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 با گرایش به برنامه عملیاتی پسماند

 

 
 جَاز ثطاظًسُ کبضضٌبس ثْساضت حطفِ ای

 92ذطزاز 



   هذیریت
علن استفادُ از هٌابع با  

 .بیشتریي بْرُ ٍری است



 هحذٍد اهکاًاتتْیِ ٍ تَزیع عبارت است از برًاهِ ریسی  
برای رسیذى بِ ّذف ّای هطلَب، در حذاقل زهاى ٍ با 

 . حذاقل ّسیٌِ هوکي
 
 تعییي فعالیتْای هَثر برای رسیذى ”عبارت از برًاهِ ریسی

 “بِ ّذف
 
 

 



 :یک برنامه به ما می گوید
 

کجب ّستین؟ 
هی ذَاّین ثِ کجب ثطٍین؟ 
چگًَِ ثِ آًجب هی ضٍین؟ 
چِ چیعی ثِ هب هی گَیس کِ ثِ آًجب ضسیسین؟ 
 



 )(Strategic استراتژیك
 ي يطمحي لماًع بٍ تًجٍ با آن، بٍ ويل طريقٍ ي سازمان حياتي ي بلىذمذّت اَذاف تعييه 

 .انسازم آيىذٌ گرفته دروظر با
 
 

 (Action plan) عولیاتی
ك يژتارتساف اذَاه يمأتي اربم زالَاي  عّاليّتبيىي ي تعييه مراحل ي تًالي ف پيص

 .تفكيك زمان، َسيىٍ، ويريي اوساوي الزم بٍي ريضُا ,ل ياسيق يرطز ا
 



   
 هَجَد  ٍضعیت ( بررسی)تجسیِ  1.

 شٌاسائی هشکل2.

 تجسیِ ٍ تحلیل علل هَثر بر بَجَد آهذى هشکل3.

 ّذف کلی از اجرای برًاه4ِ.

 تعییي اّذاف اختصاصی  5.

 تعییي ٍ اًتخاب راُ حل ّای احتوالی حل هشکل6.

 ّذف  ّای الزم برای ّر  فعّالیّتتعییي ٍ بیاى تفصیلی 7.

 ٍ ارزشیابی برًاهِتعییي هعیارّای پایش 8.
 



بررسی وضعیت موجود یعنی آنکه: 
 

”تب کٌَى ّسف هب چِ ثَزُ؟“ 
”تب کٌَى چِ اقساهبتی اًجبم زازُ این ٍ چِ ثطًبهِ ّبئی زاضتِ این؟“ 
 ”ّن ایٌک زض کجب ّستین؟“ 



تعریف مشکل: 
فبصلِ ثیي ٍضغ هَجَز ٍ ٍضغ هطلَة 

 
در تعریف مشکل به علل آن اشاره نمی شود. 

 
راه های شناسائی مشکل 

آهبضّب ٍ ضبذص ّب 
هطبّسُ هستقین 
مصاحبٍ جمعي 
مصاحبٍ با افراد كليذي مطلع 
بررسي ومًوٍ اي سريع  
درخًاست َا ي يا ضكايات 
بريز يك اپيذمي 
؟ 

 

 
 
 



چٍ عًامل مُمي  مي تًاوىذ در بًجًد آمذن مطكل وقص داضتٍ باضىذ؟ 
ي كذام علل  (متغير َاي قابل كىترل)كذام علل در دست سازمان است

 ؟(متغير َاي غير قابل كىترل)در خارج از قذرت سازمان است
ارتباط ايه عًامل با يكذيگر چيست؟ 
 آيا مي تًان ايه علل را در يك گريٌ قرار داد ي با تمركس بر ريطٍ آن

 گريٌ بٍ يك بارٌ تمام آن علل را حل ي يا تخفيف داد؟

 آيا در حال حاضر تالضي براي رفع مطكل اوجام مي ضًد؟ اگر چىيه
 است چٍ كاستي َايي مطاَذٌ مي ضًد؟

 



 



جْت گیطی ّبی ثٌیبزی ٍ فطاگیط آى ٍاحس ضا هؼیي هیكٌس. 

تَجِ ثِ اضظش ّبیی زاضًس کِ هی ذَاّین ثِ آًْب زستیبثین . 

ذیلی قبثل اًساظُ گیطی ًیستٌس  . 

فؼبلیت ّب ٍ اجعاء هرتلف ثطًبهِ ضا سبظهبى هیسٌّس. 

 



ّذف اختصاصی یا عولیاتی یا عیٌی(Objective) 
 
  ثیبًی هطرص اظ اقساهبتی ّستٌس کِ ثطای زستیبثی ثِ اّساف کلی سبظهبى

 .ثبیس اًجبم ضَز
ظیط ثٌبی فؼبلیت ّب زض ثطًبهِ ػولیبتی ضا تطكیل هیسٌّس. 
 ثِ هسیطیت ػبلی سبظهبى اهكبى هی زٌّس کِ ثساًس چِ اتفبقی زض حبل ضخ

 .زازى است
هجٌبیی ثطای اضظضیبثی اضائِ هیسٌّس  . 
ًتبیج ثطًبهِ ضا هطرص هیكٌٌس 
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 هشخص باشذ گزٍّ ُذفّ  هْضْع
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 هشخص باشذ گزٍّ ُذفّ  هْضْع

 باشذ لابل اًذاسٍ گيزي



Specific  

Measurable 

Achievable 
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 هشخص باشذ گزٍّ ُذفّ  هْضْع

 باشذ لابل اًذاسٍ گيزي

 باشذ لابل دستزسي



Specific  

Measurable 

Achievable 

Realistic 

T 

 هشخص باشذ گزٍّ ُذفّ  هْضْع

 باشذ لابل اًذاسٍ گيزي

 باشذ لابل دستزسي

 باشذ ّالغ گزاياًَ



Specific  

Measurable 

Achievable 

Realistic 

Time Bound  

 هشخص باشذ گزٍّ ُذفّ  هْضْع

 باشذ لابل اًذاسٍ گيزي

 باشذ لابل دستزسي

 باشذ ّالغ گزاياًَ

 باشذ هحذّد بَ سهاى



Specific  

Measurable 

Achievable 

Realistic 

Time Bound  

 هشخص باشذ گزٍّ ُذفّ  هْضْع

 باشذ لابل اًذاسٍ گيزي

 باشذ لابل دستزسي

 باشذ ّالغ گزاياًَ

 باشذ هحذّد بَ سهاى
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Measurable 
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 بلی

 خيز

 ُويشَ لابل دستزسي است چْى استاًذارد هبِن است

 بلي چْى همذاری تؼييي ًشذٍ است

 بلي



Specific  

Measurable 

Achievable 

Realistic 

Time Bound  

 بلي، کاُش صذا دستگاُِای ريسٌذگی

 دسيبل 85دسيبل بَ 90بلي، اس 

 بلَ

 بلَ

 بلي



ّویطِ اػضبئ گطٍُ احسبس هَفقیت هیكٌٌس 
گطٍُ . هوكي است هقبزیط پبییي تط اظ استبًساضز ّن پصیطفتِ ضًَس

اًگیعُ ای ثطای تالش زض جْت ثسست آٍضزى ثبالتطیي کیفیت ّب ضا 
 .ًرَاٌّس زاضت

فؼبلیتْبی هتٌبست ثب ّسف تؼییي ًوی ضًَس. 
اظ ًگبُ زیگطاى کبض هفیسی اًجبم ًطسُ است. 
 سبیط ػَاقت؟ 



  دریافت و توسیع منابع متناسب با هدف امکان پذیز
 .نیست

هز تغییزی هزچند اندک موفقیت تلقی می شود. 
  هیچ تصویزی اس وضعیت کنونی و آینده که قابل انداسه گیزی باشد نمی

 .  دهد
 



اػضبئ گطٍُ احسبس ذستگی تَأم ثب زلعزگی ذَاٌّس زاضت 
ثی اًگیعگی ایجبز ذَاّس ضس. 
ثِ ضاحتی تسلین ضطایط زضَاض ذَاٌّس ضس. 
احسبس حوبیت ًرَاٌّس کطز. 
سبیط ػَاقت؟ 



 مي تًان  در حقيقت مسير َايي َستىذ كٍ از طريق آوُا راٌ حل
 .مطكل را حل ي يا تخفيف داد

 هی  كىترل َاي قابل متغير تعييه راٌ حل تمركس خًد را بر در
 .گصاضین

 
 



.Aرٍش ّای یافتي ایي راُ حلْا عبارتٌذ از: 
 بارش افكار

 خالقيت
.Bرٍش اًتخاب بْتریي راُ حلْا: 

 جسٍل اضظیبثی  
 جسٍل هبتطیس 

 
 
 
 
 

 



 رّی فؼاليتِای پيشگيزی هتوزکش گزددبز. 

بَ استفادٍ اس تکٌْلْژيِای هْجْد ّ کاربزد ػولی آًِا تاکيذ کٌذ. 

  اس هجوْػَ اهکاًات هْجْد در جاهؼَ استفادٍ ًوايذ ّ هشارکت فؼال
 .هزدم را تشْيك کٌذ

اًؼطاف پذيز ّ لابل اًطباق با شزايط هحلی باشذ. 

با ضْابط ّ لْاًيي ّ سياستِای دّلت ساسگار باشذ. 

ُواٌُگی بيي بخشِای هختلف دّتی ّ غيزدّلتی را تزّيج ًوايذ. 

در جِت تمليل ُشيٌَ بزای فزد ّ جاهؼَ باشذ. 

ًظام ارسشيابی خْد را تذّيي ًوايٌذ. 

 



 راه حل
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 الویت

ن پسمانذها
گروه شاغلی

 

کارگر خدمات )1
 (آشپسخانه

 20 5 5 4 2 (نفر 15)  4

کارگر خدمات سالن ) 2
 (تولید و انبار

5 4 2 2 4 17 

شاغلین خدمات مرکس ) 3
 (بهداشت

1 1 5 4 4 15 

شاغلین خدمات فضای ) 4
 (سبس

3 3 3 3 3 15 

شاغلین خدمات ) 5
سیکلون، تصفیهخانه و 

 (آزمایشگاه

2 5 1 1 2 11 

ُزچَ  –ُزچَ ريسک خطز بيشتز ، اهتياس باالتز  -ُز چَ تؼذاد شاغليي بيشتز ، اهتياس باالتز: راٌُوا 

ُزچَ دستزسی بَ اهکاًات بزای الذاهات اصالحی    –ُشيٌَ بزی بيشتز هذاخالت بيشتز اهتياس کوتز 

 .ُزچَ همبْليت ًّياس هٌطمَ بيشتز ، اهتياس باالتزی تؼلك هی گيزد  –سِل تز اهتياس باالتز 

 



 1راه حل  راه حل
 

 2راه حل 
 

 3راه حل 
 جمع امتياسات 

 1راه حل 

 2راه حل 

 3راه حل 



 جدول گانت برنامه عملياتي

 :هدف اختصاصي

 توضيحات نحوه پایش هشينه سمان اجزا مسوول اجزا عنوان فعاليت رديف

1 

2 

3 

4 



زقیق ٍ هطرص اظ ضطٍضیبت یک ثطًبهِ ػولیبتی است ٍ   زماوبىذي
 .  تبضید زقیق ضطٍع ٍ پبیبى فؼبلیت ّب ثبیس زض جسٍل شکط ضَز

فعاليتُا بايذ بر اساس تًالي زمان اجرا در جذيل ثبت ضًوذ. 
کِ فؼبلیت ّب ثِ آًْب سپطزُ هیطًَس ثبیس ثب شکط ًبم زض  افراد مسًيل

 .جسٍل هطرص ضًَس
َسيىٍ َاي َر فعاليت َرچىذ اوذک بايذ ركر ضًد. 

 



فؼبلیت ّب ثبیس ثِ تفكیک ّط فؼبلیت هطرص ثبضس، ثِ ایي هؼٌی  وحًٌ پايص
کِ هطوئي ثبضین ثِ اًساظُ کبفی هستٌسات ثطای اثجبت اًجبم فؼبلیت ّب جوغ  

  ثِ ػٌَاى هثبل ًحَُ پبیص جلسبت ثطگعاض ضسُ. آٍضی ذَاٌّس ضس
گسارش  ًحَُ پبیص آهَظش ّبی اضایِ ضسُ، . ًطست ّب هی ثبضس صًرتجلسٍ

ٍ اظ ایي قجیل اسٌبز کِ ثطَض  . ثطگعاض ضسُ، ذَاّس ثَز كتبي جلسٍ آمًزضي
زیگط اسٌبزی کِ ثطای  .هؼوَل ًیع زض سبظهبى ّب ثِ ثجت آًْب ثبیس تَجِ زاضت

چک لیستْبی تكویل ضسُ، :پبیص هَضز استفبزُ قطاض هی گیطًس ػجبضتٌس اظ 
 ...گعاضش زض زفتط کبض،پس ذَضاًس اضسبل ضسُ ٍ 

 
 قبثل پیص ثیٌی زض هَاضزی کِ تبهیي ّعیٌِ الظم اًجبم   برآيرد َسيىٍ َايشکط

فؼبلیت ّب است اظ ًكبت هْوی است کِ ایجبة هیكٌس حوبیت کٌٌسگبى ٍ 
تبهیي کٌٌسگبى هٌبثغ هبلی ثطًبهِ اظ اثتسا زض جطیبى تٌظین ثطًبهِ قطاض گطفتِ ٍ 
پس اظ تٌظین سٌس ًیع ثطَض ضسوی جْت تبهیي اػتجبض،  سٌس ثطًبهِ ػولیبتی ضا 

 .ثِ هَقغ زضیبفت ٍ ثطضسی ًوبیٌس

 



پایش عبارت است از: 
اًجبم اقساهبتی ثطای حصَل اطویٌبى اظ اجطا ضسى ثِ هَقغ       

 .فؼبلیت ّبیی کِ زض ثطًبهِ پیص ثیٌی ضسُ است
 
 
ارزشیابی عبارت است از: 

ثطضسی چگًَگی تأثیط یک ثطًبهِ یب یک هساذلِ زض تغییط     
اضظضیبثی ثِ ایي سؤال پبسد هی زّس کِ آیب اقساهبت اًجبم  . ٍضؼیت یک هسألِ

آیب هسألِ حل ضسُ است ٍ اگط حل ضسُ  . ضسُ تأثیط گصاض ثَزُ است یب ذیط
 .است ثِ چِ هیعاى

 



 ٍ ِپبیص ضا هیتَاى ثب زضیبفت گعاضش اظ اقساهبت صَضت گطفت
اطالع اظ زضصسی اظ فؼبلیت ّب کِ ثِ اًجبم ضسیسُ است ثِ صَضت 

گبّی الظم است هستٌسات فؼبلیت ّبی صَضت . زٍضُ ای اًجبم زاز
ثِ ّویي زلیل ثبیس تالش کطز تب ّط . گطفتِ ًیع ثطضسی ضًَس

فؼبلیتی کِ زض ثطًبهِ پیص ثیٌی ضسُ است پس اظ اًجبم ثِ ًحَ 
 هٌبست هستٌس ضَز

 
 اضظضیبثی ًیبظ ثِ ثطضسی ٍضؼیت هَجَز زاضز ٍ ایٌكِ آیب هطكل

 ّوچٌبى ثبقی است ٍ آیب اظ ضست ٍ فطاٍاًی آى کبستِ ًطسُ است؟



 َچيش را بايذ ارسشيابی کٌيذ؟چ 

چَ کسی را بايذ ارسشيابی کٌيذ؟ 

در کجا بايذ ارسشيابی ًوائيذ؟ 

چَ هْلغ ارسشيابی را اًجام دُيذ؟ 

چگًَْ ارسشيابی ًوائيذ؟ 

درجَ ًيل بَ ُذف هْردًظز چيست؟ 

آًزا هشخص کٌيذ. 

 



 با تشکز اس تْجَ شوا


