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دکتر فردین مهرابیان 

دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی       

E: Mail : mehrabian@gums.ac.ir

1389اسفند 
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رکان برنامه ریزی یکی از مهم ترین و با اولویت ترین ا-
.مدیریت می باشد 

آثار بجای مانده از زندگی بشر اولیه طی صدها هزار-
به سال پیش نشان می دهد که در هر زمانی برنامه ریزی

.نوعی صورت می پذیرفته است 
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یگروههایفعالیتترینسادهوترینبدویاز-
(ینیچخوشهشکاریانظیر)خودنیازهایدررفعبشر

،صادیاقتهایفعالیتترینپیچیدهوجدیدترینتا
وهفدهمقرناواخرازعمدتاًکهصنعتیواجتماعی

دروگرفترونقبازرگانیوصنایعدرچارچوب
بهنیازعموماًشدمتجلیصنعتیانقالبدوران
راندثبوتراریزیبرنامه
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آنهاهدایتوسازماندهیوابزاروافرادگردآوری-
بهرااولیهمدیریتشکار،برایمناسبزماندر

.دادمیپیوندابتداییریزیبرنامه

،انایرمصر،،چیننظیرباستانتمدنبزرگمراکز-
هایریزیبرنامهدارایخودسهمبههرکدامیونان،روم

.اندبودهضمنی

یزمامداردوراناوایلبهتوسعهریزیبرنامهاولین-
برمیابقسشورویسوسیالیستیاتحادجماهیردراستالین

.گردد
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ماکیاولیعقاید،میالدی1500سالازپسکمی
متخددرچیزهرازاستفادهحداکثرلزومبرمبتنی
.یافتزیادیطرفدارانحاکم،

،چهاردهملویی،میالدی1650سالحدوددر
ودخحکومتشیوهوروزمرهزندگیفرانسهامپراتور

کهبوددادهقراردقیقبندیزمانیکبراساسرا
ایترعبهملزمحدودیتانیزدولتدستگاهطبیعتاً

.بودریزیبرنامهاین
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صرفاً اهدافیباریزیبرنامه17قرناواخردر-
Thomas))هابزتوماس-شدمتجلیاقتصادی Hobbes

انگیزه،ادافرمنافعکهبودباوراینبرانگلیسیدانشمند
.باشدمیآنانفعالیتوحرکاتواقعی

معروفداناقتصاداسمیتآدام18قرندر
ارائهراکارمتقسیوتفکیک،تخصیصاصلانگلیسی

.نمود
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چارلز بابیچ روش علمی مدیریت رو مورد 1832در سال -
تاکید قرار داد 

دپدینوزدهمقرناواخردرتیلورفردریکعلمیمدیریت-
نآتبعیتبهوریزیبرنامهساختاریکجزچیزیکهآمد

نبودسازماندهی

یدتولشیوهازاستفادهوریزیبرنامهبافایولهنری-
کهدادنشانسازیاتومبیلکارخانهیکدرزنجیری

1/5درفقط،ساعت12/5جایبهرااتومبیلیکتوانمی
.کردمونتاژساعت

ریزیبرنامهنوعدوشاهدبیستمقرنمیانیهایدهه-
غیرزیریبرنامهوسوسیالیستینظامازبرگرفتهمتمرکز
.استبودهکاپیتالیستینظامازناشی،متمرکز
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45هآیدر.داردخاصیتوجهریزیبرنامهبهنیزاسالممبیندین
.استآمدهاعرافمبارکهسوره

اجراقوتباراآنهاگفتیماوبهودادیمپندموردیهردرموسیبه
جرااوکنندانتخابراآنهابهترینکهدهفرمانخودقومبهوکن

.نمایند

راآنونمودانتخابراروشبهترینبایدریزیبرنامهدر:نکته
.دادانجامتوانتمامبا
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یوسفمبارکهسوره47آیه

دکردیدروراآنچهوکنیدکشتپیدرپیسال7گفتیوسف
.بگذاریدکناراشخوشهدرخوریدمیکهرااندکیجز

برنامه ریزی برای خروج از بحران -1:      نکته 

برنامه ریزی در تولید -2
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کهاستروشنآنقدرریزیبرنامهبهنیازکهاستمعتقدآکاف
.یافتآنعلیهراکسیتوانمیمشکل

موثرراههایومطلوبآیندهیکبرایطرحیریزیبرنامه-
(آکاف)باشدمیآنبهوصول

کهدهآینعملیاتبرایطروقیارائه:ازاستعبارتریزیبرنامه-
ستامعلومزمانیدورهدرومشخصهزینهبامعیننتایجمتضمن

(هودسنسیریل)
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باتماتیکسیستصمیماتازاستمستمریفرایندریزیبرنامه-
آیندهبهنسبتممکناطالعاتبهترینداشتندستدر

ماتتصمیاینانجامبرایالزمهایکوشش،منظمسازماندهی
یقطراز،انتظاراتباآمدهبدستنتایجمقایسهوسنجشو

(گهروساسانپاریزین ژادایران(بازخورفراگرد

یاتعملمختلفشقوقمیانازانتخابشاملریزیبرنامه-
داخلیواحدهاییااداراتازهریکوموسسهکلبرایآینده

(وایهریخوادانل،کونتز)استآن



راسل آكوف
ینده برنامه ریزی را نوعی تصمیم گیری آ–

نگرانه می داند  وآن را فرایند تصمیم
عمل قلمداد میکندگیری قبل از 
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لئو نارد گود اشتاين
اب برنامه ریزی شامل تعیین اهداف و انتخ•

ا مناسب ترین وسیله رسیدن به ان هدف ه
پیش از هرگونه اقدام است 
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شده است  در تعاریفی که از برنامه ریزی به وسیله پژوهشگران ارائه
. ویژگی عمده به چشم می خورد 3

اینازلقباصوالًاستهمراهبینیپیشباماهیتاًریزیبرنامه-1
راآنانجامچگونگیوکارنوعبایستیشودانجامعملیکه

.کردمعلوم

.استگیریتصمیمنظامیکریزیبرنامه–2

بدستدهآیندرکهداردتاکیدمطلوبینتایجبرریزیبرنامه-3
.آیدمی
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برنامه ریزی
به منظور

تغییر محیط

تدوین 
استاندارهایی
برای تسهیل

کنترل 

کاهش تاثیر
تغییرات

تعیین مسیر

کاهش 
ضایعات 
و اضافات

افزایش کارایی
و اثر بخشی
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:  کند چندان ویژگی های یک برنامه خوب را بدین گونه بیان می

. هدف های برنامه باید روشن ، مشخص و قابل فهم باشد -1

یک برنامه خوب باید ساده و جامع باشد -2

. اشد برنامه باید کامالً متعادل و در عین حال قابل انعطاف ب-3

هر برنامه باید دارای محدودیت زمانی باشد -4

.  برنامه باید با همکاری کارکنان تهیه شود -5

رار وحدت برنامه ریزی از جانب مدیران مختلف مورد تاکیدق-6
گیرد   
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:

متمرکزریزیبرنامه-1
متمرکزغیرریزیبرنامه-2
بهشورکیاوسازمانیاسیستمکلبرایریزیبرنامهمعموالً ،متمرکزنظامدر-

.شودمیانجامیکسانصورت
ندارندیریزبرنامهدردخالتیسازمانترپایینسطوحمتمرکزریزیبرنامهدر-
بهباالمقاماتجانبازویکطرفهصورتبهارتباطمتمرکزریزیبرنامهنظامدر-

.داردجریانپایینسطوحدرمجریانطرف
عنییسطوحترینپاییندرتصمیمات،متمرکزغیرریزیبرنامهنظامدر-

.شودمیاتخاذاجراییواحدهای
طوحستمامدروطرفهدوصورتبهارتباط،متمرکزغیرریزیبرنامهنظامدر-

.داردجریان
مناطقردانتظاراتوامکانات،نیازهابهتوجهمتمرکزغیرریزیبرنامهنظامدر-

.میشودلحاظبیشترسازمانیاکشورمختلف
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:متمرکزریزیبرنامهنظاممحاسن•
امانجمعدودیعدةتوسطگیریتصمیمآنکهبعلت.1

.شودمیاتخاذترسریعهاتصمیم،میشود
.یشودمانجامسریعترانسانینیرویتأمینوتربیت.2
الیمنظرازکشورمناطقواستانهاهمهآنکهخاطربه.3

سبتاًنمالیامکاناتوبودجهازهستندمرکزبهوابسته
.شوندمیمندبهرهیکسانی

ردداوجودمعدودیومشابهاجراییمسائلومشکالت.4
(تصمیماتدراتخاذوحدت)
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:متمرکزریزیبرنامهنظاممعایب•
دنبودوروعالیمدیرانتوسطتصمیماتخاذعلتبه.1

،انیازهباتصمیماتشاناکثراجراییمحیطازآنها
.کندنمیمطابقتموجودامکانات،شرایط

قاطنتمامبراییکسانبطورهابرنامهآنکهلحاظبه.2
یمحلامکاناتوشرایطونیازهامیشودتهیهکشور

.شوندمیگرفتهنادیده
ازنـظراتشدنمندبهرهفرصتازبرنـامهایندر.3

هاواحدمدیرانومتخصصانویژهبه،برنامهمجریان
.مانندمیمحروم
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محلینیازهایبرآوردندرعملآزادیمیزان.4
نوعایندراداریومالیمسائلفصلوحلو

.استکمبرنامه
در صورت وجود نقص در این برنامه ها ، زیان . 5

.حاصله شامل تمام کشور یا سازمان می شود 
ایهبرنامهکهنیستندقادرمدیرانومجریان.6

ونیازهابهپاسخگوییراستایدرراابالغی
.دهندتغییرمحلیامکاناتوشرایط
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:متمرکزغیرریزیبرنامهنظاممحاسن
محیطابکهمیشودانجامافرادیتوسطگیریهاتصمیم.1

.دارندآشناییسازمانی
طوفمعبیشتریتوجههاانسانهایتفاوتونیازهابه.2

.میشود
ونابعمکیفیتوکمیتوشرایط،مختصات،نیازهابه.3

.شودمیبیشتریتوجهایمنطقهومحلیامکانات
برنامه،مسئوالنبینترآسانارتباطوبیشترآزادی.4

.داردقرارهابرنامهمجریانوها
دربرنامهمجریانومسئوالنشرکتباریزیبرنامه.5

ونظراتنتیجهدروگیردمیانجاممختلفسطوح
.شودمیشاملراآنهاهایحلراهوپیشنهادات



24

:متمرکزغیرریزیبرنامهنظاممعایب
االتاشکنتیجهدروهاسلیقهدرتفاوتونظرهااختالفوجود-1

هاگیریتصمیمدر
وسطوحدرشدهاتخاذتصمیماتدرهماهنگیعدموکندی-2

مختلفواحدهای
وهماهنگیایجادراهدرویژهبه،متفاوتومتنوعمشکالت-3

ارتباط
ترفراوانوترمتنوعموادووسایلبهاحتیاج-4
دنشتمامگرانتروکاریدوباره،بیشترهایهزینهصرف-5

جامعهکلبرایریزیبرنامه
وکنندههماهنگ،کنندهنظارتسازمانیکایجادلزوم-6

دهندهوحدت
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:معیارهای تشخیص 

: افق زمانی -1

واحدهای/ بخش های سازمان / کل سازمان ) دامنه تأثیرات -2
(  سازمان 

 در سطوح سطح تصمیم گیری برنامه ریزی استراتژیک معموالً-3
.  باالتر سازمان تصمیم گیری می شود 
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.نمایدمیتوجهسازمانآتیمنافعبهاستراتژیکریزیبرنامه-
.داردتوجهواحدهافعلیمنافعبهعملیاتیریزیبرنامهاما

بطورکاستراتژیریزیبرنامهبهنسبتعملیاتیریزیبرنامه-
.داردکمتریمخاطراتنسبی

درستامانج)کاراییوبازدهیبربیشترعملیاتیریزیبرنامه-
ویبخشاثراستراتژیکریزیبرنامهدرولیداردتاکید(کار

ایکارهانتخابیعنی)باشدمینظرمدمناسباهدافانتخاب
(درست



27

متکیوشدهتجربهغالباًکارهایروشعملیاتیریزیبرنامهدر-
تژیکاستراریزیبرنامهکهحالیدراستگذشتهدستاوردهایبه

.دهدمیقرارمطالعهموردنیزرانشدهتجربهونوهایروش

تغیرممحیطوشرایط،ساختاراستراتژیکریزیبرنامهدر-
،شوداتخاذربیشتانعطافبابایدتصمیماتبنابراینمیشودفرض
ارایدمحیطیشرایطوساختارعملیاتیریزیبرنامهدرولی
.استمترکتصمیماتپذیریانعطافوشودمیفرضنسبیثبات



28

مراحل برنامه ریزی بهداشتی آندروگرین

نیاز بهداشتی مردم چیست ؟-1:تجزیه و تحلیل وضعیت موجود -1

خدمات و منابع -2(                 در سه زمینه بررسی می کند ) 

سیاست ها و خط مشی های-3

نظام بهداشتی درمانی
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اهداف کلی و اهداف ویژه :تعیین اولویت ها -2

ارزیابی حق انتخاب -3

برنامه ریزی-4

اجرا و پایش -5

ارزشیابی -6
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تعیین اولویت ها
اهداف کلی و 
اهداف ویژه

ارزشیابی 

تحزیه و تحلیل 
وضعیت موجود

ارزیابی حق
انتخاب

اجرا وپایشبرنامه ریزی



31

مدل کونتز و وایهریخ

آگاه بودن نسبت به فرصت ها -1

تعیین هدفها-2

تعیین پیش فرضهای الزم برای برنامه ریزی -3

حلهای بررسی و تشخیص راه: تعیین شقوق مختلف عملیات -4
مختلف 
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ارزیابی شقوق مختلف-5

(  راه حل ) انتخاب یک شق -6

تعیین:(پشتیبانییاکمکی)فرعیهایبرنامهتنظیم-7
.استریضرواصلیبرنامهازپشتیبانیبرایکههاییبرنامه

طریقازارقاماعدادوقالبدرهابرنامهدادننشان-8
بندیبودجه



33

(مقدماتیاقدامات)صفرگام-1

کسب،گروهسازماندهی،ریزبرنامهتیمانتخاب-
طریقازنظرموردزمینهدرریزیبرنامهبرایمهارت

....وگروهیکارتمرین،آموزشیکارگاههایبرگزاری
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نیروی انسانی -1

تجهیزات و تسهیالت -2

پول و سرمایه -3تحلیل محیط داخلی–الف 

( مکان فیزیکی ) فضاها -4

مدیریت -5

فرهنگ سازمانی -6
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مشتری اختصاصی–الف 

رقبا

عرضه کنندگان تحلیل محیط خارجی-2

سرمایه داران 

قوانین و مقررات 

عوامل فرهنگی  -1

عوامل اجتماعی -2

عوامل سیاسی-3عمومی–ب 

عوامل اقتصادی -4

عوامل  امنیتی و نظامی -5

عوامل جغرافیایی                       -6
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شناختن نقاط قوت وضعف -1

شناختن فرصت ها و تهدید ها -2
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می باشد ( قوت ، ضعف ، فرصت ، تهدید )swot،یکی از روش های تحلیل
.

تمدیدفرصتضعفقوتعوامل ردیف

افزایش پزشکان1

مقررات پذیرش 2
در اورژانس
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3-M.V.V.G.& O

Mission . Vission. Value . Gols and Objective

ولویتاتفصیلیوکلیاهدافتعیین:برنامهاهدافتعیین-4
اهدافبندی

ازاستفادهنگریآیندهیاآتیرویدادهایبینیپیش-5
روش،ندروتحلیلجملهازنگریآیندهکیفیوکمیهایتکنیک
.....ودلفی

برنامهکلیاتمورددرگیریتصمیم-6

وقشقارزیابی،برنامهاهدافبهنیلگوناگونراههایتعیین
روشبهترینانتخابومختلف
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هچ)اجراییهایمسئولیتتعیین:عملیاتیفازتدوین-7
،بودجهتخمین،(چگونه)اجراییراهکارهایارائه،(کسی

چه)جراابندیزماننیاز،موردمنابعسایروتجهیزات،تسهیالت
(تنبیهاتوهاپاداش)اجراضمانت،(کجا)اجرامکان،(وقت

: اجرا و پایش برنامه ها -8

ق اجرای برنامه ها در عمل و کنترل مستمر بر نحوه اجراء از طری
ت ، روشهای آماری کنترل بودجه ای ، نمودار گان) فنون کنترل 

(  CPM) کنترل نقاط بحرانی 

ارزشیابی و اعمال اصالحات -9



40

ن تنظیم برنامه ریزی و تمرین برای کسب مهارت در آ:اولین مرحله -1

تنظیم خط مشی ها و هدفهای جامع : دومین مرحله -2

وبررسی وضعیت موجود ( آمار)گردآوری اطالعات -3

تعیین اولویت ها در مسائل بهداشتی -4

(م گیری تصمی)تهیه کلیات برنامه همراه با طرح های مختلف پیشنهادی -5

تکمیل برنامه های تفضیلی -6

تشریح و اجرای برنامه -7

ارزشیابی -8
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(خدمات بهداشتی ، درمانی ) تجزیه و تحلیل وضعیت بهداشت -1

تعیین اهداف مقطعی و اهداف نهایی-2

ارزیابی منابع -3

تعیین اولویت ها -4

نوشتن برنامه تفضیلی-5

برنامه ریزی خاص و اجراء-6

پایش -7

ارزشیابی -8
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سازمانرسیدسرواقعدرعملیاتیبرنامه
بازویعملیاتیریزیبرنامه.باشدمی

دراستاستراتژیکریزیبرنامهاجرایی
دورینتعیدراستراتژیکریزیبرنامهحالیکه

دکنمیکمکآیندهبرایحرکتمسیرنماو
طریقازمگریافتنخواهدتحققمهماین

حرکتمسیرونمادورکهعملیاتیریزیبرنامه
.داردمینگهپویاوزندهراسازمان



رایند دونکته مورد توجه ومجزا دربرنامه عملیاتی، برنامه ها و ف•
ا نتایج برنامه عملیاتی در واقع یک سند و مدرک ب. ها می باشند

(معموالً یک سال ) اختصاصی مشخص در یک دوره زمانی –
.  می باشد 

مراه با همچنین برنامه عملیاتی دارای فعالیتهای اختصاصی ه•
. منابع الزم برای آنها ، جهت حصول نتایج می باشد 

مداوم فرایند برنامه ریزی عملیاتی در واقع درگیری مستمر و•
مجریان ، مدیران و کارمندان کلیدی در تهیه برنامه های 

عملیاتی برای کل سازمان و نیز برای واحدهای اختصاصی
.سازمان می باشد 
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آندتاکی،فرایندایناختصاصیقوتنقاطاز
ازکهباشدمیتیمیریزیبرنامهرویبر

ومنظمجلساتتشکیلپیگیریطریق
این.شودمیدنبالخوبباسازماندهی

عهدتوسازمانیاعتمادایجادموجبخصوصیت
.گرددمیعملیاتیبرنامهبهنسبت
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عملیمدتکوتاهنتایحبهرسیدن-

شفروعملکرد،مالینتایجشاملمدتکوتاهنتایج
عهتوسوجدیدمشتریانوبازار،جدیدمحصولتکامل
حدودمهاقسمتاینبهالبته.باشدمیانسانینیروی

نچهآبهنسبتاستالزماهدافونتایجاین.شودنمی
،اندهشدگرفتهنظردراستراتژیکریزیبرنامهدرکه

.شوندتراختصاصیتروجزئی

باشد و برنامه عملیاتی قسمت نهایی مدیریت در هر سازمان می
:  اهداف آن عبارتند از 
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یککاستراتژیبرنامهدر(تقویم)جاریسالیجزءازاستفاده-
سازمان

بهراژیکاستراتبرنامهکهاستایوسیلهاولینعملیاتیبرنامه
ادغاموهماهنگدقیقینحوبهبایدبنابراین،آوردمیدرفعلیت

.باشداستراتژیکبرنامهبایافته

جلوطرفبههمباسازمانهایقسمتتمامیکهامراینتضمین-
:شوندمیهدایت

یابیدستجهتکلیدیافرادتمامدرتعهدایجادونمودندرگیر-
سازمانیاهدافبه
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ر اجزای برنامه عملیاتی چیست و چگونه این اجزاء با همدیگ
تطابق می یابند ؟ 

(  کل زیر ش) برنامه عملیاتی از شش جزء اصلی تشکیل شده است 
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رنامهبکهدهدمینشانراواقعیتاین،شکلقیفیمدل
آنلیکوگشادقسمتازگیریتصمیمومدیریتیریزی

.یدنمامیحرکتتراختصاصیوباریکقسمتطرفبه
سیعوجزءازکندمیطیریزیبرنامهفرایندکهمسیری
ختم،تراختصاصیوباریکترقسمتبهرفتهرفتهوشروع

.شودمی
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دعملکرازاجراییسطوحدرارزیابییکعملیاتیتحلیل
اًذاتنیزآتیسالهایدرکهاستآنعمدهمسائلوسازمان

.بودخواهدگذارتاثیر

تکاملواستراتژیکبرنامهبینکلیدیارتباط،ارزیابیاین
وهافرصتهمچنین.نمایدمیفراهمراعملیاتیبرنامه
ومنابعبهدسترسیقابلیتدر،مدتکوتاههایتهدید

دررنامهباستقراربرایریزیبرنامهتیمکهرااصلیهایاولویت
.کندمیبررسیداردنیازبدانآتیسال
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یهتهکههاییبرنامهفعالیتوواقعیاهدافازپایهاطالعات-
.دهدمیقراراختیارمادرراشودمی

طریقازراحساسنتایجازتعدادیحلرویمستمرتمرکز-
.کندمیتضمینریزیبرنامهفرایند

اتیعملیالزاماتباراسازمانمدتبلنداستراتژیکنیازهای-
.نمایدمیادغاممدتکوتاه
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هبرنامتیماعضایمیاندرتوافقوفهمآوردنفراهمباعث-
اننشراسازمانسیمایکهشودمیمهمیمسائلرویبرریزی

.دهدمی

یت چهارمرحله اصلی در مدیرتحلیل عملیاتی چه مراحلی دارد ؟
. تحلیل عملیاتی در شکل زیر نشان داده شده است 

1- Identify   issues

2- Prioritize issues

3- Analyze  issues

4- Summarize issues



52

ازتیمضایاعتوسطجامعفهرستتهیه:مشکالتلیستتعیین-1
آتیالسدرعملیاتیعملکردرویبرمهمیتاثیراحتمالیمسائل

.دارد

6تا3ارهبدرریزیبرنامهتیمبایدابتدا:مسائلبندیاولویت-2
کلدرراراثبزرگتریناحتماالًکهعملیاتیمسائلمهمترینازمورد

.برسندتوافقبه،دارندسازمان

،برخوردارندکمتریحساسیتازکهدیگرمهممسائلمورددر
ارکواحدیاوواحدبهرامسائلیچنینمورددرفعالیتتوانمی

.کردواگذارمشخص
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مسائلاستالزممرحلهایندر:مسائلبندیجمع-4
اآنهحلبرایالزمنسبیفعالیتهایدورهواختصاصی

عاتاطالوسیلهبههابندیجمعونتایجاینشودومستند
شودحمایت،قبلیمراحلازحاصل

:مسالهتحلیل-3
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:مشکالتشناسایی-1

خصمشبرایموثریروشتواندمیزیرهایتکنیکازترکیبی
.باشدمسائلکردن

تیماعضایتوسطاختصاصاً استممکنکه:پرسشنامه–الف
شروعجلسهازقسمتاولینطیدریاوقبلازریزیبرنامه
مهومشکالتهمفهرستایندر.گرددتکمیلریزیبرنامه
.میشودمشاهدههافرصت
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السدرسازمانسیمایدهندهنشانبحرانیوحساسمسائلازتاسهیادو-
دراثریچهمشکالتومسائلاینازهریکاحتماالً.بودخواهدچهآتی

؟داشتخواهدسازمان

ازمانسدر(مدتکوتاهنتایجیا)سودمندیمسیردرتوانندمیمسائلیچه-
؟باشندآیندهسالدراثربیشتریندارای

موثر،سازمانمدتبلندهایموفقیتبهنیلمسیردرتوانندمیمسائلیچه
؟باشند

تاثیرکهدافتاخواهداتفاقآتیسالدراحتماالًیاوافتادهاتفاقتغییراتیچه-
؟داشتخواهدسازمانعملکردبرایعمده

-Cross)بخشیبینمشکالتچه- Functional)هاییفرصتچهیاو
؟باشندمیسازمانعملکردبرایعمدهتاثیراحتماالً
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:بارش افکار -ب

. باشد تکنیک موثر دیگری برای مشخص کردن مسائل حساس می

اینعملکردهمچنینوموجودعملیاتیواستراتژیکبرنامه-ج
هرستفبهنیزدیگراضافهعواملتاشودنظرتجدیدبایدبرنامه

.شوداضافهمشکالت

الً قبکهبحرانیعملکردیمشکالتداراینواحیازتعدادی-د
اصلیسنلپرکمبودیاکیفیتیسوءمشکالتمثلاندنشدهمشخص

.گیردقراربررسیموردباید
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ولمسائنمودنمشخصوکردنروشنازبعدریزیبرنامهتیم
حلهمردراستالزم،بررسیقابلتعدادبهآنهاکاهشهمچنین

دمآتیسالدرراسازمانمسائلترینمهمازعدد6تا3،بعدی
.دهندقرارنظر
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مشخص3و2و1هاینمرهبارامساله3تیمدرفردیهر–الف
.یابداختصاص3نمرهمسالهبهترینبهکهطوریبه،نمایدمی

تعیینتیماعضایازهریکتوسطکهبندیاولویتمعیارهای-ب
.دشوننوشتهجدولیکدر،مسالههرمقابلدراستاستشده

جاماننمرهمتوسطوهاپاسختعدادبراساسبندیاولویت–ج
.شود
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ردریزیبرنامهتیمکهنحویبهمسائلرویبحث-د
لمسائبرسدتوافقبهشدهانجامبندیاولویتمورد
واحدیوهابخشبهبایدنهاییفهرستازشدهحذف

ایوشوندحذفکلیطوربهیاوارجاعخوداختصاصی
.گردندلحاظبعدینوبتدر

ویربرتوافقاولینحصولازبعد:مسائلتحلیل-3
اطالعاتمعرفیوتکامل،بعدیفعالیتمسائل،ترینمهم

.باشدمیمسائلازهریکدرموردکنندهحمایت
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تکالیفوگروهیبحثمرحلهاینبرایموثرروشدو
هسالهربرایاستبعدیجلسهدرارائهقابلمشخص
ازهریکمورددرریزیبرنامهتیماستالزمداراولویت

.برسدتفاهمبهزیرسواالت
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قابلمسألهمورددراطالعاتیچه
یازنموردمسألهحلبراییاودسترسی

است
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دهشظاهرچگونهسازمانبرایمسألهاینکنندهایجادعوامل
؟است

؟استالزمناحیهایندرنتایجیچه

ویبنداولویت،کردنمشخصازپس:مسأئلسازیخالصه-4
برایرالهمسأنمودنخالصهبایدریزیبرنامهتیم،مسأئلتحلیل
ییمثالهادر.دهدقرارنظرمدفعالیتهایدورهونتایجکسب

شکاهدلیلبهاضافیخدمتظرفیتمسألهشودمیارائهکه
شدهنتعییزیرهاییافتهبهتوجهباکنندگانمراجعهجمعیت

.است
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:مسأله

از)کنندگانمراجعهکاهشدلیلبهاضافهخدماتظرفیت
(اطالعات/دادهجامعهخدمتیآژانس

میزانبهگذشتهسال3درکنندگانمراجعهواقعیجمعیت-
میاننششدهانجامبینیپیشاستیافتهکاهشدرصدXمتوسط

.داردادامهدیگرماهسهبرایمسألهاینکهدهد
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رائهاخدمتهربرایگذشتهسالسهدرمتوسطهزینه-
افزایشYمیزانبهدرصدXمیزانازمشتریبهشده
.استیافته

لقابخدمتهرازایبههزینهبراساسبندیبودجه-
شدهنتعییاستاندارد.شودمیتعیینمشتریبهارائه
اریجهایبرنامهبراساس،بعدسالبندیبودجهبرای

.شدخواهداضافه
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رفیتظ،کنندگانمراجعهشدهبینیپیشسطحبهتوجهبا-
.استیافتهتکامل

کدموگرافیتغییراتعلتبهکنندگانمراجعهجمعیت-
.استیافتهکاهش
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.ابدیافزایشنبایدمشتریبرایخدمتهرارائههزینهمتوسط-

.یردگصورتنحومطلوبیبهجاریطدفیتازاستفادهاستالزم-

.شوندحفظشاغلپرسنلتمامامکاندرصورت-
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تعیین نواحی نتایج کلیدی شاخص های عملکردی

احینو.باشندمیخودمعرفصراحتبهکلیدینتایجنواحی
درموثردعملکربرایکههستندمحلهاییواقعدرکلیدینتایج

.باشدمیضرورینواحیاینوجودسازمان

راخودماموریتآمیزیموفقیتطوربهبخواهدسازماناگر
اتیعملیبرنامهطریقازانتظارموردمحصوالتبهودهدانجام
حینوا.باشدمیالزامینواحیاینداخلهایموفقیت،برسد
پوششرادهدمیانجامسازمانکهآنچههمهکلیدینتایج
.نمایدمیمشخصرااصلیعنوانهاینواحیایندهدنمی
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عملکردبرایکهداخلیاصلیمحل6تا4کلیطوربه-1
.شوندمشخص،باشندمیالزامیآتیسالطیدرسازمان

ممکندتولیوفروش،درآمدمثلکلیدینتایجنواحیازبعضی
.دگیرنقرارنظرمدعملیاتیبرنامههردرمداومطوربهاست

رامالیغیرومالیواحدهایدوهر،کلیدینتایجنواحی-2
.شودمیشامل

رات ژیکاستبرنامهمستقیمحمایتدرکلیدینتایجنواحی-3
بودخواهندسازمان

ارسازمانیهایدادهبرونتمامدرکلیدینتایجنواحی-3
هایتفعالیکهبحرانینواحیازتعدادیولیدهندنمیپوشش

.دنماینمشخصبایستیراشودمدیریتآنجادرداراولویت



69

مثالهای نواحی نتایج کلیدی

درآمد / فروش 

بازده سرمایه / سود 

رشد / سرمایه گذاری چند جانبه 

نفوذ بازار 

عملکرد حفظ تولید 

تولید 

تکامل تولید جدید 

توسعه نیروی انسانی 

تضمین کیفیت

کنترل هزینه 
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داخلدرگیریاندازهقابلعواملی،عملکردیشاخصهای
ندیباولویتدرتوانندمیکههستندکلیدینتایجنواحی
،دیعملکرشاخصهایکلیطوربهشوندواقعسودمند،اهداف

کهناینه،شودگیریاندازهبایدکهاستچیزیآنتشخیص
.وقتچهومقدارچه

برنامهفراینددرمزیتچهارحداقلعملکردیهایشاخص
.دارندریزی

دموجوگیریاندازهقابلعواملازفهرستیکردنمشخص-
کلیدیناحیههردر
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تاسالزمکهاهدافیبهمربوطگیریاندازهقابلعواملانتخاب-
.شوندبندیاولویتزمانایندر

اهدافبهدستیابیبرایاختصاصیعملیگامهایبرقراری-

برنامهفعالیتواهدافبهمربوطعملکردپیگیری-

:عملکردیشاخصهایتعیینبرایراهنماخطوط-

زیریمعیارهادارایبایدعملکردیشاخصهای،طبیعیشرایطدر-
.باشند

مرتبامهنگبهوهستندگیریاندازهقابل،عملکردیشاخصهای-1
.شوندمیانتخابکلیدیواحدهایداخلدراهدافنمودن
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زیرمواردتمامیاوهرکدامباارتباطدرتوانندمیشاخصهااین-2
:شوندانتخاب

دتعداونقلیهدرآمدکل،سود،درآمدمثلعمدهواصلیموارد-
گرفتهخدمتمشتریان
ترخیص،جدیداتتولیدفروش،فروشسهم،سودمثلدرصدها

جدیدمشتریان،بموقع
،هاگواهینامه،عمدههایبرنامهاجرایمثل،مهمدستاوردهای

فنونفراگیریوصنعتیاجامعهشناسایی

کیفیتنقایص،کاالموجودیمثل،شوندهحلمشکالت

بایدچیزیچهکهکنندمیتعیینعملکردیهایشاخص-3
.ندکنمیتعیینراگیریاندازهجهتومقداروشودگیریاندازه
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مثالهای شاخص های عملکردی 
شاخص های عملکردینواحی نتایج کلیدی 

بازگشت سرمایهبازده سرمایه/ سود 

درصد بازده فروش

درصد سود خالص قبل از مالیات

درآمد دالری به ازای هر کارمندتولید

واحدهای کلی تولید شده در هر ماه 

توسعه منابع انسانینیروی انسانی

روزهای آموزش به ازای هر کارمند

واگذاری تضمین کیفیت

هزینه دوباره کاری ماشین آالت
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عملکردیهایشاخصانتخاببرایراهنماخطوط

بودهدیکلینتایجنواحیبهمربوطکهگیریاندازهقابلعوامل-1
.باشندمیموثراهدافانتخابودر

.شوندمیانتخابآنهاهمهیاوزیرمواردازدرهریک-2

عمدهواصلیموارد-

درصدها-

مهمدستاوردهای-

حلقابلمشکالت-
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ایدبچیزیچهکهکنندمیتعیینعملکردیهایشاخص-3
جهتچهودرمقدارچهنهشودگیریاندازه

ومداومبطورکههستندعواملیعملکردیهایشاخص-4
.شوندمیپیگیریپذیریامکانقابلیتبراساس

هسنجیدسازمانیعملکردآنهاتوسطکهاصلیعواملاز
عیینتکهاستاهمیتحائزبنابراین.باشدمیاهدافشودمی

افاهدوگیردصورتبدرستیمشکالتومسائلبرایاهداف
.باشندحصولقابلوواقعیشدهتعیین



انتخاب اهداف عملیاتی

اهداف عملیاتی کدامند واز کجا سرچشمه می گیرند؟•

اجرا و اهداف عملیاتی، مفاهیم و نتایج قابل اندازه گیری برای•
ی معموالً یک سال م) انجام در محدوده زمانی برنامه عملیاتی

(باشد

قیتها و یکی از مقاصد تعیین اهداف سازمانی اولویت بندی موف•
.دستاوردهای قابل پیش بینی و مشخص می باشد

هدف با طرحها و برنامه های کاری 6تا 4برای بیشتر سازمانها •
.مکتوب، مطلوب است
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: چطور اهداف را بنویسم

ودخدنبالبهومصدریبصورتکهایکلمهبانویسیهدف-1
.ودمیششروعدارددنبالبهراعملیاتیفعلیاوفعالیتیک

یریگاندازهقابلخاصنتیجهیککنندهمشخصبایدهدف-2
.باشد

زمانتامشخصزمانیفاصلهیامقررموعدیکبایدهدف-3
باشدداشتهتحقق

نمایدمشخصراعواملهزینهحداکثر-4
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وجشسنقابلبنابراینو)کمی،خاصاستممکنکهآنجاتا-5
.باشد(ثبات)قابل

وچراکردنواردازوسازدمشخصرازمانیچهوچیزیچه-6
.شوداجتناباهدافتحققدرچطور

ونآباهماهنگیاوسازماناستراتژیازمستقیمحمایتدر-7
.باشدسازمانباالیسطحهایبرنامهدیگر

بلقاومنطقیولیطلبدمیراکوشیسختکهحالعیندر-8
.باشدحصول
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نمونه هایی از تعیین اهداف 

تاریخاتاستانکاملپوششبرایخدماتنمایندگیدادنتوسعه-
بیشتردالر100000ازکهایهزینهبا(12/31)دسامبریکموسی

.نباشد

تاواقعیدرصد5حداقلتافروشهزینهمتوسطدادنکاهش-
ژوئناول(6/1)تاریخ

سپتامرامسیتاریختاتولیدبرایAمحصولکردنواگذار-
مهندسیساعت5000ودالر50000هزینهبا(9/30)
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:کاریهایبرنامهتهیه

اهدافبهنیلجهتاختصاصیابزارهایکاریهایبرنامه
.باشندمی

رداشتهبدررازیرجزءپنجبایستیاساسیبطورکاریهایبرنامه
:باشند

الزمفعالیتهاییااختصاصیگامهای-

تهافعالییااختصاصیگامهایازهریکاجرایمسئولتعیین-

فعالیتهایااختصاصیگامهایتحققزمان-

افعالیتهانجاممنظوربهیافتهاختصاصنیازموردنتایج-

هافعالیتازهریکپیشرفتپایشبرایخوراندپسروزحفظ
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بودندهپیچیاسادگیمیزانبهتوجهباکاریهایبرنامهبیشتر
5ازکمترباشندمیاصلیفعالیتیاگامدهتا5دارایامور

هایفعالیتتعداددرکافیمالحظاتکهدهدمینشانفعالیت
بهیشتربکهدهدمینشانتادهازبیشواستنگرفتهصورتالزم

مناسبودرستفعالیتهایتااستشدهپرداختهجزئیات
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اهداف برنامه کاری چیست ؟ 

هکاستچیزیآنماهیتکردنروشنکاریبرنامههدفمهمترینواولین
،موردنایبودنبدیهیوجودباافتداتفاقبایستیاهدافبهدستیابیبرای

تهگرفنادیدهمواردبعضیکهشودمیمعلومزمانیمالحظاتایناهمیت
امانجافرادکهافتدمیاتفاقموقعیواماندگیگونهاینمعموالً.شوند

کهعلتنایبهپروژهیکمثالبرای.نمایندفراموشراانتظارموردفعالیتهای
تستیککردنفراموشیاونمایندبرقرارمهمتلفنیتماسیکنتوانندافراد

،کلیدیعهقطیایکحیاتیازاطالعاتقسمتیکبموقعنرسیدنبااختصاصی،
یابیافتندرتاخیبهاندبودهاعتمادقابلمعموالًکهافرادیتعهدرفتنمیانازیا

،دواحیاسازمانسطحدرکاریبرنامهارزشبنابراین.نشودانجاماصالً
.شوندفراموشنبایدکهاستفعالیتهایانجامتضمین

.باشدمیاهدافخودکردنمعتبروآزمایشکاریبرنامههدفدومین
هکواقعیتضمینگونههیچبدونومطلوبنتایجبراساسمعموالً اهداف

.شوندمیگذاریپایه.دهدنشانراآنهابهدستیابی
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ارد زیر برنامه کاری اساس و پایه بسیار منطقی جهت اطمینان از مو
: را فراهم می نماید 

؟ آیا اهداف به طور معقول در دوره زمانی برنامه تحقق می یابد-

آیا دانش و مهارتهای ضروری برای انجام برنامه در سازمان -
وجود دارد ؟ 

آیا منابع الزم در دسترس است و یا می تواند تامین گردد ؟-

آیا تمام اطالعات ضروری فراهم شده است ؟ -

؟ آیا موارد دیگر وجود دارد که الزم است در نظر گرفته شوند-
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انتخاب اهداف عملیاتی 

اهداف.گیرندمیسرچشمهکجاازوکدامندعملیاتیاهداف
اولجزء3،استعملیاتیبرنامههرمرکزینقطهبیانگرعملیاتی

شاخصولیدیکنتایج،عملیاتیتحلیل)عملیاتیریزیبرنامهفرایند
دهندمیمابهرااهدافتدوینبرایالزماطالعات(عملکردیهای

الزمتامکاناووسایل(بودجهکاریبرنامه)دیگرباقیماندهجزءدو
.نمایندمیتامینرااهدافتحققبرای

دیگریبراارتباطیوسیلهیکعنوانبهکمککاریبرنامهسومهدف
دریفعالیتهاواقداماتدراستالزمکهباشدمیسازمانداخلافراد

یکزیرکلش.گیرندقرارتاثیرتحتیانمایندهمکاریشدهگرفتهنظر
.دهدمینشانراکاریبرنامهتهیهبرایموثرروش
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روش تهیه برنامه کاری 

. ن نمائید فعالیتهای پیشنهادی در پاسخ به سواالت زیر را تعیی-1

ف شرکت چه فعالیت ها یا نتایجی احتماالً در دستیابی به این اهدا-
خواهند داشت ؟ 

به چه مشکالت اختصاصی ، موانع و یا مسائلی نیاز دارند که-
منظور دستیابی به اهداف حل شوند ؟ 

چه اقدامات مرتبی برای حل این مشکالت الزم است ؟ -

لمث)به چه روشهای مختلفی این هدف می تواند تجزیه شود  -
ی دوره های زمانی ، بخش واحد ، سطح مسئولیت، محل جغرافیای

 )

یابی به در این زمان بر روی ترکیبی از این فعالیتها برای دست-2
هدف به توافق برسید
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دنمائیتبدیلاصلیگامدهتا5ازمراحلیبهرافعالیتهااین-3
وشدبامتمرکزاصلینتیجهیکرویبرمرحلههرکهنحویبه

.باشدواحدیافردیکهدفتواندمیاحتماالً

.نمائیدتعیینرازیرمواردفعالیتمرحلههربرای-4
سایرینواصلی–مسئول

اتماموشروع–تقویم
زمانوپول–منابع
خوراندپسروند

درنپاییسطوحباشدهپیشنهادکاریبرنامهنظرتجدید-5
منظوربهدارندبرنامهدرکلیدینقشکهافرادیدیگروسازمان

آنهاازحمایتوتوافقهمچنینونمودنمعتبر
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فرمت مناسب برنامه کاری چیست ؟

فرمت برنامه کاری 
.......هدف اختصاصی 

مراحل کاری
روند منابعتقویممسئول

پسخوراند زمانمبلغپایانشروعرسایاصلی
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تهیه برنامه کاری 
. در این قسمت جزئیات شکل قبل به طور خالصه توضیح داده می شود 

ه است ، هدف اختصاصی عملیاتی برای فعالیتی که فراهم شد:هدف 
. نوشته می شود 

وقایع و پنج تا ده فعالیت اصلی یا وقایع اصلی یا:مراحل فعالیت 
.  ود اقدامات اصلی که الزمه دستیابی به هدف است ، نوشته می ش

مسئوولکه(خاصواحدهاییا)خاصافرادشامل:مسئوولیت
مسئوولواقعدرفرداین،هستندکاریمراحلازیکهرانجام
فردهرشاملسایرینوباشدمیمرحلههردرفعالیتانجامنهایی

.باشدمیکلیدینقشدارایخاصیمرحلهدرکهاستدیگری



89

یاکاریمراحلازهریکتکمیلبرایهزینهکلگرفتننظردر:منابع
روینیجزبههاهزینهتمامشاملواقعدرهزینه.باشدمیفعالیت
.یپشتیبانوسیستم،مواد،تجهیزاتمثل،باشدمیانسانی

میکارکنانطرفازشدهصرفکاریزمانومقدارواقعدر:زمان
بهوالًمعم)گرددمیصرفکارمراحلازهریکتکمیلبرایکهباشد

برایالزماطالعاتتامینمنظوربهو(شودمینوشتهروزیاساعت
گرفتهظرندرمجزاطوربههزینهوانسانینیروینیازتعیینوتدوین

.شوندمی

محدودهآندرکاریمراحلبایدکهاستزمانیمحدوده:تقویم
الیتفعکهنمایدمیتعیینرازمانیواقعدرشروعزمانشودانجام

هکاستزمانیواقعدرتکمیلزمانوشودشروعزمانآندرباید
.برسداتمامبهوقایعیافعالیتآنباید
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).استاختصاصیروشهایشاملرونداین:خوراندپسروند
الزماتاطالعتامینبرای.(شوندتهیهکهباشدالزمشایدیا

پسروند،مراحلازهریکدربرنامهپیشرفتپیگیریجهت
جلسهیکصورتبهآنهاترینسادهازتواندمیخوراند
العاتاطسیستمنمودندرگیرتارسانیاطالعیادهیگزارش

.باشدمتغیرگزارشتهیهبراییافتهتکامل

کهکارهاییشاملفهرستیکتهیهباتوانمیراآوریجمع
رنامهبنمودنآمادههنگامبه،(لیستچک)شوندانجامباید

ضمینتبهفرمهاییچنینتکمیل.دادانجامنهاییعملیاتی
.کندمیکمکبرنامهدرکلیدیعواملنشدنفراموش
نظردرکاریهایبرنامهازمثالهایی6-4و6-3شکلهای

.دهدمینشانرااختصاصیهدفدوبرایشدهگرفته
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وسطمتتولیدیکارخانهبرایکاریبرنامهنمونه–6-3شکل

هردرواحد130به120ازتولیدافزایش،اختصاصیهدف
دالرهزار35ازبیشکهاجراییهزینهبادسامبر31تاساعت
فزایشامداومطوربهتولیدهزینهکهاستبراینفرض)نباشد
(نیابد
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مراحل کاری
منابعتقویممسوول

روند پسخوراند
زمانمبلغپایانشروعسایراصلی

تکمیل مطالعه دقیق  عملیات تولید ، تعیین حوزه های-1
اختصاصی بهبود پناسیل تولید 

Industrial

Engr.

Unit 

Supers

گزارش کامل 15/131/12000$80

همراه به 

پیشنهاد

د برقراری و پایش سه ماه یک بار اهداف برای بهبود تولی-2
122سه ماه اول 
124سه ماه دوم 
127سه ماه سوم 

130سه ماه چهارم 

V.P.OF

Mgr1/1

1/4

1/7

1/10

31/3

30/6

30/9

31/12

گزارش نتایج ،

صورت سه ماهه 

و مرور جلسات

افرایش  حجم تولید -3
% 10بسته بندی 

%  80جمع آوری 
% 80مشاهده نهایی 

ProductionUnit

Supvrs

ه گزارش تولید ب14/231/33000100

صورت ماهانه و 

هفتگی

تا % 10مواد کرپتکال از OUT OF STOCKکاهش سطوح -4
%5حداکثر 

Purch.mgr1/330/6200080 خالصه گزارش

مدیریت به 

صورت خالصه 

فهرست کاال

.Maint%7تا % 15کاهش پرداخت هزینه نگهداری تجهیزات از -5

Supvr.

Unit

Supvrs

گزارش عملکرد 1/315/94000120

تجهیزات

در طول % 60تا % 40افزایش خطوط تولید طوالنی از -6
برنامه 

Sched.

Supvt.

Unit

Supvrs

جلسه تولید 1/330/91000120

ماهانه ، تحلیل 

برنامه تولید

ناظر واحد تولید در حوزه 10تکمیل آموزش نظارت برای -7
های اندازه گیری عملکرد و انگیزش کارکنان

Production

Supt.

Trainin

g

Coord

خالصه گزارش 1/615/125000200

مدیر آموزشی 

Quatiy% 2به حداکثر % 4کاهش سطوح کلی  زواید از -8

Assur.Mg

Unit

Supvrs

1/915/11500080
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خالصه 

حوهنکههستندابزاریووسیلهواقعدرکاریهایبرنامه
ایدارهابرنامهاین.دهندمینشانرااهدافبهدستیابی

زمالزماناجرا،مسئوول،نیازموردفعالیتهاییاومراحل
برنامههتهی.باشندمینیازموردمنابعوفعالیتانجامبرای

یاقایعوتعیینروشهایازترکیبییاویکصورتبهکاری
سریکییاومسالهحلیاتحلیلروشاختصاصیفعالیتهای

اینبرعالوه.گیردمیصورتکوتاهتروکوچکتراهدافاز
نهمچنیواهدافبهدستیابینحوهدر،کاریهایبرنامه

هتجوسیلهیکعنوانبهواهدافکردنمعتبروآزموندر
.مایندنمیکمکسازماندیگرقسمتهایباارتباطبرقراری
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تلفیق بودجه ها در برنامه عملیاتی 

همبههرگزدواینوبرنامه،برنامهواستبودجه،بودجه
ایدنبسازمانیهیچدرموردایندرفریادیدادوهیچورسندنمی
.باشد

ندیسومدرکبودجه.داردوجودتفاوتبندیبودجهوبودجهبین
یپولومالیاصطالحاتوعباراتدرراعملیاتیبرنامهکهاست

ازمالیچهارچوبتهیهآنهدف.کندمیبیانجزءبهجزءبصورت
ودخاهدافبهتواندمیسازمانآندرکهاستشدهتعیینپیش

.برسد

قبیلزابافعالیتهایکهمستمروجاریاستفرایندیبندیبودجه
هدافابهنیلبرایالزممالیمنابعکنترلوتخصیص،تعیین

.باشدمیهمراهسازمان
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هدف بودجه بندی چیست ؟ 
دفرایندرجزءآخرینکهمدیریتابزارعنوانبهبندیبودجهاصلیاهداف
:ازعبارتنداستعملیاتیریزیبرنامه

مطلوبنتایجبهرسیدنبرایمالیمحدودمنابعمصرفکردنبهینه-1

برنامهبرایمستمرمالیامکاناتکردنفراهم-2

ازمانسبرایبیشتریمالیاهمیتکهداراولویتمواردبرتاکیدوتمرکز-3
.دارند

رایندفدرشدنواردومشارکتارتباط،برایاضافیجلسهگرفتننظردر-4
بندیبودجهوریزیبرنامه

عملیاتیزیریبرنامهفرایندکلدرحیاتیارتباطیکبندیبودجهترتیببدین
رااتیعملیبرنامهاجزایسایرباواقعدرحیاتیارتباطاینوکندمیبرقرار
کندمیتضمین
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: ملیاتی سه نقش اصلی بودجه بندی در فرایند برنامه ریزی ع

داف تعیین سطح منابع مالی الزم برای رسیدن به اه-1
برنامه 

هینه اختصاص منابع مالی موجود برای تضمین مصرف ب-2
آنها در انجام اهداف برنامه 

هداف کنترل مصرف منابع موجود برای تضمین تحقق ا-3
برنامه 
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خالصه 

کهاینازاطمینانبرایاستعملیاتیبرنامهتکمیلیبخشبودجه
.رددگلحاظعملیاتیریزیبرنامهفرایندطولدربرنامهوبودجه

مااکیدت.گیردقرارنظرمدموثربندیبودجهفرایندیکاستالزم
بودجهتهیهرویبرنهاستبندیبودجهفرایندرویبر

جملهاز)تخصیص،تعیینازجاریفرایندیکعنوانبهبندیبودجه
بهنیلرمنظوبهمالیمنابعکنترلو(عملیاتیبرنامهیاهماهنگی

.استشدهتعریفسازماناهداف

رایانهگواقعارائهبهبندیبودجهفرایندکارآمدوموثربکارگیری
،دشتعیینکهزمانیآنمحدودهدرماندننیزواولوهلهدربودجه
.داردبستگی
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تهیهدرمدیرانبهتواندمیکهاطالعاتمهموعمدهموجودمنبعسه
نابعمگرایانهواقعبرآورد:ازعبارتندکندکمکبودجهکنترلو

ازهاستفاد،عملیاتیهایبرنامهاجرایواهدافبهنیلبرایالزم
عملکردیبررسواعتمادقابلتاریخیضرایبونسبتهاواستانداردها

.ریزیبرنامهبرایبودجه

نیلونجامابراینیازهاتامینبراساسبودجهتخصیصگیریتصمیم
بلندومدتکوتاهنیازهایهماهنگیوتعادل،سازماناهدافبه

نیبحراحمایتیمحدودهبرایکافیبودجهتامینتضمینومدت
لکنتروبودجهفراینددرنهایینقشدرباره.گیردمیانجام

.شدخواهدبحثکتابهاازدورهاینسومجلددرمنابعمدیریت
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پایان

یبا آرزوی توفیق و شادکامی همیشگ


