
  
  
  

   عملياتي برنامه فرم تكميل روش
  مديريت برنامه ريزي

  مطالعات استراتژيك و ارزيابي عملكرد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 مقدمه
به  آن ترجمه بلكه نيست، مناسب هاي استراتژي انتخاب تنها سازمان يك موفقيت استراتژيك، مديريت نظر از

 نظر مورد توجه قابل و دقيق كوشش و سعي موفقيت اين تأمين براي .دارد ضرورت عملياتي ريزي برنامه
 .است

 و موثر درجه و اندازه همان به كه زماني تا باشد موثر و مناسب بخواهد هم چقدر هر شده انتخاب استراتژي
 تبديل مصداق به مفهوم از يا عمل به نظر از گام به گام بايد استراتژي .ماند خواهد ناموفق نگردد مناسب اجرا

 توانند مي عمليات، و استراتژيك مديريت ابزارهاي كمك با و اقتضايي رويكرد از استفاده ها با سازمان .شود
 هاي برنامه تدوين بدون توان نمي ، سازمان استراتژيك برنامه تدوين بعداز .بزنند عمليات پيوند به را استراتژي
 تا باشد اين بايست مي برنامه ريزان تالش تمام.بود سازمان سطح در ها ياجراي استراتژ شاهد عملياتي

 تدوين و مناسب سازي بستر با تنها اين و يابد تسري سازمان سطوح عملياتي به استراتژيك سطح تصميمات
 عملياتي هاي برنامه ارائه و طراحي در همشكلي جهت و اين اساس بر.است پذير امكان عملياتي هاي برنامه

  .گردد تدوين مي نامه شيوه اين ، سازمان سطح در يكپارچه
  

 تخصصي كارگروه
 و داده تشكيل خود كليدي هاي فعاليت محوريت با ريزي برنامه تخصصي كارگروه يك بايست مي مديريت هر

 به نسبت سازماني راهبردهاي و اهداف دقيق مطالعه همچنين و خود عمليات حوزه محيط تحليل و با بررسي
 تخصيص و ها برنامه بندي اولويت خصوص در كارگروه اين .نمايد اقدام خود عملياتي كلي طراحي خطوط

 اقدام تعدادي نخست وهله در كارگروه اين خروجي .نمود خواهد گيري تصميم نيز برنامه هر الزم به اعتبارات
 ستاد الگوي برنامه در شده معرفي اقدامات كنار در كه بود خواهد آن مديريت خاص يا عملياتي و راهبردي
   .داد خواهند تشكيل را منطقه 96 سال عملياتي برنامه هاي اصلي ورودي سازمان،

 
 عملياتي برنامه فرم

ها و  راهبردبايست پس از دسته يندي اقدامات عملياتي بر اساس برنامه هاي كالن ، مي تخصصي ، كارگروه
معاونت برنامه  به و تكميل يك سطر از فرم شماره يك را ،طراحي عملياتي اقدام هر به ازاي  اقدامات راهبردي ،

 منطقه يك در شده بيني پيش عملياتي هاي برنامه خصوص در الزم اطالعات حاوي فرم اين .نمايد ارائه ريزي
 :موارد زيراست بر مشتمل است و
 .است سازمان مصوب هفتگانه اهداف از يكي منظور  :كالن هدف

 .است سازماني مصوب گانه پانزده راهبردهاي از يكي  :راهبرد
 اساس بر سازمان كه مشخص اجرايي طرح يا ابتكار ازيك است عبارت راهبردي اقدام :راهبردي اقدام

 مي طراحي كالن هدف به دستيابي و انتخابي راهبرد مناسب اجراي براي خود هاي محدوديت و ها توانمندي
 چند يا يك با راهبردي اقدام هر . است ستادي واحد چند يا يك راهبردي اقدام هر اجراي متولي  .نمايد

 اقدامات منظور است و  شده تعيين پنجساله عملياتي هدف يك شاخص هر براي و سنجيده كالن شاخص
 . است ستادي برنامه الگوي در شده معرفي راهبردي



برداري  بهره قابل و شده ارائه انداز چشم سند كتابچه در راهبردها و اهداف ميان ارتباط است ذكر به الزم(
  ) .است
ي محدوده زماني  و امرتبط با هم و دار مجموعه اي از فعاليتهاي هماهنگ ، : )ها پروژه (عملياتي اقدام

  .يجه اي منحصر به فرد انجام مي گيردمنابع مشخص كه به منظور توليد محصول ،خدمت  و يا نت
  :زير توجه فرماييدهاي  در تدوين پروژه به ويژگي

و بسيار بزرگ و يا بسيار ساده و جزيي تعريف  گنگ و مبهم نباشد پروژهعنوان : واضح و روشن بودن •
 )در حد يك اقدام عملياتي باشد(.نگردد

 .پروژه آرماني و روياپردازانه  تدوين نشود :واقع بينانه بودن •
 .ابي باشدبا توجه به افق زماني تعريف شده قابل دستي :قابل دستيابي •
 .مشخص شروع و پايان يابدزماني در يك بازه  :رعايت محدوده زماني •

 
 است نسبتي يا ميزان شاخص .شود مي گرفته نظر در مناسب شاخص يك عملياتي اقدام هر براي : شاخص

 ويژگي حائز بايد مناسب شاخص يك .دهد مي نشان را مشخص زماني دوره يك در متغير يك تغييرات كه
 .باشد ن بود گيري اندازه قابل و اعتبار يا روايي ، سادگي ، ناپذيري تحليل ن، بود واقعي بودن، علمي هاي

 ارتباط عملياتي اقدام اجراي از حاصل تغييرات با واسطه بي و مشخص طور به بايد شاخص اين است بديهي
  .است الزامي نيز شاخص محاسبه فرمول ارائه شاخص، عنوان دركنار است ذكر به الزم .باشد داشته

 
 به توجه با واحد سازماني كه است عملياتي اقدام شاخص تغييرات روند در مطلوبي نقطه  :عملياتي هدف

 نظر در مشخص زماني بازه در خاص شاخص يك بهبود براي تخميني شرايط همچنين و موجود ظرفيتهاي
 بايد واحد ، مناسب شاخص انتخاب بر عالوه ، پايان سال عملياتي هدف بينانه واقع تعيين براي. است گرفته

 اختيار در را است گذشته  سال به مربوط عموما كه شده ثبت وضعيت آخرين همان يا شاخص موجود وضعيت
 پذير امكان فرايند صاحبان و مديريت قضاوت از استفاده با نقطه اين تعيين صورت اين غير در .باشد داشته
  .بود خواهد

 
 .باشد مي اقدام شدن اجرايي دار ه عهد كه است داخلي مرجع :مجري
 بر را شاخص گيري اندازه به مربوط اطالعات آوري جمع و برنامه اجراي بر نظارت وظيفه  :پايش مسئول

 .دارد عهده
 از زماني مختلف هاي بازه در شاخص وضعيت سنجش و آوري جمع به مربوط زمانبندي منظور :پايش دوره
 .باشد مي ... و ماهه شش ماهه، سه جمله
 اقدامات اتمام و شروع زماني هاي چارچوب تعيين استراتژي، اجراي مهم مباحث از يكي  :بندي زمان

 .باشد مي عملياتي
 از خدمت خريد و سپاري پيمان داخلي، اجراي طريق از توان مي را برنامه در مندرج اقدامات  :اجرا نحوه
 جهت داخلي مجري معرفي نيز پيمانكار يك به كار واگذاري صورت در است بديهي .داد انجام خصوصي بخش
 .است الزامي اجرايي روند بر نظارت



 در دقت .عملياتي اقدام يا طرح يك انجام منظور به شده بيني پيش مالي منابع ميزان از است عبارت  :اعتبار
  .كرد خواهد بيشتر را آن شدن اجرايي شانس برنامه اجراي براي الزم اعتبارات دقيق برآورد و بيني پيش

  
  

  ......بهداشت و درمان -  ١٣٩٦برنامه عملياتی سال شماره يک فرم 

  
  :فرم شناسنامه پروژه

يك فرم پس از تكميل فرم شماره يك ما به ازاي هر كدام از اقدامات عملياتي ذكر شده در آن  نياز است 
  .تكميل گردد) فرم شماره دو (شناسنامه  پروژه 

همانند جدول شماره يك ) راهبرد و اقدام راهبردي، نهدف كال، عنوان برنامه ( 2شماره  موارد باالي جدول :نكته 
  .تكميل مي گردد

  .تحقق يابند كه سبب مي شوند اقدام عملياتيعواملي :  فعاليت
جم آن فعاليت تقسيم بر مقدار كل كار است كه به صورت درصد نشان حميزان  :درصد حجم فعاليت از برنامه

  .مي بايد صد شود يك اقدام  و جمع حجم فعاليتها) ٪30مثال (داده مي شود 
  زمان شروع و اتمام فعاليت در آن تعيين مي گردد :تاريخ اجرا

فعاليت از ارديبهشت  و اتمام آن خرداد شروع يك  اگر مثال. ماههاي اجراي فعايت به رنگ سياه در آيند  :ماه
  .باشد ماههاي ارديبهشت ،خرداد و تير به رنگ سياه در آيند

مجموع : توجه. (به تفكيك مالي ،انساني و فيزيكي برآورد ريالي در اين قسمت نوشته مي شود :منابع مورد نياز
  ).تي در فرم شماره يك ،يكي باشدبرآورد هاي ريالي فعاليتها مي بايد با برآورد ريالي آن اقدام عمليا

  .نام فردي كه آن فعاليت را انجام مي دهد مي نويسيم :مسئول انجام 
  .نام فردي كه بر عملكرد  مسئول انجام نظارت مي كند را مي نويسيم :مسئول نظارت 

در بدو .(گردددر هنگام گزارش گيري جهت پيشرفت كار درصد پيشرفت در آن ثبت مي : درصد اجراي فعاليت
  )تدوين برنامه خالي مي ماند

  هدف کالن  

  )استراتژی(راهبرد  

  اقدام راهبردی  
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