
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 مقدمه

 

مختلف، به عنوان  یهادر عرصه نینو یو تفکرها هاشهیعالوه بر خاستگاه اند یرسانها و مراکز اطالعامروزه کتابخانه

 تیهو ،یرسانها و مراکز اطالعدارند. کتابخانه یهم نقش قابل توجه یو پژوهش یامور آموزش ییبازوان توانمند اجرا

هستند. هر  یو پژوهش یآموزش یهاتیانعکاس سطح فعال یبرا ییتمام نما نهیآ گرید یانیو به ب زنندیسازمان را رقم م

 یبرا یشتریب یو امکانات رفاه یکیزیف یفضا یباشند، دارا داشته یشتریانطباق ب یجهان یها با استاندارهاچه کتابخانه

بتوانند خدمات خود  زانیم رباشند، و ه یکیو الکترون یمجموعه ارزشمند منابع چاپ کی یمطالعه و پژوهش باشند، دارا

خود خواهند  یبه جامعه سازمان یرساندر خدمت یشتریب قیروز همراه وهمگام سازند؛ توف یاطالعات یهایرا با فناور

 .باعث خواهد شد شتریسازمان مربوطه را ب یداشت و بدون شک موجبات تعال

همگام و همراستا با  ربطیذ یهاو بخش ی علوم پزشکی و بیمارستان هاهاهدر دانشگا یرسانو مراکز اطالع هاکتابخانه

حوزه  نیا یهابرنامه زیآمتیموفق یسازادهیو پ یآموزش یندهایفرا یبه ارتقا توانند،یم یو پژوهش یآموزش یهابرنامه

 دیجد یهاو کشف عرصه نینو یهاقیتحقموجبات انجام  ،یپژوهش یهاتیمحرکه فعال یرویکمک کنند و به عنوان ن

ها و مراکز در اداره کتابخانه یتیریو مد یاز اصول علم یریگمهم بدون بهره نیکنند. البته ا لیرا تسه یدانش بشر

است  کیبرنامه استراتژ نیها، تدوسازمان یتمام یبرا یتیریو مد یاز اصول علم یکینخواهد بود.  سریم یرساناطالع

 خود ادامه دهد. یرو به تعال اتیکه بر اساس آن سازمان مذکور بتواند به ح

 

 

 

 

 



 اهمیت و ضرورت برنامه ریزی استراتژیک

 

 برداشته شود، گام ها يي كه بايدايي از هدف ها، خط مشي ها، روش هاي انجام كار، دستورها، كارهاي ويژه، برنامه ها مجموعه 

 .هستند منابعي كه بايد به كار بسته شود، و ديگر عناصر الزم براي اجراي يك كنش شناخته شده و معلوم

وظيفه هاي مديريت يعني  برنامه ريزي مهم ترين بخش از وظايف مديريت مي باشد كه انجام گرفتن و اجراي آن بايد با توجه به بقيه

مديران اجازه مي دهد كه منابع را به منظور نيل  . به عبارت ديگر برنامه ريزي بهاستخدام، هدايت و كنترل صورت گيرد، سازماندهي

بسياري معتقدند كه برنامه ريزي از اولويت اول در وظايف مديران برخوردار است و نبود برنامه  . به اهداف، تلفيق و هماهنگ نمايند

 ي منجر مي شود و لذا براي به حداكثر رسانيدن نتايج يا منابع موجود بايد برنامه ريزي مقدم بر عملو عدم كار آي ريزي به ضايعات

 .باشد

، ساماندهي آينده دست داشتن بهترين اطالعات ممكن نسبت به برنامه ريزي فرايند مستمري است از تصميمات سيستماتيك با در

 .گرد بازخوردانتظارات از طريق فرا جش و مقايسه نتايج بدست آمده بامنظم كوشش هاي الزم براي انجام اين تصميمات و سن

منجر به كه  به طور كلي برنامه ريزي فرآيندي است كه مديران به وسيله آن اقدامات آينده را طوري پيش بيني و تعيين مي كنند

اساسي آن تقليل ميزان قبول  ده و هدف. برنامه ريزي همانند پلي زمان حال را به آينده مرتبط كرتحقق هدف هاي مطلوب گردد

موقعيت هاي سازماني است و در نهايت برنامه ريزي به  ابي بهاتخاذ تدابير هماهنگ براي دست ي خطر نسبت به اتفاقات احتمالي و

اجه شدن با ات و مورويي با تغييرزم براي روياهدف ها و اقدامات ال آن دسته از اقداماتي اطالق مي شود كه مشتمل بر پيش بيني

، تقليل ميزان قبول خطر نسبت به اتفاقات احتمالي و آينده است. هدف اصلي برنامه ريزي ، از طريق تنظيم عملياتعوامل نامطمئن

 . هماهنگ براي دست يابي به موفقيت هاي سازماني است اتخاذ تدابيري

شرايط محيطي، نيازهاي  است كه فرايندي است شامل مرور بر، برنامه ريزي استراتژيك اع برنامه ريزي ها در علم مديريتيكي از انو

نهايت تهيه  رسالت سازماني، اهداف، راهبرد و در ، با هدف تصميم گيري رويسازمان و ارباب رجوع، توانايي ها و نقاط ضعف سازمان

 . رنامه مبتني بر اطالعات كسب شدهب

 

 



  برنامه ریزی استراتژیک

 حصول نتايج مشخص يا چارچوبي است كه براي عملي ساختن تفكر استراتژيك و هدايت عمليات براي برنامه استراتژيك شامل بستر

 و برنامه ريزي شده، مي باشد

 سرشت و سمت ريزي استراتژيك تالشي است سازمان يافته و منظم براي اتخاذ تصميمات بنيادي و انجام اقدامات اساسي كه برنامه

 . ديگر نهادها را در چارچوب قانوني شكل ميدهدهاي يك سازمان با  گيري فعاليت

محيط بيرون و وسيله  برنامه ريزي استراتژيك يك نوع بينش يا فلسفه برنامه ريزي براي حل مسائل و مشكالت سازمان در ار تباط با

و مأموريت هاي  محور كلي فعاليت ها اي براي كسب موفقيت در آينده مي باشد و در واقع فرآيندي است كه ضمن آن اهداف و

 . ازمان نيز ضمن آن انجام مي گيردبراي نيل به اهداف س سازمان در دراز مدت تعيين مي شود و تشخيص اولويت ها و اقدامات اصلي

 

 مزایای برنامه ریزی استراتژیک
 

 ارائه تحليل علمي مناسب از محيط و مسائل و نيازها .1

 سازمانمشاركت افراد در تعيين اهداف و تحليل درون  .2

 توسعه همكاري بين واحدهاي مختلف سازمان .3

 ايجاد تناسب بين فعاليت هاي سازمان و محيط بيرون .4

 مشخص كردن جهت گيري هاي آينده و هدايت سازمان .5

 ارائه مبنايي براي تصميم گيري هاي آينده و هدايت سازمان .6

 . استراتژيك تفكر و استراتژيك كنترل ايجاد .7

 

 

 



 

استراتژیکبرنامه ریزی  مفاهیم و ادبیات مشترک  

 

 آينده از تصويري گردد،مي عنوان دورنما رو پيش برنامه در پس اين از كه دورنما يا انداز چشم :)Vision(دورنما یا انداز چشم

 ت. دورنما آرزويي روشن براي آينده، چالش برانگيز، معنيياف خواهيم دست آن به سازماني مقاصد و اهداف تحقق صورت در كه است

 نوشتن) است فايده و توجيه مقصود، شامل دورنما اجزاي. باشد مي ماندني ياد به و كوتاه و اميد و شوق مايه و ذينفعان براي دار

 . (سوئيت جاناتان. است ناديدني چيزهاي ديدن هنر دورنما

گردد، بيانيه اي است كه عنوان ميرسالت يا مأموريت كه از اين پس در برنامه پيش رو رسالت  :)Mission( رسالت یا مأموریت

 آن متمايز وجه و سازمان وجودي فلسفه كننده مشخص عبارتي به و كند مشروعيت ايجاد، ادامه حيات و بقاء سازمان را تعيين مي

 .باشد مي آن بر حاكم فلسفه و ها هداف، فعاليت و ارزشا شامل رسالت، اصلي اجزاء. باشد مي ها سازمان ساير از سازمان

هستند كه به رفتار سازمان جهت داده و توسعه و  يدهند و عوامل يش ها نحوه انجام رسالت را نشان مارز :)Values( ها ارزش

 .كنند يم تيها را هدا ياقدامات و خط مش هيكل ياجرا

 داخلي محيط تحليل با كه شود مي اطالق سازماني منابع و عملكرد وظايف، ها، به مجموعه مهارت :Strengths (S) نقاط قوت

 .رساندمي ياري اهداف به نيل در را سازمان و يابيممي دست آن به

 مي اطالق سازماني درون منابع و ساختار در موجود كمبودهاي و ها ضعف از اي به مجموعه :Weaknesses (W) نقاط ضعف

 كمبود انساني، نيروي به مربوط معضالت با رابطه در تواندمي و گردند اهداف سازمان به عنوان مانع محسوب مي تحقق در كه شود

 .مشكل ساز و دست و پاگير باشد اخليد هاي نامه آئين و مقررات منابع،

گيري شود و با شناسايي و بهرهبه مجموعه نقاط و امكانات بالقوه در بيرون از سازمان اطالق مي :Opportunities (O) ها فرصت

 گردد. با تحليل و ارزيابي محيط خارجي ميافزايش يافته و امكان تحقق اهدافش بيش از پيش فراهم مياز آنها توانمندي سازماني 

 .نمود گيري و منابع بالقوه خارج از سازمان را شناسايي و از آنها در جهت تحقق به اهداف سازمان بهره مكاناتا نقاط، مجموعه توان



شود كه به عنوان عوامل مزاحم عمل مداخله گر خارج از سازمان اطالق مي به مجموعه عوامل موثر و: Threats (T) تهدیدها

 .شودها و در نتيجه تحقق اهداف سازمان مينموده و مانع از اجراي برنامه

مدت در سازمان و تخصيص منابع مورد نياز و آماده نمودن  دراز هاي تعيين آماج و هدف :)Strategy( راهبرد یا استراتژی

 .كنند مي تعريف راهبرد يا استراتژي را آماج اين پذيري تحقق جهت مناسب فعاليتي هاي برنامه

 فرصت از گيري بهره سازمان، موجود هاي توانمندي از استفاده با كه گردد مي اطالق هاييبه راهبرد  :SO راهبرد – الف

 .حداكثر برساند به را ها

 خود هاي ضعف و كمبودها به ها فرصت از گيري بهره با سازمان كه گردد مي اطالق هاييبه راهبرد  :WO راهبرد – ب

 .نمايد مي غلبه

 و باشد مي تهديدها و ضعف نقاط االمكان حتي كاهش هدف با كه شود مي اطالق هاييبه راهبرد  :WT راهبرد – ج

 .شود مي شامل ها فرصت به تهديدها تبديل و ها غلبه بر ضعف براي را سازمان توانمندي

 .نمايد غلبه خود تهديدهاي بر موجود هاي توانمندي از استفاده با كه شود مي گفته هاييبه راهبرد  :ST راهبرد – د

باشند و تغييرپذيري كمي اهداف غايي و نهايي سازمان هستند كه در چارچوب رسالت سازمان مي ):Objectives( اهداف کالن

 .دهندفعاليت هاي سازمان را نشان مينسبت به ساير اهداف در طول زمان دارند و قلمرو 

اهدافي كه مبتني بر افق زماني برنامه هستند و برگرفته از مسائل راهبردي مورد  ):Strategic Objectives( اهداف راهبردی

 .باشند و اشاره به مسائل ساختاري و محيطي سازمان دارندطرح در قلمرو برنامه ريزي مي

)مشخص و  SMART خصوصيت 5هستند كه از اهداف راهبردي حاصل و از نظر ويژگي داراي اهدافي  ):Targets( مقاصد

و دست يافتني، مبتني بر نتيجه و مرتبط با هدف راهبردي و داراي محدوده زماني(  يبودن، قابل اندازه گيري، چالش ياختصاص

 .گردندبر سال مالي سازمان تدوين مي يباشند. اين اهداف معموال ساليانه و مبتنمي

روند شاخص هايي كه براي اندازه گيري فعاليت ها و نتايج حاصل از تحقق اهداف به كار ميشاخص های سنجش و پایش عملکرد: 

و  )Outcome (نتيجه ، )Efficiency(كارآيي،  )Output(، خروجي )Input(و معموال در پنج طبقه شاخص هاي ورودي

  .باشندمي )Quality (كيفيت



 بیانیه ماموریت و رسالت

 یدانشگاه در جهت ارتقا یو پژوهش یآموزش یهاتیفعال تیتقوبیمارستان پاستور بم،  کتابخانه یاصلو رسالت  تیمأمور

 لیتوسعه و تسه ه،یته قیاز طر ماران،یارائه شده به بدرمانی  یمراقبت ها تیفیباال بردن سطح ک ی وعلم تیوضع

 رانیو مد راپزشکانیشامل پزشکان، پرستاران، پ  متخصصین بیمارستان ازیمورد ن یبه منابع و اطالعات علم یدسترس

 می باشد. یاز منابع علم یو بهره بردار تیریو مد  مارستانیب

 چشم اندازبیانیه 

تالش می کند در راستای چشم انداز تعریف شده در برنامه راهبردی  پاستوربم مارستانیمرکز اطالع رسانی و کتابخانه ب

پردازی و توسعه فناوری حرکت در تولید علم، نظریه کالن منطقه هشتبرتر  یها یکی از دانشگاهقصد دارد دانشگاه که 

خود  نفعانیذ یتمام کاربران و یمناسب برا یبستر جادیبا ا امکانات و خدمات خود یدر نظر دارد با استانداردساز، کند

 یاطالعات یازهاین هیکل نیو تام ییدر شناسا یادر ارائه خدمات کتابخانه داریروند توسعه پا ریآنان، در مس تیو جلب رضا

در دانشگاه سالمت  تیریدر حوزه مد یرسانو به عنوان کتابخانه مرجع و قطب مراکز اطالع ردیکاربران خود، قرار گ

 دد.مطرح گرعلوم پزشکی بم 

 هابیانیه ارزش

 کند:های زیر را در ارائه خدمات خود با جدیت دنبال میارزش بیمارستان پاستور بم کتابخانه

 کتابخانه به کنندگانمراجعه کلیه تکریم و کاربران به خدمات ارائه در انسانی واالی هایارزش حفظ -

 کاربران به خدمت ارائه در کتابداری ایحرفه اخالق و آداب رعایت -

 جویی در وقت کاربران و در اختیار قرار دادن بهترین خدمات با توجه به امکانات و توانمندی کتابخانههصرف -

 مراجعه شان در خدمات ارائه منظور به کتابخانه کارکنان خالقیت و تخصص مهارت، ارتقای جهت در تالش -

 کنندگان



با سهولت با صرف کمترین زمان و هزینه برای د و همراه سودمن خدمات ارائه جهت در جانبه همه تالش -

 کنندگانمراجعه

 کنندگان مراجعه به بیشتر چه هر خدمت ارائه منظور به ارتباطی و اطالعاتی نوین هایفناوری بکارگیری -

 کتابخانه ماموریت به توجه با پژوهشی و آموزشی اهداف به نیل جهت در عملیاتی برنامه ارائه -

 اهداف بلند مدت

 یکاربران به منابع اطالعات یکتابخانه جهت دسترس یهاتیمستمر خدمات و فعال یارتقا 

 یادر ارائه خدمات کتابخانه یاطالعات نینو یها یفناور یریبکارگ 

 کاربران ازیمنابع و اطالعات مورد ن نیبه منظور تام یکتابخانه ا نیب یگسترش ارتباط و همکار 

 کتابخانه یبه منابع اطالعات یدسترس یبرا یافزاو نرم یافزاامکانات سخت جادیا 

 یالیجتید یهاو مجموعه یاطالعات یهاگاهیبه پا یتوسعه مستمر دسترس 

 یااز منابع کتابخانه یعیوس فیبه ط یدسترس یالزم برا یهارساختیز جادیا 

 یپزشک یرسانو اطالع یمتخصص و ماهر در حوزه کتابدار یانسان یروین شیافزا 

 سطح مهارت کارکنان کتابخانه یمستمر و ارتقا یبازآموز یهادوره جادیا 

 یهاکتابخانه یکتابخانه و منطبق نمودن آن با استانداردها یکیزیف یتالش در جهت بهبود و توسعه فضا 

 یدانشگاه

 اهداف کوتاه مدت

 د،یاسات یاطالعات ازین ییشناسا یبر مبنا بیمارستانموجود در  های مرتبط با تخصص یمنابع علم نیتام 

 و کارکنان  انیدانشجو

  تامین نیروی انسانی متخصص 

 برگزاری دوره ای آموزشی برای پرسنل کتابخانه 



 به منظور آگاه نمودن کاربران از منابع و خدمات  یکیو الکترون یتهیه راهنماها و بروشورها به صورت چاپ

 کتابخانه

 انجام کار در کتابخانه یندهایبهبود وضعیت فرآ 

 کاربران قیمطالعه و تحق یمناسب برا یفضا جادیو ا ازیامکانات مورد ن هیته 

 ها و روزآمد نمودن منابع موجود در کتابخانهکتاب یوجین دوره ا 

 و روزآمد نمودن منابع و اطالعات موجود در نرم افزار کتابخانه لیتکم 

 الزم به هر بخش یو اختصاص فضا گریکدیمختلف کتابخانه از  یهابخش کیتفک 

 برنامه پایش و ارزشیابي

موفقیت اجرای هر مداخله مشروط به وجود برنامه مدون پایش و ارزشیابی است بدون وجود نظارت و کنترل با پایش 

بسیار مهم نیز انجام شود. گردد، لذا هم زمان با انجام فعالیت ها بایستی این امر برنامه، پیشرفت و انحراف آن معلوم نمی

 :اما چگونگی اجرای برنامه

 

  الف: پایش

 پایش بایستی به صورت ماهانه یا حداقل فصلی و توسط مدیران و کارشناسان ستادی انجام شود.

 تواند فعالیت های داخل هر برنامه را چکابزار پایش و نظارت: این ابزار برگرفته از فعالیت ها و معیارهایی است که می

و کنترل نماید. ابزار عمدتاً به صورت فرم هایی است که فعالیت ها و شاخص های مربوطه در آن درج شده و به صورت 

گیرد. ناظر با مراجعه به مسئول اجرایی برنامه از چگونگی اجرای فعالیت پرسشنامه یا چک لیست در اختیار ناظر قرار می

 پرسش کردن و تیک زدن داخل فرم چک لیست وضعیت اجرای برنامه ها به صورت پرسش و پاسخ )مصاحبه( و یا صرفاً 

کند. پس از اتمام کار جمع بندی نتایج و تحلیل کارشناسی خود را به صورت گزارش به مدیر ستادی ارائه را پایش می

اعالم خواهد  کند. مدیریت مربوطه پس از بررسی گزارش و اعمال نظرات اصالحی خود بازخورد آن را به مدیر اجراییمی



نمود. در بازخورد به وضعیت اجرای برنامه از نظر پیشرفت، عدم پیشرفت و یا احیاناً انحراف در برنامه اشاره خواهد شد. 

 توانند به صورت موردی، فصلی یا سالیانه باشند. گزارشات می

 ب: ارزشیابی

 یشاخص ها ،ییکارآ یبرنامه )شاخص ها نیبر اساس عناو یعملکرد یانواع شاخص ها نیاثربخش مستلزم تدو یابیارز

شاخص  یریاندازه گ یتوال یستیبا نیباشد و همچن ی( متیفیو ک یاثربخش یشاخص ها امد،یپ یشاخص ها ،یخروج

هر شش ماه، سالیانه یا در پایان هر برنامه انجام  صورتگردد. محور ارزیابی معموالً به  نییتع یابیها بر اساس دوره ارز

شود و نتایج ارزیابی عمدتاً جهت تصمیم گیری گیرد. ارزیابی قاعدتاً توسط سیاست گذار و در سطح ستادی انجام میمی

 .گیردو برنامه ریزی کالن مورد استفاده قرار می


