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:ًظریِ تصوین  
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ترًاهِ جْت دستیاتی تِ اّذاف -  
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ػولیات هٌظن، سیستواتیک ٍ ترًاهِ ریسی ػثارت از یک سلسلِ  
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 برنامه ریسی
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هحذٍد ترای رسیذى تِ ّذف ّای هطلَب، در حذاقل زهاى ٍ تا  
 .حذاقل ّسیٌِ هوکي

 .ترًاهِ ریسی فرایٌذ دستیاتی تِ اّذاف سازهاى است*

در یک کالم ترًاهِ ریسی یؼٌی تؼییي فؼالیت ّای اثرتخص در *
 .(آییرکا)جْت تحقق ّذف تِ تْتریي ضکل هوکي 
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* راٌبردیبروامً ريسي    
ايه بروامً ريسي خطُط راٌىماي كلي َ جٍت 

  .گيري كلي سازمان را مشخص مي سازد
 
* بروامً ريسي عملياتي   

بروامً ريسي عملياتي بً فعل درآَردن تصميمات 
َ چٍارچُب ٌاي تعييه شذي تُسط بروامً 

.ريسي جامع است  
 
 

جِت تذقق ًيازهٌذ برًاهَ راُبردی ُر برًاهَ  
تركيب برًاهَ ريسي جاهغ ّ ػولياتي . ػولياتي است

.هي گْيٌذ بروامً ريسي تلفيقيرا      
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* تابغ ارزشِا، ايذئْلْژي، راُبردی برًاهَ ريسي 
سياستِا ّ استراتژي ُاي داكن بر سازهاى 
است ّ بر ػِذٍ سياست هذاراى ّ هذيراى ارشذ 
سازهاى است ّ برًاهَ ريسي ػولياتي در سطخ 
 هذيريت اجرايي سازهاى هطرح هي گردد
* در پي دل هسايل راُبردی  برًاهَ ريسي 

ّ برًاهَ . اساسي، رشذ ّ تْسؼَ سازهاى است
ريسي ػولياتي با ُذف يا ُذفِاي هشخص، 
هذذّد، ػيٌي ّ دست يافتٌي، تٌِا هتْجَ 
.بِتريي كارآيي در خذهت يا تْليذ است  
* هتْجَ هٌافؼي است كَ راُبردی برًاهَ ريسي  

ّ . ادتواال در آيٌذٍ ًصيب سازهاى خْاُذ شذ
برًاهَ ريسي ػولياتي هتْجَ هٌافغ فؼلي ّ در 
.هؼرض ديذ ّ يقيي است  
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* بٌا بر پيش بيٌي ّ در راُبردی برًاهَ ريسي  
در دالي . هقابل يك راٍ طي ًشذٍ قرار دارد

كَ برًاهَ ريسي ػولياتي هي تْاًذ از تجربيات 
قبلي بِرٍ گرفتَ ّ آيٌذٍ پيش بيٌي شذٍ در 

. را در ػول پيادٍ ًوايذ هغاجبرًاهَ   
* ّ ديذ  تر بلٌذ هذتراُبردی ديذ برًاهَ ريسي  

.استتر برًاهَ ريسي ػولياتي كْتاٍ هذت  
* بَ هٌافغ آتي هي راُبردی برًاهَ ريسي  
اًذيشذ، اهكاًات آتي ّ ادتوالي را در ًظر 

ّ برًاهَ ريسي ػولياتي با ديذي ّاقغ . دارد
گراياًَ فقط هتكي  بر اهكاًات هْجْد ّ 
.قطؼي است   
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از جِات هكاًي، زهاًي، راُبردی برًاهَ ريسي  
دّ . هْضْػي ّفلسفي يا هراهي قابل تقسين است

:ػبارتٌذ ازراُبردی ًْع از هِوتريي برًاهَ ريسي ُاي   

 

* بروامً ريسي استراتژيك   

 

* بروامً ريسي درازمذت   

 



   خصوصیات
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 ثغَسیىِ داسًذ یىذیگش ثب ًضدیىی ثؼیبس ساثغِ وٌتشل ٍ سیضی ثشًبهِ 
  هقٌی ثی وٌتشل ثذٍى سا سیضی ثشًبهِ ػیؼتن داًـوٌذاى اص ثؼیبسی
 ػیؼتوی ّیچ وٌتشل ٍ ًؾبست ٍخَد ثذٍى وِ وٌٌذ هی فٌَاى ٍ داًؼتِ

  .ثشػذ خَد ؽشفیت ثبالتشیي ثِ تَاًذ ًوی
:کٌترل ٍ ًظارت تؼریف  

 هی ثشًبهِ اّذاف ثب ؿذُ اًدبم فولیبت تغجیك ثبفث وِ اػت فقبلیتی 
 اص سا ًؾش هَسد اّذاف تَاًذ هی هؼتوش ًؾبست دیگش، فجبست ثِ .ؿَد

.ًوبیذ هی حفؼ اًحشاف  



*

:کٌترل ٍ ًظارت فرآیٌذ  

 ؿوبس ثِ هْن ٍ اػبػی ٍؽیفِ یه ًؾبست یب وٌتشل فشآیٌذ، هذیشیت دس 
 هغلَة ّذفْبی یب فولیبت ًتبیح ػٌدؾ ؿبهل وٌتشل فشآیٌذ .سٍد هی

 ثِ الصم اكالحی الذاهبت لضٍم كَست دس تب ثَدُ ؿذُ سیضی ثشًبهِ ٍ
  ولی ثغَس .گیشد اًدبم ًؾش هَسد اّذاف ثِ ًیل اص اعویٌبى حلَل هٌؾَس
.اػت فشآیٌذّب اّن اص وٌتشل ٍ ًؾبست هذیشیت، فشآیٌذّبی ػلؼلِ دس  
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:هراحل فرآیٌذ کٌترل  

تقییي ٍ ثشًبهِ سیضی ّذف ّب ٍ هَاصیي -1   

ػٌدؾ ًتبیح حبكلِ ٍ یب فولىشد -2   

تقییي هیضاى اًحشاف -3   

تقییي فلل اًحشاف -4   

الذاهبت اكالحی  -5   
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 فلن ثِ هشثَط ٍ هذیشیتی هجبحث اص اػتشاتظیه سیضی ثشًبهِ فشآیٌذ 
 ثِ اًؼبًی فلَم .ثبؿذ هی اًؼبًی فلَم ؿبخِ اص خَد وِ اػت هذیشیت

 صیشا .ثبؿٌذ هی ثشخَسداس ًیض ّبیی پیچیذگی اص خَد خبف هبّیت دلیل
 ٍ آصهبیـگبُ دس آصهبیؾ ٍ هؼتمین هـبّذُ اهىبى تدشثی فلَم هبًٌذ

  ایي دس كبحجٌؾشاى تقذاد ثِ .ًذاسد ٍخَد آى دس فلوی لبًَى ثِ سػیذى
 ًبدسػتی ٍ دسػتی صهبى گزؿت ثب وِ داسد ٍخَد ًؾشیِ ٍ دیذگبُ صهیٌِ

.گشدد هی اثجبت آى  
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 ّؼتٌذ فدیت ٍ هتفبٍت چیض دٍ ٍاهیذ خبعشُ اًؼبى ٍخَد دس 
 ػقی ثبیذ هب ٍ آیٌذُ ثِ دیگشی ٍ وٌذ هی ًگبُ گزؿتِ ثِ اٍلی

 وٌٌذ هی تش اثشثخؾ سا هب آیٌذُ ّبی عشح وِ سا پٌذاسّبیی وٌین
 ساػتبی دس سا وشدى تدؼن هْبست ثبیذ هب .وٌین تدؼن رٌّوبى دس

  ٍ الوپیه لْشهبى هبًٌذ ثٌذین، وبس ثِ هثجت ًتبیح ثِ دػتیبثی
 تدؼن ٍ تلَس ثب یقٌی توشیي ٌّگبم ثِ خضئیبت ثب ػبصی تلَیش

 دٍیذى، تیش، ؿلیه كذای ؿٌیذى ٍ ؿشٍؿ خظ دس گشفتي لشاس
 فجَس ًْبیت دس ٍ پبیبى خظ هـبّذُ توبؿبگشاى، ّیبَّی ؿٌیذى

 اًشطی تلَسات، ایي وِ تـَیك كذای ؿٌیذى ٍ پبیبى خظ اص
 ثب ٍ اهیذٍاستش گشدد هی ثبفث ٍ وشدُ ایدبد آًْب دس فشاٍاى هثجت
 ثذػت تشی هغلَة ًتیدِ ٍ پشداختِ توشیٌبت ثِ ثیـتشی اًشطی

.ؿَد هی گفتِ تدؼن رٌّی فقبلیتْبی ایي توبهی ثِ .ثیبٍسًذ   



*

 ٍ وشدُ تلَیش سا خَد دلخَاُ آیٌذُ هْبست، ایي اص اػتفبدُ ثب تَاًین هی ّن هب 
 اص لجل سا سٍیذادّب ٍ هؼبئل تَاى هی .ًوبیین سیضی ثشًبهِ آى ثِ سػیذى ساُ دس

فقبل ػبصی آیٌذُ) ًوبیین تحلیل ٍ تدضیِ ٍلَؿ، Proactive Futuring ).  
 سیضی ثشًبهِ هفَْم ثِ دػتیبثی اهىبى اثجبت ثبال، هغبلت ثیبى اص ّذف 

.اػت (دلخَاُ آیٌذُ ػبختي) اػتشاتظیه  
 اػت آى هْن .ػبخت دلخَاُ ؿىل ثِ سا آى ٍ آٍسد ٍخَد ثِ تَاى هی سا آیٌذُ    
 دسن ٍ تشػین اػت؟ چگًَِ آى ثب سػیذى ساُ ٍ چیؼت هغلَة آیٌذُ ثذاًین وِ

Vision یب “اًذاص چـن” هغلَة آیٌذُ  فیٌیت ٍ تدؼن هْبست اص اػتفبدُ ثب 
 سیضی ثشًبهِ فشآیٌذ دس وِ چیضی آى دلیمبً ثبؿذ، هی پزیش اهىبى ثخـیذى

.ؿَد هی دًجبل اػتشاتظیه  
:وِ اػت ایي ثذاًٌذ ثبیذ افشاد ّوِ اػتشاتظیه سیضی ثشًبهِ دس وِ چیضی تٌْب   
 خَاّین ثذػت سا ّوبى ثبؿین، داؿتِ ثبٍس ثذاى ٍ وٌین تلَس وِ سا چیضی ّش” 

“.آٍسد   
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 خبیگبُ تقییي ٍ اًذاص چـن یه تذٍیي ثشای ػبصهبًْب، ثِ ووه ثشای 
 فشآیٌذ .اػت الصم اػتشاتظیه ثشًبهِ تذٍیي دسآیٌذُ، حشوت هؼیش ٍ خَد

:اػت ایي آى ٍ داسد اثشگزاس ٍ هْن پیبم یه اػتشاتظیه سیضی ثشًبهِ  

 هب ثتَاًذ وِ سٍیبیی سٍیبػت، یه داسین ًیبص ؿشٍؿ ثشای وِ چیضی تٌْب” 
 ٍخَدهبى دس ثبیذ وِ چیضی تٌْب .دّذ یبسی ثَدى گزؿتِ اص ثْتش دس سا

  ٍالقیت ثِ سٍیبیوبى وٌذ تضویي وِ ثبٍسی اػت، ثبٍس ثبؿین داؿتِ
 ّویي صهبى ٍ اػت فول دّین اًدبم ثبیذ وِ چیضی تٌْب .سػیذ خَاّذ

“.اػت حبل  
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Strategy ) :استراتژی تؼریف  )  
 تقشیف ثِ ثٌب .اػت ؿذُ تشخوِ “فول ثشای عشحی یب ًمـِ” ٍ داسد ًؾبهی هفَْهی اػتشاتظی 

 ٍ دیذگبّْب ػَی ٍ ػوت وِ اػت تلویوی یب ػیبػت سفتبسی، الگَی ثشًبهِ، اػتشاتظی
.ثبؿذ هی ساّجشد هقٌی ثِ ٍ دّذ هی ًـبى سا ػبصهبى حشوت خْت  

 ( Strategic  Planning)     :استراتژیک ریسی ترًاهِ تؼریف 
  تذٍیي ٍ تقشیف ّذف، آى دس وِ اػت سیضی ثشًبهِ اص ای گًَِ اػتشاتظیه سیضی ثشًبهِ فشآیٌذ 
  .اػت هغشح اػتشاتظی 

:استراتژیک ریسی ترًاهِ تکارگیری دالیل   
.اػت ؿذُ عشاحی هتغییش ٍ پیچیذُ ؿذت ثِ ّبی هحیظ ثشای اػتشاتظیه سیضی ثشًبهِ -1   
 تـىیل سا گشا ًتیدِ هذیشیت اص ثخـی ٍ اػت ًتیدِ وؼت ثشای اػتشاتظیه سیضی ثشًبهِ -2 

.دّذ هی  
.اػت هذیشیت افوبل ثشای اػبػی اثضاس یه -3   
.دّذ هی تغجیك سا خَد اػتشاتظیه سیضی ثشًبهِ -4   
.اػت الصم هـتشیبى پـتیجبًی ثشای -5   
.دّذ هی گؼتشؽ سا استجبعبت اػتشاتظیه سیضی ثشًبهِ -6    
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:استراتژیک ریسی ترًاهِ فرآیٌذ کٌٌذُ اجرا ػَاهل یا ٍ دٌّذُ تطکیل اجسای   
:راّثری کویتِ -1  

 هغلَة اًذاص چـن ثبصًگشی ٍ تذٍیي ٍ ثبؿذ هی ػبصهبى فبلی ػغَح هذیشاى اص هتـىل 
(vision ػبصهبى  ثش ّب ثشًبهِ تلَیت ٍ والى اّذاف ّب، اسصؽ ػبصهبى، هبهَسیت ،(

  وویتِ ایي فْذُ
.ثبؿذ هی  

:استراتژیک ریسی ترًاهِ کویتِ -2  
 ٍ فشآیٌذّب خذهبت، هحلَالت، دسثبسُ آًْب داًؾ هدوَؿ وِ اػت اخشائی تین ؿبهل 

 ٍ اّذاف تقییي دس ٍ اًذاص چـن ثبصًگشی یب تقییي دس تَاًذ هی وبسی ّبی ػیؼتن
 دس وذام ّش وِ ثبؿذ هی ػبصهبى هذیشاى ؿبهل ؿَد ٍالـ هَثش ًتبیح، ٍ وبس پیـشفت

 فٌی، هذیش هبلی، هذیش وویتِ ایي دس .پشداصًذ هی ّب ثشًبهِ ػبصی پیبدُ ثِ خَد خبیگبُ
IT هذیش اًؼبًی، هٌبثـ هذیش وبال، وٌتشل ٍ ویفیت هذیش  ػبصهبى هیبًی هذیشاى ثمیِ ٍ 

.داسًذ حضَس  
:استراتژیک ریسی ترًاهِ هذیریت -3  

 الصم پـتیجبًی هبًٌذ هَاسدی ٍ گشدد هی تـىیل فشآیٌذ ول هذیشیت خْت وویتِ ایي 
 ٍ صهبًی خذاٍل تْیِ ّب، ثشًبهِ ػبصی پیبدُ خْت دس ّوبٌّگی اّذاف، ثِ ًیل خْت دس

.ثبؿذ هی افشاد ایي فْذُ ثش ػبصهبى هَتَس آٍسدى دس حشوت ثِ ثشای الصم اثضاسّبی  
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:استراتژیک ریسی ترًاهِ اجرائی ّای رٍش   
:اًذاز چطن تذٍیي -1  

 ثِ سا هٌبػت آل ایذُ ٍ هغلَة هبًذًی، یبدث ،خالكِ ثبیذ ػبصهبى اًذاص چـن 
.ثگیشد ًؾش دس سا ػغَح ّوِ ٍ ثىـذ تلَیش  

:هاهَریت تذٍیي -2  
  ػبصهبى ٍخَدی دلیل -     

   ریٌفقبى ٍ (سخَؿ اسثبة)هـتشیبى خبیگبُ -     
  فقلی ثبسص هـىالت یب ًیبصّب -     

  ػبصهبى فقلی هبهَسیت ثبصثیٌی -     
:رفتاری اصَل ٍ ّا ارزش -3  

 ٍ ّبػت هَلقیت ٍ ؿغلْب ولیِ دس هـتشن گیشی تلوین هالن ّب اسصؽ    
.اػت ػبصهبى ّش وبسوٌبى  هـتشن ثبٍسّبی  
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:تیرًٍی ٍ درًٍی هحیط ارزیاتی  -4  
 هحیظ اسصیبثی ٍ ػبصد هی هـخق سا ػبصهبى لَت ٍ ضقف ًمبط دسًٍی هحیظ اسصیبثی     

.وٌذ هی تقییي سا تْذیذّب ٍ ّب فشكت ثیشًٍی  
:(اصلی ّای استراتژی) استراتژیک هَضَػات ٍ سازهاى ّای استراتژی  -5  

 وٌذ هی ثیبى هذت ثلٌذ ّبی خَاػتِ كَست ثِ سا ػبصهبى ٍخَدی هبهَسیت اص لؼوتی     
 هی هقیي سا سٍؽ ٍ ایذُ یه خَد دسٍى دس ٍ داسد ٍػیـ ٍ خبًجِ چٌذ ولی، حبلت ٍ

.وٌذ  
:(هذت تلٌذ)کالى اّذاف  -6  

.اػت تیوی ٍ خوقی تالؽ یه ّذف، تقییي -        
.اػت ضشٍسی یىپبسچِ ٍ ػیؼتوی دیذ داؿتي -        

.ؿَد هـخق ّب هقلَل ٍ ّب فلت پیـٌْبدی، اّذاف ثشای -        
:ػولکرد ارزیاتی ٍ سٌجص  -7  

 دس وِ اػت اعالفبتی هیضاى آى دلیك گیشی اًذاصُ فولىشد، اسصیبثی ٍ ػٌدؾ اص ّذف     
  .وٌذ هی تضویي سا اّذاف ٍ ّب اػتشاتظی دس ػبصهبى هَفمیت دسػت، اػتفبدُ كَست
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:تحلیل فاصلِ  -8  
اثضاسی ثشای ثىبسگیشی همبیؼِ ػیؼتوبتیه ثیي ٍضـ هَخَد ٍ ٍضـ هغلَة     

.اػت  
(:اّذاف سالیاًِ)اّذاف خرد   -9  

. ّذف ّبی ػبلیبًِ آسهبًْبی ثلٌذ هذت سا ثِ ثَدخِ ّبی ػبالًِ تجذیل هی وٌذ 
 ایي اّذاف هجٌبی هـخلی ثشای ًؾبست ٍ وٌتشل ثش فولىشد ػبصهبى اسایِ 
.هی دّذ  

:داسای ٍیظگی ّبی صیش هی ثبؿذ( ػبلیبًِ)اّذاف خشد       
خبف ٍ لبثل كشاحت  -   
لبثل اًذاصُ گیشی -   
لبثل دػتیبثی -   
ًتیدِ گشا -   
وَتبُ هذت -   



*
:(ای ٍظیفِ)ػولیاتی ّای استراتژی  -10  

 ثشای ؿذُ عشاحی ّبی فقبلیت ثِ سا اكلی اػتشاتظی ایذُ یب فىش ای ٍؽیفِ اػتشاتظی    
.وٌذ هی هـخق ػبلیبًِ اّذاف ثِ دػتیبثی  

:اكلی ٍ ای ٍؽیفِ اػتشاتظی تفبٍت   
صهبًی افك (الف   
ثَدى هـخق (ة   
وٌٌذگبى هـبسوت (ج   

:هطی خط -11  
 ٍ هذیشاى الذام ٍ گیشی تلوین تفىش، ساٌّوبیی ثشای ّبیی چبسچَة ّب هـی خظ 

  دػتَس” غبلجب وِ ّب هـی خظ .اػت ػبصهبى اػتشاتظی اخشای دس آًْب صیشدػتبى
 تلویوبت اص ثؼیبسی وشدى اػتبًذاسد خْت ؿًَذ، هی ًبهیذُ ًیض “فولیبتی ّبی فول

 ّبی اػتشاتظی اخشای دس صیشدػتبى ٍ هذیشاى ًؾش افوبل ٍ ػلیمِ وٌتشل ٍ تىشاسی
 ٍؽیفِ ّبی اػتشاتظی اص ثبیذ ّب هـی خظ حمیمت دس .ثبؿٌذ هفیذ تَاًذ هی فولیبتی

.ثبؿذ اػتشاتظی اخشای ثِ ووه آًْب للذ ٍ گشفتِ ًـبت ای  



*

 

:هـی خظ ّبی ٍیظگی   
.آٍسد هی پذیذ هؼتمل ّبی فقبلیت ثش هؼتمیوی غیش وٌتشل ّب هـی خظ (الف   
  تشٍیح یىؼبًی ّبی حل ساُ هـبثِ ّبی فقبلیت ثشای ّب هـی خظ (ة 

.ًوبیذ هی  
.وٌذ هی تش ػشیـ سا گیشی تلوین ّب هـی خظ (د   
.دٌّذ هی تىشاسی هؼبیل ثِ سا ای ؿذُ تقییي پیؾ اص پبػخ ّب هـی خظ (ُ   
.دّذ هی وبّؾ سا سٍصاًِ ّبی گیشی تلوین دس لغقیت فذم ّب هـی خظ (ٍ   

:اجرایی ّای ترًاهِ  -12  
.ؿَد اًدبم ثبیذ وبسّبیی چِ ایٌىِ ثِ پبػخ      

:استراتژیک ریسی ترًاهِ فرآیٌذ ارزیاتی  -13  
 ػبصهبى هَلقیت ثِ پی تَاى هی اػتشاتظیه سیضی ثشًبهِ فشآیٌذ اسصیبثی ثب ًْبیت دس    

.ثشد  
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:هَفق استراتژیک ریسی ترًاهِ یک ٍیژگیْای   
.اػت ثشخَسداس اسؿذ هذیشیت ٍ ساّجشاى پـتیجبًی اص -1  

  سیضاى ثشًبهِ ًبم ثِ گشٍّی ثِ فمظ ٍ اػت هـبسوتی فقبلیت یه -2
.ؿَد ًوی هحذٍد    

.گشدد هی عشاحی ػبصهبى ّبی ٍیظگی ثب هتٌبػت ٍ پزیش اًقغبف -3  
  ٍ وٌذ هی ثیبى سٍؿٌی ثِ سا ّب فقبلیت صهبًجٌذی ٍ ّب هؼئَلیت -4

  .وٌذ هی تضویي سا ًتبیح ثَدى افتوبد لبثل

.دّذ هی گؼتشؽ ٍ وٌذ هی ایدبد سا تفبّن ٍ ّوگبًی هـبسوت -5  
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 پیگیشی حؼبػیت ثب سا هحیغی هَضَفبت ٍ اػت آگبُ هحیظ ثِ ًؼجت -6
.وٌذ هی  

 سا هَضَفبت ٍ اػت ًگش ٍالـ پیبهذّب ٍ ًتبیح الذاهبت، اّذاف، دسثبسُ -7
.دّذ هی لشاس ثشسػی هَسد یىپبسچِ ٍ خبهـ عَس ثِ  

.دّذ هی اسائِ خَد ّبی تَكیِ ثشای ثخؾ اًگیضُ ؿَاّذ  -8  
.دّذ هی اسائِ هٌبػجی سٍؽ ًؾشّب اختالف سفـ ثشای  -9  

.ساوذ ٍ ایؼتب ًِ ٍ اػت خبسی ٍ پَیب -10  
  ثبصًگشی هؼتوش ٍ هٌؾن عَس ثِ ّب ثشًبهِ ٍ سیضی ثشًبهِ فشآیٌذ -11

.یبثذ هی ثْجَد ٍ ؿَد هی  
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  ػبیِ آى فولیبت ٍ ػبصهبى ثش چتشی چَى خبهـ سیضی ثشًبهِ 
  هی ساٌّوبیی ّبیـبى فقبلیت اًدبم دس سا هذیشاى ٍ گؼتشاًذ هی
 ّبی ثشًبهِ اًدبم دس سا پبیِ هذیشاى سیضی، ثشًبهِ ًَؿ ایي اهب .وٌذ

 اص الْبم ثب ثبیذ پبیِ هذیشاى .ًوَد ًخَاّذ ًیبص ثی خَد فولیبتی
 ٍاحذ دس ؿذُ خضئی اّذاف ػبصهبى ولی ّبی اػتشاتظی ٍ اّذاف

.ًوبیٌذ وَؿؾ آى تحمك ثشای ٍ دادُ ؿىل سا خَد ًؾبست تحت  
:ػولیاتی ریسی ترًاهِ تؼریف   
 تجذیل ٍ اّذاف تقییي چگًَگی اص فجبست فولیبتی سیضی ثشًبهِ 

  آى اخشای ّبی سٍؽ تیٌی پیص ٍ فولیبت كَست ثِ اّذاف ایي
.ثبؿذ هی  
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:ػولیاتی ریسی ترًاهِ اصلی ػٌاصر  

ّذف -1   

ثیٌی پیؾ -2   

:ّذف -1  

 آى ثِ هقغَف ّب وَؿؾ وِ اػت ای ًمغِ اص فجبست ّذف ولی ثغَس 
.ثبؿذ هی  

  هملَد وِ ثَدُ ثشًبهِ ًْبیی ًتیدِ ّذف سیضی ثشًبهِ دس 
.ثبؿذ هی آى ثِ ًیل سیض ثشًبهِ  
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 توبم وِ اػت ّذفی :ًْایی ّذف 
 آى ثِ سػیذى ساُ دس اهىبًبتؾ ػبصهبى

.اػت ؿذُ ثؼیح  
 ّبی ّذف صیش اص یىی :کلی ّذف 

 ثَدُ ػبصهبى ًْبیی ّبی ّذف ثالفلل
اّذاف تشیي فوذُ كَست ثِ وِ  

.گشدد هی ؽبّش ػبصهبى ّبی ثخؾ  
 كَست ثِ ولی ّذف ّش :جسئی ّذف 

.ؿَد هی تمؼین خضئی اّذاف یىؼشی  
 ثغَس وِ اػت ّذفی :هطخص ّذف 

  یه ثب ٍ ؿذُ هحبػجِ ٍ هغبلقِ دلیك
   .ثبؿذ هی حلَل لبثل فقبلیت

:سلسلِ هراتة اّذاف  
 ّذف ًْبیی  
   
   
 ّذف ولی  
   
   
 ّذف خضئی  
   
   
 ّذف هـخق  
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 فولی ّبی حل ساُ هتضوي -9 
.ثبؿٌذ  

 تَخِ ػبصهبى هبهَسیت ثِ -10 
.ثبؿذ داؿتِ وبهل  

.ثبؿذ داؿتِ اػتوشاس ٍ تَالی -11   
 اخشایی لذست ثب هتٌبػت -12 

.ثبؿذ هَخَد  
 گشفتِ ؿىل هدشیبى ًؾش ثب -13 

.ثبؿذ ؿذُ  
 وٌتشل ٍ اسصیبثی ًؾبست، لبثل -14 

.ثبؿذ  
 

 ریسی ترًاهِ در اّذاف تؼییي اصَل
:ػولیاتی  

.ثبؿٌذ ؿذُ هغبلقِ -1   
.ثبؿٌذ داؿتِ كشاحت -2   
(ووی)ثبؿٌذ ؿذُ هحبػجِ -3   
.ثبؿذ هقیي آى اًدبم هذت -4   
.ثبؿذ هقیي آى اًدبم ّبی ّضیٌِ -5   
.ثبؿٌذ گشا ٍالـ -6   
 ػبصهبى هذت ثلٌذ ٍ ولی اّذاف ثب -7 

.ثبؿذ ّوبٌّگ  
.ثبؿٌذ ّوبٌّگ اّذاف ػبیش ثب -8   
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:اّذاف تیي تٌذی اٍلَیت  
  حبل فیي دس ٍ هْوتش اهب .ثبؿذ هی هْن ثؼیبس ّذف، تقییي 

  هتقذد غبلجب تقذاد اص وبػتي خلَف، ایي دس لؼوت تشیي پیچیذُ
 گضیٌؾ ٍ (اهىبًبت ػبیش ٍ ثَدخِ ووجَد دلیل ثِ) ؿذُ اًتخبة ّبی ّذف

.ثبؿذ هی ّب آى هیبى اص ّب ّذف تشیي ضشٍسی  
:اّذاف تٌذی اٍلَیت ّای رٍش  

ریٌفـ خبهقِ اص خَاّی ًؾش :سادُ ًظرخَاّی رٍش -1   
خبهقِ ول اص خَاّی ًؾش :کاهل خَاّی ًظر رٍش -2   
 ثشای آى ضشٍست ٍ اّویت حؼت ثش اّذاف ثٌذی عجمِ :االّن فی االّن رٍش -3 

  دس سا چیضی چِ ثبیذ وـبٍسصاى ایٌىِ ٍ خَدوفبیی ّذف هثل .ػبصهبى یب خبهقِ
.ًوبیٌذ وـت خَد ّبی صهیي  

 



*

 ّذفی ّش سٍؽ ایي دس پیذاػت آى ًبم اص وِ ّوبًغَس :جاهغ رٍش -4 
 تش پبییي ؿقت ثِ ّشوذام ٍ فشٌّگی ٍ اختوبفی-التلبدی لحبػ اص

  آًْب ته ته ثشسػی ثِ ٍ ؿذُ تمؼین
  ثیـتشی اّویت داسای وِ اكَلی ثِ گبّی سٍؽ ایي دس .پشداصین هی

  .ؿذ خَاّذ دادُ ثیـتشی ضشایت ّؼتٌذ

 ثش لیىي ثَدُ خبهـ سٍؽ ّوچَى سٍؽ ایي :هراهی جاهغ رٍش -5 
  ٍ ؿقت وذام ّش ثِ سیضاى ثشًبهِ هشام حؼت
 دادُ هتفبٍتی ضشایت (فشٌّگی ٍ اختوبفی-التلبدی هثال) ّب گشٍُ

.ؿذ خَاّذ  
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:تیٌی پیص -2  
 سا آى اػبع لزا ثَدُ ًگشی آیٌذُ ًَؿ یه سیضی ثشًبهِ گشدیذ اؿبسُ وِ ّوبًغَس 

 وبس اكلی لؼوت اّذاف تقییي اص پغ ثٌبثشایي .دّذ هی تـىیل ثیٌی پیؾ
 ثِ دػتیبثی ثشای وِ اػت وبسّبیی ٍ فولیبت ثیٌی پیؾ فولیبتی سیض ثشًبهِ

.ثبؿذ هی ًیبص هَسد اّذاف  
 هغشح ػَاالت .ثبؿٌذ هی اػبػی ثؼیبس ّضیٌِ ٍ صهبى فبهل دٍ ثیٌی پیؾ دس 

:اص فجبستٌذ دلیك ثیٌی پیؾ دس  
(ّب فقبلیت ثیٌی پیؾ) فقبلیتی؟ چِ -1   
(وبس اًدبم ّبی سٍؽ ثیٌی پیؾ) سٍؿی؟ چِ اص -2   
(صهبًی ثیٌی پیؾ) صهبًی؟ هذت چِ دس -3   
(ثشًبهِ هىبًی هَلقیت ثیٌی پیؾ) هىبًی؟ چِ دس -4   
(هٌبثـ ثیٌی پیؾ) هٌبثقی؟ چِ ثب -5    

  .تاضذ هی آى اجرای ًیس ػولیاتی ریسی ترًاهِ هرحلِ آخریي
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 وِ گشدد هی ؽبّش فولیبتی دس سیضاى ثشًبهِ ّبی وَؿؾ توبهی 
 .ثبؿذ هی الصم ػبصهبى ّبی هبهَسیت ثِ دػتیبثی ثشای ًْبیت دس

  اص ًَؿ یه اػتشاتظیه سیضی ثشًبهِ ؿذ ًیضاؿبسُ لجال وِ ّوبًغَس
 اص لیىي .ؿذ خَاّذ هٌدش فولیبت ثِ ًْبیتب وِ ثَدُ سیضی ثشًبهِ

  تلَیشی سیضی ثشًبهِ ّبی سٍؽ فٌَاى تحت ّبیی تىٌیه ثبص دیش
  وشدى فولیبتی خْت

.اػت گشفتِ هی لشاس اػتفبدُ هَسد ّب ثشًبهِ  
 ثشًبهِ اتفبق ثِ لشیت اوثش اػتشاتظیه سیضی ثشًبهِ ًؾشاص كشف 

:صیشا ثبؿذ، هی ًوَداسی تلَیشی ؿیَُ ثِ اخشایی ّبی سیضی  
.اػت ثیبى لبثل ووتشی فضبی دس ثیـتشی هَضَفبت -1   
.گشدد هی تفْین آػبًتش غبلجب ٍ ػشیـ ثؼیبس -2   
 خَاّذ آػبًتش سا ثشًبهِ دس ًؾش تدذیذ ٍ اسصیبثی وٌتشل، اخشا، -3 

.ًوَد  
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:رٍش ّای ترًاهِ ریسی تصَیری  
سٍؽ ًوَداس گبًت -1   
سٍؽ ّبی ؿجىِ ای -2   
)سٍؽ پشت  -1-2   PERT) 
. )ام.پی.سٍؽ ػی -2-2   CPM) 

 

PERT: Program Evaluation and 
Review Technique 

CPM: Critical Path Method 
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:رٍش ًوَدار گاًت  
  دس تلَیشی سٍؽ تشیي اػبػی ٍ ًخؼتیي گبًت ًوَداس سٍؽ 

 خْبًی خٌگ خالل دس سٍؽ ایي .ثبؿذ هی فولیبتی سیضی ثشًبهِ
 فٌَاى ثِ ًیض اوٌَى ّن ٍ گشدیذُ اثذاؿ گبًت .ال ٌّشی تَػظ اٍل

  .گیشد هی لشاس اػتفبدُ هَسد تلَیشی ّبی سٍؽ ثْتشیي اص یىی
 ٍ آهذُ ٍخَد ثِ ٍؽبیف اًدبم صهبًجٌذی ثشای اكَال سٍؽ ایي 

:اػت ثقذ دٍ داسای  
 حؼت ثش سا (ٍؽبیف حتی یب ٍ) فولیبت ؿشح فوَدی هحَس -1 

.دّذ هی ًوبیؾ سا (وبس اًدبم هشاحل) آًْب اًدبم تبخش ٍ تمذم  
.ثبؿذ هی صهبى دٌّذُ ًـبى ًیض افمی هحَس -2   
  :هثال
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:ٍیژگی ّای ًوَدار گاًت  
:ایي ًوَداس ًـبى هی دّذ وِ   
.چِ وبسّبیی ٍ یب فولیبتی ثبیذ اًدبم گیشد -1    
.ّش وبس ٍ یب فولیبت اص چٌذ ٍؽیفِ تـىیل ؿذُ اػت -2   
.چِ ٍؽبیفی ثبیذ ثغَس ّوضهبى دًجبل گشدد -3   
.دس داخل ّش فولیبت چِ ٍؽبیفی ثبیذ ثغَس ػشیبلی اًدبم ؿَد -4   
.صهبى ؿشٍؿ ٍ پبیبى ّش ٍؽیفِ دس چِ تبسیخی هی ثبؿذ -5   
.دػتیبثی ثِ ّذف ًْبیی دس چِ تبسیخی ثذػت هی آیذ -6   



*

:رٍش ایي ایرادات  
.ثبؿذ ًوی هـخق وبس ّش دس هختلف ٍؽبیف ثیي ساثغِ -1   
 فولیبت ٍ وبسّب ٍؽبیف ػبیش ثب سا وبس یه ٍؽبیف ثیي ساثغِ -2 

.ًوبیذ ًوی هـخق دیگش  
 هقیي لیىي ثبؿذ، هی هـخق ٍؽیفِ ّش پبیبى ٍ ؿشٍؿ تبسیخ -3 

 ٍؽیفِ ّش دس كذ دس چٌذ هب صهبى اص لحؾِ ّش دس وِ اػت ًـذُ
.داؿت خَاّین پیـشفت  

 ول صهبى اص لحؾِ ّش دس ایٌىِ تقییي ٍ فولیبت وشدى وٌتشل -4 
  .ثبؿذ هی دؿَاس ثبؿذ هی پیـشفت اص ای هشحلِ چِ دس فولیبت



*

:ای ضثکِ ّای رٍش  
  آهذ، فول ثِ گبًت ًوَداس سٍؽ ثِ ٍاسدُ ایشادات سفـ دس وِ ّبیی وَؿؾ 

  .آٍسد ثَخَد سا ای ؿجىِ سٍؽ ثِ سیضی ثشًبهِ
:ضثکِ تؼریف  

 یه اخشای ثشای الصم هشاحل توبهی ٍ ولی ٍضـ اص دلیك ٍ خبهـ تلَیشی ؿجىِ، 
.اػت یىذیگش ثب آى سٍاثظ ٍ ثشًبهِ  

.ًبهٌذ هی فقبلیت سا ؿجىِ دس وبس اص هشحلِ ّش لؼوت تشیي خضیی هقوَال   
:(                ) فؼالیت  

  فقبلیت یه سا ثشًبهِ یه یب عشح یه اًدبم اص هقیي ٍ هـخق لؼوت ّش 
.ثَد خَاّذ ثقذی فقبلیت هٌـبء خَد وِ ثَدُ سٍیذاد یه فقبلیت ّش ًتیدِ .ًبهٌذ هی  



*

)     (:رٍیذاد  
. سٍیذاد ًـبى دٌّذُ ؿشٍؿ ٍ پبیبى یه فقبلیت اػت  

.اػبع ؿجىِ سا سٍیذاد ٍ فقبلیت تـىیل هی دٌّذ  

:رٍش ٍ هراحل تٌظین ضثکِ  
تقشیف ّذف -1   

تْیِ فْشػتی هٌغمی اص فقبلیت ّب -2   

تقییي تمذم ٍ تبخش سٍیذادّب ٍ فقبلیت ّب -3   

ؿٌبخت دلیك سٍاثظ ثیي فقبلیت ّب -4   



*

:هسایای ػوذُ ترًاهِ ریسی ضثکِ ای  
 غیش خَاُ ٍ هؼتمین كَست ثِ خَاُ ّب فقبلیت توبهی ثیي سٍاثظ -1 

.وٌذ هی ثیبى سا هؼتمین  
 هی سفـ لبثل ٍ هـخق سا ثشًبهِ عَل دس احتوبلی هَاًـ ٍ هـىالت -2 

.وٌذ  
  چِ ٍ یىذیگش هَاصات ثِ ثبیذ ّبیی فقبلیت چِ وِ دّذ هی ًـبى -3 

.ؿَد اًدبم ػشی كَست ثِ ثبیذ ّبیی فقبلیت  
.دّذ هی ًـبى دلیك ثغَس سا ّب فقبلیت ثیي سٍاثظ -4   
 ثیبى دسن لبثل ٍ ػبدُ ثؼیبس سا هفلل ٍ پیچیذُ ثؼیبس ّبی ثشًبهِ -5 

.وشد خَاّذ  
 هی اػتفبدُ احتوبل ٍ آهبس اص فقبلیت ّش دلیك صهبى تقییي ثشای -6 

.وٌذ  
  .وٌذ هی ثیبى دلیك تمشیجب سا عشح یه وبهل اًدبم خْت الصم صهبى -7 



*

 وِ اػت سٍیذادی :خَؿـی سٍیذاد -6
.اػت فقبلیت چٌذ آغبصیي ًمغِ  

:ٍاػغِ سٍیذاد -7  
 ثبیذ سٍیذادّب:سٍیذادّب گزاسی ؿوبسُ -8
 وِ ؿًَذ گزاسی ؿوبسُ كَستی ثِ

 اص وَچىتش پبیِ سٍیذاد ؿوبسُ ّوَاسُ
 سٍیذاد ضوٌب .ثبؿذ پبیبًی سٍیذاد

  .ثبؿذ ًوی هدبص تىشاسی
:ووبًْب عَل -9  

:صهبى ٍاحذ -10  
 ٍخَد ؿجىِ دس :ؿجىِ دس حلمِ -11

  ّب ؿجىِ دس ًجبیذ ٍ ًجَدُ هدبص حلمِ
.گیشد ؿىل ای حلمِ  

:ضثکِ ترسین قَاػذ  
  :(پبیِ)ًیبص پیؾ فقبلیت -1

 ؿشٍؿ اص لجل :تبخش ٍ تمذم اكل -2
  ّبی فقبلیت ولیِ ثبیذ فقبلیت یه

.ثبؿذ ؿذُ تشػین هبلجل  
 ثبیذ فقبلیت ّش :ّب فقبلیت ًوبیؾ -3

 ؽبّش ؿجىِ سٍی ثش ثبس یه فمظ
.گشدد  

  داسای ثبیذ ؿجىِ :سٍیذاد ًوبیؾ -4
 سٍیذاد یه ٍ آغبصیي سٍیذاد یه

.ثبؿذ پبیبًی  
 وِ اػت سٍیذادی :پَؿـی سٍیذاد -5

.ثبؿذ فقبلیت چٌذ پبیبى ًمغِ  



*

:رٍش پرت  

 اًدبم دس تضبد ٍ ٍلفِ تبخیش، سػبًذى حذالل ثِ خْت سٍؿی “پشت” 
 هی اخشایی عشح یه هختلف ّبی لؼوت ػبختي ّوبٌّگ ٍ ثشًبهِ
 تش دلیك ّشچِ تقییي دًجبل ثِ هب سٍؽ ایي دس دیگش فجبست ثِ .ثبؿذ

 حذ تب صهبى ایي وشدى وَتبُ ٍ ًْبیی ّذف یه ثِ ًیل ثشای الزم زهاى
.ثبؿین هی هوىي  

 ٍ ترًاهِ اجرای هذت طَل ثش هجتٌی “پشت” تش دلیك فجبست ثِ پغ 
.داسد لشاس هذت ایي کردى کَتاُ ّای رٍش  



*

:رٍش ترآٍرد زهاى  
TE = (A+4M+B)/6 
A: صهبى حذالل 
M: صهبى هحتول    

B: صهبى حذاوثش    
:ًظارت، کٌترل ٍ ارزیاتی  
 :آیب ایٌىِ ٍ داسد، لشاس ػٌدی صهبى ثش پشت سٍؽ دس اسصیبثی اػبع 

 هی اًدبم ؿذُ، ثشآٍسد آى ثشای وِ صهبًی هغبثك ًؾش هَسد فقبلیت
  گیشد؟

:هثال  



*

.:ام.پی.سی رٍش  

:ایٌىِ اضبفِ ثب اػت “پشت” سٍؽ ّوبى تمشیجب “.ام .پی .ػی”   

 ّب ثشًبهِ صهبى تغَیل ٍ تمجل دس تٌْب سا ّب ّضیٌِ افضایؾ ٍ وبّؾ :اٍال 
.پشداصد هی ّضیٌِ هؼتمین هحبػجِ ثِ ثلىِ ًذاًؼتِ  

  ػبثمِ ثذٍى ّبی ثشًبهِ اخشای ثِ ًذست ثِ چَى :ثبًیب 
  ٍ داؿتِ ووتشی ثؼیبس هـىالت صهبى ثشآٍسد لحبػ اص پشداصد، هی

.وٌذ هی ثشًبهِ ّبی ّضیٌِ هحبػجِ كشف سا خَد وَؿؾ  

  



*

  هٌؾَس صهبى دٍ فقبلیت ّش اخشای ثشای “.ام .پی .ػی” دس 
:گشدد هی  

  اًدبم هقوَلی ّضیٌِ ثب فقبلیت آى عی وِ عجیقی صهبى -1 
.گشدد هی  

 .گیشد هی اًدبم ثیـتش ّضیٌِ ثب ٍ تش وَتبُ صهبى دس ّب فقبلیت اًدبم ثشای وِ فـشدُ صهبى -2 
  

 ُسیٌَ کوتریي کَ است ایي در “.ام.پی.سی” سؼی کلی بطْر 
 کرد اجرا هٌاسب زهاى کوتریي در آى با را برًاهَ بتْاى کَ را هٌاسبی

.آّرد بذست را  


