
 یزیر فصل دوم:برنامه

 مفاهیم کلی برنامه ریزی سوم:درس 
 

 :رود یم رانتظا ریفراگ از فصل نیا انیپا در

 با مفهوم برنامه ریزی آشنا شود. .1

 .دهد شرحدرک کند و برای دیگران  را یزیر برنامه محاسنبتواند  .2

 .برای یک اقدام طراحی کند را یزیر برنامه مراحل .3

 .برای اقدام تناسب بشناسد را یزیر برنامه انواع .4

 یزیر برنامه فیتعر

در به عنوان مثال برای حل مساله نبود مهارت پژوهش   آن هاست.تبیین مسیر رسیدن به است از ترسیم اهداف سازمان و  عبارت یزیر برنامه
سیدن به  شد، مسیری را برای ر سیم یک هدف که همان ترویج و تحقق روحیه پژوهش گری در طالب می با میان طالب حوزه علمیه پس از تر

 روش آموزشِ پژوهش محور باشد. این هدف تعیین می کند. یکی از اقدامات این مسیر می تواند اجرای 
 

 یزیر برنامه ضرورت و تیاهم

صول نیتر مهم یزیر برنامه ست تیریمد و سازمان ا  لیدل چند به یزیر برنامه .سازد یم مربوط ندهیآ به را حال زمان یپل مانند که ا
 .دارد تیاهم

ستفاده یبرا نیبنابرا .است نامحدود آنان یازهاین و محدود جوامع یانسان و یماد منابع .1  است الزم منابع از بهتر و شتریب هرچه ا

 .ردیگ صورت یزیر برنامه

 .کند یم فراهم سازمان و فرد رییتغ حال در طیمح در را ینگر ندهیآ و ینیب شیپ امکان یزیر برنامه .2

 لْیالح انشاِء الدُوَّلْ، اماراتُ :دیفرما ی)ع( میعل حضرت یزیر برنامه تیاهم در

 البالغه( نهج قصار )کلمات است استوار یشیاند چاره و یزیر برنامه بر ها دولت یبقا

 

 یزیر برنامه محاسن
 :که سازد یم فراهم ریمد یبرا را امکان نیا یزیر رنامهب

 .)بشناسد را قوت و ضعف نقاط( بشناسد را خود سازمان موجود وضع .1

  .کند اماقد آنها به دنیرس راه در و بشناسد را سازمان یفرع و یاصل یها هدف .2

 .سازد سو هم و هماهنگ خود سازمان یها هدف جهت در را آنها و بشناسد را دسترس در یماد امکانات و یانسان منابع .3

 .شود آشنا ینگر ندهیآ فنون و ها روش با .4

 .دینما اجرا یمشخص جهت در را یریگ میتصم و ت،کنترلیهدا مانند خود یها تیفعال ریسا بتواند .5

 یزیر برنامه انواع

رنامه ریزی برای فعالیت های مختلف طبیعتا الگوهای مختلف و متعددی دارد اما آنچه برای شممما مخاطبان عزیز اهمیت دارد دانسممتن دو نوع ب
 آن در اقدامات متناسب با ماموریت حوزه علمیه است. معتبر و مرسوم

 (اجرایی) عملیاتی ریزی برنامه .1
ص درآوردن اجرا به برای اجرایی های برنامه صمیمات از عبارتند اجرایی های برنامه دیگر عبارت به شوندمی طرح راهبردی میماتت  مدت کوتاه ت

 .گردندمی اتخاذ محیط تحوالت به توجه با موجود منابع از استفاده بهترین برای که



 : از عبارتند عملیاتی ریزی برنامه مراحل
 (ای یک اردوی جهادیبرنامه ریزی بر مانند) مدت کوتاه های برنامه تدوین -الف
 عملیات اجرای های هزینه ارزیابی و عملکرد سنجش کیفی و کمی معیارهای تعیین -ب
 آنها از عملکرد انحراف موارد تعیین و ها برنامه ارزیابی -ج
 .جدید های برنامه تهیه و ها برنامه در نظر تجدید -د
 

 (استراتژیک)راهبردی ریزی برنامه  .2
صمیم دارنده بر در راهبردی ریزی برنامه ست هاییگیری ت شند می سازمان مدت بلند راهبردی اهداف به راجع که ا  ریزی برنامه از نوع دراین.با

 هدفگذاری را آن که کوتاه و کمی های هدف به مدت بلند اهداف و مشخص سازمان هایهدف و( ، چشم انداز و اهداف کالنمأموریتها) مقاصد
 .گردد می جزیهت نامند،می

 .گردد می ریزیطرح عملیاتی های برنامه و( ها مشی خط تنظیم و تدوین) کلی سیاستهای ینهمچن
 :دهد یاری ذیل موارد در تواند می را مدیر یک ولی کندنمی گوییپیش را آینده راهبردی، ریزی برنامه

 آتی؛ مقتضیات از ناشی مسائل بر آمدن فائق -الف
 ناپذیر؛ اجتناب خطاهای تصحیح برای کافی فرصت ایجاد -ب
 مناسب زمان در صحیح تصمیمهای اتخاذ -ج
 مطلوب آینده به رسیدن برای ضروری های فعالیت انجام بر تمرکز -د

سمماله در افق  20با هدف برنامه ریزی اسممتراتژیک اقدام به تهیه سممند چشممم انداز  94برای مثال مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسممان در سممال 

 انید برای آشنایی بیشتر با یک نمونه برنامه ریزی استراتژیک به مطالعه این سند بپردازید.نمود. شما می تو 1414

 

 اندکی تامل:
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