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مفاهيم و تعاريف

ريزي برنامه :تعريف
سيستماتيكمنظم،عملياتسلسلهيكازعبارتريزيبرنامه

يكسريبهدستيابيمنظوربهكهبودهيكديگربامرتبطو
دولتياوسازماننهاد،يكتوسطمشخصومعيناهداف
.گيردميانجاممعينمدتيكبراي



ريزی برنامه تعريف
تخصيص• و توزيع و تھيه از است عبارت ريزي برنامه

درامکانات مطلوب، ھاي ھدف به رسيدن براي محدود
ممكن ھزينه حداقل با و زمان حداقل

است• سازمان اھداف به دستيابي فرايند ريزي برنامه
خش اث ھا ت ال ف ن ت ن ز ه نا ك, ك د
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اثربخش• ھاي فعاليت تعيين يعني ريزي برنامه ك,م يك در
ممكن شكل بھترين به ھدف تحقق جھت )آييركا(در
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مفاهيم و تعاريف

ريزي برنامه كليدي :عناصر
ريزي-1 برنامه روش
اجتماعي-2 محيط
ريزي-3 برنامه سيستم
ريز-4 برنامه



مفاهيم و تعاريف
ريزي برنامه ضرورت :داليل

رفتار-1 كننده تصحيح
كارايي-2 افزايش و عقاليي رفتار
منابع-3 محدوديت

ريزي برنامه :انواع
زماني-1 نظر مدت(از بلند و مدت ميان مدت، )كوتاه
مكاني-2 نظر اي(از منطقه بخشي، )كالن،
عملكرد-3 حوزه نظر فرهنگي(از سياسي، اجتماعي، )اقتصادي،



برنامه وجود برنامهدرصورت وجود ريزيريزيدرصورت
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كنترل و ريزي برنامه

دارنديكديگربانزديكيبسياررابطهكنترلوريزيبرنامه
بدونراريزيبرنامهسيستمدانشمندانازبسياريبطوريكه
وجودبدونكهكنندميعنوانودانستهمعنيبيكنترل
ظرفيتباالترينبهتواندنميسيستميهيچكنترلونظارت
.برسدخود
:كنترلونظارتتعريف

اهدافباشدهانجامعملياتتطبيقباعثكهاستفعاليتي
اهدافتواندميمستمرنظارتديگر،عبارتبه.شودميبرنامه
.نمايدحفظانحرافازرانظرمورد



استراتژيك ريزي برنامه
)Strategy(:استراتژيتعريف

بهبنا.استشدهترجمه”عملبرايطرحييانقشه“وداردنظاميمفهومياستراتژي
سويوسمتكهاستتصميميياسياسترفتاري،الگويبرنامه،استراتژيتعريف

.باشدميراهبردمعنيبهودهدمينشانراسازمانحركتجهتوديدگاهها
Strategic):استراتژيكريزيبرنامهتعريف Planning )
وتعريفهدفآندركهاستريزيبرنامهازايگونهاستراتژيكريزيبرنامهفرآيند

ا اطا .استمطرحاستراتژيتدوين
:استراتژيكريزيبرنامهبكارگيريداليل

.استشدهطراحيمتغييروپيچيدههايمحيطبراياستراتژيكريزيبرنامه-1
راگرانتيجهمديريتازبخشيواستنتيجهكسببراياستراتژيكريزيبرنامه-2

.دهدميتشكيل
.استمديريتاعمالبراياساسيابزاريك-3
.دهدميتطبيقراخوداستراتژيكريزيبرنامه-4
.استالزممشتريانپشتيبانيبراي-5



استراتژيك ريزي برنامه
:استراتژيكريزيبرنامهفرآيندكنندهاجراعواملياودهندهتشكيلاجزاي

:راهبريكميته-1
سازمانمطلوباندازچشمبازنگريوتدوينوباشدميسازمانعاليسطوحمديرانازمتشكل

vision)(،كميتهاينعهدهبرهابرنامهتصويبوكالناهدافها،ارزشسازمان،ماموريت
.باشدمي

:استراتژيكريزيبرنامهكميته-2
ل اشا ااكاا االاآ اخ آ اف هايسيستموفرآيندهاخدمات،محصوالت،دربارهآنهادانشمجموعكهاستاجرائيتيمشامل
موثرنتايج،وكارپيشرفتواهدافتعييندرواندازچشمبازنگريياتعييندرتواندميكاري
ميهابرنامهسازيپيادهبهخودجايگاهدركدامهركهباشدميسازمانمديرانشاملشودواقع

مديركاال،كنترلوكيفيتمديرفني،مديرمالي،مدير،ريزيبرنامهمديركميتهايندر.پردازند
.دارندحضورسازمانميانيمديرانبقيهوITمديرانساني،منابع

:استراتژيكريزيبرنامهمديريت-3
جهتدرالزمپشتيبانيمانندموارديوگرددميتشكيلفرآيندكلمديريتجهتكميتهاين
برايالزمابزارهايوزمانيجداولتهيهها،برنامهسازيپيادهجهتدرهماهنگياهداف،بهنيل
.باشدميافراداينعهدهبرسازمانموتورآوردندرحركتبه



استراتژيك ريزي برنامه اجرائي مراحل
:اندازچشمتدوين-1

بهرامناسبآلايدهومطلوبماندني،يادب،خالصهبايدسازماناندازچشم
.بگيردنظردرراسطوحهمهوبكشدتصوير

:ماموريتتدوين-2
سازمانوجوديدليل- سازمانوجوديدليل
ذينفعانو)رجوعارباب(مشتريانجايگاه-
فعليبارزمشكالتيانيازها-
سازمانفعليماموريتبازبيني-

:رفتارياصولوهاارزش-3
وهاستموقعيتوشغلهاكليهدرمشتركگيريتصميممالكهاارزش
.استسازمانهركاركنانمشتركباورهاي



استراتژيك ريزي برنامه اجرائي مراحل
:بيرونيودرونيمحيطارزيابي-4

محيطارزيابيوسازدميمشخصراسازمانقوتوضعفنقاطدرونيمحيطارزيابي
.كندميتعيينراتهديدهاوهافرصتبيروني

:)اصليهاياستراتژي(استراتژيكموضوعاتوسازمانهاياستراتژي-5
وكندميبيانمدتبلندهايخواستهصورتبهراسازمانوجوديماموريتازقسمتي
كااكخااكلال .كندميمعينراروشوايدهيكخوددروندروداردوسيعوجانبهچندكلي،حالت

:)مدتبلند(كالناهداف-6
.استتيميوجمعيتالشيكهدف،تعيين-
.استضرورييكپارچهوسيستميديدداشتن-
.شودمشخصهامعلولوهاعلتپيشنهادي،اهدافبراي-

:عملكردارزيابيوسنجش-7
دركهاستاطالعاتيميزانآندقيقگيرياندازهعملكرد،ارزيابيوسنجشازهدف
.كندميتضمينرااهدافوهااستراتژيدرسازمانموفقيتدرست،استفادهصورت



استراتژيك ريزي برنامه اجرائي مراحل
فاصله-8 :تحليل

است مطلوب وضع و موجود وضع بين سيستماتيك مقايسه بكارگيري براي .ابزاري
خرد-9 ساليانه(اهداف ):اهداف

كند مي تبديل ساالنه هاي بودجه به را مدت بلند آرمانهاي ساليانه هاي اهداف.هدف اين
ارايه سازمان عملكرد بر كنترل و نظارت براي مشخصي مبناي

دهد .مي
خرد باشد)ساليانه(اهداف مي زير هاي ويژگي :داراي

صراحت- قابل و خاص
گيري- اندازه قابل
دستيابي- قابل
گرا- نتيجه
مدت- كوتاه



استراتژيك ريزي برنامه اجرائي مراحل
:)ايوظيفه(عملياتيهاياستراتژي-10

برايشدهطراحيهايفعاليتبهرااصلياستراتژيايدهيافكرايوظيفهاستراتژي
.كندميمشخصساليانهاهدافبهدستيابي
:اصليوايوظيفهاستراتژيتفاوت
زمانيافق)الف
بودنمشخص)ب
كنندگانمشاركت)ج

:مشيخط-11
ومديراناقداموگيريتصميمتفكر،راهنماييبرايهاييچارچوبهامشيخط

دستور“غالباكههامشيخط.استسازماناستراتژياجرايدرآنهازيردستان
تصميماتازبسياريكردناستانداردجهتشوند،ميناميدهنيز”عملياتيهايعمل

عملياتيهاياستراتژياجرايدرزيردستانومديراننظراعمالوسليقهكنترلوتكراري
نشاتايوظيفههاياستراتژيازبايدهامشيخطحقيقتدر.باشندمفيدتواندمي

.باشداستراتژياجرايبهكمكآنهاقصدوگرفته



استراتژيك ريزي برنامه

:اجراييهايبرنامه-12
.شودانجامبايدكارهاييچهاينكهبهپاسخ

:استراتژيكريزيبرنامهفرآيندارزيابي-13
پيتوانمياستراتژيكريزيبرنامهفرآيندارزيابيبانهايتدر
.بردسازمانموقعيتبه



����������
���� ���
���� ������������ ������������� ����

33�! 	
�� �
#�F .!�� ��G�� 	��! 	
�� �
#�F .!�� ��G�� 	�(72(72
338(7�48(7�4�)� �H*�)� �H*
33�)�"�(!(7�� �!�*�� � �*�)�"�(!(7�� �!�*�� � �*
33�! %4 9�IE! ��� ����(!�! %4 9�IE! ��� ����(!(+��(+���! %4 9�IE! ��� ����(!�! %4 9�IE! ��� ����(!(+��(+��
33	!�*�� �!��� ���� �)�)� �7�!:	!�*�� �!��� ���� �)�)� �7�!:�! ,�)�� �# �*�!:�) J�<) #� �H�� ����! ,�)�� �# �*�!:�) J�<) #� �H�� ���(72(72
33�! %�!:�) �!������(�K
�!�! %�!:�) �!������(�K
�!��+��+
33	�	�	� %(�)# %�L!� A8(7�4 ����  ��-� ,EM��� 	� %(�)# %�L!� A8(7�4 ����  ��-� ,EM��� �)� ��@�� 1�(���)� ��@�� 1�(��
33	!�*�� %(�	!�*�� %(���* ��
� .��� ������ �D�#��* ��
� .��� ������ �D�#(+��(+��

������ �	
� ������� �	
� ��� ���� �
�� � �� ����
���
 ������ ���� �
�� � �� ����
���
 ��������
��N,�7L� (��� 	ON,�7L� (��� 	O����������

��N,��� P�M*� (��� 	*�HON,��� P�M*� (��� 	*�HO����������������



���������خصوصيات 
��� �������� ���� 
��� �����

�������������	
������������������������������������ �	
��������

��������	
���!����	�����	"��#����$���%�&"��
'(�)�*�����+ ������������	� 


�� ������� ��,�����	-"� +����-
 ����
��.�/�0�-���(

�,�1-"���2���*������������
��

%�&� �3������	�'�40��4(�)�*
��


��� �����
����

#��5�67���������	��� �
��89���)��,�9:� ;$�<
��)��5

-#�)�-=>	�����	� � )��,�?@>���
�,�A"B$�<��)��5


�� �����$���������	-�������"�38����������$����C������DE�F
��$��������)-�������"�38������	"� ��)�������
��.


��� �� �!H��I�������7������@�!����	J)
��C����7H��#�� *
K������	
��.�H�A;�>����))�5

�	L������)$���#����$����H�A��M�FH��#�� ������
)�)

"�� ������
#�����

���@�"��5NO(�$��@	-���*+ ������D7�������
!����	/�0�)H�A�����#�� *
 ���)���P����� *�,
�������)�C�	;�>��+ ��3	���@��=�F���	#�� *
��

�������!����	Q,������D��'�R���

�R��S�"B��$�RO&�/T����3	�'@:��������������	
"���A��U4�>���������"�3�5�� ���V�	���� �����

�3���� �������)�	"��"��



عملياتي ريزي برنامه

:عملياتيريزيبرنامهتعريف
تبديلواهدافتعيينچگونگيازعبارتعملياتيريزيبرنامه
اجرايهايروشبينيپيشوعملياتصورتبهاهدافاين
باشدآن .باشدميآن
يا

فپيش توالي و مراحل تعيين و نيمأتياربمزالهاي عاليتبيني
به)اهكيتكات(لياسوقيرطزاكيژتارتسافادها زمان،، تفكيك

برنامه الزم، انساني نيروي عملياتيهزينه، ميريزي .شودناميده



عملياتي ريزي برنامه

:عملياتيريزيبرنامهاصليعناصر
هدف-1
بينيپيش-2

:هدف-1
معطوفهاكوششكهاستاينقطهازعبارتهدفكليبطور
.باشدميآنبه
مقصودكهبودهبرنامهنهايينتيجههدفريزيبرنامهدر

.باشدميآنبهنيلريزبرنامه



عملياتي ريزي برنامه
تمامكهاستهدفي:نهاييهدف
آنبهرسيدنراهدرامكاناتشسازمان
.استشدهبسيج
هايهدفزيرازيكي:كليهدف
بودهسازماننهاييهايهدفبالفصل

افك ا

اهداف مراتب :سلسله
نهايي هدف

كل اهدافترينعمدهصورتبهكههدف
.گرددميظاهرسازمانهايبخش
صورتبهكليهدفهر:جزئيهدف
.شودميتقسيمجزئياهدافيكسري

بطوركهاستهدفي:مشخصهدف
يكباوشدهمحاسبهومطالعهدقيق
.باشدميحصولقابلفعاليت

كلي هدف

جزئي هدف

مشخص هدف



عملياتي ريزي برنامه
.باشندعمليهايحلراهمتضمن-9

كاملتوجهسازمانماموريتبه-10
.باشدداشته

.باشدداشتهاستمراروتوالي-11
موجوداجراييقدرتبامتناسب-12

ريزيبرنامهدراهدافتعييناصول
:عملياتي

.باشندشدهمطالعه-1
.باشندداشتهصراحت-2
ييربب)كمي(باشندشدهمحاسبه-3 وجوجر

.باشد
شدهگرفتهشكلمجرياننظربا-13
.باشد
كنترلوارزيابينظارت،قابل-14
.باشد

)ي(بب
.باشدمعينآنانجاممدت-4
.باشدمعينآنانجامهايهزينه-5
.باشندگراواقع-6
سازمانمدتبلندوكلياهدافبا-7

.باشدهماهنگ
.باشندهماهنگاهدافسايربا-8



عملياتي ريزي برنامه

:اهدافبينبندياولويت

حالعيندرومهمتراما.باشدميمهمبسيارهدف،تعيين
اااكاخاق غال غالباتعدادازكاستنخصوص،ايندرقسمتترينپيچيده

سايروبودجهكمبوددليلبه(شدهانتخابهايهدفمتعدد
ميهاآنميانازهاهدفترينضروريگزينشو)امكانات
.باشد



عملياتي ريزي برنامه
:بينيپيش-2

پيشراآناساسلذابودهنگريآيندهنوعيكريزيبرنامهگرديداشارهكههمانطور
ريزبرنامهكاراصليقسمتاهدافتعيينازپسبنابراين.دهدميتشكيلبيني

نيازمورداهدافبهدستيابيبرايكهاستكارهاييوعملياتبينيپيشعملياتي
.باشدمي
درمطرحسواالت.باشندمياساسيبسيارهزينهوزمانعاملدوبينيپيشدر درمطرحسواالت.باشندمياساسيبسيارهزينهوزمانعاملدوبينيپيشدر

:ازعبارتنددقيقبينيپيش
)هافعاليتبينيپيش(فعاليتي؟چه-1
)كارانجامهايروشبينيپيش(روشي؟چهاز-2
)زمانيبينيپيش(زماني؟مدتچهدر-3
)برنامهمكانيموقعيتبينيپيش(مكاني؟چهدر-4
)منابعبينيپيش(منابعي؟چهبا-5

.باشدميآناجراينيزعملياتيريزيبرنامهمرحلهآخرين



گزارش خالصه

٢٦

پست توسعه پنجم برنامه



تهديدهاتهديدها
دركشورخارجيپستيشركتهايفعاليتگسترش●
خدماتگذاريتعرفهنظامدرشدهتمامقيمتنشدناعمال●
دراطالعاتفناوريوارتباطاتوزارتمجوزبدونقانونيغيرشركتهايافزونروزوجود●

پستيخدماتعرضه
پستوگمركونقلوحملشركتهايمقرراتوقوانينازبرخيهماهنگينا●

فرصتهافرصتها

٢٧

فرصتهافرصتها
نوينارتباطيخدماتازاستفادهسويبهجامعهافرادگرايش●
پستيمرسوالتترانزيتوحملامكانومنطقهدرايرانژئوپليتيكموقعيت●
)ماليپستهايسرويس(ماليانتقاالتونقلتقاضايگسترش●
لجستيكپستخدماتويژهبهتامينزنجيرهازاستفادهگسترش●
خارجيهايسرمايهجذبامكانوسازيزادآ●
جامعهدرپستيبالقوهمرسوالتوجود●



ها هاقوت قوت
پستحوزهدرتوانمندانسانيسرمايهوجود●
كشورسطحدرگستردهپستيشبكهوجود●
نوينهايفناوريبرمبتنيافزودهارزشباجديدپستيخدماتتوسعهوارائهقابلپستيخدماتبودنمتنوع●
سطحدرمسكونيواداريتجاري،اماكناطالعاتيبانكداشتناختياردرورقمي10پستيكداطالعاتيپايگاهازبرخورداري●

كشور
آنهادرعضويتدليلبهپستايمنطقهوجهانيهاياتحاديهخدماتازاستفادهامكان●
پستيخدماتبرايشدهتمامقيمتسيستمبودندارا●

ها هاضعف ضعف

٢٨

برخوردارغيرمناطقدربويژهمتخصصنيروينگهداريوجذبامكانعدم●
جهانياستانداردهايبامتناسبپستدر)امكانات–هارويه(ملياستانداردهاينبودن●
مدارسرويسوفرآيندگراومنعطفساختاريجايبهگراوظيفهسازمانيساختاروجود●
)...وداريشهروهواپيماييگمرك،مانند(پستيخدماتدرمرتبطدستگاههايسايرالزمهماهنگينبودن●
داخلي● ناخالص توليد در پست پائين سهم
مشتري● رضايت مديريت نظام )CRM(نبود
يكپارچه● بازاريابي استراتژي نبود و بازار شناخت در ضعف
پست● بخش در نظارتي و كنترلي نظام بودن مناسب نا
دولتي● غير بخش فعاليت نبودن مند نظام



پست بخش انداز چشم

چشم كشور، توسعه مدت بلند انداز چشم اهداف تحقق راستاي چشمدر كشور، توسعه مدت بلند انداز چشم اهداف تحقق راستاي در
است شده تعريف زير صورت به پست بخش استانداز شده تعريف زير صورت به پست بخش ::انداز

ف““ ك ا قا ا خ ا ا ا آ ا فخ ك ا قا ا خ ا ا ا آ ا خ

٢٩

““، كيفيت با ، رقابتي پستي خدمات از جامعه آحاد ،برخورداري كيفيت با ، رقابتي پستي خدمات از جامعه آحاد برخورداري
پيشرفته فناوري بر مبتني و پيشرفتهاستاندارد فناوري بر مبتني و استاندارد

وو

پستي ارتباطات جهاني بازار از كشور سهم پستيافزايش ارتباطات جهاني بازار از كشور سهم ””افزايش



بخش بخشسياستهاي سياستهاي

پستي* اپراتورهاي و شركتها فعاليت براي مناسب سازي بستر
سهام* بازار در حضور جهت پست شركت سازي آماده

آن* منابع تامين و درسراسركشور پستي پايه خدمات عرضه تضمين
عمومي اعتبارات ازمحل

در* آنها عملكرد نحوه و پست بخش بر نظارت و هدايت ، حمايت
ات انتظا ن تا و ات خد ت ف ك تقا ا و ت پ ات خد ضه ع

٣٠

انتظارات تامين و خدمات كيفيت ارتقاء و پستي خدمات عرضه
كشور نقاط دراقصي مشتريان رضايت و

المللي* بين و اي منطقه جانبه دو پستي ارتباطات تقويت
پستي* خدمات از عمومي استفاده براي مناسب سازي فرهنگ
زيست* محيط حفظ و ملي وري بهره به كمك

نوين* هاي فناوري از استفاده در پست بخش هدايت و حمايت
پستي سرويسهاي و فرآيندها ، فعاليتها با متناسب



پست بخش كلي پستاهداف بخش كلي اهداف

پستي١. پايه غير هاي سرويس ارائه در پذيري رقابت توسعه و آزادسازي

ج٢. پست شركت سازي ا.ا.خصوصي

پستي٣. پايه خدمات به عمومي دسترسي بهبود

استاندارد۴. حد در خدمات كيفيت دقت(ارتقاء سرعت، )امنيت،

٣١

ر ر رر
جهان۵. و منطقه در ايران پست موقعيت و جايگاه ارتقاء
كشور۶. در پست از استفاده ميزان افزايش و پست موقعيت و جايگاه ارتقاء
پستي٧. خدمات در كارايي و بخشي اثر ، وري بهره ارتقاء



برنامه در پست بخش كمي اهداف برنامهجدول در پست بخش كمي اهداف كشورپنجمپنجمجدول كشورتوسعه توسعه

٣٢



كلي اجراييراهبردهااهداف هاي برنامه

پذيري-1 رقابت توسعه و آزادسازي
پستي پايه غير سرويسهاي ارائه در

ج-2 پست شركت سازي ا.ا.خصوصي

خدمات-3 به عمومي دسترسي بهبود
پستي پايه

استاندارد-4 حد در خدمات كيفيت ارتقاء
دقت( ، ،سرعت )امنيت

فضاي-1 در پايه غير پستي خدمات ارائه
رقابتي

شركت-2 ورود براي الزم سازي بستر
سهام بازار به پست

تماس-3 نقاط بهبود

و-4 فرآيندها مستمر بهبود بر تأكيد
مرسوالت و خدمات كيفيت و ها سيستم

ت پ

دولتي-1 غير اپراتورهاي نمودن فعال

بورس-2 در پست سهام واگذاري

معابر-3 پستي صندوقهاي تعداد افزايش

4-، پستي مرسوالت سير سرعت افزايش
هاي ترتيبي بي و ضايعات ضريب كاهش

اجرايي هاي برنامه و راهبردها ، كلي اجرايياهداف هاي برنامه و راهبردها ، كلي اهداف

٣٣

در-5 ايران پست موفقيت و جايگاه ارتقاء
جهان و منطقه

افزايش-6 و پست موقعيت و جايگاه ارتقاء
كشور در پست از استفاده ميزان

در-7 كارايي و بخشي اثر ، وري بهره ارتقاء
پستي بخش

پستي
كل-5 از كشور ترافيك سهم افزايش

دنيا ترافيك
متنوع-6 و مطلوب كيفيت با خدمات -ارائه

با متناسب نوين فناوريهاي از استفاده
پستي هاي قابليت و فرآيندها ، فعاليتها

عامل-7 عنوان به وري بهره بر تكيه
پست موفقيت

پستي
ترافيك-5 افزايش و جديد بازارهاي جذب

پستي
نوين-1-6 خدمات اندازي سازي-راه ايمن

پستي عمليات
استفاده-2-6 گسترش براي سازي فرهنگ

پست از
پستي-7 خدمات بهاي و ها هزينه -كاهش

افزوده ارزش و درآمد افزايش



٣٤

برنامه جمع١٣٨٩١٣٩٠١٣٩١١٣٩٢١٣٩٣سالھای

نياز مورد لایر(منابع ١۵٠٠١٠٠٠٩٠٠٨٠٠٨٠٠۵٠٠٠)ميليارد

دولتي:توضيحات غير بخش گذاري سرمايه افزايش پستي(ميزان اول اپراتور از غير به ميزان)اپراتورها به جمعا پنجم برنامه طول ميباشد5000در ذيل بشرح ريال :ميليارد
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