به نام خدا

ثب اسائِ ايي خضٍُ آهَصؿي للذ داسين تب اثتذا ثِ ثيبى تؼبسيفي دس خلَف ثشًبهْشيضي ،اؿىبل هختلف ثشًبهْشيضي ،ثشًبهْشيضي
اػتشاتظيه يىي اص هْوتشيي ثشًبهْْبي ػبصگبس ثب دًيبي پشتحَل اهشٍص ،اخضاي هْن ثشًبهْشيضي اػتشاتظيه ،تذٍيي ثشًبهِ
ػوليبتي ثِ ػٌَاى يىي اص گبهْبي اػبػي دس تحمك اّذاف تؼييي ؿذُ ،ثپشداصين.
پغ اص آى ثِ تؼشيف ثشًبهِ ػوليبتيً ،حَُ تْيِ ٍ تذٍيي آى پشداختِ ٍ پغ اص حلَل آؿٌبيي ٍ اعالع وبفي اص هجبًي ػلوي ٍ
تئَسيه ثحث ثتَاًين ثشًبهِ ػوليبتي سا ثشاي حَصُ وبسي خَد عشاحي وٌين.
هجبحث هَسد ثحث دس ايي خضٍُ:
 ثشًبهِ سيضي چيؼت؟ اؿىبل هختلف ثشًبهْشيضي ثشًبهْشيضي اػتشاتظيه چيؼت؟ اخضاي اػبػي ثشًبهِ سيضي اػتشاتظيه ثشًبهِ ػوليبتي چيؼت؟ ًحَُ عشاحي ٍ تذٍيي ثشًبهِ ػوليبتي چگًَِ اػت؟ تؼييي ؿبخلْبي ػٌدؾ ٍ پبيؾ ػولىشد پبيؾ ػولىشد ثِ هٌظَس حلَل اعويٌبى اص دػتيبثي ثِ اّذافثشًبهِ سيضي
اص صهبًي وِ ثـش ثِ فشداي خَد اًذيـيذ ،ثشاي آيٌذُ ّذف تؼييي وشد ٍ ثذيي تشتيت فشايٌذ ثشًبهْشيضي آغبص ؿذ.
ثشًبهْشيضي گزس اص يه گبم ثِ گبم ثؼذي ًيؼت ثلىِ فشايٌذي خالق اػت ٍ هيتَاًذ پيؾ اص تلوين ًْبيي چٌذيي هشتجِ تغييش
ٍ ثبصثيٌي گشدد.
ثشًبهْشيضي يؼٌي اًتخبة اّذاف دسػت ٍ اًتخبة هؼيش ،ساٍُ ،ػيلِ ٍ سٍؽ دسػت ثشاي تبهيي ّذف .ثِ ػجبستي دس ثشًبهِ
سيضي ،اّذاف ٍ الذاهبت الصم ثشاي هَاخِْ ثب تغييشات ٍ ػَاهل ًبهغوئي پيؾ ثيٌي هيـَد.
ثشًبهِ سيضي فشايٌذي اػت وِ ّوِ تالؿْب ٍ فؼبليتْب سا دس ساػتبي ّذف ،ساُ سػيذى ثِ آى ٍ چگًَگي عي هؼيش ،تشويت ٍ
ادغبم هيىٌذ.
ثشًبهِ سيضي تشػين ؿوبيي اص گزؿتِ ثشاي تلويوگيشي دس صهبى حبل ثشاي اًدبم الذاهي دس آيٌذُ هيجبؿذ.
ثشًبهِ سيضي ػِ ؿىل اػبػي داسد:
اػتشاتظيه ،تبوتيىي ٍ ػوليبتي
ثشًبهِ سيضي اػتشاتظيه اّذاف ،خغَط ولي ٍ سػبلت ػبصهبى سا دس ثلٌذهذت تؼييي هي وٌذ ،خبهؼيت داؿتِ ٍ دس ػغح ػبلي
ػبصهبى ،چبسچَثي ثشاي ثشًبهِ سيضي تبوتيىي ٍ ػوليبتي هيجبؿذ ،اص ًظش صهبًي ثبصُ ثلٌذ هذت سا ؿبهل هيـَد ٍ چتشي ثشاي
ول ػبصهبى هيجبؿذ.
ثشًبهْشيضي تبوتيىي ثِ هؼبئلي هشثَط هيـَد وِ ثشاي سػيذى ثِ اّذاف دس ػغَح هيبًي ػبصهبى هغشحٌذ ٍ دػتْبي اص
فؼبليتْبي هشتجظ ثب اخشاي يه اػتشاتظي سا ثِ تلَيش هيىـذ.
ثشًبهِ سيضي ػوليبتي ؿبهل فؼبليتْب ٍ گبم ّبي ٍيظّبي خْت سػيذى ثِ اّذاف تؼييي ؿذُ هيجبؿذ .ثِ ػجبستي ثشًبهِ سيضي
ػوليبتي ؿبهل الذاهبت تفليلي ثشاي سػيذى ثِ اّذاف اػت .ايي ًَع ثشًبهْشيضي دس ػغح هذيشيت ّبي اخشايي هغشح اػت ٍ
ثب اّذاف هـخق ،هحذٍد ٍ ػيٌي ػشٍوبس داسد.
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ثشًبهِ سيضي اػتشاتظيه چيؼت؟
پغ اص خٌگ خْبًي دٍم ػذم اعويٌبى ،ػذم ثجبت ٍ هحيغْبي هتحَل ثيؾ اص پيؾ خَد سا ًـبى داد ٍ آًچِ ثِ ػٌَاى ساّحل
اسائِ ؿذ ّوبًب ثشًبهِ سيضي اػتشاتظيه ثَد.
ثشًبهْشيضي اػتشاتظيه ثؼتش ٍ چبسچَثي ثشاي ػولي وشدى تفىش اػتشاتظيه ٍ ّذايت ػوليبت ثشاي سػيذى ثِ ّذف ٍ ًتبيح
هـخق هيجبؿذ .ثِ ػجبستي ثشًبهْشيضي اػتشاتظيه تالؿي ػبصهبًيبفتِ ثشاي تلويوگيشي ثٌيبديي ٍ اًدبم الذاهبت اػبػي
اػت وِ ػشؿت ٍ ػوت گيشي فؼبليتْبي ػبصهبى سا دس چبسچَة لبًًَي ؿىل هيذّذ.
ثشًبهِ سيضي اػتشاتظيه اّذاف ،خغَط ولي ٍ سػبلت ػبصهبى دس ثلٌذ هذت سا تؼييي هيىٌذ ،خبهؼيت داسد ،دس ػغح ػبلي
ػبصهبى هي ثبؿذ ،اص ًظش صهبًي ثلٌذ هذت اػت ٍ چبسچَثي ثشاي ثشًبهِ سيضي تبوتيىي ٍ ػوليبتي اػت.
فشايٌذ ثشًبهِ سيضي اػتشاتظيه ؿبهل هَاسد صيش هيجبؿذ:
 هشاحل پيؾ ثشًبهْشيضي ثشًبهْشيضي اخشا اسصيبثيهشحلِ پيؾ ثشًبهْشيضي ؿبهل اسصؿيبثي ػبصهبى اػت وِ دس اسصؿيبثي ػبصهبًي ثِ سػبلت ،دٍسًوب ،اكَل ،اّذاف اختلبكي ٍ
اػتشاتظي ػبصهبى تَخِ هي ؿَد .پغ اص تَخِ ثِ توبهي ايي هَاسد ،تذٍيي ثشًبهِ آغبص هي ؿَد ٍ ثب تىويل ثشًبهِ ثِ تخليق
هٌبثغ پشداختِ ٍ ٍاسد هشحلِ اخشا هيـَين .پغ اص اخشا ،پيـشفت وبس پبيؾ هي ؿَد تب هـخق ؿَد تب چِ هيضاى ثِ اّذاف
تؼييي ؿذُ ًبئل آهذّبين.
هشاحل ثشًبهِ سيضي اػتشاتظيه:
 .1اسصيبثي هحيظ داخلي ٍ خبسخي
 .2تذٍيي سػبلت ،دٍسًوب
 .3تؼييي اّذاف ولي ٍ اّذاف اختلبكي
 .4ؿٌبػبيي هـىالت اػتشاتظيه
 .5تْيِ ٍ تذٍيي ثشًبهِ ػوليبتي
 .6تذٍيي اػتشاتظي
 .7تؼييي ؿبخلْبي پبيؾ
 .8پبيؾ ػولىشد
پيؾ اص آًىِ ثغَس هفلل ثِ ثيبى ّش يه اص هشاحل ثشًبهِ سيضي اػتشاتظيه ثپشداصين ٍ گبم چْبسم سا وِ ّوبًب تْيِ ٍ تذٍيي
ثشًبهِ ػوليبتي هيجبؿذ ثغَس خبهغ ثِ ثحث ثگزاسين ،اثتذا الصم داًؼتين ثِ ثيبى تفبٍت ثشًبهِ سيضي اػتشاتظيه ٍ ثشًبهِ سيضي
ػوليبتي ثپشداصين.
تفبٍت ثشًبهِ سيضي اػتشاتظيه ٍ ثشًبهِ سيضي ػوليبتي:
ثشًبهْشيضي اػتشاتظيه :ايي ًَع ثشًبهِ ،دس ػغَح ػبلي ػبصهبى عشحشيضي هيـَد ٍ تبويذ آى سٍي اثشثخـي ٍ هٌبفغ آتي
ػبصهبى اػت ،ػبختبس هٌؼغف ٍ هتٌبػت ثب تغييشات سا دس ًظش هيگيشد ،تبثغ اسصؿْب ،ايذئَلَطيْب ،ػيبػتْب ٍ اػتشاتظيْبي
حبون ثش خبهؼِ اػت ٍ اغلت ثش ػْذُ ػيبػتوذاساى ٍ همبهبت ػبلي وـَسي هيجبؿذ ،دس پي حل هؼبئل اػبػي خبهؼِ ٍ سؿذ
ٍ تَػؼِ ولي خبهؼِ اػت ،هجتٌي ثش پيؾ ثيٌي ثَدُ ٍ ثش حؼت وليت ٍ ٍػؼت اّذاف ،اتىب ثِ آيٌذُ ًگشي ،اهيذ ،اهىبًبت
احتوبلي داسد ٍ عشص تفىش ٍ ًگشؿي گؼتشدُ ٍ خْت داس داسد.
ثشًبهْشيضي ػوليبتي :ثشًبهِ سيضي ػوليبتي دس ػغَح هيبًي ٍ پبيِ ػبصهبى هغشح اػت ،تبويذ سٍي وبسايي ٍ ثبصدّي داسد ،تبويذ
ثش هٌبفغ فؼلي ػبصهبى داسد ،ػبختبس ػبصهبى ٍ هحيظ ثب ثجبت ًؼجي سا دس ًظش هيگيشد ،سٍؿْبي وبس لجالً تدشثِ ؿذُ ٍ
دػتبٍسدّبي گزؿتِ هَخَد خَاّذ ثَد ،هخبعشُ ووتشي داسد ،ؿبهل الذاهبت تفليليتش ثشاي سػيذى ثِ اّذاف اػت ،دس ػغح
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هذيشيتْبي اخشايي هغشح اػت ،ثب اّذاف هـخق ،هحذٍد ،هؼيي ،ػيٌي ٍ دػت يبفتٌي ػشٍوبس داسد ٍ ثبصُ صهبًي وَتبُ هذت
سا دس ثش هيگيشد ،هجتٌي ثش تدشثيبت لجلي اػت ٍ ثب اعويٌبى ثيـتشي ّوشاُ اػت.
پيؾ اص آًىِ ثِ تذٍيي ثشًبهِ ػوليبتي ثپشداصين هيجبيؼت سػبلت ػبصهبى سا تؼييي وٌين ،آًگبُ دٍسًوب (چـن اًذاص) ػبصهبى سا
هـخق ًوَدُ ٍ ثِ ثيبى اّذاف ولي ٍ اختلبكي ثپشداصين .پغ اص تؼييي اػتشاتظي هٌبػت ثِ ػٌَاى هؼيشي خْت سػيذى ثِ
اّذاف ،فؼبليتْبي همتضي ثلَست گبم ثِ گبم ثيبى هيـَد .ػپغ ؿبخلْبي پبيؾ تؼييي گشديذُ ٍ دس آخش ًيض ػولىشد
اًدبم ؿذُ ،پبيؾ هيـَد.
حبل ّش يه اص اخضاي ثشًبهِ سيضي اػتشاتظيه سا ثِ اختلبس تَضيح هيذّين:

سػبلت:
سػبلت ّوبى فلؼفِ ٍخَدي ػبصهبى ٍ ًمغِ آغبصيي ثشًبهِ اػتشاتظيه اػت .ثيبًگش هبّيت ٍ هفَْم فؼبليتْبي ػبصهبى اػت،
للذ ػبصهبى ٍ تؼْذات فلؼفي ػبصهبى سا ثيبى هيذاسد ٍ دس آى ثِ هَضَػبت صيش اؿبسُ هيـَد:
اكَل ،اسصؿْب ٍ فلؼفِ ٍخَدي ػبصهبىَّ ،يت وبسَّ ،يت ػبصهبىٍ ،خِ توبيض ػبصهبى ثب ػبيش ػبصهبًْب ،هـتشي ػبصهبى،
هحلَل يب خذهت اسائِ ؿذُ اص ػَي ػبصهبى
چرا ًياز به رسالت دارين؟

 ثِ ػلت تذٍيي همبكذ هْن ،سٍؿي ٍ هشتجظ ثِ ػلت وؼت حوبيت دس خبسج اص ػبصهبى ،ايدبد چبسچَثي ثشاي تلويوگيشي ٍ ايدبد تؼْذ دس وبسوٌبىًووًه اي از بياًيه رسالت:

گؼتشؽ ثْذاؿت ٍ ػالهت هشدم اص عشيك ثشًبهْشيضي ،پيـگيشي ٍ آهَصؽ ،سّجشي فؼبل ٍ پش تالؽ دس ػيبػتگضاسي،
اسصؿگضاسي ٍ اعويٌبى اص داًؾ ٍ ًَآٍسي
دورًوا (چشن اًداز)

چـوبًذاص ػجبستي اػت فلؼفي وِ ًـبى هيذّذ چگًَِ هبيليذ هـتشي ،وبسوٌبى ٍ ريٌفؼبى ثِ ؿوب ثٌگشًذ .چـن اًذاص ػبهلي
اًگيضؿي اػت ثشاي تالؽ خْت تَػؼِ دس آيٌذُ.
چـن اًذاص اداهِ سًٍذ فؼبليتْبي ػبصهبى دس آيٌذُ اػت ٍ ًـبى هيذّذ وِ آيٌذُ ػبصهبى چگًَِ خَاّذ ثَد .دٍسًوب چـن
اًذاصي اػت ثِ آيٌذًُْ ،بيتي اػت ثشاي ػبصهبى ،آسهبًي اػت ثشاي ػبصهبى ،خٌجِ الْبهي ٍ چبلـي داسد.
اثتذا ثبيؼتي سػبلت تذٍيي ؿَد ٍ ػپغ دٍسًوب صيشاوِ اٍل ثبيذ فلؼفِ ٍخَدي ػبصهبى ٍ ٍظبيف روش ؿَد ٍ ػپغ ثِ آيٌذُ
اًذيـيذ .سػبلت ثب تؼْذ ّوشاُ اػت ٍ حبلت اػتوشاس داسد ٍ ثشاي هذتي عَالًي ثذٍى تغييش ثبلي هي هبًذ دسحبليىِ دٍسًوب
خٌجِ ٍػذُ ٍ آسصٍ داسد ًِ تؼْذ.
ًووًه اي از بياًيه دورًوا:

دپبستوبى ثْذاؿت آهشيىب هتؼْذ اػت ثِ اًدبم تالؽ دس خْت تبهيي پيـشفتي وِ ػالهت هشدم سا دس هحيغي آسام فشاّن وٌذ.
اهداف كلي (ًهايي):

اٍليي ػغح اص ػلؼلِ هشاتت اّذاف ّذف ًْبيي اػت وِ ّوِ ػبصهبى ثب اهىبًبتؾ ثشاي ًيل ثِ آى ثؼيح هيـَد .ايي اّذاف
خْتگيشي ػبصهبى سا هـخق هيىٌذ ٍ حلمِ اتلبل سػبلت ٍ دٍسًوبي ػبصهبى ثِ هشحلِ اخشا اػت.
هراحل تعييي هدف:

.1
.2
.3
.4

هذيشاى ٍ ثشًبهِ سيضاى ضوي هغبلؼِ ٍ پيؾ ثيٌي ،فْشػتي اص اّذاف تْيِ هيىٌٌذ
اّويت ّش ّذف اسصيبثي هيـَد تب سٍؿي گشدد وِ چِ ّذفي ثشاي ّش دٍسُ صهبًي ثبيؼتي اًتخبة ؿَد
ثشًبهِ اخشايي عشاحي هيـَد
دس كَست اهىبى ثشًبهْْبي خبًـيي پيؾ ثيٌي هيـَد تب خبيگضيي ثشًبهْْبيي ؿَد وِ ثب هـىل سٍثشٍ هيـًَذ.
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اّذاف ٍيظُ (اختلبكي)
اّذاف ٍيظُ اّذافي ّؼتٌذ وِ هـخق ،لبثل اًذاصُ گيشي ،لبثل دػتيبثي ،لبثل اػتوبد ٍ داساي ثبصُ صهبًي هـخق هيجبؿٌذ.
ايي دس حبلي اػت وِ سػبلت ،دٍسًوب ٍ اّذاف والى لبثل اًذاصُ گيشي ًيؼتٌذ .يه ّذف اختلبكي هٌبػت ثبيذ اهىبًپزيش،
لبثل لجَل ،لبثل اًؼغبف ،لبثل دػتيبثي ،لبثل ػٌدؾ ،اًگيضاًٌذُ ٍ هتوشوض وٌٌذُ تالؿْب ثبؿذ.
پغ اص تؼييي اّذاف ثبيؼتي اٍلَيت ثٌذي اّذاف كَست گيشد:
ضشٍست تؼييي اّذاف ايي اػت وِ ثِ هذيش ووه هي وٌذ تب دس خشيبى ثشًبهْْبي سؿذ ٍ تَػؼِ آگبّبًِ تش ،هـخلتش ،دليك
تشٍ ،الغ گشايبًْتش سٍثشٍ ؿَد ،ػبصهبى خَد سا ثْتش ثب هحيظ تغجيك دّذّ ،وبٌّگي ثيي تلويوبت ٍ تلوين گيشًذگبى ايدبد
وٌذ ٍ اص ايي اّذاف ثِ ػٌَاى اػتبًذاسدّبيي ثشاي وٌتشل اػتفبدُ وٌذ.
هـىالت اػتشاتظيه
ثْوٌظَس تؼييي هؼبئل ٍ هـىالت اػتشاتظيىي وِ هيجبيؼت ثشاي آًْب ثشًبهْشيضي ًوَد ،ساّىبسّبي هختلفي ٍخَد داسد اص
خولِ ساّىبس هجتٌي ثش ّذف ٍ ساّىبس ػٌبسيَ .ساّىبس هجتٌي ثش ّذف ثذيي ؿىل اػت وِ اثتذا پيـشفت فؼبليت ثشسػي هيـَد
ٍ ثب ّذف دلخَاُ تؼييي ؿذُ همبيؼِ هيگشدد تب هـخق ؿَد وِ آيب ثِ ّذف ًضديه ؿذّبين يب خيش .اگش ثِ ّذف ًشػيذّبين
يب اص آى فبكلِ گشفتْبين دسٍالغ هـىل اػتشاتظيه ؿٌبػبيي هيـَد .ساّىبس ثؼذي ساّىبس ػٌبسيَ اػت وِ عي آى ػبصهبى
تلَيش آسهبًي يب ثْتشيي آيٌذُ سا تشػين هيىٌذ ٍ تبويذؽ ثش آى اػت وِ ػبصهبى چگًَِ ثبيذ اص خبيگبُ وًٌَي ثِ آسهبى ٍ
ّذف هـخق ؿذُ دس آيٌذُ ثشػذ.
هؼبئل ٍ هـىالت اػتشاتظيه سا هيتَاى ثغَس ػولي اص عشيك سٍؿْبي صيش تؼييي ًوَد:
 اسصيبثي هحيظ داخلي اسصيبثي هحيظ خبسخي ثشسػي ثشًبهِ ّبي وَتبُ هذت يب ثشًبهِ ػبلْبي آتي ػبصهبى ثشسػي ثشًبهِ ّبي ثلٌذ هذت اػتفبدُ اص ًوَداس اػتخَاى هبّي ثْوٌظَس يبفتي ػلل هـىل اػتفبدُ اص ثبسؽ افىبس brain stormingپغ اص هـخق ًوَدى هؼبئل اػتشاتظيه ًَثت ثِ اٍلَيتجٌذي هؼبئل هيشػذ .دس ايي هشحلِ اثتذا ثش سٍي هؼيبسّبيي وِ ثشاي
اٍلَيتجٌذي ثىبس هيشٍد ،تَافك كَست هيگيشد .آًگبُ ثِ هؼيبسّب ٍصى هيذّين ٍ ثشاي ّشيه اص هؼبئل اػتشاتظيه ضشيجي ثيي
 1تب  5هيذّين .ػپغ آى ػذد سا دس اسصؽ يب ٍصى هؼيبس ضشة وشدُ تب ٍصى هـىل هشثَعِ ثذػت آيذ .ثذيي تشتيت هـىلي
وِ اّويت ثيـتشي داسد ثب تَخِ ثِ ٍصى دادُ ؿذُ ثِ هؼبئل اػتشاتظيه ،هـخق هيـَد تب دس اٍلَيت تَخِ ٍ الذام لشاس گيشد.
برًاهه عولياتي:
ثشًبهِ ػوليبتي يه الذام لْشهبًبًِ اػت وِ ووه هيىٌذ سٍيبّب ٍ تلَساتوبى ثِ ٍالؼيت تجذيل ؿَد .ثشًبهِ ػوليبتي سٍؿي
اػت وِ ؿوب سا اعويٌبى هيجخـذ تب چـن اًذاص ػبصهبًتبى سا ثغَس دليك ٍ سٍؿي هـخق وٌيذّ ،وچٌيي سٍؿي سا تَضيح
هيذّذ وِ گشٍُ ؿوب ثىبس هيگيشد تب اػتشاتظيْب سا ثِ تحمك اّذاف هٌتْي وٌذ .يه ثشًبهِ ػوليبتي ؿبهل هدوَػْبي اص گبم -
ّبي ػوليبتي اػت وِ اًدبم هيگيشد تب ثِ اّذاف اص پيؾ تؼييي ؿذّوبى ثشػين.
ّش گبم ػوليبتي هيجبيؼت اعالػبت صيش سا دس ثشگيشد:
 چِ الذاهبتي هيجبيؼت اًدبم ؿَد چِ وؼي هؼئَل اًدبم الذاهبت تؼييي ؿذُ هي ؿَد چِ صهبًي ّش يه اص الذاهبت ٍ فؼبليت ّب ثبيؼتي اًدبم گيشًذ ٍ ّش فؼبليت تب چِ صهبًي ثغَل هيبًدبهٌذ چِ هٌبثؼي ًيبص اػت تب الذاهبت ٍ فؼبليت ّبي هشثَعِ اًدبم پزيشد اعالػبت حبكل ثِ چِ وؼبًي ثبيذ هٌتمل ؿَد؟4

گام هاي طراحي برًاهه عولياتي
 .1دس گبم اٍل ثشاي عشاحي ٍ تذٍيي ثشًبهِ ػوليبتي ،اّذاف ٍ همبكذ ػبصهبى سا تؼييي هيىٌين.
اّذاف ولي تالؽ هب سا ثِ ػوت آيٌذُ هتوشوض هيىٌٌذ .چبسچَثي ثشاي تفليليتش وشدى ثشًبهِ سيضي ثَدُ ٍ اختلبكيتش اص
سػبلت ّؼتٌذً .تبيح هغلَثي ّؼتٌذ وِ ثؼذ اص ػِ تب پٌح ػبل حبكل هيـًَذ .ثيبًگش خْت گيشي ولي ػبصهبى ّؼتٌذ،
هـىالت ٍ هَضَػبت اٍلَيتذاس سا ًـبى هيذّذ .ثيبًگش اٍلَيت ّب ٍ ًتبيح حبكل اص اسصيبثي داخلي ٍ خبسخي ّؼتٌذ ٍ دس پبػخ
ثِ هؼبئل ٍ هـىالت اػتشاتظيه تؼييي هيـًَذ .ثيبًگش ؿىبف ثيي ٍضغ فؼلي ٍ هغلَة ّؼتٌذ .لبثل ػٌدؾ ثَدُ اهب وليتش
اص همبكذ ّؼتٌذ .دس ساػتبي ػولىشدّبي وليذي ػبصهبى ثَدُ ٍ چبلـي هيجبؿٌذ.
ثْوٌظَس تؼييي ّذف اثتذا ثِ اسصيبثي اعالػبت حبكل اص اسصيبثي هحيظ داخلي ٍ خبسخي هيپشداصين .ػپغ پغ خَساًذّبي
دسيبفتي اص ريٌفؼبى سا تشويت هيىٌين .ثِ تحليل ؿىبف ثيي خذهبت هَخَد ٍ هغلَة هيپشداصين .ثشاي ًيل ثِ اّذاف ٍ ًتبيح
هغلَة خْتگيشي هيىٌين ٍ آًگبُ ثِ اكالح ٍ عشاحي اّذاف ػبصهبى هيپشداصين.
 .2دس گبم دٍم همبكذ ٍ اّذاف اختلبكي ػبصهبى سا تؼييي هيىٌين .همبكذ ،اخضاي لبثل ػٌدـتش ٍ اختلبكيتش ثشاي ًيل ثِ
اّذاف ّؼتٌذ ،ووي ثَدُ ٍ ثْتش هيتَاى دس چبسچَة صهبى آًْب سا اخشا ٍ پيـشفت سا تؼميت ًوَد .همبكذ ثبيذ  SMARTثبؿٌذ
يؼٌي اختلبكي ،لبثل ػٌدؾ ،لبثل دػتشع ،هجتٌي ثش ًتيدِ ٍ صهبًذاس ثبؿذ .همبكذ ًحَُ ًيل ثِ ًتبيح سا ًويگَيذ ثلىِ
ًتبيح هغلَة سا ثيبى هيذاسًذ.
همبكذ چگًَِ تٌظين هيـًَذ؟
ثبصثيٌي سػبلت ٍ اّذافتلوين گيشي دس هَسد ًتبيدي وِ هيخَاّيذ ثِ آى ثشػينتؼييي چبسچَة صهبًيتؼشيف چبسچَثي ثشاي پبػخگَيي (ؿبخق ػٌدؾ ػولىشد) .3دس گبم ػَم اػتشاتظي تذٍيي هيـَد :اػتشاتظي ساُ ٍ سٍؽ سػيذى ثِ ّذف اػت .ثشاي تْيِ ثشًبهِ ػوليبتي هذيشاى،
ػشپشػتبى ٍ اػضبي وليذي دخبلت داسًذّ .ضيٌْْب ٍ هضايبي احتوبلي ّش اػتشاتظي اسصؿيبثي هيـَد تب اػتشاتظي وبسا اًتخبة
گشدد .اػتشاتظي ًـبى هيذّذ ًتبيح چگًَِ حبكل ؿًَذ .اػتشاتظيْب دس لبلت سٍؽً ،گشؽ ٍ پبػخ ّبيي هيجبؿٌذ وِ ثشاي
سػيذى ثِ ّذف ثىبس هيشًٍذ .اػتشاتظي هٌدش ثِ تْيِ ثشًبهِ اخشايي هيـَد .تؼييي اػتشاتظي هؼتلضم اسصؿيبثي ّضيٌْْب ،هضايب
ٍ پيبهذّبي ّش سٍؽ اػت.
 .4دس گبم چْبسم گبهْبي ػوليبتي ثشاي اًدبم فؼبليتْب تؼييي هيـَد
 .5دس گبم پٌدن چبسچَة صهبًي ثشاي اًدبم ّش گبم اخشايي تؼييي هيـَد
 .6دس گبم ؿـن هٌبثغ ضشٍسي ٍ هَسدًيبص تؼييي هيـَد
 .7دس گبم ّفتن ؿبخلْبي ػٌدؾ ٍ پبيؾ ػولىشد تؼييي هيگشدد :هـىلتشيي ٍ هْوتشيي ثؼذ فشايٌذ ثشًبهِ سيضي
اػتشاتظيه ،اًتخبة ٍ ثشلشاسي ؿبخق ػٌدؾ ػولىشد هيجبؿذ .لضٍم ػٌدؾ ػولىشد آى اػت وِ ويفيت خذهبت استمبء يبفتِ
ٍ ّضيٌْْب وبّؾ يبثٌذّ ،وچٌيي ثش اثؼبد هْن وبس تَخِ ؿَد ٍ هيضاى پيـشفت ثشًبهِ هحبػجِ گشدد .ػٌدؾ ػولىشد ثِ
ػبصهبًْب ووه هيىٌذ تب اعويٌبى يبثين وِ هٌبثغ كشف فؼبليتْبيي هيـَد وِ اسصؽ آى سا داسد .ػٌدؾ ػولىشد فشايٌذّب سا
سٍؿي هيىٌذ ٍ ريٌفؼبى سا ثب ًتبيدي وِ اص اًدبم اهَس ثذػت هيأيذ آگبُ هيىٌذ.
 .8دس گبم ّـتن پبيؾ ػولىشد اًدبم هيگيشد
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تذٍيي اّذاف ػوليبتي:
هعاوًت:
هركس /دفتر:
شاخص
سديف

هدف عولياتي سالياًه
تعريف شاخص

هقدار فعلي
شاخص

هقدار
شاخص در
پاياى سال

1
2
3
دس ثشًبهِ ػوليبتي ،خشٍخي ثشًبهِ هـخق هيـَد ،هٌبثغ تخليق هييبثذ ٍ فشايٌذ وبس تحليل هيگشددّ .ش فؼبليتّ ،ش سٍيِ،
ّش فشايٌذ ثغَس دليك هـخق ؿذُ ٍ ثيبى هيگشدد وِ ّش وبس تَػظ چِ وؼي ٍ چِ صهبًي اًدبم ؿَد ٍ چِ وؼي هذيش اخشا ٍ
پبػخگَي ّشيه اص هشاحل ثشًبهِ اػت .ثشاي تحمك ّشگبم ػوليبتي هيجبيؼت خذاٍل صهبًي ٍ ّضيٌْبي سا هـخق ًوَد ٍ ثِ
ؿؾ ولوِ پشػـي صيش پبػخ داد:
 .1چِ وبسي
 .2چگًَِ
 .3چِ وؼي
 .4ودب
 .5چِ صهبًي
 .6چِ هٌبثغ پَلي ٍ فيضيىي ًيبص اػت؟
پغ اص آًىِ همذهبت وبس فشاّن ؿذ ثشًبهِ تذٍيي ؿذُ اخشا هيـَد ٍ ػپغ پبيؾ ٍ وٌتشل اًدبم هيگيشد.
اًَاع ؿبخلْبي ػٌدؾ ٍ پبيؾ ػولىشد:
 ؿبخق دادُ يب ٍسٍدي :ػٌدؾ همذاس هٌبثغ هَسد ًيبص ثشاي اسائِ خذهت هبًٌذً :يشٍي اًؼبًي ،هَاد ٍ لَاصم هَسدًيبص.ايي ؿبخق ّوچٌيي ؿبهل ػَاهل هَثش ثش تمبضب هيـَد .ثشاي ػٌدؾ ّضيٌِ خذهبت ،تشويت هٌبثغ هَسد اػتفبدُ ٍ همذاس
هٌبثغ هَسد اػتفبدُ ثىبس هيشٍد.
 ؿبخق ػتبًذُ يب خشٍخي :همذاس ػشضِ خذهبت سا هيؼٌدذ .ثش ػغح فؼبليت ػبصهبى هتوشوض اػت .سايدتشيي ًتيدِ اييؿبخق ػٌدؾ حدن وبس اػت وِ ّوبى صهبى تخليق دادُ ؿذُ پشػٌل ثشاي اسائِ خذهت اػت .ػتبًذُ ثشاي تؼشيف آًچِ
ثشًبهِ ّب تَليذ هيىٌٌذ هفيذ اػت اهب وبسثشد ايي ؿبخق هحذٍد اػت چَى تحمك اّذاف سا ًـبى ًذادُ ٍ ّيچ چيضي دسثبسُ
وبسايي ٍ ويفيت خذهبت ًويگَيذ .ؿبخق ػتبًذُ ثِ تٌْبيي ًويتَاًذ ثِ هذيش ثگَيذ وِ دس اخشاي ثشًبهِ چمذس هَفك ثَدُ
اػت يب ايٌىِ چِ ثخـي اص وبس ثب ثميِ وبس تفبٍت داسد .ؿبخق ػتبًذُ هبًٌذ :تؼذاد ثيوبساى تشخيق ؿذُ.
 ؿبخق ًتيدِ :پيبهذ ٍ آثبس ثلٌذ هذت ًيل ثشًبهِ ثِ اّذاف سا هيؼٌدذ .هٌؼىغ وٌٌذُ ًتبيح تحمك يبفتِ ٍ هضايبي ثذػتآهذُ اػت .ؿبخق ًتيدِ هبًٌذ دسكذ ثيوبساى تشخيق ؿذّبي وِ ثْجَدي وبهل يبفتِ اًذ يب تؼذاد ثيوبسيْبي لبثل وٌتشلي وِ
ثِ ٍػيلِ ٍاوؼي ثشٍصؿبى وبػتِ ؿذُ اػت.
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 ؿبخق وبسايي :هٌظَس ّوبى ًؼجت ّضيٌِ ثِ ػتبدًُ ،ؼجت ػتبدُ ثِ دادًُ ،ؼجت ػتبدُ دس ٍاحذ صهبى اػت ٍ ّوبى ثْشُ -ٍسي سا ًـبى هيذّذ.
 ؿبخق ويفيت :ايي ؿبخق اثشثخـي فؼبليتْبيي وِ دس خْت تبهيي ّذف كَست هيگيشد هيؼٌدذ .ايي ؿبخق اػتجبس،دلت ،كحت ٍ وفبيت خذهبت سا هيؼٌدذ .صيبى فمذاى ؿبخق ويفيت سا هيتَاى ثب ػٌدؾ هٌبثغ اضبفي وِ كشف تىشاس
وبسّبي اؿتجبُ ،اكالح خغبّب ٍ ؿىبيبت هـتشي هيـَد خجشاى ًوَد .ثشاي هثبل دسكذ دادّْبي دسػتي وِ ثغَس كحيح ٍاسد
وبهپيَتش ؿذّبًذ خضء ؿبخق ويفيت هيجبؿٌذ.
پايش:
ػالٍُ ثش پيگيشي اخشاي اّذاف ،همبكذ ٍ ثشًبهْْب ثبيؼتي پيـشفت ػولىشدّب سا ًيض دس فَاكل صهبًي هؼيي پبيؾ وشدً .تبيح
ػٌدؾ ػولىشد ثبيؼتي ثِ كَست خذٍل يب ًوَداس ًـبى دادُ ؿَد .همبيؼِ ػولىشدّبي حميمي ثب ثشًبهْشيضي ؿذُ هجٌبيي سا
ثشاي اسصؿيبثيْبي دٍسّبي سا فشاّن هيىٌذ .هذيش ثبيذ ثِ ايي ًتبيح تَخِ ٍ دليل ػذم تحمك ًتبيح هَسد اًتظبس سا تؼييي وٌذ ٍ
ايي اعالػبت سا ثشاي ثبصثيٌي ٍ اكالح ػيبػتْب ،سٍيْْب ،اّذاف ٍ همبكذ ثىبس ثشد.
وٌتشل پيـشفت ػولىشد يىي اص هْوتشيي سٍؿْبي ػٌدؾ تحمك اّذاف اػت.
پبيؾ دس ٍالغ ًظبست ،ػٌدؾ ٍ ثجت ًحَُ اًدبم فؼبليتْب اػت تب اص آى عشيك ثشًبهِ وٌتشل ؿَد.
هَلغ پبيؾ ثشًبهِ ػوليبتي ثبيؼتي ثِ صهبى ،ؿىؼتِ ؿذى ثشًبهِ ثِ هشاحل هختلف ،تؼييي هؼئَل ثشًبهٍِ ،خَد هٌبثغ
هَسدًيبص ،خضئي ًوَدى ثشًبهِ اخشايي ثِ هيضاى وبفي ،تٌبػت ثشًبهِ ثب اّذاف ٍ تؼْيل سػيذى ثِ هملذ تَخِ ًوَد.
ثغَس ولي هيتَاى گفت پبيؾ ،اعالػبتي ثشاي همبيؼِ فؼبليتْب ثب اػتبًذاسدّب فشاّن هيىٌذ وِ ثِ دًجبل آى ثشاي سفغ ًَالق،
وٌتشل اًدبم هيـَد .اص ًـبًْْبي يه پبيؾ هَفك ،استجبعبت هٌبػت ٍ گضاسؿذّي ٍ گضاسؿگيشي ثوَلغ ٍ دليك هيجبؿذ.
پبيؾ هيجبيؼت خبهغ ،پَيب ،گَيب ٍ هَثش ثبؿذ ٍ ًتبيح حبكل اص آى ثِ اػضبي گشٍُ ثبصخَس ؿَد.
لضٍم عشاحي ٍ تذٍيي يه ثشًبهِ ػوليبتي چيؼت؟
ثغَس ولي هيتَاى گفت لضٍم عشاحي يه ثشًبهِ ػوليبتي ؿبهل هَاسد صيش هيجبؿذ:
 اػتجبس ثخـيذى ثِ ػبصهبًتبى اعويٌبى اص ايٌىِ خضئيبتي سا ثِ دػت فشاهَؿي ًؼپشدّبيذ دسن ايٌىِ چِ وبسّبيي اص ػْذُ ػبصهبًتبى ثش هيأيذ ٍ چِ اهَسي اص ػْذُ آى خبسج اػت ثْوٌظَس سػيذى ثِ وبسايي ،كشفِ خَيي دس صهبى ،اًشطي ٍ ػبيش هٌبثغ ثْوٌظَس اعويٌبى اص پبػخگَيي ٍ ثْجَد فشكتْبي پيؾ سٍي افشاد ثشاي اًدبم آًچِ ًيبص اػت تب اًدبم ؿَدپغ اص تْيِ ثشًبهِ ػوليبتي ثِ هَاسد صيش تَخِ ًوبييذ:
 .1ثشًبهِ ػوليبتي هيجبيؼت توبهي فؼبليتْب ٍ الذاهبت همتضي سا دس ثشگيشد :ثشًبهِ ػوليبتي ثبيذ وبهل ،ؿفبف ٍ ثِ سٍص
ثبؿذّ .وچٌيي ايي ثشًبهِ ثبيذ ؿبهل اعالػبت ٍ ًظشاتي ثبؿذ وِ ؿوب اص عشيك عَفبى فىشي دس استجبط ثب اّذاف ٍ
اػتشاتظيْبي ػبصهبى اص ّوىبساًتبى دسيبفت هيىٌيذ .ايي افشاد  /اػضبي وويتِ ثشًبهِ سيضي ػوليبتي هي ثبيؼت دس
خلَف هَاسد صيش ثِ تَافك ثشػٌذ:
 چِ الذاهبت ٍ فؼبليت ّبيي ثبيذ اًدبم ؿَد چِ وؼي هي ثبيؼت اًدبم آًْب سا ثش ػْذُ گيشد چِ صهبًي ايي الذاهبت هي ثبيؼت اًدبم ؿَد ٍ تب چِ صهبًي ثغَل خَاّذ اًدبهيذ چِ هٌبثؼي الصم اػت وِ كشف ايي فؼبليت ّب ؿَد اعالػبت دس اختيبس چِ وؼبًي ثبيذ لشاس گيشد .2اًدبم اهَس سا پيگيشي وٌيذ :يه لؼوت ػخت سا پـت ػش گزاؿتين وِ آى تْيِ ثشًبهِ ػوليبتي اػت ،حبل ايي
ثشًبهِ سا اخشايي ٍ ػوليبتي ًوبييذ.
 .3توبهي ريٌفؼبى سا اص آًچِ دس خشيبى اػت هغلغ ػبصيذ :ثِ توبهي ريٌفؼبى ثگَييذ وِ ًمؾ آًْب دس تحمك اّذاف
چيؼت تب ثذيي تشتيت ّوگبى اعويٌبى يبثٌذ وِ دس تحمك اّذاف هشثَعِ ًمؾ هَثشي داسًذ.
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 .4پيگيشي آًچِ دس حبل اًدبم اػت سا ثشػْذُ گيشيذّ :وَاسُ چگًَگي اًدبم اهَس سا پيگيشي ٍ دًجبل وٌيذ ٍ صهبًي وِ
تغييشي دس ػيبػت ،اّذاف ،صهبى يب هٌبثغ كشف ؿذُ كَست گيشد ايذُ خَثي اػت وِ آًچِ سا ثِ اًدبم سػبًيذُ ايذ
اسصيبثي وٌيذ چِ ايي اسصيبثي سػوي ثبؿذ ٍ چِ غيش سػوي.
ّوَاسُ ػَاالت صيش سا دس رّي داؿتِ ٍ ثِ آًْب پبػخ گَييذ:
 آيب آًچِ سا وِ لشاس ثَد اًدبم دّين ،اًدبم دادّبين؟ آيب هب فؼبليت ّبي تؼييي ؿذُ سا ثِ دسػتي اًدبم هيذّين؟ آيب آًچِ سا اًدبم هيذّين ػجت تحمك سػبلت هيـَد؟ .5هشاػوي تشتيت دّيذ وِ عي آى اص اػضبي گشٍّتبى لذسداًي وٌيذ :ايي لذسداًي ػجت هيـَد تب افشاد ػاللوٌذ
ؿًَذ ٍ دس وبسي وِ اًدبم هي دٌّذ اًشطي وبفي سا هجزٍل داسًذ.
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