصمیمی است که سمت و سوي دیدگاهها و جهت  رفتاري، سیاست یا تصمیمی است که سمت و سوي دیدگاهها و جهت  

..می باشدمی باشد  راهبردراهبردحرکت سازمان را نشان می دهد و به معنی حرکت سازمان را نشان می دهد و به معنی 

Strategic)):   :   تعریف برنامه ریزي استراتژیکتعریف برنامه ریزي استراتژیک Planning   )Strategic Planning   )
،  ،  هدفهدففرآیند برنامه ریزي استراتژیک گونه اي از برنامه ریزي است که در آن فرآیند برنامه ریزي استراتژیک گونه اي از برنامه ریزي است که در آن 

  ..استراتژي مطرح استاستراتژي مطرح است  تدوینتدوینو و   تعریفتعریف

تالشی است سازمان یافته و منظم براي اتخاذ تصمیمات بنیادي و انجام -

اقدامات اساسی که سرشت و سمت گیري فعالیت هاي یک سازمان یا دیگر  

.نهاد را در چارچوب قانونی شکل می دهد

برنامه ریزي استراتژیک



Strategic)):   :   تعریف برنامه ریزي استراتژیکتعریف برنامه ریزي استراتژیک Planning   )Strategic Planning   )
روش سیستماتیکی است که فراگرد مدیریت استراتژیک را پیشتیبانی و  --

.تایید می کند

برنامه ریزي استراتژیک

استراتژیک

تاکنیکی

عملیاتی



))StrategyStrategy: ( : ( تعریف استراتژيتعریف استراتژي

::اموري استراتژیک هستند که حداقل داراي سه شرط باشنداموري استراتژیک هستند که حداقل داراي سه شرط باشند

بلند مدتبلند مدت1.1.

محیط رقابتیمحیط رقابتی2.2.

جنبه حیاتیجنبه حیاتی3.3.

برنامه ریزي استراتژیک



::برنامه ریزي استراتژیکبرنامه ریزي استراتژیک

جامعیت برنامه ریزيجامعیت برنامه ریزي••

در سطوح عالی سازماندر سطوح عالی سازمان••

چارچوبی براي برنامه ریزي تاکنیکی و عملیاتیچارچوبی براي برنامه ریزي تاکنیکی و عملیاتی••

:  :  برنامه ریزي تاکنیکیبرنامه ریزي تاکنیکی

فرایندي است که مدیران دسته اي از فعالیت هاي مرتبط را در اجراي یک  فرایندي است که مدیران دسته اي از فعالیت هاي مرتبط را در اجراي یک  ••

..استراتژي به تصویر می کشنداستراتژي به تصویر می کشند

شامل تدوین هدف ها، انتخاب وسایل الزمشامل تدوین هدف ها، انتخاب وسایل الزم••

چارچوب زمانی کوتاه تر و درگیر بودن سطوح میانیچارچوب زمانی کوتاه تر و درگیر بودن سطوح میانی••

برنامه ریزي استراتژیک



::برنامه ریزي عملیاتیبرنامه ریزي عملیاتی

مدیریت اجراییمدیریت اجرایی••

فعالیت ها و گام هاي ویژهفعالیت ها و گام هاي ویژه••

چارچوب زمانی کوتاه تر  چارچوب زمانی کوتاه تر  ••

برنامه ریزي استراتژیک



.  .  تاکیید برنامه ریزي استراتژیک بر تصمیم گیري استتاکیید برنامه ریزي استراتژیک بر تصمیم گیري است••

برنامه ریزي  برنامه ریزي  . . برنامه ریزي عملیاتی در سطوح میانی و پایه شکل می یگردبرنامه ریزي عملیاتی در سطوح میانی و پایه شکل می یگرد••

استراتژیک در سطوح عالی سازماناستراتژیک در سطوح عالی سازمان

برنامه ریزي  برنامه ریزي  . . تاکید برنامه ریزي عملیاتی بر کارایی و بازدهی استتاکید برنامه ریزي عملیاتی بر کارایی و بازدهی است••

..استراتژیک بر اثر بخشی استاستراتژیک بر اثر بخشی است

برنامه برنامه . . برنامه ریزي عملیاتی بیشتر بر منافع فعلی سازمان تاکید می شودبرنامه ریزي عملیاتی بیشتر بر منافع فعلی سازمان تاکید می شود••

..ریزي استراتژیک توجه به منافع آتی سازمان استریزي استراتژیک توجه به منافع آتی سازمان است

برنامه ریزي عملیاتی ساختار سازمانی و شرایط محیطی با ثبات نسبی در  برنامه ریزي عملیاتی ساختار سازمانی و شرایط محیطی با ثبات نسبی در  ••

برنامه ریزي استراتژیک ساختار سازمانی منعطف و برنامه ریزي استراتژیک ساختار سازمانی منعطف و . . نظر گرفته می شود نظر گرفته می شود 

..متناسب و همراه با تغییرات در طول زمان استمتناسب و همراه با تغییرات در طول زمان است

برنامه ریزي عملیاتی روش هاي کار غالبا تجربه شده بوده و متکی به برنامه ریزي عملیاتی روش هاي کار غالبا تجربه شده بوده و متکی به ••

برنامه ریزي استراتژیک روش هاي نو و تجربه برنامه ریزي استراتژیک روش هاي نو و تجربه . . دستاوردهاي گذشته استدستاوردهاي گذشته است

نشده نیز پا به عرصه می نهد نشده نیز پا به عرصه می نهد 

تفاوت برنامه ریزي استراتژیک با برنامه ریزي 

عملیاتی



::دالیل بکارگیري برنامه ریزي استراتژیکدالیل بکارگیري برنامه ریزي استراتژیک
و و   پیچیدهپیچیدهبرنامه ریزي استراتژیک براي محیط هاي به شدت برنامه ریزي استراتژیک براي محیط هاي به شدت - - 11

..طراحی شده استطراحی شده است  متغییرمتغییر

است و بخشی از است و بخشی از   کسب نتیجهکسب نتیجهبرنامه ریزي استراتژیک براي برنامه ریزي استراتژیک براي - - 22

..مدیریت نتیجه گرا را تشکیل می دهدمدیریت نتیجه گرا را تشکیل می دهد

..یک ابزار اساسی براي اعمال مدیریت استیک ابزار اساسی براي اعمال مدیریت است- - 33

..برنامه ریزي استراتژیک خود را تطبیق می دهدبرنامه ریزي استراتژیک خود را تطبیق می دهد- - 44

..براي پشتیبانی مشتریان الزم استبراي پشتیبانی مشتریان الزم است- - 55

..برنامه ریزي استراتژیک ارتباطات را گسترش می دهدبرنامه ریزي استراتژیک ارتباطات را گسترش می دهد- - 66

برنامه ریزي استراتژیک



))برایسونبرایسون((موانع بکارگیري برنامه ریزي استراتژیکموانع بکارگیري برنامه ریزي استراتژیک

افراد در برخورد با شمکالت داراي توان محدودي هستندافراد در برخورد با شمکالت داراي توان محدودي هستند- - 11

افراد داراي توان تطبیق باال هستند اما تغییرات تدریجی را افراد داراي توان تطبیق باال هستند اما تغییرات تدریجی را . . 22

تشخیص نمی دهندتشخیص نمی دهند

افراد در صورت کسب شایستگی و درگیر شدن در مشکالت ، افراد در صورت کسب شایستگی و درگیر شدن در مشکالت ، . . 33

..هوشیاري و تمرکز خود را از دست می دهندهوشیاري و تمرکز خود را از دست می دهند

تعهد افراد هنگام دست زدن به اقدام هاي عمومی،  اجباري و تعهد افراد هنگام دست زدن به اقدام هاي عمومی،  اجباري و ..44

بازگشت ناپذیر افرایش می یابدبازگشت ناپذیر افرایش می یابد

اگر برنامه ریزي استراتژیک به یک وظیفه زودگذر تبدیل شود ، اگر برنامه ریزي استراتژیک به یک وظیفه زودگذر تبدیل شود ، ..55

..افراد هوشیاري و تمرکز خود را ازدست می دهندافراد هوشیاري و تمرکز خود را ازدست می دهند

برنامه ریزي استراتژیک



))برایسونبرایسون((موانع بکارگیري برنامه ریزي استراتژیکموانع بکارگیري برنامه ریزي استراتژیک

آیا کل از مجموعه اجزاء بزرگتر است یا کوچکترآیا کل از مجموعه اجزاء بزرگتر است یا کوچکتر- - 11

چگونه می توانیم انتقال از وضعی به وضع دیگر را بهتر هدایت چگونه می توانیم انتقال از وضعی به وضع دیگر را بهتر هدایت . . 22

کنیم؟کنیم؟

چگونه می توانیم مطمئین شویم که منطق خرد سالم به کالم بی چگونه می توانیم مطمئین شویم که منطق خرد سالم به کالم بی ..33

منطق و کالن تبدیل نشودمنطق و کالن تبدیل نشود

چگونه می توانیم به جاي ماهیت فردي برنامه ریزي استراتژیک چگونه می توانیم به جاي ماهیت فردي برنامه ریزي استراتژیک . . 44

.  .  با اهمیت جمعی آن سروکار داشته باشیمبا اهمیت جمعی آن سروکار داشته باشیم

برنامه ریزي استراتژیک



))برایسونبرایسون((موانع بکارگیري برنامه ریزي استراتژیکموانع بکارگیري برنامه ریزي استراتژیک

نهاد ها چگونه تغییر شکل می دهندنهاد ها چگونه تغییر شکل می دهند- - 11

مسئولیت اصلی رهبران نهادها کدامند؟مسئولیت اصلی رهبران نهادها کدامند؟. . 22

در نبود رهبري نهادي، چه پیش خواهد آمددر نبود رهبري نهادي، چه پیش خواهد آمد..33

برنامه ریزي استراتژیک



))گودزگودز((چاله هاي برنامه ریزي استراتژیکچاله هاي برنامه ریزي استراتژیک

هیچ فرایند برنامه ریزي استراتژیکی بدون مشارکت فعال کادر هیچ فرایند برنامه ریزي استراتژیکی بدون مشارکت فعال کادر - - 11

رهبري سازمان در آن موفق نخواهد بودرهبري سازمان در آن موفق نخواهد بود

حرکت رهبران سازمان در برنامه ریزي به تنهایی کافی نیست حرکت رهبران سازمان در برنامه ریزي به تنهایی کافی نیست . . 22

بلکه مدیران سطوح میانی و اجرایی نیز باید به نحو شایسته در بلکه مدیران سطوح میانی و اجرایی نیز باید به نحو شایسته در 

جریانت روند برنامه ریزي قرار گیرندجریانت روند برنامه ریزي قرار گیرند

..برنامه تا هنگامی که به اجرا گذاشته نشود بی معنی استبرنامه تا هنگامی که به اجرا گذاشته نشود بی معنی است..33

غالبا برنامه ها بدون آینده نگري دقیق و غیر علمی به اجرا غالبا برنامه ها بدون آینده نگري دقیق و غیر علمی به اجرا . . 44

گذاشته می شوندگذاشته می شوند

..مفروضات برنامه ریزان نمی تواند جایگزین حقایق باشدمفروضات برنامه ریزان نمی تواند جایگزین حقایق باشد..55
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))گودزگودز((چاله هاي برنامه ریزي استراتژیکچاله هاي برنامه ریزي استراتژیک

برنامه هاي استراتژیک باید داراي نوعی همبستگی و انسجام برنامه هاي استراتژیک باید داراي نوعی همبستگی و انسجام . . 66

..درونی بین اهداف برنامه و اجزاي آن باشددرونی بین اهداف برنامه و اجزاي آن باشد

برنامه ریز می تواند به موفقیت برنامه امید وار باشدبرنامه ریز می تواند به موفقیت برنامه امید وار باشد. . 77

تعیین هدف هایی که قابل حصول نیستندتعیین هدف هایی که قابل حصول نیستند. . 88

اعطاي هرگونه پاداش باید به صورت منطقی و در قبال خدمت اعطاي هرگونه پاداش باید به صورت منطقی و در قبال خدمت . . 99

در خور آن پاداش باشددر خور آن پاداش باشد

برنامه ریزي استراتژیک هنگامی به بهترین وجه تحقق می یابد که برنامه ریزي استراتژیک هنگامی به بهترین وجه تحقق می یابد که 1010

..هر فردي در سازمان نقش فعال در آن داشته باشدهر فردي در سازمان نقش فعال در آن داشته باشد

برنامه ریزي استراتژیک



برنامه ریزي استراتژیک
:استراتژیک ریزي برنامه فرآیند کننده اجرا عوامل یا و دهنده تشکیل اجزاي

:راهبري کمیته - 1

 مطلوب انداز چشمبازنگري و تدوینو باشد می سازمان عالی سطوحمدیران از متشکل
  کمیته این عهده بر ها برنامه تصویب و کالن اهداف ها، ارزش سازمان، ماموریت، سازمان

.باشد می
:استراتژیک ریزي برنامه کمیته - 2

 و فرآیندها خدمات، محصوالت، درباره آنها دانش مجموع که است اجرائی تیم شامل
 و اهداف تعیین در و انداز چشم بازنگري یا تعیین در تواند می کاري هاي سیستم

 در کدام هر که باشد می سازمان مدیران شامل شود واقع موثر نتایج، و کار پیشرفت
 فنی، مدیر مالی، مدیر کمیته این در .پردازند می ها برنامه سازي پیاده به خود جایگاه

 سازمان میانی مدیران بقیه و ITمدیر انسانی، منابع مدیر کاال، کنترل و کیفیت مدیر
.دارند حضور

:استراتژیک ریزي برنامه مدیریت -3

  در الزم پشتیبانی مانند مواردي و گردد می تشکیل فرآیند کل مدیریت جهت کمیته این
  و زمانی جداول تهیه ها، برنامه سازي پیاده جهت در هماهنگی اهداف، به نیل جهت

.باشد می افراد این عهده بر سازمان موتور آوردن در حرکت به براي الزم ابزارهاي



رسالت  )Mission(ماموریت

است و جایگاه سازمان را  علت وجودي سازمانماموریت بیانگر 

.از این جهت که به چه کاري اشتغال دارد نشان می دهد 

براي تعریف . نقشی است که آن سازمان در جامعه بر عهده دارد

:سؤال زیر پاسخ داده می شود دو ماموریت سازمان به 

؟ شما چه کسی هستید  -1

  ؟چه می کنید   -2
.رسالت هر سازمان در قالب بیانیه رسالت متجلی می شود



:بیانیه رسالت باید به سواالت زیر پاسخ دهد

سازمان چه وظیفه یا وظایفی را بر عهده دارد؟1.

براي چه کسانی این وظایف را به عمل می آورد؟2.

سازمان چگونه این وظایف را انجام می د هد؟3.

چرا این سازمان وجود دارد4.

:رسالت در ارتباط با موارد زیر است

هویت سازمان1.

طبیعت کار2.

فلسفه وجودي سازمان3.

گیرندگان خدمات4.

اصول و ارزش هایی که در لواي آنها عمل می شود5.



:ویژگی بیانیه رسالت

رسالت ها در حد وسیعی بیانگر مقصود خاصی می باشند1.

و به سرعت تغییر نمی یابد. رسالت باید استمرار داشته باشد2.

رسالت باید به نحوي بیان شود که وحدت و جامعیت سازمان 3.

.را مورد تاکیید قرار دهد

رسالت باید به نحوي بیان شود که دامنه عملیات را در زمینه 4.

تولیدات و خدمات در بر داشته باشد



:اجزاي تشکیل دهنده بیانیه رسالت

.براي تدوین بیانیه رسالت یک روش وجود ندارد

هدف ویژه بیانیه رسالت سازمان را مشتریان و بازار یا جامعه تشکیل می  1.

.دهند

بیانیه رسالت سازمان، گویاي مهمترین خدماتی است که سازمان انجام  2.

.می دهد

بیانیه رسالت سازمان،منطقه جغرافیایی خاصی را که سازمان بر آن تمکز 3.

بیشتري دارد مشخص می سازد

بیانیه رسالت سازمان گویاي فلسفه وجودي سازمان است4.

بیانیه رسالت سازمان در بردارنده الویت تصوراتی است که سازمان از  5.

خود دارد

.بیانیه رسالت سازمان گویاي تصورات کلی مورد توجه سازمان است6.



چرا به بیانیه رسالت نیاز داریم؟

به تدوین مقاصد مهم، روشن و مرتبط در کل سازمان می 1.

پردازد

چارچوبی براي تمام تصمیمات اصلی برنامه ریزي داشته باشید2.

در هر عضور سازمان نوعی تعهد بوجود می آمورد تا در 3.

راستاي تحقق رسالت سازمان تالش نماید

حمایت افرادي که خارج از سازمان شما هستند ولی در 4.

موفقیت سازمان شما موثرند را جلب نمایید



مهمترین رسالت این مرکز، رهبري، هدایت و اجراى پژوهشهاي کاربردي ) الف

سالمت (مورد نیاز جامعه در زمینه هاي بهداشتی، درمانی و آموزشی 

در کنار اجراي تحقیقات بنیادي به منظور تولید علم در دانشگاه ) بینایی

.می باشد

ارائه رهنمود و مشاوره با سیاستگذاران و متولیان امور پژوهشی آموزشی ) ب

.بهداشتی درمانی در جهت ارتقاي سطح سالمت بینایی و چشمی جامعه

انجام تحقیقاتی پویا، پیشرو و نوآور در آموزش علوم چشم پزشکی جهت ) ج

دستیاران و دانشجویان و توانمند سازي جامعه دانشگاهی و غیر دانشگاهی 

.چشم پزشک و متخصصین علوم بینایی در تحقیق و تولید علم

)مرکز تحقیقات چشم(یک سازمانرسالت مونه اي از ن



)VISION(، دورنمااندازچشم

آینده شما چگونه خواهد بود؟

  چشم انداز ، اعالمیه جهت گیري سازمان می باشد و بیانگر هویت

.  ،آرمان و چگونگی رسیدن به آن است 

:این اعالمیه به سه سؤال اساسی زیر پاسخ می گوید 

)ماموریت(ما به چه کاري مشغول هستیم؟      .1

)آرمان(ما می خواهیم چه بشویم؟     .2

)  ارزشها(؟ پایبندما به چه ارزش هایی     .3



)VISION(، دورنمااندازچشم

آیا تدوین رسالت باید در الویت باشد یا تدوین دورنما؟•

:دالیل الویت در تدوین رسالت•

ابتدا باید فلسفه وجودي سازمان و مهمترین وظایف آن در حال . 1•

حاضر روشن شود و سپس به آینده فکر شود

دورنما ادامه رسالت سازمان محسوب می شود و حق آن است . 2•

که این فرایند بطور سیستماتیک و منظم از آغاز تا پایان طراحی 

شود

زسالت سازمان با تعهد همراه است و داراي استمرار و براي . 3•

دورنما می تواند در هر دوره . مدتی طوالنی بدون تغییر می باشد

دورنما جنبه وعده و آرزو دارد نه . برنامه ریزي دچار تغییرات شود

تعهد



)VISION(، دورنمااندازچشم

اکثریتت قابل مالحظه اي از صاحبنظران تدوین رسالت را در . 4•

.الویت قرار داده اند

دورنما در واقع چشم اندازهی است به آتیه که مدیریت سازمان آن •

.را نهایتی براي آن سازمان می داند

دورنما تصویري از آینده است که در صورت تحقق اهداف و •

.مقاصد سازمانی به آن دست خواهید یافت

دورنما بیانگر آن است که شما چه باور و آرزویی براي آینده •

دورنما کال جنبه الهامی دارد و نوعی قول و . سازمان خود دارید

.آرزو براي آینده است



)VISION(، دورنمااندازچشم

:بیانیه دورنما داراي ویژگی هاي زیر است•

خالصه بیان شده باشد•

.قابل درك و ساده براي یادآوري باشد•

الهام بخش بوده و براي حصول آینده نیاز به تالش باشد•

قابل باور بوده و در راستاي ارزش هاي استراتژیک و رسالت باشد•

به عنوان نقطه تفاهم ذینفعان مهم باشد•

.داراي قابلیت انعطاف و خالقیت در عمل باشد•



، دورنمااندازچشمنحوه تدوین 

چه ابعاد کلیدي براي آینده سازمان تصور می شود؟•

چه سهمی در آینده سازمان دارم؟•

چه انگیزه اي براي من وجود دارد که عضوي از این سازمان در •

آینده باشم؟

چه ارزش هایی باید مورد توجه قرار گیرند؟•

قابلیت هاي سازمان کدامند و کدام باید باشند؟•

چه موضوعی در قبال عواملی از قبیل مشتریان ، بازار ، منفعت ، •

رشد ، تکنولوژي ، کیفیت ، کارکنان و غیره باید داشته باشیم؟

بزرگترین شانس براي رشد سازمان خود را چه می بینیم؟•



:مهمترین ویژگی هاي یک دور نماي موثر

.دور نما باید آرمانی باشد، نه این که به صورت اهدافی کمی ارایه گردد•

.دور نما باید روشن ، چالشی و پیشرو باشد•

دور نما باید براي اعضا ي سازمان یا جامعه یا جامعه قابل فهم ، مناسب، و  •

.از انعطاف پذیري الزم برخوردار باشد

دور نما باید داراي ثابت بوده ، در عین چالشی ، ودر صورت لزوم قابل •

.تغییر و تحول باشد

.دور نما باید ترغیب کننده انسان ها باشد و روح هدایت در برداشته باشد•

دور نما باید در وهله نخست ، همکاران را تقویت نماید، سپس به مشتریان ،  •

.بیماران ، و سایر مردمی که می خواهیم بدانها خدمات نماییم ، بپردازد

.دور نما براي آینده ارایه می شود ، در عین حال به گذشته نیز توجه دارد•

.دور نما به تفصیل بیان می شود و تنها به کلی گویی ختم نمی شود•



:نکاتی راجع به نگارش دور نما

/  از  آنجا که به آینده می نگریم، معتقدیم که سازمان ما می تواند•

بشود..... باید

.محسوب گردد... ما میخواهیم سازمان ما به عنوان •

شناخته می ...خواهند داشت و به عنوان ....در آینده کارکنان ما•

.شوند

.در برخواهد داشت.........تحقق این دیدگاه براي همگی ما•

بیانیه دورنما عباراتی فلسفی و نشانگر آن که چگونه مایلید •

.مشتریان ، کارکنان، صاحبان، و سایر ذینفعان به شما بنگرند



عوامل موثر در تدوین دورنماي سازمان 

دورنما
آنچه که سازمان آرزو دارد 

تاریخچه سازمان

ظرفیت داخلی

محیط



ارتباط رسالت، دورنما، ارزش هاي حاکم بر   

سازمان 
با اهداف سازمان

Mission

Vision

Values

Objectives



ما بر آنیم که در این دانشگاه، با تلفیق پژوهش در امر آموزش و درمان و •

اجراي پروژه هاي ملی و بین المللی، ضمن باال بردن سهم کشورمان در تولید  

پژوهش را در خدمت سالمت همه مردم قرار دهیم و به این منظور با , علم

استفاده از امکانات موجود و بالقوه بهترین بستر پژوهشی را در محیطی 

صمیمی ، با اتکاء به نیروي انسانی کارآمد، و ارتباط با سایر مراکز علمی و 

جذب اعتبارات براي همه محققین عالقمند فراهم نمائیم

امیدواریم با تلفیق پژوهش در امر آموزش وبهداشت و درمان، با تاکید بر  •

روحیه پژوهشى ایجاد کرده ، ) EBM(طبابت و آموزش مبتنی بر مستنذات

. سبب پیشرفت کمى و کیفى تحقیقات شویم

  )مرکز تحقیقات چشم(یک سازمانچشم انداز مونه اي از ن



ارزش ها

 اعتقادات از است عبارت سازمان یک هاي ارزش•

 شمارد می گرامی را آنها سازمان که حقایقی یا بنیادي

است حساس آنها به نسبت یا و



ارزش ها

:ارزش هاي سازمانی شامل•

ارزش هاي فردي•

ارزش هاي گروهی•

)stakeholders(ارزشهاي ذینفعان و صاحبان سهام•

ارزش هاي جامعه•

)owners(ارزش هاي مالکان•

چنانچه تنوع و اختالفات موجود در ارزشها شناسایی نشود و  •

بدرستی درك نگردد، تعیین اهداف سازمان بر پایه رسالت، دورنما و  

ارزش هاي سازمانی بدرستی انجام نمی پذیرد



Merck:

شرکتی با مسئولیت اجتماعی، برتري واضح در تمام زوایاي شرکت، خالقیت بر اساس دانش، صداقت و درستی، 
سودآوري ولی سودي از کار که براي انسان ها مفید باشد

Nordstorm:

خدمت رسانی به مشتري در راس امور، سخت کارکردن و بهره وري باالي افراد، هرگز راضی نمی شویم، برتري 
در خوشنامی  

Philip Morris
حق انتخاب آزاد، برتري و شکست دادن دیگران در یک مبارزه خوب، تشویق عملکرد پرسنل، فرصت ها بر 

اساس شایستگی ایجاد می شود، سخت کارکردن و انجام بهبود مستمر

Sony
باالبردن فرهنگ ژاپنی و وضعیت ملی، پیشرو بودن با انجام غیرممکن ها، تشویق توانمندي و خالقیت پرسنل

Walt Disney
بدون بدبینی، پرورش و انتشار ارزشهاي سالم آمریکایی ها، خالقیت، رویاها و تخیل، توجه زیاد به جزئیات، 

حفاظت از جادوي دیسنی 

مثال هایی از ارزش هاي اصلی



اهداف

 به تمایل سازمان که مطلوبی نقاط از عبارتند اهداف•

دارد را آنها به دستیابی



ویژگی اهداف استراتژیک 

چالشی باشد 

اما غیر ممکن نباشد

به همه کارکنان 

مربوط گردد

در فرایند ارزیابی

کارکنان استفاده 

نشود

با رسالت و دورنما

همخوان باشد

ساده بیان شود

محدود کننده نباشد

تعداد آنها کم باشد



ارتباط رسالت، دورنما، ارزش هاي حاکم بر   

سازمان 
با اهداف سازمان

Mission

Vision

Values

Objectives



)OBJECTIVESاهداف سازمان )

هدف عبارت است از غایت یا نهایتی که جوامع براي تحقق •

.بخشیدن به آن ، سازمان هایی را به وجود آورده اند

•Goal
•Objective
•Target
•Aim



سلسله مراتب اهداف و برنامه ها  

چشم انداز

Vision

اهداف کالن استراتژیک

Goals
 

اهداف استراتژیک

Objectives

مقاصد/اهداف عینی 

Targets

ماموریت 

Mission



ویژگی هاي اهداف استراتژیک خوب نگاشته شده

ویژگی هاي اهداف 

استراتژیک خوب 

نگاشته شده

گسترده و 

جامع بیان 

شوند

دقیق و قابل 

اندازه گیري 

باشند

هر هدف بر 

پایه یک 

رویداد منحصر 

کامال در به فرد بنا شود

راستاي تحقق 

رسالت و دور 

نما باشند

طبق اصول 

کلی راهنماي 

سازمان تعیین 

شوند

نشان دهند که 

سازمان چه کاري 

می خاهد انجام 

دهد



الویت بندي اهداف سازمان

اظهار . از ذي نفعان سوال می وشد: روش نظر خواهی ساده•

نظر فقط در خصوص یک هدف می باشد

نظرات افراد جامعه نسبت به یک : روش نظر خواهی کامل•

.هر یک از اهداف به ترتیب الویتی که به آنها می دهند

هدف ها بر اساس اهمیت و ضرورت آنها براي : الویت بندي•

.جامعه یا سازمان مورد نظر طبقه بندي می شوند

به اصولی که اهمیت بیشتري دارند، ضریب : روش جامع•

باالتري داده 



محیط

 عمل اجتماعی سیستمهاي اجزاء از یکی عنوان به ها سازمان•

 یا و اجزاء داراي خود حال عین در و )خارجی محیط(کرده

 یکدیگر با سیستمها این و )داخلی محیط(بوده فرعی سیستمهاي

  باشند می تعامل در

  دارند وجود سازمان از خارج که عناصري همه :سازمانی محیط•

هستند گذار تاثیر سازمان بر و



هاي سازمانی شناخت محیط

:محیط داخلی

منابع مالی١.

نیروي انسانی٢.

بازاریابی و فروش٣.

عملیات و تولید۴.

تحقیق و توسعه۵.

مدیریت۶.

استراتژي جاري٧.

)محیط کالن  PEST):

(Political)سیاسی عوامل١.

(Economic)اقتصادي عوامل٢.

(Social)اجتماعی عوامل٣.

(Technological)آوري فن۴.

):پورتر(محیط رقابتی 
مشتریان١.

واردها تازه٢.

کنندگان تدارك٣.

جانشین خدمت یا کاال۴.

رقبا۵.



تحلیل وضع موجود

 صورت اهداف و ارزش دورنما، رسالت، عامل، چهار  اساس بر•

.میگیرد

:موجود وضع تحلیل در موثر و جدا محیط چهار•

کالن محیط .1•

فنی محیط .2•

رقابتی محیط•

سازمان داخلی محیط .4•



تحلیل وضع موجود

  سازمان اهداف و ارزش دورنما، رسالت، عامل، چهار  اساس بر•

 محیط تحلیل به توان می موجود، وضع تحلیل فرایند در

.پرداخت سازمان داخلی محیط تحلیل و خارجی



::روش هاي اجرائی برنامه ریزي استراتژیکروش هاي اجرائی برنامه ریزي استراتژیک
::تدوین چشم اندازتدوین چشم انداز--11

یاد ماندنی، مطلوب و ایده آل مناسب را به تصویر بکشد و  یاد ماندنی، مطلوب و ایده آل مناسب را به تصویر بکشد و  ، ب، بچشم انداز سازمان باید خالصهچشم انداز سازمان باید خالصه

..همه سطوح را در نظر بگیردهمه سطوح را در نظر بگیرد

::تدوین ماموریتتدوین ماموریت--22
دلیل وجودي سازمان دلیل وجودي سازمان - -           

و ذینفعان   و ذینفعان   ) ) ارباب رجوعارباب رجوع((جایگاه مشتریانجایگاه مشتریان- -           

نیازها یا مشکالت بارز فعلی  نیازها یا مشکالت بارز فعلی  - -           

بازبینی ماموریت فعلی سازمان بازبینی ماموریت فعلی سازمان - -           

::ارزش ها و اصول رفتاريارزش ها و اصول رفتاري--33
ارزش ها مالك تصمیم گیري مشترك در کلیه شغلها و موقعیت هاست و باورهاي مشترك   ارزش ها مالك تصمیم گیري مشترك در کلیه شغلها و موقعیت هاست و باورهاي مشترك   

..کارکنان هر سازمان استکارکنان هر سازمان است

برنامه ریزي استراتژیک



::ارزیابی محیط درونی و بیرونیارزیابی محیط درونی و بیرونی    --44
ارزیابی محیط درونی نقاط ضعف و قوت سازمان را مشخص می سازد و ارزیابی محیط درونی نقاط ضعف و قوت سازمان را مشخص می سازد و           

..ارزیابی محیط بیرونی فرصت ها و تهدیدها را تعیین می کندارزیابی محیط بیرونی فرصت ها و تهدیدها را تعیین می کند

استراتژي هاي  استراتژي هاي  ((استراتژي هاي سازمان و موضوعات استراتژیک استراتژي هاي سازمان و موضوعات استراتژیک     --55

):):اصلیاصلی
قسمتی از ماموریت وجودي سازمان را به صورت خواسته هاي بلند مدت بیان قسمتی از ماموریت وجودي سازمان را به صورت خواسته هاي بلند مدت بیان           

می کند و حالت کلی، چند جانبه و وسیع دارد و در درون خود یک ایده و روش می کند و حالت کلی، چند جانبه و وسیع دارد و در درون خود یک ایده و روش 

..را معین می کندرا معین می کند

):):بلند مدتبلند مدت((اهداف کالناهداف کالن    --66
..تعیین هدف، یک تالش جمعی و تیمی استتعیین هدف، یک تالش جمعی و تیمی است--            

..داشتن دید سیستمی و یکپارچه ضروري استداشتن دید سیستمی و یکپارچه ضروري است--            

..براي اهداف پیشنهادي، علت ها و معلول ها مشخص شودبراي اهداف پیشنهادي، علت ها و معلول ها مشخص شود--            

::روش هاي اجرائی برنامه ریزي استراتژیکروش هاي اجرائی برنامه ریزي استراتژیک



::سنجش و ارزیابی عملکردسنجش و ارزیابی عملکرد    --77
هدف از سنجش و ارزیابی عملکرد، اندازه گیري دقیق آن میزان اطالعاتی هدف از سنجش و ارزیابی عملکرد، اندازه گیري دقیق آن میزان اطالعاتی           

است که در صورت استفاده درست، موفقیت سازمان در استراتژي ها و اهداف را  است که در صورت استفاده درست، موفقیت سازمان در استراتژي ها و اهداف را  

. . تضمین می کندتضمین می کند

::تحلیل فاصلهتحلیل فاصله    --88
ابزاري براي بکارگیري مقایسه سیستماتیک بین وضع موجود و وضع مطلوب ابزاري براي بکارگیري مقایسه سیستماتیک بین وضع موجود و وضع مطلوب         

..استاست

):):اهداف سالیانهاهداف سالیانه((اهداف خرد اهداف خرد     --99
. . هدف هاي سالیانه آرمانهاي بلند مدت را به بودجه هاي ساالنه تبدیل می کندهدف هاي سالیانه آرمانهاي بلند مدت را به بودجه هاي ساالنه تبدیل می کند

این اهداف مبناي مشخصی براي نظارت و کنترل بر عملکرد سازمان ارایه می این اهداف مبناي مشخصی براي نظارت و کنترل بر عملکرد سازمان ارایه می 

..دهددهد

::روش هاي اجرائی برنامه ریزي استراتژیکروش هاي اجرائی برنامه ریزي استراتژیک



وضع موجودوضع موجود

AA

وضع مناسبوضع مناسب

BB

81

8383

شناسائي وضع شناسائي وضع 
موجودموجود

تعیین وضعیت تعیین وضعیت 
مناسبمناسب

مسیر حركتمسیر حركت



):):وظیفه ايوظیفه اي((استراتژي هاي عملیاتیاستراتژي هاي عملیاتی    --1010
استراتژي وظیفه اي فکر یا ایده استراتژي اصلی را به فعالیت هاي طراحی شده براي دستیابی استراتژي وظیفه اي فکر یا ایده استراتژي اصلی را به فعالیت هاي طراحی شده براي دستیابی             

..به اهداف سالیانه مشخص می کندبه اهداف سالیانه مشخص می کند

::تفاوت استراتژي وظیفه اي و اصلیتفاوت استراتژي وظیفه اي و اصلی

افق زمانیافق زمانی) ) الفالف

مشخص بودنمشخص بودن) ) بب

مشارکت کنندگانمشارکت کنندگان) ) جج

::خط مشیخط مشی--1111
خط مشی ها چارچوب هایی براي راهنمایی تفکر، تصمیم گیري و اقدام مدیران و زیردستان خط مشی ها چارچوب هایی براي راهنمایی تفکر، تصمیم گیري و اقدام مدیران و زیردستان 

نیز  نیز  ” ” دستور عمل هاي عملیاتیدستور عمل هاي عملیاتی““خط مشی ها که غالبا خط مشی ها که غالبا . . آنها در اجراي استراتژي سازمان استآنها در اجراي استراتژي سازمان است

نامیده می شوند، جهت استاندارد کردن بسیاري از تصمیمات تکراري و کنترل سلیقه و اعمال نامیده می شوند، جهت استاندارد کردن بسیاري از تصمیمات تکراري و کنترل سلیقه و اعمال 

در حقیقت  در حقیقت  . . نظر مدیران و زیردستان در اجراي استراتژي هاي عملیاتی می تواند مفید باشندنظر مدیران و زیردستان در اجراي استراتژي هاي عملیاتی می تواند مفید باشند

خط مشی ها باید از استراتژي هاي وظیفه اي نشات گرفته و قصد آنها کمک به اجراي خط مشی ها باید از استراتژي هاي وظیفه اي نشات گرفته و قصد آنها کمک به اجراي 

..استراتژي باشداستراتژي باشد

::روش هاي اجرائی برنامه ریزي استراتژیکروش هاي اجرائی برنامه ریزي استراتژیک



::برنامه هاي اجراییبرنامه هاي اجرایی    - - 1212
..پاسخ به اینکه چه کارهایی باید انجام شودپاسخ به اینکه چه کارهایی باید انجام شود        

::ارزیابی فرآیند برنامه ریزي استراتژیکارزیابی فرآیند برنامه ریزي استراتژیک    - - 1313
در نهایت با ارزیابی فرآیند برنامه ریزي استراتژیک می توان پی به در نهایت با ارزیابی فرآیند برنامه ریزي استراتژیک می توان پی به         

..موقعیت سازمان بردموقعیت سازمان برد

::روش هاي اجرائی برنامه ریزي استراتژیکروش هاي اجرائی برنامه ریزي استراتژیک



فرآیند مدیریت استراتژیکفرآیند مدیریت استراتژیک

توافق

اولیه

شناسایی

هانفعذي

توصیف فلسفه،

نقش و مأموریت

هاتعهدات و ارزش

شناخت محیط کالن

شناخت محیط رقابتی

شناخت محیط داخلی

ها و تهدیدهاشناخت فرصت

شناخت نقاط قوت و ضعف

شناخت مسائل استراتژیک

تجزیه و تحلیل

SWOT

ارزیابی مجدد

مأموریت و

اهداف

هايتنظیم گزینه

مختلف استراتژي

ارزیابی و انتخاب

یک استراتژي

توصیف سازمان

در آینده 

هاتعیین اولویت

تخصیص منابع

اصالح ساختار

تعیین خط مشی

و سبک رهبري

تعیین

اندازچشم

تعیین

هافعالیت

اجــرا حصول نتایج  ارزشیابی

گذاريتحلیل، شناخت و هدف

کنترل

تدوین استراتژي

اجـراي استراتژي



ریزي استراتژیکریزي استراتژیکهاي برنامههاي برنامهویژگیویژگی

کندکندبه تاثیر عوامل خارجی توجه میبه تاثیر عوامل خارجی توجه می

نگر استنگر استآیندهآینده

ت استت استنوعی برنامۀ بلندمدنوعی برنامۀ بلندمد

باشدباشدمدیریت عالی مسئول آن میمدیریت عالی مسئول آن می

کندکندهاي دیگر در سطوح سازمانی را ترسیم میهاي دیگر در سطوح سازمانی را ترسیم میزمینۀ اساسی براي تمامی برنامهزمینۀ اساسی براي تمامی برنامه

شودشودموجب هدایت تمامی سازمان میموجب هدایت تمامی سازمان می

اهداف بیشتر استاهداف بیشتر استعلت تجسم بهتر و دقیق آینده، امکان رسیدن بهعلت تجسم بهتر و دقیق آینده، امکان رسیدن بهبهبه

باشدباشدریزي عملیاتی قابل اجرا نمیریزي عملیاتی قابل اجرا نمیبدون برنامهبدون برنامه

دهددهدریزي استراتژیک به دو سوال پاسخ میریزي استراتژیک به دو سوال پاسخ میدر واقع برنامهدر واقع برنامه

  اهدافاهدافچه باید بکنیم؟چه باید بکنیم؟

  استراتژياستراتژيچگونه باید انجام دهیم؟چگونه باید انجام دهیم؟



در تحلیل و طراحی راهبردها SWOTروش 



SWOTچیست

در لغت بھ معنی قوت ھا ضعف ھا فرصت ھا و تھدیدات  •
است و دراصطالح فرایند شناسایی بررسی و ارزیابی متغیر 

ھای موثر و بالقوه داخلی و محیطی را تجزیھ و 
برگرفتھ از این لغات می   swotواژه. گویندswotتحلیل
:باشد

•  
•S:strength بھ معنی قدرت
•Weakness:Wبھ معنی ضعف
•o:  opportunity بھ معنی فرصت
•T:Threatبھ معنی تھدید



SWOTچیست

یکی از ابزار ھای استراتژیک   swot   تجزیھ و تحلیل•
تطابق قوت و ضعف درون سازمانی با فرصت ھا و تھدید 

تحلیلی    swot   تجزیھ و تحلیل. ھای برون سازمانی است 
منظم برای شناسایی این عوامل و تدوین استراتژی کھ 

  .بھترین تطابق بین انھا را ایجاد نماید ارایھ می ھد



::تعریف محیط تعریف محیط 

محیط هر سازمان عبارتست از مجموعه  •

 تاثیرعواملی که بر عملکرد آن سازمان 

 کنترلمی گذارند اما سازمان بر آن ها 

ندارد



SWOT

• Factors affecting an organization can usually
be classified as: 

• Internal factors
– Strengths (S) 

– Weaknesses (W)

• External factors
– Opportunities (O)  

– Threats (T)

Strengths

Opportunities

Weaknesses

Threats



فرآیند کلی طراحی و تدوین راهبردهاي سازمان

:  (S)تحلیل و تعیین قوت هاي سازمان 1.

وضع شاخص هاي سازمان با وضع موجود برمبناي مقایسه •
شاخص هاي محیطموجود 

عبارت است از شایستگی ممتازی کھ بوسیلھ آن سازمان •
ھایی مانند نوع منابع مالی، تصویر مثبت  تواند در زمینھمی

کنندگان و مواردی ذھنی میان خریداران، روابط مثبت با تأمین
)خاصیت مقایسھ ای. (از این دست نسبت بھ رقبا برتر باشد



فرآیند کلی طراحی و تدوین راهبردهاي سازمان

:(W)تحلیل و تعیین ضعف هاي سازمان . 2
وضع شاخص هاي سازمان با وضع موجود برمبناي مقایسه •

شاخص هاي محیطموجود 

نوع محددیت یا کمبود در منابع، مھارتھا و امکانات و  •
  اثرعملکرد  مانعبطور محسوسھایی است کھ توانایی

عملکرد مدیریت نیز در تشدید . سازمان بشود بخش
. نقاط ضعف موثر است



فرآیند کلی طراحی و تدوین راهبردهاي سازمان

(O)تحلیل و تعیین فرصت ها . 3
شاخص هاي سازمان با وضع موجود بر مبناي مقایسه •

شاخص هاي محیط سازمان وضعیت در حال تغییر یا آینده

عبارت است از یک موفقیت مطلوب عمده در محیط خارجی  •
سازمان مانند شناخت بخشی از بازار کھ پیش از این فراموش  

تغییر در وضعیت رقابت یا قوانین و بھبود در . شده بود
روابط با خریداران و فروشندگان



فرآیند کلی طراحی و تدوین راهبردهاي سازمان

  (T)تحلیل و تعیین تهدیدها . 4

شاخص هاي سازمان با  وضع موجودبر مبناي مقایسه •
شاخص هاي محیط سازمان وضعیت در حال تغییر یا آینده

یک تھدید موفقیت نامطلوبی در محیط خارجی  •
سازمان است مانند قدرت چانھ زنی خریداران یا  

کنندگان کلیدی، تغییرات عمده و ناگھانی تامین
توانند تھدید تکنولوژی و مواردی از این است کھ می

ای در راه موفقیت سازمان باشندعمده



فرآیند تدوین راهبردهاي سازمان

  SWOTتشکیل ماتریس 5.

 Strategy)تعیین خطوط اصلی راهبردهاي سازمان 6.
Lines)  

تعیین نهایی راهبردهاي سازمان7.



SWOTماتریس 

:ماتریسی است ساختار آن به صورت زیر می باشد•
مشتمل بر فرصت ها و تهدیدهاي موجود در محیط سازمان: سطرها–

مشتمل بر ضعف ها و قوت هاي موجود در سازمان: ستون ها–

مشتمل بر خطوط راهبردي جهت استفاده از فرصت ها یا قوت ها : درایه ها–
براي غلبه بر ضعف ها یا تهدیدها 

  SWOTنواحی موجود در ماتریس : نکته•
حاصل تالقی فرصت ها و قوت ها: OSناحیه –

حاصل تالقی فرصت ها و ضعف ها: OWناحیه –

حاصل تالقی تهدیدها و قدرت ها:  TSناحیه –

حاصل تالقی تهدیدها و ضعف ها: TWناحیه –
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ماتریس تدوین استراتژیها در قالب ماتریس  

SWOT
تهدیدات  فرصتها

STاستراتژیهاي  SOاستراتژیهاي  نقاط قوت 

WTاستراتژیهاي  WOاستراتژیهاي  نقاط ضعف

وضعیت 

درونی

وضعیت 

برونی



  SWOTماتریس استراتژي 

تهدیدهافرصتها

SOSTنقاط قوت 

WOWTنقاط ضعف

داخلي
بیروني



تهدیدهافرصتها

SOSTنقاط قوت 

WOWTنقاط ضعف

داخلي
بیروني

سازمان با استفاده  

از نقاط قوت  

داخلی می کوشد 

از فرصتهاي  

خارجی بهره 

گیري نموده و 

زمینه تحقق  

رسالت را فراهم 

سازد

  SWOTماتریس استراتژي 



تهدیدهافرصتها

SOSTنقاط قوت 

WOWTنقاط ضعف

داخلي
سازمان با بهره بیروني

برداري از 

فرصتهاي موجود 

که در راستاي 

اهداف سازمان 

هستند نقاط 

ضعف خود را 

بهبود بخشد 

  SWOTماتریس استراتژي 



تهدیدهافرصتها

SOSTنقاط قوت 

WOWTنقاط ضعف

داخلي
سازمان از بیروني

راهبردهاي 

توانمند سازي 

درونی براي 

بهره برداري از 

فرصتهاي بیرونی 

استفاده می کند

  SWOTماتریس استراتژي 



تهدیدهافرصتها

SOSTنقاط قوت 

WOWTنقاط ضعف

داخلي
سازمان با بهره بیروني

برداري از نقاط  

قوت خود سعی 

می کند که  

تهدیدها را 

ازبین ببرد

  SWOTماتریس استراتژي 



تهدیدهافرصتها

SOSTنقاط قوت 

WOWTنقاط ضعف

داخلي
سازمان با بهره بیروني

برداري از نقاط  

قوت خود سعی 

می کند  

تهدیدها  را 

کنترل نموده و  

اثر آنها را خنثی  

نماید

  SWOTماتریس استراتژي 



تهدیدهافرصتها

SOSTنقاط قوت 

WOWTنقاط ضعف

داخلي
سازمان با بهره بیروني

برداري از نقاط  

قوت خود سعی 

می کند که  

تهدیدها را به 

فرصتها تبدیل  

کند 

  SWOTماتریس استراتژي 



تهدیدهافرصتها

SOSTنقاط قوت 

WOWTنقاط ضعف

داخلي
سازمان بایستی بیروني

نسبت به 

توانمندسازي 

خود اقدام نموده 

و هم چنین از 

تهدیدات محیط 

خارجی پرهیز 

نماید 

  SWOTماتریس استراتژي 
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  SWOTمثال از ماتریس 

:ضعف ها•

.بسیار قدیمی هستندرویه هاي کاري شرکت –

.بسیار قدیمی و فرسوده هستندساختمان هاي شرکت –

.شرکت تقریبا در حد صفر است IS/ITزیر ساخت هاي الزم –

.بسیار قدیمی و فرسوده هستندماشین آالت خط تولید –

.بسیار کم پیاده شده اندسیستم هاي مکانیزه در شرکت –

.کند هستند و جوابگوي نیازهاي شرکت نیستندرویه هاي کاري شرکت –

.محاسبه نمی شوندحساب هاي ریز شرکت –

.به هدر می رودنیروي انسانی شرکت برخی منابع و مخصوصا –
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  SWOTمثال از ماتریس 

:قوت ها •

.دارد تجربه زیاديشرکت قدیمی است و –

تقریبا شناخته شده است و اکثر مردم الاقل براي  نام تجاري شرکت –
.آن استفاده کرده اند محصوالتدوره اي از 

.فعال و باتجربه هستندنیروي کار شرکت –

مواد اولیه را بدون واسطه  شرکت مستقیما با کشاورزان قرارداد دارد و –
.تهیه می کند

سوله هاي  بسیار بزرگ و مناسب است و شرکت تعداد  محیط شرکت–
.به اندازه کافی در اختیار دارد

شرکت نسبت به یکدیگربسیار بخش هاي مختلف موقعیت جغرافیایی –
.مناسب است
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تهدیدها  •

.کاهش یافته است سهم شرکت در بازاردر سال هاي اخیر –
ISاتوماسیون اداري و استفاده از – IT/ امروزه به عنوان یک اصل اساسی براي

.مطرح شده استموفقیت سازمان ها 

افزایش بسیار زیادي را داشته است و همین  قیمت محصول در سالهاي اخیر –
.امر باعث شده که مصرف آن در خانواده ها کمتر شود

پول نقد حمل نمی کنند و اصرار دارند که هزینه ها را از  مشتریانبسیاري از –
افزایش استفاده از چک در طریق حسابهاي بانکی بپردازند و این امر باعث 

.شرکت شده استفروش هاي 
در سازمان هاي خود  ITبا به کارگیري  رقیباندر سالهاي اخیر برخی از –

.خود را باال برده اندسهم 
.شرکت را مجبور ساخته است تا کارگران را بیمه کندسازمان بیمه –

در شرکت در سال هاي اخیر افزایش  قیمت لیفتراك هاي مورد استفاده–
.داشته است

را به   محصوالتاصرار دارند که  تامین کنندگانباال رفته است و قیمت انبار –
.محض چیدن از زمین به شرکت منتقل کنند تا هزینه انبار نپردازند

هشدار داده است که رویه خط تولید باید تاحد امکان بدون سازمان بهداشت –
.دخالت انسان انجام شود 170



فرصت ها  •

مواد اولیه و مخصوصا گوجه فرنگی را به قیمت مناسبی تامین کنندگان شرکت –
.در اختیار شرکت قرار می دهند

سال وام اعطا می  10اعالم کرده است که به شرکت هاي با سابقه بیش از دولت –
.کند

کمتر خودشان محصول  مردمدر سال هاي اخیر صنعتی شدن جوامع با توجه به –
.شرکت را درست می کنند و معموال  آنرا آماده می خرند

در   ITبه شرکت هاي مختلف تسهیالتی را براي کاربرد هرچه بیشتر طرح تکفا –
.شرکت ها ارائه می کند

اعالم کرده است که در صورت انتقال حسابهاي شرکت به این بانک پارسیان –
.بانک در راه اندازي سیستم هاي خود پرداز در شرکت کمک خواهد کرد

.اینترنت فضاي مناسبی را براي تبلیغات در اختیار شرکت گذاشته است–

.در ایران نسبتا کم استکارخانه هاي تولید کننده تعداد –
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  SWOTمثال از ماتریس 

فرصت ها  •

ایران از نظر منابع کشاورزي و مخصوصا صیفی جات موقعیت –
به روش هاي کشاورزي علمی روي آورده  کشاورزانمناسبی دارد و 

.اند

شرکت را براي اجراي طرح مهندسی خود  یک گروه دانشجویی اخیرا –
انتخاب کرده اند و به شرکت پیشنهاد همکاري در جهت  

.مکانیزاسیون خط تولید را داده اند

اتحادیه صنف شرکت هاي مواد  مدیر شرکت داراي نفوذ خوبی در –
.می باشد غذایی
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  SWOTمثال از ماتریس 

173

تهدید ها فرصتها SWOT 
TABLE

9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1

S7 S16 S2 S2 S6 S6 S6 1

ها
قوت

S6 S6 S6 S6 S6 S3 S6 2

S5 S9 S9 S3 S5 S12 S12 S9 S12 3

S8 S8 S8 S9 S9 S3 S5 4

S8 S8 S9 S9 5

S7 S14 S10 S13 S13 6

7

S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S5 1

ها
ضعف

S1 S1 S1 S1 2

S10 S3 S10 S10 S1 S2 S10 3

S5 S16 S11 S4 S11 S2 S11 S5 4

S5 S2 S5 S5 S3 S2 S11 5

S4 S4 S4 S4 S2 S14 S5 6

S2 S3 S3 S2 S3 S2 S4 7

S9 S9 S4 S9 S4 S14 S5 8

S5 S14 S14 S4 S14 S5 9



  SWOTمثال از ماتریس 

استراتژي هاي سازمان •

)1Sاستراتژي – 1):

و مخصوصا ساختمان اصلی تولید  ساختمان هاي شرکتبازسازي و مرمت •

)2Sاستراتژي – 2):

حرکت به سمت اتوماسیون اداري •

)3Sاستراتژي – 3):

پرداخت الکترونیکیو رویه هاي بانکداري الکترونیکی استفاده هر چه بیشتر از •

)4Sاستراتژي – 4):

رویه هاي کاري سازمانطراحی مجدد •

)5Sاستراتژي – 5):

اتوماسیون خط تولیدو اتوماسیون صنعتی حرکت به سمت •

174



  SWOTمثال از ماتریس 

) ادامه(استراتژي هاي سازمان •

)6Sاستراتژي – 6):

تبلیغات گسترش هرچه بیشتر•

)7Sاستراتژي – 7):

به انبار مواد اولیه و محصوالت سوله هاي شرکتتبدیل بخشی از •

)8Sاستراتژي – 8):

تامین کنندگانبستن قرارداد هاي طوالنی مدت با شرایط مناسب با •

)9Sاستراتژي – 9):

نیروي جدید تا حد امکانو عدم استخدام  نیروهاي موجوداستفاده بهینه از •
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برنامه ریزي پروژه

  که هایی فعالیت از متشکل خاص عملیات و اقدامات مجموعهپروژه

  اهداف یا هدف به نیل جهت در و بوده یکدیگر با منطقی روابط داراي
   .شوند می انجام معینی

  مالی، سال انتهاي در درمانی مرکز یک مالی هاي حساب بستن :مانند
 تشکیل یکبار، سال دو هر درمانی بهداشتی مرکز یک اساسی تعمیرات

  در کتاب تالیف درمانی، بهداشتی هاي مراقبت زمینه در سمینار یک
  روستایی درمانی بهداشت مرکز یک اندازهی راه درمان، و بهداشت زمینه

قلب پیوند جراحی عمل یک انجام شهري، یا

.دهند می تشکیل را پروژه یک خود خودي به باال موارد از هریک



برنامه ریزي پروژه

 نحوه و الزم هاي فعالیت کلیه بینی پیشپروژهریزي برنامه

.پروژه آن اتمام منظور به ها آن انجام

  می تمرکز ها جهت و اهداف تعیین روي بر ریزي برنامه از نوع این
 مانند عواملی .دهد می تخصیص ها فعالیت به را منابع و نماید

  منابع ، اجرا زمان مدت فعالیت اندازه و حجم فعالیت، نوع
.نماید می بینی پیش ها فعالیت جهت را ...و مصرفی



پروژه

مجموعه اي از فعالیتها ي غیر تکراري  •

در یک  اهداف معینبراي انجام یکسري 

با )  عموما(و مشخص و  بازه زمانی محدود

منابع محدوداستفاده از یکسري 

...)پول، مواد اولیه و (منابع مصرف شدنی •

نیروي انسانی، تجهیزات و  (منابع مصرف نشدنی •

(...



مدیریت پروژه

براي  مدیریت، تخصیص و زمانبندي منابعپروسه •

رسیدن به اهداف پروژه و پاسخ گویی به سئواالت 

:زیر

زمان مورد انتظار جهت اتمام پروژه–

برنامه ریزي زمان شروع و خاتمه فعالیتها–

فعالیتهاي حساس و بحرانی–

میزان تاخیر مجاز براي فعالیتهاي غیر بحرانی–

بهترین تخصیص منابع جهت تسریع در زمان اتمام پروژه–

نحوه کنترل گردش نقدینگی–



ابزارهاي مدیریت شبکه

Ganttنمودار گانت • Chart
Criticalروش مسیر بحرانی • Path Method CPM( )

Programروش • Evaluation and Review Technique PERT( ) 

Precedenceروش شبکه هاي پیش نیازي • Network PN( )

)Sمنحنی (منحنی  پیشرفت کار •



مراحل برنامه ریزي پروژه

پروژه انداز چشم تعیین1.
پروژه اهداف تعیین2.

)WBSکار اجزاي ساختار طراحی3. ):  

work breakdown structure
پروژه ریزي برنامه پارامترهاي تعیین .4

  برنامه دهی اعتبار .5

منابع تخصیص .6

کار پیشرفت درصد تعیین و کنترل دوره تعیین .7

پروژه ریزي بودجه .8



تعیین چشم انداز پروژه

.آید بدست است قرار آنچه از روشن اي ایده



تعیین اهداف پروژه

.شود می تعیین پروژه کلی اهداف

عملکرد و هزینه ، زمان نسبی اهمیت شامل

 ساست بهداشتی فراوري یک تولید پروژه مدیریت هدف اگر :مثال
  صورت آن در نماید رقابت محصوالت جدیدترین با بتواند که

.است عملکرد اصلی هدف



.  نام دارد“ ساختار شکست کار”ابزار مورد استفاده در برنامه ریزي پروژه، جهت شناسایی فعالیتها  •

Identify Project Activitesشناسایی فعالیتهاي پروژه

                               Work Breakdown Structure (WBS)ساختار شکست کار

•WBS   یک توصیف سلسله مراتبی از کارهایی است که می بایست انجام شوند تا اقالم قابل تحویل پروژه

.حاصل شده و پروژه به اتمام برسد

Project

Activity Activity Activity…

Activity Activity Activity…

Activity Activity Activity…

...
Activity

Level #1

Level #2

Level #m



طراحی ساختار اجزاي کار

  با پروژه مدیریت الزم اقدامات و ها فعالیت فهرست تهیه براي
  مورد در افراد پیشنهادات کلیه افکار بارش روش از استفاده
.کنند می آوري جمع را اقدامات



Identify Project Activitesشناسایی فعالیتهاي پروژه

مراحل توسعه ساختار شکست کار

تعیین عناصر عمده پروژه

آیا تجزیه و شکست کار کافی است؟

تجزیه عناصر پایین ترین سطح به یک سطح دیگر

خیر

 در آزمونها موفق است؟WBSآیا 

بلی

پایان
بلی

WBSبازنگري در 

خیر



Identify Project Activitesشناسایی فعالیتهاي پروژه

تعیین عناصر عمده پروژه

)WBSتعیین سطح اول (تجزیه پروژه به چند عنصر یا گروه     •

.باشد مراحل چرخه حیات پروژهمی تواند براساس    •

.باشد چارت سازمانی پروژهمی تواند برمبناي    •

.باشد جغرافیا و مکان اجراي پروژهمی تواند برمبناي    •

• Phase Orientation Approach

• Organization Orientation Approach

• Geographical Approach

•.باشد محصول و اجزاي آنمی تواند برمبناي    • Product Orientation Approach

•.باشد زیر پروژه هامی تواند برمبناي    • Project Orientation Approach



پروژه توسعه شمالی خط یک مترو

آنصب و راه اندازي تجھیزات طراحي ساخت ابنیھتامین تجھیزاتامكانسنجي

ھواكش ھا ایستگاھھا تونل

X2ایستگاه  ... N2ایستگاه 

سازه سفت كاري تاسیسات مكانیكي و برقي نازك كاري

WBSWork Breakdown Structureیک نمونه 



طرح جامع اتوماسیون شعب بانک الف

ھا)نرم افزار(توسعھ سیستم آماده سازي سخت افزارشعب

... سیستم حسابداري سیستم مشتري

كدینگ سیستم طراحي دستي سیستم

تصویب طرح  طراحي و بھبود سیستم تحلیل وضع موچود شناخت وضع موجود

نصب و راه اندازي نرم افزارھا در شعب

WBSWork Breakdown Structureیک نمونه 



طرح گازسوز کردن خودروهاي عمومی

جایگاه  180احداث  CNGتبدیل خودروھا

تبدیل كارخانھ اي تبدیل كارگاھي

محصوالت سایپا محصوالت ایران خودرو

وانت پیكان پژو پیكان سمند

آموزش، تبلیغ و ترویج

تبدیل نمونھ

تبدیل انبوه

WBSWork Breakdown Structureیک نمونه 



WBSWork Breakdown Structureیک نمونه 



WBSWork Breakdown Structureیک نمونه 



تعیین پارامترهاي برنامه ریزي پروژه

  به توجه بدون و پروژه کل براي که اطالعاتی :پروژ پارامترهاي -1
:از عبارتند .شوند تعیین مدیریت توسط باید فعالیت هر

پروژه شروع تاریخ

پروژه اتمام تاریخ

پروژه کاري تقویم

اختیار در منابع

منابع کاري تقویم و



تعیین پارامترهاي برنامه ریزي پروژه

  از یک هر براي اطالعات کردن اضافه :فعالیت پارامترهاي -1
:قبل مرحله در شده تعیین هاي فعالیت

فعالیت انجام زمان مدت

فعالیت انجام هزینه

ها فعالیت سایر با نظر مورد فعالیت بین رابطه

  پروژه زمان نهایتا و ها فعالیت زمان تعیین براي :زمانی محدودیت
.شود می استفاده شبکه تحلیل بر مبتنی هاي روش از عمدتا



شبکه سی پی ام ، پرت

  و کرد مشخص را ها پروژه انجام هزینه و زمان توان می ها شبکه این توسط
  گیرد می انجام ها شبکه این توسط که کنترلی با اجرا واقع در

.نمود برطرف و مشخص موقع به را انحرافات

رساند انجام به را کار زمان ترین کوتاه و هزینه کمترین با

 هاي مدل جزو PERTشبکه و مشخص هاي مدل جزو CPMشبکه

احتمالی

  .است مشخص آن انجام زمان هم و ها فعالیت هم  CPMشبکه در

 گرفته انجام قبال آن مشابه که شود می استفاده هایی پروژه در معموال
است مشخص دقیقا ها فعالیت از هرکدام زمان نتیجه در و



شبکه سی پی ام ، پرت

  احتمالی آن انجام زمان ولی مشخص ها فعالیت PERTشبکه

 قبال آن مشابه که میرود بکار هایی پروژه در معموال.است
.است نگرفته انجام



شبکه سی پی ام ، پرت

  بینانه، خوش :حالته سه الگوي PERTالگوي ترین سرشناس

محتمل و بدبینانه

براورد 

PERT

محتمل ترین

کم

احتمال

زیاد

زمان

خوش بینانه بد بینانه



مراحل انجام کار در شبکه ها

:انتظار مورد زمان

•T0 :زمان احتمالی یا زمان معمولی

•T max : حداکثر زمانی که آن فعالیت نیاز دارد( زمان بدبینانه(

•Tmin : حداقل زمانی که می توان آن فعالیت را انجام  ( زمان خوشبینانه

)داد 

که بر اساس سه ارزیابی ) to( زمان مورد لزوم یا زمان مورد انتظار •

معمولی و بدبینان است با استفاده از فرمول زیر محاسبه می  خوشبینانه 

.شود

•to t min + 4T max + =To زمان مورد انتظار

                                 6                 



مراحل انجام کار در شبکه ها

شبکه رسم1.

رویدادها وقوع زمان دیرترین و زودترین تعیین2.

)شبکه مسیر ترین طوالنی(بحرانی مسیر تعیین3.

ها فعالیت فرجه تعیین4.



مراحل انجام کار در شبکه ها

شبکه رسم

.1O ها فعالیت پایان و اغاز همان .شود می نامیده رویداد 

هستند

:مانند فعالیت دادن نشان براي         2.

A1 2



مراحل انجام کار در شبکه ها

شبکه رسم

است مجازي فعالیت دادن نشان براي         •

  به نیاز و شوند می داده نمایش        با واقعی هاي فعالیت •
  زمانو به نیازي مجازي هاي فعالیت ولی دارند هزینه و زمان

.ندارند هزینه



ایجاد شبکه   پروژه

شبکه برداري

Conduct the Project Network

1

4

2

6

D

A

B

5

C

3
F

E

پیشنیاز کد فعالیت

- A

A B

- C

C D

D E

B;C F



ایجاد شبکه   پروژه

شبکه گرهی

Conduct the Project Network

پیشنیاز کد فعالیت

- A

A B

- C

C D

D E

B;C F

START

A B

C D E

F

FINISH

:شرح نمادھا

بردار بیانگر روابط بین فعالیتھا

فعالیت E



نمودار گانت

ساده ترين ابزار مديريت پروژه•

قاي گانت ابداع شد1918در سال •
ٓ
توسط ا

يك تصوير روشن و گرافيكي از پروژه نشان مي دهد•

براي برنامه ريزي  پروژه هاي ساده مناسب است•

Foundation

Framing

Plumbing

Electrical

Siding

Wall Board

Paint Interior

Paint Exterior

Fixtures

Activity Start 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Start 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Days After Start

Days After Start



نمودار گانت

مزایا•

سهولت فهم–

ارائه فشرده زمانبندي کل پروژه–

امکان تطبیق وضعیت کنونی با برنامه زمانبندي–

اشکاالت•

عدم توانایی نمایش روابط بین فعالیتها–

عدم تشخیص فعالیتهاي مهم–

عدم امکان تعیین اثرات تاخیرات–



دکتر کاهانی-2مهندسی نرم افزار 

نمودار گانت
براي كنترل پروژه در مقاطع مختلف زماني ميزان تحقق برنامه بررسي •

مي شود



دکتر کاهانی-2مهندسی نرم افزار 

MS-Projectنمودار گانت در 



CPMروش  PERT/

دو تكنيك مشهور براي برنامه ريزي و PERTو CPMروش هاي •

مديريت پروژه ها هستند

)PMبراي مديريت پروژه هاي نگهداري 1950در سال CPMروش • )

كارخانجات شيميايــي ايجاد شد

هم در همان زمان بصورت مستقل ابداع شدPERTروش  •

يك روش PERTو روش معينيك روش برنامه ريزي CPMروش •
استاحتمالي



ن•
ٓ
تعريف پروژه و كليه فعاليت هاي مهم ا

تعريف روابط بين فعاليتها•

رسم شبكه ارتباطي فعاليتها•

به هر فعاليت) و هزينه(انتساب زمان •

)مسير بحراني(محاسبه طوالني ترين مسير در شبكه •

استفاده از شبكه براي برنامه ريزي، زمانبندي، نظارت و كنترل •
پروژه

CPMمراحل روشهاي  PERT/



رسم شبکه

Activityقرار دادن فعالیتها روي پیکانها • on Arcs
AOA( )

Activityقرار دادن فعالیتها روي گره ها • on Nodes
AON( )

PNو شبکه هاي  AOAاکثرا بصورت  CPMشبکه هاي •
ترسیم می شوندAONبصورت 

Microsoftدر • Project  شبکه ها بصورتAON  رسم

می شوند



تعاریف

Start– هیچ فعالیت پیش نیاز ندارد : رویداد آغازین •
Finish– هیچ فعالیتی بعد از آن وجود ندارد : رویداد پایانی •
Head– رویداد ابتدایی یک فعالیت : رویداد پایه •
Tail– رویداد اانتهایی یک فعالیت : رویداد پایان•
رویداد پایان چند فعالیت: رویداد پوششی•

رویداد پایه چند فعالیت: رویداد جوششی•

فعالیتی که نه زمان و نه منبعی دارد و فقط جهت : فعالیت مجازي •

Dummy-نشان دادن وابستگی بکار می رود 



تعاریف

a b c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

d



قوانین رسم شبکه

هر فعالیت فقط یکبار رسم می شود - 1قانون 

A

B

A

B

هر فعالیت باید یک رویداد پایه و یک  - 2قانون 

کل شبکه فقط داراي  . رویداد پایان داشته باشد

.یک رویداد آغازین و یک رویداد پایانی است
دو فعالیت نمی توانند داراي رویداد هاي پایه و - 3قانون 

پایان  یکسان باشند



ادامه-قوانین رسم شبکه

جهت پیکانها مهم نیست ولی حلقه مجاز نیست - 5قانون 

.طول پیکانها متناسب با طول زمانی فعالیتها نیست-4قانون 

واحد زمانی باید در کل شبکه  یکسان باشد- 6قانون 

یک رویداد وقتی می تواند رویداد پایان  - 8قانون 

یک فعالیت باشد که شروع رویداد به پایان  

فعالیت وابسته باشد

یک فعالیت وقتی می تواند شروع شود که - 7قانون 

کلیه فعایتهایی که به رویداد پایه آن ختم می شوند 

.خاتمه یافته باشند



Aفعالیت  5فرض کنید یک پروژه داراي  B C D, , ,   وE باشد که داراي ارتباطات زیر باشند:

.هیچ پیش نیازي ندارند Bو  Aفعالیتهاي 1.

است Cپیش نیاز  Bفعالیت 2.

هستند Dپیش نیازهاي  Bو  Aفعالیتهاي 3.

هستندEپیش نیاز  Dو  Cفغالیتهاي 4.

هستند Dپیش نیازهاي  Bو  Aفعالیتهاي .   3

مثال

1

A
2

B

3

C

4D

E
5

1

A

B
2

C

D
3 4

E



1

2

3

4

5

6 7

A

B

C

D

E

F

G

H
t=2

t=3

t=2

t=4

t=4
t=3

t=5

t=2

:مسیر

رویداد یک مسیر یک مجموعه از فعالیتهاي متوالی است که از 

ختم می شوند رویداد پایانیشروع و به  آغازین

)CPM(روش مسیر بحرانی 

1 A. ->C->F->H  (2+2+3+2=9) 2 A. ->C->E->G->H (15)

3 B. ->D->G->H (14)

:مسیر بحرانی

.طوالنی ترین مسیر که طول کل پروژه را نیز مشخص می کند

فعالیتهاي روي مسیر بحرانی:فعالیتهاي بحرانی



تعاریف

زودترین زمانی که یک فعالیت می تواند شروع شود
EF ES t= +

:ESزودترین زمان شروع 

زودترین زمانی که یک فعالیت می تواند خاتمه یابد
:EFزودترین زمان خاتمه 

دیرترین ترین زمانی که یک فعالیت می تواند شروع شود بدو ن آنکه پروژه به تاخیر افتد

:LSدیرترین زمان شروع 

:LFدیرترین زمان خاتمه 
دیرترین ترین زمانی که یک فعالیت می تواند خاتمه یابد بدو ن آنکه پروژه به تاخیر افتد

:TFشناوري کل 
حداکثر ترین زمانی که یک فعالیت می تواند دیرتر شروع شود بدون آنکه پروژه به تاخیر افتد

:FFشناوري آزاد 
حداکثر ترین زمانی که یک فعالیت می تواند دیرتر شروع شود بدون آنکه فعالیتهاي 

بعدي به تاخیر افتد



Aij) .i,jفعالیتها و نامگذاري  Niرویدادها شماره گذاري 1. = 
1…n(

ESij. (هر فعالیت EFو  ESمحاسبه 2. and EFij(
–ES1=0 ES, ij ES= i EF, ij ES= ij T+ ij ES, j Max EF= ( kj)  

–  EF  طول پروژه را مشخص  ) رویداد پایانی (آخرین فعالیت
می کند

–L ES = n

LSij(هر فعالیت LFو  LSمحاسبه 3. and LFij(
–LSn L LF= , ij LF= i LS, ij LF= ij -Tij LF, j Max LS= ( ik)  

هر فعالیت FFو  TFمحاسبه 4.
–TFij LS= ij -ESij FF, ij ES= j -EFij

تعیین مسیر بحرانی5.

–Aij TF, ij= 0

محاسبات شبکه

بصورت دستیمحاسبه طول پروژه، شناوریهاي آزاد و کل و مسیر بحرانی پروژه 



Activity Time ES EF LS LFTF
A 2
B 3
C 2
D 4
E 4
F 3
G 5
H 2

1

2

3

4

5

6 7

A

B

C

D

E

F

G

H
t=2

t=3

t=2

t=4

t=4
t=3

t=5

t=2

0 2

0 3

2 4

3 7

4 8

4 7

8 13

13 15 1513

138

1310

84

84

42

41

20 0

1

0

1

0

7

0

0

FF
0

0

0

1

0

7

0

0



مثال

ActivitySymbolTimePredecessors

Conduct Market StudySTDY6-

Appoint ManagerMGR3-

Hire Personnel  PERI5MGR
Train PersonnelPER23PER1 STDY,

Acquire BuildingBLDG3STDY
Prepare BuildingFURN5BLDG

Select MerchandisePICK3STDY MGR,

Line Up SuppliersDLRS4PICK
Acquire MerchandiseSTOK3PER2 FURN DLSR, ,

AdvertiseADV2PICK

لیست فعالیتهاي ایجاد یک شعبه جدید براي یک شرکت زنجیره اي



.ما ابتدا شبکه هاي گره اي را مورد توجه قرار می دهیم

Activity On Node (AON)شبکه گرهی



پروژه ي ساختمانی: مثال

پیش نیاز ها نام فعالیت ردیف

-- طراحی سازه 1

1 ساخت سازه 2

1 طراحی ساختمان 3

3و2 ساختمان 1اجراي فاز  4

4 ساختمان 2اجراي فاز  5

3 طراحی تاسیسات مکانیکی 6

6 خرید تجهیزات مکانیکی 7

7و5 نصب و اجراي تجهیزات مکانیکی 8

3 طراحی تاسیسات برقی 9

9 خرید تجهیزات برقی 10

10و5 نصب و اجراي تجهیزات برقی 11

9و6 طراحی معماري داخلی 12

12 خرید اقالم مورد نیاز معماري داخلی 13

8و11و13 نصب و اجراي معماري داخلی 14



چند نکته در ترسیم شبکه گره اي

.روابط پیشنیازي توسط بردارھا نمایش پیدا مي كنندفعالیتها توسط گره ها و  )1

با گره شروع آغاز می شود و سپس تمام فعالیت هاي بدون پیش نیاز به گره شروع  "اي حتماه شبکه گر) 2

.متصل می شود

با گره پایان به اتمام می رسد لذا فعالیت هایی که پس نیاز ندارند به گره پایان متصل  "شبکه گره اي حتما) 3

.می شوند

.نداریم اگر چنین باشد در تعریف منطق فعالیت ها دچار اشتباه  شده ایم) Loop(در ترسیم شبکه حلقه) 4

.براي هر فعالیت فقط و فقط یک گره در شبکه وجود دارد) 5



پروژه ي ساختمانی: مثال

START 11

22

33

44 55

66

99

77

1010

1212

88

1111

1313

1414 FINISH

START



شبکه پیش نیازي با فعالیت هاي زیر را رسم کنیدمثال

فعالیت پیش نیاز

A --

B --

C --

D A,B

E B,C
F B
G D,E

AA

FINISHSTART BB

CC

DD

EE

FF GG



مراحل انجام کار در شبکه ها

)شبکه مسیر ترین طوالنی(بحرانی مسیر تعیین

  مسیر این در رویدادها وقوع زمان دیرترین و زودترین که مسیري
نیست جایز تاخیر بحرانی هاي فعالیت در .برابرند هم با

1

2
3 6

4

5

A

C F

D G



مراحل انجام کار در شبکه ها

ها فعالیت فرجه تعیین

 داشت تاخیر فعالیت انجام در توان می که زمانی مدت:کلی فرجه
.کند تغییر ]پروژ انجان زمان آنکه بدون



CPMویژگیهاي روشهاي  PERT/

مزایا•

مشخص بودن روابط بین فعالیتها–

قابلیت تعیین فعالیتهاي حساس–

قابلیت محاسبه شناوریها–

معایب•

استفاده از نمودار گانت براي نمایش نتایج عدم نمود شهودي –

افزایش فعالیتهاي مجازي براي پروژه هاي بزرگ–



اعتبار دهی برنامه: گام پنجم

 تدوین را احتمالی هاي تهدید از فهرستی باید پروژه مدیریت
  مورد خود برنامه روي بر را ها آن از هریک تاثیر و نموده
.دهد قرار تحلیل و تجزیه



تخصیص منابع: گام ششم



تعیین دوره کنترل و تعیین درصد : گام هفتم
پیشرفت کار



بودجه ریزي پروژه: گام هشتم

پروژه مستقیم غیر هاي زینه و هرفعالیت مستقیم هاي هزینه



برنامه ریزي عملیاتی

  سایه آن عملیات و سازمان بر چتري چون جامع ریزي برنامه
 اما .کند می راهنمایی هایشان فعالیت انجام در را مدیران و گستراند می
  خود عملیاتی هاي برنامه انجام در را پایه مدیران ریزي، برنامه نوع این
  هاي استراتژي و اهداف از الهام با باید پایه مدیران .نمود نخواهد نیاز بی

  داده شکل را خود نظارت تحت واحد در شده جزئی اهداف سازمان کلی
.نمایند کوشش آن تحقق براي و

:عملیاتی ریزي برنامه تعریف

 این تبدیل و اهدافتعیین چگونگی از عبارت عملیاتی ریزي برنامه
آن اجراي هاي روش بینی پیشو عملیات صورت به اهداف

.باشد می



ریزي عملیاتیریزي عملیاتیمراحل برنامهمراحل برنامه

هدف کلی از اجراي برنامه 1.

وضعیت موجود ) بررسی(تجزیه 2.

شناسائی مشکل3.

تجزیه و تحلیل علل موثر بر بوجود آمدن مشکل4.

تعیین و انتخاب راه حل هاي احتمالی حل مشکل5.

هدف گذاري بر اساس راه حل هاي انتخابی6.

هاي الزم براي هر هدف تعیین و بیان تفصیلی فعالیت7.

تعیین معیارهاي پایش و ارزشیابی برنامه8.



تعیین هدف کلی از اجراي برنامه-1

جهت گیري هاي بنیادي و فراگیر آن واحد را معین میکند.

توجه به ارزش هایی دارند که می خواهیم به آنها دستیابیم  .

خیلی قابل اندازه گیري نیستند  .

فعالیت ها و اجزاء مختلف برنامه را سازمان میدهند.



وضعیت موجود  )بررسی(تجزیه -2

:بررسی وضعیت موجود یعنی آنکه•

“تا کنون هدف ما چه بوده؟”

“تا کنون چه اقداماتی انجام داده ایم و چه برنامه هائی داشته ایم؟”

 “هم اینک در کجا هستیم؟”



شناسائی مشکل-3

:تعریف مشکل•

فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب

.در تعریف مشکل به علل آن اشاره نمی شود•

راه هاي شناسائی مشکل•

آمارها و شاخص ها

مشاهده مستقیم

مصاحبه جمعی

مصاحبه با افراد کلیدي مطلع

بررسی نمونه اي سریع

درخواست ها و یا شکایات

بروز یک اپیدمی



تجزیه و تحلیل علل موثر بر بوجود آمدن مشکل-4

چه عوامل مهمی  می توانند در بوجود آمدن مشکل نقش داشته  •

باشند؟

و ))متغیر هاي قابل کنترلمتغیر هاي قابل کنترل(کدام علل در دست سازمان است••

متغیر هاي غیر متغیر هاي غیر (کدام علل در خارج از قدرت سازمان است

؟))قابل کنترلقابل کنترل

ارتباط این عوامل با یکدیگر چیست؟•

آیا می توان این علل را در یک گروه قرار داد و با تمرکز بر  •

ریشه آن گروه به یک باره تمام آن علل را حل و یا تخفیف 

داد؟

آیا در حال حاضر تالشی براي رفع مشکل انجام می شود؟ اگر •

چنین است چه کاستی هایی مشاهده می شود؟



تعیین و انتخاب راه حل هاي احتمالی حل مشکل-5

  راه حل در حقیقت مسیر هایی هستند که از طریق آنها

.می توان مشکل را حل و یا تخفیف داد

 متغیر هاي قابل  متغیر هاي قابل  در تعیین راه حل تمرکز خود را بر

.می گذاریمکنترل کنترل 



.Aروش هاي یافتن این راه حلها عبارتند از:

بارش افکار

خالقیت

.Bروش انتخاب بهترین راه حلها:

جدول ارزیابی  

جدول ماتریس 



:معیار به منظور یافتن بهترین راه حل ممکن 

سهولت اجرا

مقبولیت

اقتصادي بودن 



حل ها جدول ارزیابی درانتخاب بهترین راه

راه حل
مؤثر بودن بر  

اساس  

مستندات

سهولت و عملی  

بودن

پذیرش جامعه و 

سیاستگزاران

قابلیت تأمین  

منابع

جمع 

امتیازات

1راه حل 

2راه حل 

.......



جدول ماتریس

راه حل
3راه حل 2راه حل 1راه حل 

جمع امتیازات

1راه حل 

2راه حل 

3راه حل 



هدف گذاري بر اساس راه حل هاي انتخابی-6

هدف اختصاصی یا عملیاتی یا عینی)Objective(

 بیانی مشخص از اقداماتی هستند که براي دستیابی به اهداف کلی سازمان

.باید انجام شود

زیر بناي فعالیت ها در برنامه عملیاتی را تشکیل میدهند.

  به مدیریت عالی سازمان امکان می دهند که بداند چه اتفاقی در حال رخ

.دادن است

مبنایی براي ارزشیابی ارائه میدهند  .

نتایج برنامه را مشخص میکنند



معیار هاي هدف عینی

• S

• M

• A

• R

• T



معیار هاي هدف عینی

• Specific

• M

• A

• R

• T

مشخص باشد گروه ھدفو  موضوع



معیار هاي هدف عینی

• Specific

• Measurable

• A

• R

• T

مشخص باشد گروه ھدفو  موضوع

باشد قابل اندازه گیري



معیار هاي هدف عینی

• Specific

• Measurable

• Achievable

• Realistic

• T

مشخص باشد گروه ھدفو  موضوع

باشد قابل اندازه گیري

باشد قابل دسترسي

باشد واقع گرایانھ



معیار هاي هدف عینی

• Specific

• Measurable

• Achievable

• Realistic

• Time Bound

مشخص باشد گروه ھدفو  موضوع

باشد قابل اندازه گیري

باشدقابل دسترسي

باشد واقع گرایانھ

باشد محدود بھ زمان



معیار هاي هدف عینی

• Specific

• Measurable

• Achievable

• Realistic

• Time Bound

مشخص باشد گروه ھدفو  موضوع

باشد قابل اندازه گیري

باشدقابل دسترسي

باشد واقع گرایانھ

باشد محدود بھ زمان



مشخص بودن

Specific
یاد  (حتی االمکان از به کار بردن افعال و ایده هاي انتزاعی •

.پرهیز کنید) گرفتن، فهمیدن، احساس کردن

.همیشه از فعل هاي ملموس و عینی استفاده کنید•



زمانبندي شده

Time Bound
:قرار دادن مهلت زمانی براي فعالیت ها که باید الزاماً•

Rواقع بینانه
Aقابل دسترسی

Mقابل اندازه گیري 
باشد



واقع بینانه

Realistic
.ارتباط دارد زمان، اعتبارات و فرصت ها، منابع انسانیبا •

 این نیست بینانه واقع ولی است دستیابی قابل هدف یک که اي عمده دلیل

 قدم اغلب.نیست برخوردار باالتر اولویت از معموالً هدفی چنین که است

  قبلی مراحل(است چنین اگر .شود برداشته باید هدف این از قبل دیگري

  چند یا دو بایدپس )است الزم نظر مورد هدف در موفقیت براي دیگري

.بگیریم نظر در اولویت ترتیب به اختصاصی هدف



قابل اندازه گیري بودن

Measurable
قابلیت اندازه گیري مهمترین معیار هدف اختصاصی است  

چرا؟

..که اندازه گرفته شودکه اندازه گرفته شود  انجام خواهد شدانجام خواهد شدکاري کاري ••

    شکستشکسترا از را از   موفقیتموفقیتاگر نتوانیم نتایج را اندازه بگیریم نمی توانیم اگر نتوانیم نتایج را اندازه بگیریم نمی توانیم ••
تمیز دهیمتمیز دهیم

دهیمدهیم  پاداشپاداشاگر نتوانیم موفقیت ها را شناسایی کنیم نمیتوانیم به آنها اگر نتوانیم موفقیت ها را شناسایی کنیم نمیتوانیم به آنها ••

به شکست پاداش خواهیم  به شکست پاداش خواهیم  اگر نتوانیم به موفقیت پاداش دهیم احتماالً اگر نتوانیم به موفقیت پاداش دهیم احتماالً ••
دادداد

بیاموزیمبیاموزیماگر نتوانیم موفقیت را شناسایی کنیم نمیتوانیم از آن اگر نتوانیم موفقیت را شناسایی کنیم نمیتوانیم از آن ••

اگر نتوانیم شکست هاي خود را تشخیص دهیم هیچگاه نمیتوانیم  اگر نتوانیم شکست هاي خود را تشخیص دهیم هیچگاه نمیتوانیم  ••
اصالح کنیماصالح کنیماشتباهاتمان را اشتباهاتمان را 

حمایت  حمایت  اگر نتوانیم موفقیت هاي خود را اثبات کنیم نمیتوانیم اگر نتوانیم موفقیت هاي خود را اثبات کنیم نمیتوانیم ••
را جلب کنیمرا جلب کنیم  دیگراندیگران



قابل دستیابی

Achievable
در ارتباط است Mمعموالً با •

:اهدافی قابل دسترسی هستند که•

.شما نسبت به قابل اندازه گیري بودن آن اطمینان دارید–

.دیگران هم آنرا به انجام رسانده اند یا شما هم قبالً آنرا انجام داده اید–

.از نظر تئوري ممکن است، به عبارت دیگر غیر قابل دستیابی نیست–

.شما منابع کافی براي دستیابی به آن در اختیار دارید–

.شما محدودیت هاي آنرا ارزیابی کرده اید–



بهبود کنترل دیابت در خدمت گیرندگان کلینیک “آیا هدف 

است SMART” 85در سال  Aدیابت شهرستان 

• Specific

• Measurable

• Achievable

• Realistic

• Time Bound

خیر

خیر

ھمیشھ قابل دسترسي است چون استاندارد مبھم است

بلي

بلي



کاهش قند خون تمامی خدمت گیرندگان کلینیک دیابت در “آیا هدف 

mg 125به میزان پایین تر از  Bشهرستان  dl/  85در سال ”SMART 

است

• Specific

• Measurable

• Achievable

• Realistic

• Time Bound

mg/dl 125بلي، كاھش قند خون بھ كمتر از 

بلي، تمام خدمت گیرنده ھا

خیر

خیر

بلي



Not(هنگامی که هدف مبهم  Specific ( است چه

اتفاقی می افتد؟

همیشه اعضائ گروه احساس موفقیت میکنند•

گروه . ممکن است مقادیر پایین تر از استاندارد هم پذیرفته شوند•

انگیزه اي براي تالش در جهت بدست آوردن باالترین کیفیت ها  

.نخواهد داشت

سایر عواقب؟ •



Not(هنگامی که هدف غیر قابل دستیابی 
Achievable (است چه اتفاقی می افتد؟

اعضائ گروه احساس خستگی توأم با دلزدگی خواهند  •

داشت

.بی انگیزگی ایجاد خواهد شد•

.به راحتی تسلیم شرایط دشوار خواهند شد•

.احساس حمایت نخواهند کرد•

سایر عواقب؟•



هاي الزم براي هر هدف تعیین و بیان تفصیلی فعالیت- 7

جدول گانت برنامه عملیاتی

:هدف اختصاصی

توضیحاتنحوه پایشهزینهزمان اجرامسوول اجراعنوان فعالیتردیف

1

2

3

4



جدول گانت برنامه عملیاتی



    1515درصد به درصد به   1010افزایش درصد دانشجویان برخوردار از اردوهاي فرهنگی مذهبی از افزایش درصد دانشجویان برخوردار از اردوهاي فرهنگی مذهبی از   :هدف اختصاصی

8989درصد  در سال درصد  در سال 

توضیحاتنحوه پایشهزینهزمان اجرامسوول اجراعنوان فعالیتردیف

1
تنظیم جدول زمانبندي اردوهاي 

با توجه  89فرهنگی مذهبی درسال 

به تقویم سال

جدول زمان بندي --- هفته دوم فروردینآقاي احمدي

تنظیم شده

2
براورد بودجه و ارائه آن به 

حسابداري

هفته سوم آقاي زمرد

فروردین

اسناد مربوطه10000000

مذاکره با سایر ارگانهاي فرهنگی 

و خیرین جهت تامین مابقی بودجه 

تامین نشده در سازمان

هفته چهارم آقاي عباس نیا

فروردین و هفته 

اول مهر

نامه ها و صورت 5000000

جلسه

2
براورد امکانات نقلیه جهت 

اجراي اردوها و درخواست 

وسیله نقلیه

هفته چهارم آقاي آگهی

فروردین و هفته 

اول مهر

گزارش---

3
دادن فراخوان جهت ثبت نام 

در اردوها

اطالعیه ها و 200000هفته اول هر ماهآقاي احمدي

پوسترها

4
اختصاص ظرفیت باقی مانده 

به دانشجویان جدید الورود و 

اعالم به  دانشکده ها

نامه هاي رونوشت---هفته سوم هر ماهآقاي احمدي

5
طبق جدول  آقاي حق بیناجراي اردوها

زمانبندي

عکسهاي گرفته 15000000

شده

6
یک هفته پس از آقاي احمديگزارش نهائی

اجراي اردو

گزارش و آمار 100000

وارد شده به فرابر



مالحظات مهم در تدوین جدول فعالیت ها

دقیق و مشخص از ضروریات یک برنامه   زمانبندي•

عملیاتی است و تاریخ دقیق شروع و پایان فعالیت ها باید 

.  در جدول ذکر شود

فعالیتها باید بر اساس توالی زمان اجرا در جدول ثبت •

.شوند

که فعالیت ها به آنها سپرده میشوند باید با   افراد مسوول•

.ذکر نام در جدول مشخص شوند



مالحظات مهم در تدوین جدول فعالیت ها

فعالیت ها باید به تفکیک هر فعالیت مشخص باشد، به این معنی  نحوه پایش•

که مطمئن باشیم به اندازه کافی مستندات براي اثبات انجام فعالیت ها جمع  

  به عنوان مثال نحوه پایش جلسات برگزار شده. آوري خواهند شد

گزارش  نحوه پایش آموزش هاي ارایه شده، . نشست ها می باشد صورتجلسه

و از این قبیل اسناد که بطور  . برگزار شده، خواهد بود کتبی جلسه آموزشی

.معمول نیز در سازمان ها به ثبت آنها باید توجه داشت

قابل پیش بینی در مواردي که تامین هزینه الزم انجام   برآورد هزینه هايذکر •

فعالیت ها است از نکات مهمی است که ایجاب میکند حمایت کنندگان و  

تامین کنندگان منابع مالی برنامه از ابتدا در جریان تنظیم برنامه قرار گرفته و  

پس از تنظیم سند نیز بطور رسمی جهت تامین اعتبار،  سند برنامه عملیاتی را 

.به موقع دریافت و بررسی نمایند



جدول گانت 

:روش این ایرادات

.باشد نمی مشخص کار هر در مختلف وظایف بین رابطه - 1

 دیگر عملیات و کارها وظایف سایر با را کار یک وظایف بین رابطه - 2
.نماید نمی مشخص

  نشده معین لیکن باشد، می مشخص وظیفه هر پایان و شروع تاریخ - 3
 پیشرفت وظیفه هر در صد در چند ما زمان از لحظه هر در که است

.داشت خواهیم

 کل زمان از لحظه هر در اینکه تعیین و عملیات کردن کنترل - 4
  .باشد می دشوار باشد می پیشرفت از اي مرحله چه در عملیات



تعیین معیارهاي پایش و ارزشیابی برنامه- 8

:پایش عبارت است از•

  اجرا شدن به موقع فعالیتانجام اقداماتی براي حصول اطمینان از 

.هایی که در برنامه پیش بینی شده است

:ارزشیابی عبارت است از•

  تغییر وضعیتدر  تأثیر یک برنامه یا یک مداخلهبررسی چگونگی 

ارزشیابی به این سؤال پاسخ می دهد که آیا اقدامات . یک مسأله

آیا مسأله حل شده است و . انجام شده تأثیر گذار بوده است یا خیر

.اگر حل شده است به چه میزان



پایش را میتوان با دریافت گزارش از اقدامات صورت گرفته و  •

اطالع از درصدي از فعالیت ها که به انجام رسیده است به صورت  

گاهی الزم است مستندات فعالیت هاي صورت  . دوره اي انجام داد

به همین دلیل باید تالش کرد تا هر . گرفته نیز بررسی شوند

فعالیتی که در برنامه پیش بینی شده است پس از انجام به نحو  

مناسب مستند شود

دارد و اینکه آیا مشکل   بررسی وضعیت موجودارزشیابی نیاز به •

همچنان باقی است و آیا از شدت و فراوانی آن کاسته نشده است؟

















Objectives Objectives Objectives Objectives



عنوان  ردیف

شاخص

منبع جمع  نوع شاخصفرمول محاسبه شاخص

آوري  

اطالعات

دوره  

محاسبه  

شاخص
ضریبمخرجصورت

1

□پایش         
□ارزشیابی  

□سه ماهه     
□شش ماهه  
□سالیانه       

2

□پایش         
□ارزشیابی  

□سه ماهه     
□شش ماهه  
□سالیانه       



منبع جمع  نوع شاخصفرمول محاسبه شاخصعنوان شاخصردیف

آوري  

اطالعات

دوره  

محاسبه  

شاخص
ضریبمخرجصورت

1

تعداد اردوهاي براورد 

شده

□پایش         
□ارزشیابی  

اسناد   

درخواست 

اردو

□سه ماهه     
□شش ماهه  
□سالیانه       

2

درصد دانشجویان 

فرستاده شده به  

اردوهاي فرهنگی 

مذهبی

تعداد 

دانشجویان 

فرستاده شده  

به اردوهاي 

فرهنگی 

مذهبی

تعداد کل 

دانشجویان

□پایش         100
□ارزشیابی  

□سه ماهه     فرابر
□شش ماهه  
□سالیانه       


