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مقدمه

2مریم غنوي

تعیین هدف و راه رسیدن به آن•

ترسیم وضعیت مطلوب و تعیین راه رسیدن به آن •
تعریف

پویایی محیط•

محدودیت منابع•
ضرورت

افزایش احتمال دستیابی به هدف•

صرفه اقتصادي•
اهداف

تقدم بر سایر وظایف مدیر•

ایجاد زمینه کنترل•
اهمیت

انواع برنامه ریزي

3مریم غنوي

برنامه ریزي راهبردي

برنامه ریزي عملیاتی

برنامه ریزي تخصصی

انواع رهیافت ها به برنامه ریزي

4مریم غنوي

داخل به 

خارج و 

بالعکس

باال به 

پایین و 

بالعکس

بر مبناي 

استثناء

بر مبناي 

هدف

اضطراري اقتضایی
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مراحل برنامه ریزي

5مریم غنوي

شناسایی 

مقتضیات موجود

تعیین اهداف 

کوتاه مدت

 هاي تعیین فعالیت

ضروري

طبقه بندي و تحلیل 

اطالعات

ارائه فرضیه هایی 

ده در پیش بینی آین
تعیین بدیل ها

ارزیابی بدیل هاي 

گوناگون

انتخاب بدیل 

مناسب

تدوین برنامه هاي 

فرعی

تنظیم توالی و 

زمان بندي  

فعالیت ها

تخصیص منابع 

مالی

 ارزیابی پیشرفت

کار

محاسن و معایب برنامه ریزي

6مریم غنوي

تحقق اهداف سازمان

ایجاد فرصت جهت اجراي تصمیم ها

يانطباق سازمان با رشد سریع فناور

تسریع رشد اقتصادي

ابزاري براي کنترل فعالیت ها

تقویت روحیه کار گروهی

صرف وقت و هزینه

عدم ضمانت تحقق اهداف 

ناتوانی سازمان هاي کوچک

محدودیت هاي کوتاه مدت

مبتنی بر حدس و گمان 

دام هاي مهم در مسیر برنامه ریزي موفق

7مریم غنوي

تفویض وظیفه برنامه ریزي به دیگران

درگیري مدیریت عالی در مسائل جاري

کوتاهی در تدوین و تعریف اهداف

عدم مشارکت مدیران اجرایی

عدم استفاده از برنامه ها بعنوان معیار واقعی ارزیابی عملکرد

ناتوانی در ایجاد و تقویت جو حامی برنامه ریزي

استفاده از برنامه هاي انعطاف ناپذیر و مانع نوآوري در سازمان

سلسله مراتب برنامه ها

8مریم غنوي

ماموریت ها و اهداف بلندمدت

اهداف کوتاه مدت

فعالیت هاي غیرتکراري فعالیت هاي تکراري

برنامه ریزي راهبردي

برنامه هاي عملیاتی

بودجه ها•
طرح ها و پروژه ها•
برنامه هاي زمان بندي•

مراحل انجام کار•

رفبرنامه هاي یکبار مص

خط مشی ها•
روش ها و رویه ها•
قوانین و مقررات•

برنامه هاي دائمی
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انواع برنامه

9مریم غنوي

بودجه

برنامه هاي عملیاتی عمده، جزئی و پشتیبانی

رویه ها و مقررات

خط مشی هاي خرد و کالن

راهبردها

اهداف کوتاه مدت

، ماموریت و اهداف بلندمدت رسالت

اصل تعهدات

10مریم غنوي

 صمیم هايت از ناشی تعهدات انجام که شود تنظیم زمانی مدت براي باید منطقی برنامه ریزي

.باشد امکان پذیر مدت آن در شده، اتخاذ

برنامه ریزي براي زمانی مدت بهترین تعیین

برنامه انعطاف افزایشبرنامه ریزي زمانی دوره افزایش

برنامه ریزيابزارها و فنون 

11مریم غنوي

نمودار گانت نمودار شبکه

شبکه پرت روش مسیر بحرانی

گوناگون برنامه ریزي در سازمانجنبه هاي 

12مریم غنوي

موضوع 

برنامه ریزي

نوع برنامه

طول دوره  

برنامه

سطح 

برنامه ریزي

ویژگی هاي 

خاص برنامه


