
          م: مراحل برنامه ریزیچهاردرس 
 تبصره: این درس با ارسال یک کار عملی تکمیل می گردد

 :رود یم انتظار ریفراگ از فصل نیا انیپا در

  ص آشنا شودبرای یک فعالیت مشخمراحل برنامه ریزی با 

  در یک مثال کاربردی پیاده کنداین مراحل را 

 مراحل برنامه ریزی
 یمعن نیبد .است موجود وضع یواقع شناخت و یبررس ،یزیر برنامه هر در اقدامات نیتر یاصل از یکی :موجود وضع شناخت .1

ست الزم که ضع ا سان منابع ،یماد امکانات مانند یعوامل تیو صاد و یاجتماع طیمح یازهاین ،یان  ها، شیگرا ها، ارزش ،یاقت

 .نمود نییتع را ها هدف آنها براساس بتوان تا شود مشخص کامالً سازمان در مقررات و موجود مشکالت و لیمسا

سه خود دارید؟ ضع موجود مدر شناخت کافی از و شما  ضع  آیا  شد، و ضعیت موجود که در باال گفته  سنجش و صهای  شاخ با توجه به 
 ا ترسیم کنید. موجود مدرسه خود ر

 :اندکی تامل
 آیا شاخصها و مالکهای دیگری برای ترسیم وضع موجود مدارس سراغ دارید؟ 

ست مدت بلند و مدت انیم مدت، کوتاه صورت به فاهدا نییتع ،یزیر برنامه در قدم نیدوم :هدف نییتع   .2  ها، هدف چون .ا

شان را ها تیفعال انتظار مورد جینتا ص تیاهم از نیبنابرا دهد یم ن ست برخوردار یزیر برنامه در یخا  یها هدف فعالیت هر .ا
 کند. توجه آنها همه به ریمد است الزم که دارد یمتعدد

مدرسه و تربیت نیروهای کارآمد حوزوی می باشد. این یک هدف کالن است ارتقا سطح آموزشی علمیه : از اهداف یک مدرسه مثال

 که خود اهداف خرد دیگری دارد.

 

ش خط نییتع   .3 ستیس( ها یم ش خط ی(:کل یها ا س راه واقع در یم شان را هدف به دنیر  یبرا را کارکنان و دهد یم ن

هر شهر در موخته آیکی از خط مشی های مدارس علمیه شهرستان این است که طالب دانش  مثالً .کند یم ییراهنما آن به دنیرس
 یم میتصم کسانی رانیمد همه چارچوب نیا در خدمت طلبگی شود. همان شهر ادامه تحصیل دهد و در همان شهر نیز مشغول به

 .رندیگ

شخص ، ها هیرو :کار یاجرا یها روش و ها هیرو   .4 ش خط از تر م ستند ها یم  انجام قیدق قهیطر و اتیعمل انیجر و ه

 یم نییتع است الزم ینیمع طرح ای تیفعال کی انجام یبرا که یاقدامات هیکل ها هیرو در ن،یبنابرا .سازند یم مشخص را ها تیفعال
 ،برگزاری آزمون ورودی حوزه علمیه مورد در مثال عنوان به .شود یم مشخص قاًیدق مرحله هر در فیوظا یاجرا یچگونگ و گردد

 را طراحی سوووال، تبت نام از داوطلبان برگزاری آزمون، انجام مصوواحبه و.... لیقب از دهد انجام دیبا واحد پذیرش که یاقدامات هیکل

برگزاری  دستورالعمل مانند تهیه کند یم مشخص را ها هیرو یبند زمان جدول یاجرا نحوه ، ها روش .ندیگوبرگزاری آزمون  هیرو
 جلسه آزمون در شهرستان ها.

برای مثال یکی از  .شووود یطراح مربوط نیقوان و قواعد چارچوب در دیبا یزیر برنامه یها تیفعال هیکل :نیقوان و مقررات   .5

عالیت های فراگیر سووازمان حوزه علمیه آموزش طالب از طریق تدریم می باشوود. لذا آیین نامه های متعددی در این زمینه وضووع ف
 کرده و مقررات زیادی را برای جذب و به کارگیری اساتید به اجرا درآورده است که یکی از آن ها ملبم بودن دائمی اساتید می باشد.

سبودجه بندی،   :بودجه  .6 سانی، امکانات مالی، به هزینه و منابع مورد نیاز برای هر فعالیت در چارچوب های محا و تجهیزات نیروی ان

 مورد نیاز است.

که برخی از ان ها در باال گفته شوود، می  حوزه علمیه برگزاری آزمون ورودیهزینه کلیه ریز اقدامات فعالیت مهمی مانند مثال محاسووبه 

 ست فعالیت راهگشا باشد.تواند برای انجام دقیق و در



 

 کار عملی:

با  محرم عازم یکی از روستاهای مرزی در استان سیستان و بلوچستان هستید و در ایام ماهفرض کنید شما مدیر یک تیم تبلیغی جهادی هستید 

آن را از طریق لینک موجود در سوووایت و فایل  کنید و مراحل آن را مکتوب برنامه ریزی توجه به آنچه در این در س آموخته اید برای این اقدام 

 بارگذاری کنید. 

 

 

شناخت 

وضع موجود

هتعیین هدف هاى برنام

تعیین سیاست هاى کلی 
امهو خط مشى هاى برن( استراتژى)

تنظیم رویه ها و روش هاى اجراى کار

تنظیم قوانین و بودجه


