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 نظارت  ، ارزیابی، بررسی

  

  منحیث یک وسیله جامع جهت کیفیت و بهبود کارها و فعالیت ها

 

   Monitoring     بررسی   یا

  

مانیتورینگ یا بررسی عبارت است از مراقبت دوامدار و سیستماتیک فعالیت یک پروژه در فواصل معینه      •

 .  زمانی 

که در آن حالتی موجوده ارزیابی شده ، نکات قوی و ضعیف فعالیت   مانیتورینگ عبارت ازجریان  است     •

  تشخیص میشود و برای بهتر شدن آن سفارشات و تجویزها عرضه میگردد.

بررسی عبارت از جمع آوری دورانی  و تحلیل شاخص های تعین شده است که اداره کننده گان را قادر میسازد      •

ای کلیدی مطابق پالن اجرا میشود وتاثیر متوقع را باالی نفوس مورد هدف ) تا تعین نمایند که آیا فعالیت ه

 مستفدین( دارد یا خیر؟

بررسی عبارت از پروسه جمع آوری و تحلیل معلومات است و استفاده از آن معلومات برای بهبود و اصالح      •

   کار ما و هم به کار اداره کمک میکند

  چرا بررسی ؟
رسی پروگرام ها معلومات فراهم میکند که اجرای کار مبنی بر قضاوت باشد و آنها بتوانند تغیرات بخاطریکه بر    •

  الزمی را در فعالیت های روزمره ایشان وارد نمایند.

معلومات بررسی ممکن بنیاد و پایه اساسی برای قضاوت تاثیر پروگرام باشد . بنا بر این ارزیابی های بررسی     •

 فید برای ادامه تصامیم ، توسعه یافتن یا محدود ساختن پروگرام جاری شده میتواند.اکثرآ وسیله م

 

 اصول و اساسات بررسی

  

 بررسی باید به جهت تصمیم و یک نمونه سیستماتیک و جز الزم و مکمل پروسه پروژه باشد.     •

 کمترین مصرف باید در بررسی رعایت شود.     •

 تکراری سروی در آغاز یعنی قبل از آغاز پروژه طرح شود.بررسی مانند یک پروسه      •

این سیستم باید مستلزم مشورت نزدیک با نیروهای اجرا کننده باشد تا یقینی سازد که معلومات الزمه آنها بقدر      •

 کافی مورد توجه قرار گرفته است.

  بشکل محرمانه. راه ها وسایل تضمین نمودن مستفدین نیز باید امتحان شوند البته     •

 

 انواع بررسی یا مانیتورینگ
  

 معموال از دو نوع بررسی جهت بررسی کردن یک پروژه استفاده میشود:    •

 . بررسی پروسه1    •

 . بررسی تاثیر2    •

  

 بررسی پروسه

Process Monitoring 

  

منابع ، پیشرفت فعالیت ها و طریقه انجام  بررسی هر پروژه یا پروگرام باید شامل معلومات در باره استفاده از      •

 دادن آنها باشد.

 بررسی پروسه به منظورمقاصد ذیل استعمال میشود:      •

  تکرارپالن گذاری کار به اساس یک قاعده یعنی مرتب و منظم -      •

 تشخیص نمودن اینکه آیا فعالیت ها مطابق پالن انجام یافته اند یا خیر؟ -      •
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 شناسایی و معامله کردن با مشکالت ، وقتیکه آنها واقع میشوند. -      •

 اعمار نیروها و گرفتن مفاد یا استفاده ازفرصت هاییکه رخ میدهد. -      •

تشخیص نمودن اینکه آیا شیوه کارو اداره بهترین طریقه برای بدست آوردن انکشاف مقاصدکار است یا  -      •

 خیر؟

  نفوس مورد هدف) مستفدین( و محیط خارجی که به کار ارتباط دارد تغیر میکند.بررسی نظر به  -      •

 

 بررسی تاثیر

Impact Monitoring: 
  

بررسی تاثیر همچنان معلومات را باید راجع به پیشرفت و برای بدست آوردن مقاصد و تاثیر آن باالی       •

 وع بررسی را بررسی تاثیر میگویند.پروگرام که به مقاصد ارتباط دارد تهیه می نماید. این ن

 بررسی تاثیر برای مقاصد ذیل اجرا میگردد:      •

 کار میتواند بر اساس تداوم به هدف ارتباط داده شود تا که یک اندازه و پیمایش از پیشرفت تعین شود. -      •

 واند.کارمتقابال با تغیر حاالت و شرایط، بدون دادن تغیرات و اصالحات میت -      •

 ضرورت به تغیر مقاصد تشخیص شده میتواند. -      •

 ضرورت برای معلومات بیشتر یا تحقیق تشخیص شده میتواند. -      •

  

 اجزای ضروری و اصلی سیستم بررسی عبارت اند از:
  

 .انتخاب شاخص ها برای هر فعالیت1     •

 . جمع آوری اطالعات برای شاخص های مربوطه2     •

 . تحلیل اطالعات3     •

 . ارائیه معلومات به طریقه مناسب و درست4     •

 . استفاده این معلومات برای بهبود کار5     •

 

مدیران پروگرام ، کارمندان و افرادیکه شامل تصمیم  مقصد از بررسی عبارت از تهیه معلومات کافی برای    •

 گیری درست و به موقع مناسب اند میباشد.

پروسه است که هر کس میتواندتوسط آن نکات قوی و ضعیف کار خودرا تشخیص و دستورات بررسی     •

 پروگرام را جبران و تالفی کند.

 

 

 شاخص های بررسی 
  

 . شاخص های منابع:1   

  Input Indicators 

 غیره.شاخص های منابع عبارت از منابع اند: مالی ، انسان، لوازم و تجهیزات ، اجناس و اشیا و        

 . شاخص های پروسه:2    

    Process Indicators 

شاخص های پروسه به تمام شاخص های اندازه گیری نشان میدهد که چطور یک پروژه تطبیق میشود. به سیستم      

اداره ، نگهداری دفتر و مدارک کتبی ، تریننگ، بررسی ، نظارت ، لوژستیک و فعالیت های مالی و غیره نسبت 

 شود.داده می
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 . شاخص های محصول:3   

    Output Indicators 

  شاخص های محصول عبارت اند از اندازه گیری ها و سنجش های خاصی اند که تعین میکنند که چطور یک       

 پروژه بر مقاصدش موفق شده است.     

  

 مراحل مانیتورینگ یک فعالیت 
  

 . تعین هدف1      •

 . تصمیم گیری 2     •

 . پالن نمودن 3     •

 . بررسی پالن قبل از تطبیق  4     •

 . گرفتن منظوری پالن از مقام ذیصالح 5     •

 . جمع آوری معلومات 6     •

 . تحلیل معلومات جمع آوری شده 7     •

 . راپوردهی به مراجع با صالحیت8     •

 . استفاده از حقایق و شواهد بدست آمده 9     •

 تغیر پالن به منظور اصالح. 11     •

  

 آماده ساختن راپور بررسی

  

 مقدمه -      •

 مقصد   -      •

 میتودولوژی ) اندازه نمونه( -      •

 ساحه تحت پوشش -      •

 اصل متن یا موضوع -      •

 نتیجه گیری -      •

  

 Evaluationارزیابی یا    

    

 یک پروژه ، پروگرام و یا یک کاراست.ارزیابی عبارت از تشخیص تاثیر باالی •

 یا به عبارت دیگر مقاصد تعین شده  به چه اندازه بدست آمده  است. •

ارزیابی منحیث تحلیل و تجریه ناظر به گذشته برای مشخص ساختن مقاصد تعین شده یک پروژه یا پروگرام      •

 . برای تعین چطور و چرا بدست آمده و یا نیامده تعریف شده است

 

 فرق های عمده میان بررسی و ارزیابی در اوراق ذیل توضیح گردیده است
 

  

  Evaluation  ارزیابی 

 

  

  در یک مدت معین زمانی یک پروگرام یا پروژه صورت میگیرد.)آغاز، وسط و ختم (      •

  برای طرح پالن های کاری آینده و داشتن درس های آموزشی کمک میکند      •

  بی توسط شخص بیرونی یا تیم و یا هردواجرامیگرددارزیا      •
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  در ساختن پالیسی و طرح مجدد پروگرام کمک میکند      •

  معامله با هر دو نوع اطالعات ابتدایی و ثانوی      •

  هر دو نوع معلومات کمی و کیفی      •

  پروسه طویل      •

  اساسآ برای منیجران بلند رتبه      •

 ها: انکشاف پروگرام ها ساختن پالیسی و معلومات جدید شاخص      •

  

 بررسی

  

 Monitoring  
  

  پروسه متداوم آموزشی است      •

  حد و حدود برای طرح دوباره موجود میباشد      •

  توسط کارمندان داخلی موسسه مربوطه صورت میگیرد      •

  مقایسه با ستندردها ) معیارات (      •

  جلوگیری و مقابله کردن با انحراف کمک میکند در      •

  معامله بیشتر با اطالعات ابتدایی      •

  بیشتر کیفی      •

  پروسه سریع تر یا زودتر      •

  شریک ساختن نتیجه به سطح منیجران پائین رتبه و همچنان بلند رتبه      •

  شاخص ها: بر اساس ضرورت      •

 

  از پروژه صورت گرفته میتواندارزیابی در سه مرحله 

  

 . ارزیابی قبل از پروژه1
 

این ارزیابی غالبأ قبل از پروژه صورت میگیردتا که ضروریات انکشاف و آخرین گروپ مورد هدف ) مستفدین ( •

 و یا یک ساحه شود.

محصوالت  تحلیل از منفعت خرچ کردن نیز باید در این مرحله اجرا شود. یک تشخیص درست و مناسب از   •

 .مورد نیاز همچنان باید در این مرحله انجام داده شود. این ارزیابی منحیث ارزیابی قبلی نیز شناخته شده است

 

 

 . ارزیابی وسطی2
  

 مقصد از این ارزیابی در دو بخش است:    •

•    I- ی آن.یک توافق وانعطاف پذیری برای تغیرات در محیط داخلی پروژه و یا انکشاف اهداف عموم 

•    II- .برای کشف و پیدا نمودن نواقص و کمبودی های پروژه و طرح فوری برای مراحل مداخالت 

 

 .ارزیابی تاثیر3 
  

 اهداف این ارزیابی عبارت از بدست آوردن معلومات در باره ای :    •

•    - I   .موثریت پروژه بخاطر رسیدن به مقصدتعین شده 

•     - II روگرام برای تغیرات سمت و ثبات خودی.نتیجه گیری از پ 
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 مراحل ضروری برای ارزیابی
  

 ). مقاصد واضح و قابل پیمایش ) اندازه 1    •

 . شاخص های کلیدی که میتوانند نشان دهند چقدر پیشرفت بخاطر رسیدن به مقاصد صورت گرفته است.2    •

آیا کدام نوع تغیر منحیث یک نتیجه از کار استفاده شده  . معلومات راجع به شاخص ها که میتوانند ببینند که3    •

است یا خیر؟ البته این در صورت امکان پذیر است که معلومات جمع شده در آغاز سروی  اساسأ یا در وقت 

 .سیستم بررسی درست صورت گرفته باشد

•      

  پروسه ارزیابی
  

 انتخاب شاخص ها     •

 تعین کردن مقاصد     •

 تخاب میتودولوژیان     •

 معرفی پروپوزل     •

 طرح سوالنامه     •

 جمع آوری اطالعات     •

 معرفی دریافت ها     •

 نوشتن راپور نهایی     •

 

  

 آماده گی برای راپور ارزیابی
  

 . خالصه اجرائیوی  1     •

 . پس منظر مطالعه کردن2      •

 . اسلوب یا روش )میتود (3      •

 تعریف علمیات           •

 مطالعه نفوس و ساحه           •

 مطالعه نمونه ) نمونه گیری(           •

 جمع آوری اطالعات           •

 . دریافت ها4      •

 . نتیجه گیری5     •

 

 سیستم معلوماتی اداره

 

Management Information System MIS) :(  ه اطالعات از سیستم معلوماتی اداره عبارت از سیستم است ک

منابع داخلی و خارجی را به معلومات تبدیل میکند و همچنان تفهیم نمودن همین معلومات را به شیوه مناسب آن به 

تمام سطوح مدیران در تمام مسئولیت های آنها، تا آنها را جهت تصمیم گیری موثر و بر وقت  توانمند سازند برای 

  الیت های که مسئولیت ایشان میباشدپالن گذاری ، رهنمایی و اداره نمودن فع

 

معلومات اداره عبارت از یک سلسله پروسه ها و فعالیت های اند که در حاصل نمودن اطالعات نا مکمل ،     •

 پروسس نمودن و تبدیل نمودن آن به معلومات قابل استفاده و منتشر، استفاده میگردد.
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  فرق میان بررسی و سیستم معلوماتی اداره

  

  Monitoring     رسیبر
  

  توسط کارمندان خارجی آماده میگردد    •

  اطالعات توسط کارمندان خارج از پروگرام جمع آوری میگردد    •

  بر اساس نمونه گیری است    •

  اطالعات اکثرآ کیفی میباشد    •

  دوره یی میباشد    •

  اکثرأ با اطالعات ابتدایی درگیرمیباشد    •

  قابل اطمنان) معتبر ( میباشد بیشتر    •

 

  

 (MIS)    سیستم معلوماتی اداره
  

  

  توسط کارمندان داخلی آماده میگردد    •

  اطالعات توسط کارمندان داخلی تهیه و جمع آوری میگردد    •

  بصورت جامع ) جهانی (    •

  اطالعات اکثرأ مقداری میباشد    •

  شکل معمول میباشد    •

  أ با اطالعات ثانوی درگیرمیباشداکثر    •

 کمتر قابل اطمنان) معتبر ( میباشد    •

  

 مقایسه نمودن بررسی و نظارت 
  

  

 Monitoring  بررسی
  

  تاکید بر کارمیکنند    •

  تا انحراف را دریافت نمایند    •

  نظر یا پشنهاد خود را ارائه نمیکند    •

  ستنظر به اداره ، کارمند خارجی ا    •

  طریقه علمی و سیستماتیک است    •

  یک بررسی کننده نظارت کننده نیست    •

 تنها انحرافات پروگرام را تبارز میدهد    •

  

  Supervision  نظارت
  تاکید بر کارمند میکنند    •

  دریافت علت های انحراف و دریافت راه حل آن    •

  نظر یا پشنهاد خود را ارائه میکند    •

  نظر به اداره ، کارمند داخلی است    •

  غیر سیستماتیک است    •

  یک نظارت کننده ، بررسی کننده نیز است    •
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  به زیر دستان جهت بلند بردن ظرفیت کاری ایشان همکاری مینماید    •

 

گرام، اداره نظارت جهت تکمیل نمودن وظیفه الزمی است و نظارت هماهنگ کننده وارتباط دهنده موثر میان پرو•

 و کارمندان آن میباشد.

این یک فعالیت اداری است جهت نفوذ نمودن در زیر دستان  تا آنها از این طریق بیشتر بطور مثبت تشویق     •

 . گردیده و سعی بیشتر را بخرچ دهند جهت حصول مقاصد تعین شده

  

 جمع آوری معلومات

Information Collection of  
  

) تصمیم   اهد ، حقایق ، ارقام و احصائیه های میباشد که به منظور رسیدن به یک هدف معینجمع کردن شو    •

گیری (، قبل از انجام یک فعالیت )پالن (، در جریان آن ) مانیتورینگ ( و یا بعد از اکمال آن  ) ارزیابی ( 

  صورت میگیرد

  

 

 میتودهای عمده جمع آوری معلومات
  

 داتگوش داد ن و مشاه -    •

 مالقاتهای انفرادی یا گروپی -    •

 اندازه گیری ، دیدن یا جمع بندی نتائج -    •

 استفاده از سوالنامه ها -    •

 مطالعه راپورها و سایر اسناد مربوط به فعالیت مورد نظر -    •

 دیدن پالن و چگونگی اجرای کار -    •

  

 :رفته شودنکاتی که در وقت جمع آوری معلومات باید در نظر گ
  

 هدف آن روشن و واضح شود. -1      •

 میتودهای مورد استفاده مشخص گردد. -2      •

 ساحه مورد نظر ، اسناد ، اشخاص و سایر منابع را باید مشخص کرد. – 3      •

 عملیه جمع آوری معلومات را بصورت دقیق پالن کنید. – 4      •

ید که به هدف تان ارتباط داشته باشد. الزم نیست که انبوهی از معلومات معلوماتی را جمع آوری نمائ – 5      •

 متنوع انباشته شود.

 معلومات جمع آوری شده را به منبع دومی و در صورت امکان با منبع سومی  چک نمائید. – 6      •

 با افراد و اشخاصیکه از آنها معلومات میگیرید موادبانه صحبت کنید. – 7      •

در صورتیکه معلومات جمع آوری شده به منابع مختلف ارتباط داشته باشد و با هم متفاوت یا متنافص  – 8      •

 باشد آنها را با منابع دیگر چک نمائید.

 معلومات جمع آوری شده را تحلیل و طبقه بندی نمائید. – 9      •

 .ه تثبیت نمائیعلومات جمع آوری شدنقاط قوی و ضعیف کار را ا ز روی م – 11      •

 

 

 

  

 

  اهمیت جمع آوری معلومات
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 معلومات جمع آوری شده نشان میدهد که :      •

 آیا کار مطابق پالن به پیش میرود یا خیر؟ -      •

 این فعالیت برای مستفدین ارزش دارد یا نه؟ -      •

 از منابع بصورت درست استفاده میشود یا خیر؟ -      •

 ن درست است یا نه و آیا به تغیر در پالن ضرورت است یا خیر؟آیا پال -      •

 نکات قوی و ضعیف کار را روشن می سازد. -      •

 آیا پروژه به هدف رسیده یا نه ؟ -      •

 کار دوام یابد؟ متوقف شود ؟ و یا تکرار شود؟ -      •

 وشن می سازد.طرز تفکر، برداشت و عکس العمل مردم را در مورد پروژه ر -      •

 عوامل و دالیل عقب مانی کار را مشخص می سازد) منابع انسانی ، پولی و تخنیکی( -       •

 آیا افهام و تفهیم درست ، همکاری و اعتماد متقابل وجود دارد یا خیر؟ -      •

 

  اهمیت و فواید نظارت
 

 به عمل می آورد. نظارت از اشتباهات درکار میکاهد و از تکرارشان جلوگیری -      •

 جلو استعمال نا مناسب منابع ووسایل را می گیرد. -      •

 جلو مشغولیت های بیهوده کارمندان را می گیرد. -      •

 نظارت سبب میشود تا عامل اصلی هریک از کمی و کاستی در کار تشخیص شود. -      •

 نتایج متوقعه از آن بدست آید. نظارت سبب میشود تاکار ها مطابق پالن اجرا شود و -      •

نظارت این ترس را در کارمندان ایجادمی نمایدکه در صورت بیکاری یا اجرای نا مناسب کار مورد  -      •

 بازپرس قرارمی گیرد.

 نظارت کارمندان را پابند بارمی آورد و از وقت گذرانی و غیابت شان جلوگیری می شود. -      •

 ن را مصروف بکار نگهمیدارد در نتیجه مهارت  و تجارب کاری ایشان غنی تر میشود.نظارت کارمندا -      •

 مادراندر را در بین کارمندان از بین می برد. –نظارت سلوک مادر  -      •

 

 نظارت هدف کارپروژه را واضح ساخته درجه رسیدن به آنرا تثبیت می نماید. -      •

 یف و مسئولیت شان باخبر نگهمیدارد.نظارت کارمندان را از وظا -      •

 نظارت سبب میشود که نظارتچی با کارمندان خود در تماس باشد. -      •

 بنأ از مشکالت ایشان آگاه میشود و عندالموقع  راه حل مناسبی را برای شان سراغ می نماید. -•

میکند که در آن هر کس احساس مصئونیت با کارمندان روابط دوستانه قایم می کند، فضای کاررا چنان عیار        •

 و تامین حیثیت کند.

 کارمندان خویش را حمایه نموده ،از خطرات و زیان ها آنهارا محفوظ نگهمیدارد. -      •

این را در نظر میگیرد که بلند بردن موثریت ، مولدیت کار در رضایت متقابل اداره و کارمندان نهفته است.  -      •

 کارمندان می کوشد.بنأ در رضایت 

در استخدام کارمندان معلومات ، مهارت ها و تجارب اشخاص را در نظر میگیرد نه عالیق و مناسبات  -      •

 شخصی را.

 تا حد امکان کارمندانش را خوب می شناسد. -      •

  مشکالت فزیکی ، شخصی ، اجتماعی و روحی کارمندان را در نظر میگیرد -      •
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 ت و راپورهای نظارتچک لس

 

Supervision check lists and reports: 
 

جمع آوری اطالعات در جریان مالقات یانشست نظارت چانس را فراهم میسازد تا در باره معلومات جمع آوری     •

شده به شکل که جمع آوری گردیده است مباحثه صورت گیرد. واین برای هر دو جانب نظارت کننده و نظارت 

 ان بسیار مفید بوده میتواند.شده گ

از یک چیک لست و فارمت ها جهت یقینی ساختن اینکه معلومات ها راجع به شاخص های کلیدی جمع آوری     •

 شده است یا خیر؟ استفاده میگردد.

  

 تحلیل اطالعات با استفاده از میتودهای کمی و کیفی

  

 تحلیل کمی یا مقداری
  

 . مقداری بخاطر جمع آوری اطالعات استفاده میشود که به شکل عددی قابل تحلیل باشد میتود های تحقیق کمی یا    •

 

 رقمی یا احصایوی ،تحلیل عددی
 

  تحلیل عددی یا احصایوی در جای که اطالعات به شکل عددی جمع آوری گردیده باشد، ضروری میباشد   •

) مثال   ا ، شاید ضروری باشد تا اوسطریکاردهبرای ارقام اطالعات بطورمثال از سروی ها یا شمار زیاد از •

سرعت ،   ،تعداد اوسط اطفال در فامیل(، تناسب  ) مثال بخش یا قسمت از نفوس که دچار سؤتغذی اند( ، دفعات 

 ، مغایرت و غیره در یافت گردد.تغیرات، تفاوت های احصایوی

ع آوری گردیده است و برای چه؟ تغیرات و فرق یک مشکل دیگر اینکه دیده شود که این اطالعات چه وقت جم     •

 در توضیح ممکن پنهان باشد.

  

 گراف ها و دیاگرام ها

  

جهت وانمود ساختن اینکه نتایج بدست آمده چقدر با کار مرتبط است ، استفاده میگرددو همچنان بخاطر نشان     •

نند جهت تحلیل اطالعات رقمی به شکل که دادن هر یک از خصوصیت جدید پدیدار شده  را و همچنان اینها میتوا

  جمع آوری گردیده اند، استفاده گردند.وهم جهت تحلیل تغیرات کیفی استفاده شده میتواند.

 

 تحلیل کیفی

  

میتود های تحلیل کیفی ، جهت انجام دادن تحلیل عمیق دیزاین گردیده است در یک نفوس خورد/ کوچک ،  و     •

است به طریقه خوب و بهتر و خصوصأ مفید اند در تشخیص ، بررسی و ارزیابی  اطالعات جمع آوری گردیده

 کار که تغیرات سیاسی و اجتماعی دخیل اند

  

 مالقات ها 

  

مالقات ها برای تحلیل های مقداری  و کیفی بسیار مهم است . این ها ممکن شامل مالقات های گروپی ، مالقات     •

 قات میان سازمان های همکار و دونر باشدهای نظارتی و یا کارمندان ، مال

  

  چهار چوب پروژه
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در مرحله ارزیابی از چهارچوب پروژه استفاده میشود جهت ساختن پروژه بر اساس هدف ، مقاصد ، دست     •

  آوردها و منابع از این میتود برای تحلیل معلومات در باره پیشرفت میتوان استفاده کرد

  

 ه برای تطبیق پروگرام پالنگذاری: یک وسیل

  

پالنگذاری منحیث یک پروسه آماده گی برای تغیر و کامیاب شدن بر نامالیمات یا مشکالت با فورمولبندی برای     •

طرح اقدامات کاری آینده تعریف شده است. زیرا پالن گذاری  به مثابه یک پل ارتباطی میان حال و آینده  برای 

  راهم میسازدتمام وظایف اداره زمینه را ف

 

پالنگذاری ایجاب تصمیم گیری را می نماید که از میان بدیل های) طریقه ها یا راهای ممکنه ( بهترین آنرا     •

 برای طرح اقدامات کاری آینده انتخاب میکند.

 چرا پالن میسازیم ؟    •

یقینی  پالنگذاری ضروری  بخاطر استفاده از منابع محدود و مورد هدف قرار دادن محیط نا مساعد غیر     •

  پنداشته میشود

  

 مقاصد در پالنگذاری

  

مقصد عبارت از یک تعهدویژه است برای بدست آوردن نتیجه قابل اندازه یا قابل پیمایش با در نظر داشت وقت     •

 و معیاد معینه .

شته باشند ، از ارزشهای خود برای منیجران فعلی و آینده بسیار مهم است توانمندی نوشتن مقاصد خوب را دا    •

  آگاه باشند ، و بدانند که چطور مقاصد مانند زنجیر از آغاز تا ختم ترکیب شده اند

  

 ( تحریر شده باشد که در آن : SMARTیک مقصد باید در روشنی کلمه ) 

 

 Specific      •مشخص      •

 Measurable      •قابل اندازه گیری      •

  Achievable      •یا دسترسیقابل حصول       •

 Realistic      •واقعی      •

  Time bound      •وابسته به وقت و زمان      •

  

 چهار خصوصیات اساسی برای یک پالنگذاری

  

 . باید که در بردارنده آینده قابل توقع باشد1    •

 . باید که در بردارنده فعالیت ها باشد2    •

 دن فعالیت ها باید یک فرد، دیپارتمنت یا سازمان باید موجود باشد. . جهت انجام دا3    •

  . باید یک مدت زمانی مشخص موجود باشد4    •

  

 مراحل و انواع پالنگذاری 

  

 مراحل یک پالن بواسطه کارمندان ارشد ، متوسط و پایین یک اداره ساخته میشود.•

 ژیک دخیل میباشند.کارمندان بلند پایه اداره در پالنگذاری ستراتی •

 کارمندان متوسط اداره وظیفه پالن دوره متوسط را بعهده دارند . •

  کارمندان پایینی اداره پالن عملیاتی را انجام میدهند    •
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 پالنگذاری ستراتیژیک

  

د ، در عبارت ار پروسه شناسایی است  که چطور اهداف طویل المدت سازمان با منابع محدود که توقع آن میرو    •

  دسترس قرار گیرد

  

 پالنگذاری متوسط المدت

  

  عبارت ار پروسه شناسایی سهمگیری واحد های فرعی  است که با منابع دست داشته میتوانند انجام دهند    •

  

 پالنگذاری عملیاتی

  

ین آن تکمیل عبارت از پروسه شناسایی اینکه چطور فعالیت مشخص میتواند با منابع دست داشته در مدت مع   •

  گردد

  

 پالنگذاری احتمالی 

  

 عبارت ار یک پالن متبادل است که میتوان در صورت وقوع یک حادثه غیر مترقبه آن را در عمل  پیاده کرد   •

  

  ساختن پالن احتمالی

  

،  صرف نظر از ینکه یک پالن تا چه حدی دقیق و اساسی ساخته میشود، حاالت بسیار ناگوار چون اعتصابات•

 تحریم ها یا حوادث تخریب کننده طبیعی ممکن در جریان یک پالن واقع و آنرا منسوخ یا مولغا نماید.

 پالن های احتمالی یک نوع بیمه است در مقابل پالن های متروکه و از کار افتاده. •

  ددیک پالن احتمالی یک پالن متبادل است که در صورت وقوع همچو حاالت در عمل پیاده میگر    •

  

 مراحل در پالنگذاری

  

 . آگاهی از چانسها و فرصت ها: 1    •

 مارکیت -       •

 رقابت -      •

 مشتریان چه میخواهند -      •

 نقاط قوی خودرا -     •

 نقاط ضعیف خودرا -     •

 

 . تعین نمودن اهداف و مقاصد:2    •

 م و چه وقت؟ کجا میخواهیم باشیم ، چه را میخواهیم انجام دهی    •

 

 . در نظر داشتن اساس پالنگذاری: 3    •

 در کدام محیط خارجی یا داخلی پالن ما فعالیت خواهد داشت.    •
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 . تشخیص کردن راه های متبادل: 4    •

  کدام راه های متبادل بیشتر تضمین کننده وجود دارد که ما را به رسیدن به اهداف یاری خواهد کرد    •

 

 . مقایسه نمودن راه های متبادل:5    •

کدام راه متبادل به ما بهتر چانس را فراهم خواهد ساخت تا ما به رسیدن به اهداف خود به کمترین مصارف     •

  واعظمی ترین مفادنایل گردیم

 

 . انتخاب راه متبادل:6    •

  انتخاب فعالیت های را که ما میخواهیم انجام دهیم    •

 

 بندی نمودن پالنهای حمایوی: . فورمول7    •

 خریداری ابزار -      •

 خریداری موادخام -      •

 استخدام و تربیه کارمندان -      •

 انکشاف یک تولید جدید -      •

 . تعین بودیجه و انکشاف آن8    •

 

 

 فیدبک یا بازخورد) بازدهی(

 

Feedback : 
 

راک کننده نشان میدهدکه سلوک آنها بر دیگران چه تاثیر گذاشته فیدبک عبارت از آن عملیه است که به اشت     •

 است.

همچنان برای مربی نکات قوی و ضعیف کارش را نشان داده ، فرصت میدهد تا نکات قوی را قویتر و ضعیف      •

 را اصالح نماید.

در سلوک خود ایجاد ،  به عبارت دیگر : فیدبک عبارت از عملیه است که به فرد فرصت میدهدتا تغیر مطلوب را•

 ضعف هایش را اصالح و نکات قوی اشرا قویترو بهتر سازد 

فیدبک عملیه ای است که در آن یک فرد به این نکته پی می برد که سلوک او بر دیگران چه تاثیری نموده      •

  است

  

 گرفتن فیدبک
  

 سلوک خود بر دیگران است.گرفتن فیدبک بهترین راه بدست آوردن معلومات در باره تاثیر      •

احیانأ اگر به محتوای فیدبک داده شده موافق نباشید، باز هم آنرا به دقت گوش دهید ، زیرا حد اقل درک می      •

کنید که فیدبک دهنده سلوک شما را چگونه درک نموده است. بدین طریق سلوک خودرا از نظر دیگران می بینید 

 ت الزم بیاورید. و فرصت می یابید تا در آن تغیرا

مردم بر مبنای درک ایشان از سلوک شما عمل میکنند.بناآ الزم است تا سلوکی را اختیار نماید که بر آنها تاثیر      •

 .خوب بگذارد
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 مشخصات فیدبک خوب
  

 . فیدبک خوب بر سلوک قضاوت نه نموده و آنرا ارزیابی نمی کند، بلکه تنها آنرا تشریح میکند – 1      •

فیدبک خوب متمرکز بر آن احساسات فیدبک دهنده و فیدبک گیرنده میباشد که در اثر سلوک پیدا شده  – 2      •

 باشد.

 فیدبک خوب بر آن قسمت سلوک متمرکز میباشد که در تحت کنترول فرد باشد. – 3      •

ص سلوک را ارزیابی می فیدبک خوب عمدتآ واضح و مشخص میباشد نه عمومی و جنبه های مشخ – 4      •

 نماید.

 فیدبک خوب شکل خواهش و پشنهادرا دارد نه شکل اجباری و تحمیلی. – 5      •

 فیدبک خوب آن است که به زودترین فرصت ممکنه بعد از انجام یک عمل داده و گرفته شود. – 6      •

 فیدبک خوب واضح بوده مبنی بر تفاهم دو طرف میباشد. – 7      •

 فیدبک خوب آن است  که در آن فیدبک دهنده و گیرنده موقف شانرا با اشخاص دیگر نیز امتحان نمایند. – 8      •

 .)فیدبک خوب متمرکز بر )چه( سلوک میباشد نه بر ) چرا  – 9      •

  

 :در وقت گرفتن فیدبک خوب نکات ذیل را در نظربگیرید

  

 عیت ثابت نبوده بلکه درک و تعبیر فیدبک دهنده است از سلوک شما.بیاد داشته باشید که فیدبک یک واق – 1      •

کوشش کنید که فیدبک داده شده را با دو یا سه نفر دیگر نیز چک نمائید اگر همه ایشان سلوک شما را به  – 2      •

 عین طریق درک کرده بودند فکر کنید که سلوک شما تغیر می خواهد.

ای فیدبک هرچه بیشتر پی ببرید، سواالتی را طرح نمائید که فیدبک برای تان تا حد برای اینکه بر محتو – 3      •

 ممکنه خوبتر واضح شود. 

خوب گوش دادن شما فیدبک دهنده را تشویق می نماید تا فیدبک مفصل بدهد به آن توجه نمایید و وقتیکه  – 4      •

دتان تکرار نمائید تا مطمئن شوید که تعبیر هر صحبت او به پایان رسید نکات عمده صحبت اورا در الفاظ خو

 دوی تان از فیدبک اختالف ندارد.

معیارهای را بکاربریدکه با فیدبک دهنده کمک شود تا فیدبک مفصل بدهد. مثال از او مثالهای مشخص  – 5      •

 بخواهیدو در مورد عکس العمل مثبت یا منفی از ایشان سوال کنید.

ان عیار نکنید که در آن فیدبک دهنده احساس مشکل نماید، مثال حالت دفاعی نه گیرید ، خودرا فضا را چن – 6      •

 . احساساتی و هیجانی نشان ندهید و غیره

 به یاد داشته باشید که

  صورت میگیرد ، نه بر شخصیت شما. در فیدبک بر سلوک شما انتقاد    •

  

 مشخصات یک نظارتگر خوب

Good point for supervision: 
  

 نظارت کننده خوب به پشنهادات ، انتقادات ، شکایات و خواستهای کارمندان گوش میدهد. -       •

 هنگام توظیف نمودن دیگران توان ، عالیق و احساسات شخص توظیف شده را در نظر میگیرد. -      •

 ویش را انکشاف دهند.با کارمندان کمک می نماید تا مهارت های کار، معلومات و تجارب خ -      •

 هدایت واضح و مشخص میدهد و خودرا مطمئن  میسازد که آیا جانب مقابل آن را درک نموده است. -      •

 اراده وقابلیت حسن تفاهم را میداشته باشد.  -      •

 کارمندان را تشویق می نماید تا کار خوب و زیاد انجام دهند. -       •

 الیت ها قدردانی و تمجید می نماید.از اجرای خوب فع -      •

در صورت به میان آمدن اختالف ، تصادم یا سَو تفاهم میان کارمندان منحیث میانجی بیطرف و عادل  -      •

 برخورد می نماید 
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با کارمندان معاونت می نماید تا خودشان مشکالت شانرا تشخیص نموده برای جلوگیری یا حل آن راه های  -     •

 را دریابند. مناسب

 هر کار را به چنان دلچسپی انجام میدهند که از کارمندان توقع اجرای آنرا دارد.  -      •

 به کارمندان احترام می گذارد و روحیه احترام متقابل را بین کارمندان تامین می نماید و انکشاف می دهد. -      •

 

 ۲۱بخش 

 یت حاکمدر از لحاظ مسلکی  نظارت و مدیریت بردکار

 معرفی مدیریت ، وظایف وماهیت آن

 
DEFINITION OF MANAGEMENT ITS NATURE AND PURPOSE  

ما مدیریت را به حیث پروسه تنظیم و تأمین محیطی که درآن افراد بصورت دسته جمعی کارنموده و اهداف تعین 

 شده را بصورت مثمر آن بسر میرسانند، تعریف میکنیم.

 ا فعالیت های اساسی ادارهکارکرد اداره کننده ها وی

 پالنگذاری مانند پالن ستراتیژیک  

  تنظیم 

  انتخاب کارمندان 

 رهبری  

 کنترول 

   The Functions of Managers or Basic Management Activities:وظایف اداره کننده

ت، مفید و مدیر کسی است که گروپ کاری را بخاطر حصول اطمینان از اینکه خدمات متوقعه دفتر بصورت درس

مثمر آن اجرا میگردد، زیرنظر داشته ، وایشانرا در اجرای درست و رضایتمندانه کارشان کمک و معاونت مینماید 

 تا خدمات باارزش را برای مصرف کننده گان وخود ارگان عرضه نماید.

 Roles of today’s Manager/Directors  :ممیزات مدیران و رؤسای عصر حاضر

  مربی 

 ده منابعهمآهنگ کنن  

 )تأمین ارتباطاط حسنه بین شعبات )میانجی  

 تهیه کننده معلومات کاری برای هربخش  

 .جلوگیری ازکنترول بیش از حد که سبب مزاحمت ، تشبث و خلل به کار اعضا میگردد  

 کارشناس ماهر  

  ایجاد کننده چنان سیستمی که درآن مشکالت به بهترین وجه و زودترین فرصت حل شده وحتی

  شکل ایجاد نگردد.م

  ایجاد تیم کاری مشترک : که مهمترین صفت بوده و عبارت از تأمین چنان فضای سالمی است که

  درآن کارمندان به حیث اعضای فامیل با صمیمیت و خوشی کار نموده بتوانند.

  رهبری: رهبر کسی است که مردم وی را نه از روی هراس بلکه از دل و جان اطاعت و پیروی

 د. میکنن

  Qualities of Helpful Managers  مشخصات یک مدیر حمایت کننده و همکار :

 داشتن همدردی ، عاطفه و احساس  

  شنونده خوب و با حوصله 

 تأمین زمینه افهام و تفهیم )ارتباطات (مثمر و مؤثر  

  قضاوت درست نموده و هرگز درمنازعه بین کارمندان طرف واقع نشود و به مشکل که کارمندش

  بیان میکند واقعبینانه توجه نماید.

 

 

 خوشبین  
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 .درمحول نمودن کار به کارمندان حساس بوده همه جوانب را مدنظر بگیرد  

  همانطوری که خود میخواهد رشد وترقی نماید و به دیگران نیز موقع بدهد تا رشد کنند.) چیزی که

  به خود میپسندی به دیگران بپسند.(

 از داشته های عملی خود دیگران را نیز مستفید نماید. به کارخود مهارت داشته و 

  Basic Supervisory/Management Skills   مهارتهای قاعدوی و اساسی اداره و نظارت:

  مهارتهای تخنیکی 

 تأمین روابط خوب و حس احترام بین افراد  

 م و تفهیم درقبال مهارتهای اعتماد به نفس یا اتکا به خود یا پایداری و ثبات: داشتن قدرت افها

  پشتیبانی از تصمیمی که میگیرد.

 مهارتهای اتخاذ تصمیم  

  داشتن مهارت انجام درست و به آخر رساندن یا تکمیل نمودن کار 

 درساحه کارگروپی  سه نوع نظارت واداره وجوددارد:

  Three kinds of Supervision/Management in the helping industry 

 نظارت اداری -

 ظارت تعلیمی ن -

 نظارت حمایوی   -

  Five steps of Managementپنج مرحلة اداره :

 سیستم و مراتب پالنگذاری: .1

 این بخش بخش عمده و مشکل اداره بوده و عبارت است از پیاده نمودن مفکوره به عرصه عمل . 

 پروسه تنظیم: .2

بخاطر نیل به هدف معین. مدیر درین جا با  این پروسه عبارت است از تنظیم و رهبری منابع ) انسانی و مالی ( 

استفاده از دانش خود به هرکارمند نقشی میدهد که در راه رسیدن یک هدف مشترک روان خواهد شد.) ازین چنین 

استنباط میشود که در نهایت کارهمه یک است .تالش و زحمت همه به یک نقطه متمرکز است فرق صرف در 

 وظایف یا نقش هاست.( 

 ارمند یابی :سیستم ک .3

 کارمند درست متضمن  کاردرست است.

 رهبری از دیدگاه سیستم  : .4

 کوچکترین تغییر در پالن سبب تغییر عمده در سیستم میشود .ازین رو باید توانایی شخص مدنظر گرفته شود. 

 کنترول کار در جهت جلوگیری از تکراراشتباهات: .5

 ار بهتر اجرا شده بصورت عالی  انجام شود.آوردن تغییرات مثبت درجهت بهبود کار تا اینکه ک

دراداره همیشه نقایصی وجود دارد باید همیشه به طرف اصالحات رفته گذشته را یکسو بگذاریم همیشه پیشبین آینده 

بوده از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری نماییم.هرکس منحیث رهبرو نظارت کننده کارخود کوشش کند نقص 

بدانید که در هر ارگانی که چنین کاری مروج و قابل تطبیق باشد آن ارگان از مؤفقترین خودرا اصالح نماید و 

 ارگانهاست.

 اصول رهبری 

توجه به خدماتی که به مشتری عرضه میشود از لحاظ کمیت و کیفیت اگر خواهان موفقیت خود هستید پس مشتری 

 را پادشاه و خودرا خدمتگار وی بشمارید.

مشکل و جلوگیری از تکرار دوباره آن باشید نه جر و بحث درمورد و عالوه کردن یک همیشه به فکر اصالح 

 مشکل دیگر برمشکل قبلی .

معلومات تان راجع به کار باید علمی و برمبنای منطق باشد .یعنی وقتی میخواهید به انجام کاری مبادرت ورزید. 

 ملی سازید.اول آن را از نظر علمی مطالعه و بررسی کنید  بعدًا آنرا ع
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 جدًا در نظر داشته باشید  که کارمندان و مشتریان شما منابع اساسی و دارایی شما اند از آنها به خوبی مراقبت کنید.

 

 پنج اصل مربوط به مدیران

   Five principles relevant to Managers: 
  توجه به عرضه خدمات و تولیدات با ارزش به مشتری .1

  ریبهبود مداوم مراحل کا .2

  جلوگیری از مشکالت  نه صرفًا حل آن .3

  جمع آوری معلومات و تحلیل وتجزیة آن بشکل علمی .4

 تعیین و گمارش افرادی که منبع اصلی کارشمارا تشکیل میدهند.  .5

 شته می باشد.

 ن.اشتباهات کار رامنحیث نمونه های آموزشی مورد استفاده قرار میدهد نه برای توهین و تحقیر کارمندا -      •

 در برابر کارخوب در صورت امکان مکافات میدهد و حتی االمکان از دادن مجازات خودداری می کند. -      •

نظارت به نظارت کننده و کارمندان فرصت می دهد تا تجارب ، معلومات و نظریات شان را شریک و تبادله  -     •

 نمایند.

 حل شان راه های مناسبی را سراغ می نمایدنظارت مشکالت را تشخیص وبرای جلوگیری یا  -     •

 

 بخش سیزدهم

  سكرتریت معرفى

Introduction to secretary  
 : Duties of a secretary سكرتریت یك وظایف

(A)              یا  آمر  درمورد مكمل معلومات حفظ  Keeping full Information  of the Boss  

 رد آمر خود داشته باشد هدف از معلومات مكمل عبارت است از:یك سكرتر باید معلومات مكمل در مو

 چه وقت او به دفتر می آید ؟  -1

 تعهدات او براى همان روز و روز بعد آن چیست ؟ -2

 چه وقت دفتر را ترك مینماید ؟ -3

واهد بوود؟ توا   به كدام مالقات درجریان روز كار باید شركت نماید؟ و هم چنان میتنگ هاى بعدى او از چى قرارخ -4

 سكرتر بتواند تعهدات  میتنگ هاى بعدى را تنظیم وتعدیل نماید.

 جواب به تیلفون هاى كه براى آمر مي ّآید . -5

 تاریخ مالقات هاى مختلف آمر. -6

 ( هاى كه به آمرمیرسد.Emailپیام ها ونامه هاى كه از طریق ) -7

(B)   ارتباط Communication : 

د ارتباط موثر را با تمام سطوح منجمنت داشوته باشود او بایود مهوارت خووب در نوشوتن وتجربوه        یك سكرتر باید استعدا

كافى براى معرفى اشخاص بصورت شفاهى وكتبى داشته باشد یوك سوكرتر بایود تسولط كامول در ارتبواط شوفاهى یعنوى         

، راپور ها و نوشتن طرح ها  ارتباط از طریق مكالمهْ  تیلفونى وتجربه ومهارت در ارتباط كتبى یعنى تحریر مكاتیب

 وپروپوزل ها وغیره داشته باشد .

(C)   تنظیم میتنگ ها Management of meeting : 

یك سكرترمسؤولیت تنظیم میتنگ ها را به عهده دارد او باید هنگام تنظیم متینوگ، محول ،زموان موقعیتكوه بوراى هموه       

 اد ،تجهیزات اتموسفیر وغیره را بدوش دارد.كارمندان مناسب باشد، تنظیم فزیكى امور میتنگ یعنى مو

(D)   سیستم فائیل واندكسنگFiling and Indexing : 

یك سكرتر مسؤولیت دارد تا بهترین سیستم فایلنگ را كه براى سازمان او مناسب است انتخاب نماید بصورت عمووم  

ه بنودى شوده ودوسویه هوا مطوابق بوه       تمام مكاتیوب ،راپورهوا ومعلوموات ضورورى بایود در دوسویه هواى جداگانوه ،دوسوی         

آخرین شیوْه دوسیه  دارى نگهدارى شود. این فایل ها باید با حروف الفبْا یا ارقام نمره گذارى شده ویا به اساس محول  
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ترتیب شوند براى آغواز كوار سوازمان وكارهواى روزموره ، ترتیوب دوسویه هوا بوه اسواس حوروف الفبوا و نموره گوذارى               

 بیشتر مناسب است.

(E )  بورد آگاهى Notice Board : 

بوردآگاهى در یك دفتر نشانه با كفایتى یك سكرتر است وقتى بورد آگاهى منظم بوده معلومات وآگواهى  جدیود را دارا   

 باشد نشانة لیاقت یك سكرتر است بنابرآن  یك سكرتر نیاز دارد معلومات ضرورى وجدید را از روز نامه ها 

ناسبت هاى مهم مثاًل متینگ هوا، پوارتى هوا ، كوالس هواى تربیووى واحكوامى كوه صوادر          قطع نموده وفوتوهاى را در م

میشووود سوویمینارها وغیووره را در بوردآگوواهى لسووت نمایوود هووم چنووان در بوردآگوواهى  مكاتیووب مهمووى كووه بایوود بووه اطووالع   

گواهى نصوب   اعضاى سازمان  رسانیده  میشوود، جودول یوا فهرسوت  اوقوات كوار وغیوره را بصوورت مونظم در بوورد آ          

 نماید.

(E)   ویزیت انجوهاVisiting N.G.Os : 

هاى مختلف  را براى دریافوت  نكوات مثبوت    N.G.Osاین نوع ویزیت براى همْه سازمانها  مفید است یك سكرتر باید 

 در آنها ویزیت نماید مزیت هاى آنها كه دراین بازدید ها متوجه میگردد باید تقلید نماید.

(G تنظیم متینگ هاى ) وحول گردیوده وپیشونهادات تموام اعضوا بوراى        رده بنودی   تمام كارمندان  تابدان وسیله پرابلمهوا

 انكشاف وتوسعْه انجو گرفته شود.

(H         ایجاد وركشاپ ها،سیمینارها،كالس هاى تربیووى وغیوره تابودین وسویله تجربوْه كارمنودان بیشوتر گردیوده وداراى )

 معلومات كاماًل جدید شوند.

(Iایجاد یك ص )         ندوق شكایات در دفتر تا كارگران در سوازمان ، احسواس هیچگونوه تردیودى بوراى انتقوال پورابلم هواى

شان نداشته باشند.صندوق شكایات بایود هموه روزه چوك گوردد وبوه اسواس آن فعالیتهوا وتودابیر شخصوى اتخواذ  شوود توا             

 درآینده جاى براى شكایت و پرابلم باقى نماند.

(Jگرفتن دیكته ازآمر ، ا ) مر عمده وبسیار ضروریست هنگامیكه آمر دیكته میكند سكرتر باید با دقت كامل گوش دهد

یوا مخفوف نویسوى بصوورت  خالصوه نووت نمایود        short hand ونكات عمده را بصورت خالصه وبا استفاده از شیوه 

 وهنگام  گرفتن دیكته باید شیوه مخفف نویسى خاص خودش را مورد استفاده قرار دهد .

(Kیك )  اتواق هوا بوراى مهموان هوا      هوا، ریوزرف    كردن صوالون هوا را بوراى متینوگ     بک سكرتر باید تجربه در مورد

 ،ریزرف تكت طیاره وسایر وسایل  ترانسپورتى را داشته باشد .

 

(L        ،یك سكرترباید درمورد استفاده از تجهیزات دفتر مانند ماشوین هواى فوتوو كواپى، كمپیووتر، ماشوین فكوس )Emial 

 ر ماشین هاى حساب معلومات كامل داشته باشد.پروجكتو

(M.لباس خوب باالى شخصیت انسان مْوثراست پس یك سكرتر باید همیشه خوش لباس باشد ) 

(N  یك سكرتر باید در مورد عنعنات ومذهب رعایت داشته باشد وباالى زبان مروج ساحه یا شهرى كه انجوو در آن )

 فعالیت مینماید مسلط باشد.

(Oیك سكر ). تر باید زبان متواضع ومْودب  را مورد استفاده قرار دهد 

(P. یك سكرتر باید كارمندان سازمان را به چهره ونام پشناسد ) 

 

 مشخصات وشایستگى هاى یك سكرتر خوب             

Characteristics and qualities of a    good Secretary   
 كرتر باید داراى مشخصات ذیل باشد.بر عالوه وظایفى كه در باال تذكر رفت یك س

 توانایى حمایة اتموسفیر دلخواه . -1

 داراى اراده  وعقل باشد . -2

 ظرفیت واستعداد سازماندهى را داشته )منیجرخوب باشد( و از تربیت عالى برخوردار باشد. -3

 داراى تجربه كافى باشد. -4
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،وظیفه شناسوى،وقت شناسى،كشواده رویوى را دارا بووده بوا      ضمنًا باید صفات شخصى از قبیل راستگویى، صوداقت  -5

 احساس ، صحت مند ، فعال وقابل اعتماد باشد.

 ادامه دارد..........

 

 بخش چهاردهم

 مسؤولیت های سکرتر    
 یكى از مهمترین وظایف سكرتر عبارت از اداره مكاتیب یك آمر است.

جزئیوات ضورورى آنهوا را بوراى جوواب بوه آنهوا        .نمایود  دسوته بنودی  واوباید نامه هاى  را كه دریافت مینماید. بوازنموده  

یادداشت نماید وجواب ها را دوباره ارسال كند اداره كردن مكاتیب به شوكل موْوثر آن مشخصوه ایسوت كوه یوك سوكرتر        

هود اموا وظوایفى كوه ذیواًل ارائوه میگوردد بوراى هموْه كاندیود هواى  كوه             پركار را از یك سكرتر ضعیف وكوم كوارتمیز مید  

آرزوى كار در دفتر دارند، با ارزش است استخدام كننده ها معمواًل  از سكرتر تقاضوا دارنود توا ناموه هوا رابواز نماینود         

نامه ها توسط یك  در ادارات كوچك وظیفه سكرتر تسلیم گیرى وتوضیح نامه ها براى تمام سازمان  است میتود اداره

 سكرتر قرار ذیل است :

 آمرتسلیم داده شود. به دنو بدون اینكه باز شو ا شوندنامه هاى كه داراى مارك شخصى اند از سایر نامه ها جد -1

 یا نامه بازكن باز گردد. letter openerسایرنامه ها باید با احتیاط توسط  -2

حاصول شوود كوه ضومایمى كوه درناموه ذكور شوده موجوود باشود واگور كودام             پاكت باید محتاطانه امتحان گردد  ویقین  -3

 ضمیمه موجود نباشد  باید درحاشیه نامه یاداشت شود وقبل از دور انداختن پاكت آنرا كاماًل  تخلیه كنید.

تمام نامه هاى  رسیده توسط مهر بخصوص تاریخ زده شود. دربعضى از دفاتر حتى سواعت ورود ناموه مهور زده     -4

 ود.میش

آگواهى یابود  وجوواپ     قبل از تسلیم نامه هوا بایود تحوت نكوات مهوم آن خوط كشویده شوود تواآمر در كمتورین فرصوت از آن           

سریع آمور بایود خالصوه  تموام آنهوا       ةمناسب را دیكته كند درصورتیكه نامه هاى  وارده بسیار زیاد باشد غرض مطالع

 تر دورمى ماند.آمر براى مدتى از دف ترتیب گردد . مخصوصًا هنگامیكه

براىآمر تسلیم داده میشود باید به ترتیب اهمیت  آنها باالى میزكار اوتنظیم شود یعنى تلگورام هوا درقودم     وقتى نامه ها

بالخوره مجوالت ، روزناموه هوا  وغیوره       اول نامه هاى شخصى در قدم دوم نامه هاى معمولى یا رسومى درقودم سووم و   

ها نیز توسط سكرترتحریر یابد ویا شاید نامه را خودآمر دیكته كند درصورتیكه آمرین مى خواهند جواب نامه  بعضًا.

آنهم  از سكرتر تقاضاى اصالح وپالش آن  میشود نامه هاى  كوه معموواًل  توسوط یوك سوكرتر       آمر دیكته كند با نامه را

ناموه هوا در موورد    ناموه هواى پرسشوى ،     Reserviation عبوارت از ناموه هواى ریزرفیشون      براىآمر تحریور میگوردد  

 مالقات ها، نامه هاى تعقیبه وغیره میباشد.

 هوتل Reserviationیاداشت:   مثالى از یك نامه 

Ex: 

Gentlemen: 

Please reserve a single room for Mr.(…) for July 6 and 7. He will arrive at about 12 

o’clock on 6
th

 and will leave on the morning of 8
th

. 

We would like an inner room, with a bath and rent not exceeding Rs .100. 

 

Truly yours.  

 . نامه هاى كه به دیگران ارتباط میگیرد
آمر یك بخش توانایى آن را نخواهد داشت كه به نامه هاى كه به سایراین ارتبواط میگیورد عطوف توجوه نمایود درچنوین       

رسویدگى ناموه هوا     آنرا براى شخص ارسال كننده ناموه ارسوال میودارد و    یر نموده وآگاهى تحر ةحاالت سكرتر یك نام

آمر هنگامیكه جواب به نامه ها را نمى توان بوه تعویوق انوداخت     رابه  شخص دیگر واگذار مینماید درصورت  هدایت

 آمر دیگر دركمپنى  رجعت داده میشود. نامه ها به یك
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دوموى موجوود اسوت چنوین عمول صورف درموورد ناموه          آمر اولوى و  ر این مورد اجازهن باشد كه دقیمتاما سكرتر باید 

 هاى  تْاكیدى ویا نامه هاى  بسیار مهم صورت میگیرد.

 

 :Follow up letters نامه هاى تعقیبه 

Ex: 

In your letter of May 14, it was mentioned that we were to receive the land. 

However, the deed was not included in the envelope. 

 

Just as soon as we receive this deed, we shall be able to complete the final arrangements 

for the transfer of ownership. 

     Very truly yours. 

 

ام نامه موجوود نباشود ممكون    شاید ضمیمه كد .از سكرتر تقاضا میگردد تا نامه هاى  را كه ضرورت باشد تعقیب نماید

آمر بى جواب مانده  باشود شواید موواد وعوده داده شوده باشود بوه موا مواصولت نكورده            است تقاضاى سكرتر با مالقات  با

 باشد و از این  گونه موارد. اینگونه نامه ها اكثرًا  توسط سكرتر تحریر وامضاء میگردد.

 مثال:

 تحریر میگردد .نامه هاییكه توسط سكرتر هنگام غیابت آمر 

آگواه  سواخته وعلوت     را آگواهى و  ة طرف مقابول توسوط یوك نامو      ةهنگام غیابت آمر از دفتر سكرترباید ازحصول نام

بانه پاشد وموضوعات خصوصوى كمپنوى   دنوع نامه ها توسط سكرتر باید خالصه ومون ای .تْاخیر آن را توضیح نماید

بوراى انجوام چوى كوارى رفتوه افشواء        آمور بوه آنجوا رفتوه و     كوه یی جا درا افشاء نسازد. هم چنان در مواقع ضرورت نبای

 آمراو در اختالف قرار خواهد گرفت ابراز ننماید .  نظریات سكرترباید محتاط باشد كه نظریاتى را كه با.گردد

 مثال:

 نامه هاى ارتباط به پرسش در مورد فروشات میگیرد .

 

 بخش پانزدهم

 تنظیم مالقات ها و محافل

 MEETING & EVENTS ARRANGEMENT 
 

یك متینگ تجارتى عبارت از اجتماعى است كه در آن بین سه ویوا بیشوتراز سوه شوخص در موورد تبادلوْه معلوموات یوا         

موضوعات عمومى ویا پورابلم هوا بوراى درك بهتور وحول ایون پورابلم هوا بحوث هواى سوودمند صوورت میگیورد كلموات               

 میباشد.  Solvingوحل یا   Understandingكلیدى در یك متینگ ، سودمندى درك ویا  

 :Planing steps before meetings پالنگذارى قبل از متینكگ 

هرگاه تصور نمائیم كه همیشه یك شخص گروهى را تنظویم خواهود داد تصوور غلوط اسوت یوك كمیتوه تحوت اقتودار یوك           

ر تكمیول تصوامیم داده میشوود . سوكرتر     آمرین قرار میگیرند در این گونه موارد به سكرتر گوروپ مقتودر اختیوا    گروپ

  یكجا باآمربراى ایجاد كمیته وتعین مسْولیت ها كار مى نمایند این پالن حاوى پنج فكتور است .

 .Purpose هدف        

 .Members اعضا        

 تاریخ وقت ومحل متینگ .       

 اعالن متینگ .       

  تنظیم فزیكى .       
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  :Consider the Problem and determine the purpose پرابلم وتصمیم گیرى در مورد هدف  تشخیص -1

درقدم اول لیدرویاآمر باید در مورد اینكه متینگ باید صورت گیرد تصمیم بگیرید. او باید در یك جمله پرابلم  وهودف  

 ذ نماید.مشخص  را بنویسید در مورد اینكه كى باید در متینگ سهم گیرد تصمیم اتخا

  :Arrangement for meeting Date ,Time and Placeترتیبات در مورد محل،وقت وتاریخ متینگ  -2

وقت متینگ باید ازنظر سایكولوژیكى  وقت مناسب ودلخواه باشد تا سهم گیرندگان بوراى تكمیول  اهوداف متینوگ كوار      

الوى یوازده قبول  از     9. وقت غیر مناسوب  از سواعت   بیشترى انجام داده بتوانند ومتینگ تا هنگام غذاى ظهر ختم گردد

  بعد از ظهر است . 4تا  2ظهر وساعت 

:محول متینوگ ارتبواط بوه سوایر اشوتراك كننوده گوان  وهودف متینوگ موى گیورد. ومیتوانود اتواق كنفورانس                 Place محل  

  كمپنى یا یك ادیتوریم  یا یك هوتل ویا انجمن مركزى باشد.

: اكثرًا لیدر متینگ  اجنداى متینگ را براى اینكه سهم گیرندگان جهت آنورا   Announcing Agenda ابالغ اجنداء 

در متل درك نمایند ترتیب مى كند. بعضى اوقات سكرتر براى چنین وظیفْه مسْولیت  دارد اینآگاهى باید با دقت كوافى  

شوان را روى موضووعات متمركوز سوازند       متل در تدویر متینگ  براى سهم گیرندگان ابالغ  شود تا آنها بتوانند افكار

وباید به همه  سهم گیرندگان  توزیع ورسانیده شود. براى ترتیب یوك اگواهى خووب پونج جوز ذیول را بایود درّاگنجانیود :         

 تاریخ ، وقت ، مكان ومسْولیت  هاى سهم گیرندگان .

 

 : Take Care of Physical Arrangement دقت درمورد تنظیم فزیكى 

ائى قبل از تدویر هر متینگ لیدر باید مسایل  فزیكى را از طرز  نشستن ، سهم گیرنودگان  موواد ، تجهیوزات     درقدم نه

 واتموسفیر در نظر گیرد.

رئیس جلسه باید طرز نشستن  در جلسه را قباًل در نظر گیرد ممكن بوه شوكل دایوروى  یوا دوریوك  میوز كنفورانس یابوه         

  بهآسانى به دیكگران ورئیس جلسه را دیده بتواند.وغیره تاهم سهم گیرندگان  O  شكل  

  : Speaking on the Telephone  صحبت  تیلفونى 

صحبت تیلفونى  از ویزت هاى شخصى رو به رو متفاوت  است در صحبت تیلفونى شما نموى توانیود شخصوى را در    

ع مالقات تعقیب قواعد ذیل ضرورى صحبت لین دیگرببینید صرف باالى آوازى كه مى شنوید اتكاء  دارید در این نو

 شمرده میشود .

 
 

 خش شانزدهمب

 برنامه ریزی راهبردی

Strategic Plan 
 

 

را نداشته باشند، بلکه کسانی اند که توانایی خواندن و نوشتن  بیسوادان قرن بیست و یکم کسانی نخواهند بود که

 نمیتوانند بیاموزند و دوباره بیاموزند.

  جهت آموختن و دوباره آموختن، باید یک نمونه جدید در مدیریت موجود باشد.

 پالنگذاری ستراتیژیک چه است؟

   تعریف پالنگذاری ستراتیژیک:

زمان تعیین میکند که کجا باید برود  و مستقیم پالنگذاری ستراتیژیک عبارت از پروسه یی است که در آن یک سا

 ترین راه جهت رسیدن به آنجا کدام است.

 پالنگذاری ستراتیژیک:

  پالنگذاری ستراتیژیک عبارت است از راه مرتبط ساختن:

 تصور)کجا؟(،مأموریت)چرا؟(،اهداف)چه؟(،فعالیتها)چگونه؟(،منابع)چه وقت؟(  و نتایج است.
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 ک با یک تصور واضح آغاز میگردد.پالنگذاری ستراتیژی

 میخواهید بروید؟،اهمیت شرح مأموریت،شرح مأموریت بیان میدارد: کجا

 چرا سازمان وجود دارد؟  

 .نوع سازمان  

  لغت(. 51به کی خدمت صورت میگیرد )کمتر از  

 .یک تصویر واضح را به وجود میاورد 

   :Mission Statementشرح مأموریت 

  شرح مأموریت:

 ایجاد ستراتیژی یک تهداب است.یک شناخت برای سازمان است.یک تصور مثبت را به میان میآورد. برای

 شرح مأموریت باید:

 اعضای مستعد را فرآهم آورد.

 یک تصویر واضح را به وجود آورد.

 اهمیت شرح مأموریت

 شرح مأموریت تان قوه محرکه برای هر آنچه انجام میدهید میباشد.

در پروسه پالنگذاری بوده و تعیین مینماید که چرا انجام میدهید و چه را انجام میدهید...اهداف و این اولین مرحله 

 پروژه های اولیه شما.

 مثال های از شرح مأموریت

 “مأموریت "وبالگ جوان امروز" تقویت مدیریت مدرن در افغانستان است.”

 مثال های از شرح مأموریت

   “زرنگ تر”اهداف 

 معین        ·

 قابل پیمایش        ·

 قابل پذیرش        ·

 با منابع کافی        ·

 حساس در مورد پابندی وقت        ·

 توسعوی        ·

 حاوی نتایج مثبت        ·

 اهداف چه اند؟        ·

 مقاصد یک سازمان در طویل المدت.        ·

 برساند.را میخواهد به اتمام  چهمشخص میسازد که سازمان         ·

 به ارتباط عمل: زبان فعال را استفاده نمائید.        ·

 رهنمائی کنید.        ·

 نتایج مطلوب را با واژه های قابل پیمایش بیان دارید.        ·

 ضرورت به تعهدات دارد.        ·

 واقع بینانه اند اما مملو از مشکالت و خطرات.        ·

  : Principles of Strategic Planاساسات پالنگذاری ستراتیژیک

 باالی اهلیت و شایستگی واقعی اعمار نمائید.      

 خواسته ها و ضروریات اعضا، مشتریان و مراجعین تان را بدانید.      

 یک توازن را میان منابع و نتایج برقرار سازید.      

 دیگران را در انکشاف و تطبیق برنامه ها مصروف سازید.      

 آمادگی بگیرید.فردا برای       

 

 



 22 

 

 استندرد های عالی را تعین نمائید.      

 نقاط ضعف پالنگذاری ستراتیژیک      

 تالش بودن همه چیز برای همه کس.      

 بدست أوردن پول گزاف هدف عمده سازمان گردد.      

 اعمار سازمان به اساس سلسله مراتب.      

 ت های ضعیف.اجرای فعالی      

  پالن ستراتیژیک یک تحلیل چند ساله از اهداف یک سازمان میباشد. 

 کی ضرورت به یک پالن دارد...آیا شما!

 چرا یک پالن ستراتیژیک مهم است؟      

 یک سازمان را خود کار و فعال میسازد.         -

 سازمان را جهت موافق شدن با تغییرات و تحوالت متداوم کمک مینماید.         -

 سازمان را جهت اداره و کنترول بحران نیرومند میسازد.         -

 در راستای شناخت رهبریت کمک مینماید.         -

 دن از سازمان قوت میبخشد.اعضا را جهت حمایت نمو         -

 این پالن ضرورت به عملی شدن دارد از طرف:

 اعضا        -

 رهبران منتخب شده        -

 کارمندان        -

 شرکای کلیدی دیگر        -

 اشتراک کننده گان

 واحد تصمیم گیرنده و یا واحد مشاورتی 

کند.اطالعات را جمع آوری میکند.برای مجالس آمادگی یک تیم پالنگذاری ستراتیژیک پروسه را اداره و کنترول می

 میگیرد.مسوده پالن را آماده میسازد.

 پالن کاری

پالن کاری )برنامه کار( عبارت است از یک ستراتیژی تطبیقاتی یک ساله که به اساس پالن ستراتیژیک استوار  

  است.

 قرار گرفته میتواند. پالن کاری یک وسیلة اداری بوده که در موارد ذیل مورد استفاده

متیقن شدن از اینکه سازمان در مسیر درست در حرکت است.تأمین درک و فهم درست از مأموریت و اهداف 

 سازمان.فرآهم آوری اطالعات و برنامه های آموزشی برای شرکاء و مراجعین.

 پروسهایت میتوان گفت که جذب رهبران عالی رتبه.در نه حمایت از روابط با مردم. حمایت از مساعدت های مالی.

 مهمترین بخش پالنگذاری میباشد!

 “آزمایش پنج طریقه ای”

 آیا فعالیت با مأموریت سازگار و موافق است؟         -

 آیا فعالیت برای جامعه با مفهوم است؟         -

 آیا فعالیت استفاده از منابع را اعظمی میسازد؟         -

 کافی تمویل گردیده میتواند؟آیا فعالیت بصورت          -

 آیا فعالیت تالش های سازمان های دیگر را دنبال میکند؟         -

 تطبیقات

 یک ساختار تطبیقاتی را انکشاف دهید   

 .کی مسؤل و با صالحیت است  

 بودجه، کارمندان، مواد -منابع کدام ها اند  

 وظایف کلیدی کدام ها اند 

 یک میعاد زمانی را تعیین کنید  
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 وعد سر رسید هر فعالیت را معین سازیدم  

 یک کنترول و نظارت نوبتی را ترتیب دهید  

 یک پالن بازاریابی را طرح کنید  

 پالن طویل المدت تان را ارزیابی و تمدید نمائید 

 

 

 1نمونه ای از پالن کاری 

 خدمت که به اعضا پیشکش گردد:

 مقصد:

 معیار اندازه گیری:

 اهداف:

 لیت ها:ستراتیژی ها / فعا

 شخص مسؤل:

 میعاد زمانی:

 منابع مورد ضرورت:

 

 2نمونه ای پالن کاری 

 تصور        §

 شرح مأموریت        §

 تحلیل فعالیت ستراتیژیک        §

  قوت ها ، ضعف ها ، فرصت ها ، تهدید ها 

  برنامه کاری برای یک سال )اهداف زرنگ تر(

 هدف اول: فعالیت

  مسؤلیت: شخص، عنوان     

 موعد سر رسید: تاریخ     

 منابع مورد ضرورت:             

 هدف دوم: فعالیت

 مسؤلیت: شخص، عنوان 

 موعد سر رسید: تاریخ     

 منابع مورد ضرورت:             

 

 بخش هفدهم

 ارتباطات 

Communication  

 

 

 .رشته عالئم می باشد موال از طریق یکبین قسمتها، و مع اطالعات سازمان یافته برای تبادل فرایند یک ارتباطات

  .ارتباطات است یک شاخه دانشگاهی برای مطالعه علوم ارتباطات

ارتباط دوشخص را نشان میدهد هنگامى كه آنها مكاتبه میكنند، تماس تیلفونى دارند ویا باهم مالقات  دیگر آنمفهوم 

 ها تعریف نمود. امرو به رو مى نمایند. همچنان این كلمه را میتوان تبادلة پیغ

 .روش ها و اجزای ارتباطات
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  :موارد زیر است اجزای متداول شناخته شده ارتباطات شامل

  .منبع دریافت کننده، و پیغام، ،امواج تداخل بازدهی، محیط، زمینه، فرستنده،کانال،

که به بشر اجازه می دهد تجارب و دانش را به اشتراک بگذارد. شکل های متداول  فرایند ارتباطات آن چیزی است

تباطات می تواند به یکی ار .پخش رادیویی اشاره، و نوشتن، مکالمه، زبان عالمت،  :انسانی عبارتند از ارتباطات

باشد. به عالوه  غیر شفاهی یا شفاهی باشد؛ همچنین می تواند غیر ارادی ِیا ارادی یک طرفه، متقابل، صورتهای از

  .باشد میان فردی و درون فردی ارتباطات می تواند

 

  تعریف ارتباطات

 تعریف انتشار یافته را 126 رانک دنسف ،1971ندارد. در  تعریف واحدی از ارتباطات که همه را قانع کند وجود

دارد. از یک طرف، معنی  ، و گاهی متضاد داللتردم "ارتباطات" بر مفاهیم متفاوتشناسایی کرد. از نظر برخی م

 پیام دو انسان می باشد؛ هر چند، می شود آن را به آن تبادل متفکرانه دیدگاه ها از طریق یک مکالمة معنا دار بین

 ها و ماشین بازخورد، اطالق کرد. با این تعریف اخیر، می توان گفت بدون تفکر یا درخواست ساده ارسال شده،

  .کنند پایین تر نیز ارتباط برقرار می جانوران

  اتموانع ارتباط

تاثیر پذیری به وسیله خودی  شناخته می شود. این نگرانی به درک اطالعات نگرانی مرتبط با ارتباطات، با عنوان

  .تواندتوسط عوامل کنار گذاشتن، عدم تشخیص و قطبش آسیب ببیند یک شخص گرایش دارد. ارتباطات می

  :شکل های ارتباطات

  حیوانات ارتباطات         ·

  میان فردی ارتباطات         ·

  بازار یابی         ·

  تبلیغات         ·

  عمومی روابط         ·

  ارتباطات عمومی         ·

  درون فردی ارتباطات         ·

  غیر شفاهی ارتباطات         ·

  ارتباطات گفتاری         ·

  راه دور ارتباطات         ·

  ارتباطات به وسیله کمپیوتر         ·

  میان فرهنگی ارتباطات         ·

  ارتباطات نظریه         ·

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84+%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84+%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA+%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA+%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7+%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA+%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86+%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA+%D8%BA%DB%8C%D8%B1+%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA+%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%AF%D9%88%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA+%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA
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  فن آوری اطالعات

  .انترنیت ، تلیفون ، تلگراف :در جنبه های فنی تر ببینید

تعداد  متضاد ارتباطات بشر را می توان از یک طرف به آنهایی که یک تبادل متفکرانه بین یک اما این حوزه های

به و از طرف دیگر؛  نامه های شخصی( پست الکترونیک، رادیو بی سیم، کوچکی از مردم می باشند)مناظره،

 .کرد تقسیم (سینما ،تلویزیون ،عمومی روابطوسیعا یک پیغام ساده را به طور یک طرفه پخش می کنند ) آنهائی که

  .آن به اطراف ید رومی ها، ارتباطات بیشتر گردآوری اطالعات به سوی مرکز بود تا پخشاز د

 باشد می ارتباطات بوسیله کمپیوتر در مدیریت مجازی یکی از موضوعات مهم

فن آوری جدید ارائه می دهد ، در حال  تصویر مردم از ارتباطات، با تغییر روش های ارتباطات و برنامه ریزی که

  .نامیده می شود ازدحام هوشمند شبکه بندی شخصی غیر متمرکز ست. این رویداد جدید در اطالعات یعنیتغییر ا

  :مطالب مرتبط به ارتباطات

  نظریه اطالعات         ·

  روزنامه نگاری         ·

  زبان شناسی         ·

  خدمات پستی         ·

  وسائل ارتباط جمعی         ·

  د لفظیانتقا         ·

  نرم افزار جمعی         ·

  کالمی -برنامه ریزی عصبی         ·

  تلفظ صوتی         ·

  مخابرات         ·

  SMS سیستم پیام کوتاه         ·

 انترنیت         ·

 

كمونیكیشن داراى مفاهیم فوق العاده ومتعدد است واستفاده از آن مربوط به زمینه ایست كه ایون كلموه در   ا ارتباطات ی

 آن استعمال میگردد .

یك مفهوم آن ارتباط دوشخص را نشان میدهد هنگامى كوه آنهوا مكاتبوه میكننود، تمواس تیلفوونى دارنود ویوا بواهم مالقوات           

 میتوان تبادلة پیغامها تعریف نمود؛ مثاًل دراین جمله:  روبرو مى نمایند. همچنان این كلمه را

We received your communication on Sep 21
st
.  

پوس دراینصوورت كمونیكیشون را پروسوه ایكوه      .در این جا ممكنست هوی  نووع ارتبواط كتبوى یوا شوفاهى موجوود نباشود          

 . می گرددتوسط آن پاسخ به یكدیگر داده میشود تعریف 

ى ایجاد میگردد كه پیغام به جانب مقابل برسد وهرگاه پیغام از طرف جانب مقابل دریافت نگردد ارتبواطى  ارتباط وقت

 ایجاد نخواهد شد وجوابى موجود نخواهد بود.

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7+%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=SMS
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 ارتباط موثر: 

 

 هرگاهی که فرستنده پیام بتواند دوباره گیرنده پیام شود،این پروسه بنام ارتباط موثر یاد می گردد.

 و مرحله صورت می گیرد .ارتباط در د

 

 ایجاد مرحله اینکودینگ یا       

 نتیجه گیری.  مرحله دیکودینگ یا      

 

 از نظر ارزش و تاثیر ،ارتباط مستقیم یا رو به رو در درجه اول قرارد دارد.

 

 مرحله نتیجه گیری مهمترین بخش ارتباطات را تشکیل می دهد.

 :The Communication process مراحل ارتباط یا كمونیكیشن 

این موضوع به سادگى توسط یك مثال ساده توضیح شده میتواند. شما شاید گاهى نامْه یی به دوستان یا خویشاوند توان  

بنویسید. درنامه شما در مورد خود چیزى مینویسید وضمنًا چیز  را كوه دوسوت توان میخواهود بدانود توضویح  میدهیود        

بنویسید. پس باید درمرحلوْه اول پالنوى طورح كنیود كوه چگونوه بایود بنویسوید چوى بایود           وكوشش میكنید نامْه تانرا خلص 

بنویسید وكدام كلمات مناسب را بكار ببرید. وقتى جوواب ایون ناموه را دریافوت مینماییود اواًل  میدانیود كوه ناموه توان چوه           

سى اسوت . اموا ناموه نویسوى بصوورت      اثرى باالى دوستان داشته است. البته نوشتن نامه یك قسمتى ازمراحل نامه  نوی

منفرد عملى شده میتواند. پس وقتى جواب شما میرسد مرحله تكمیل میگردد. هر پیغام به شكل تحریرى وچه به شوكل  

 شفاهى به عین طریق عمل مینماید.

كوه فرسوتنده    یك طریقْه ساده دیگر براى توضیح اینكه ارتباط چگونه عمل میكند ، استفاده از یك دیاگرام ویامدل اسوت 

ودریافت كننده را در حاالت مختلف نشوان میدهود كوه هور دو طورف در پروسوه سوهم مسواویانه ومهوم  دارنود. فرسوتنده            

 براى ارسال پیغام وگیرنده براى دریافت آن.

 این مدل ساده را میتوان به این شكل ترسیم نمود.

Sender       massage                             receiver 

 فرستنده                                پیام                                      گیرنده

 

 مزیت هاى نامه نویسى در زندگى شخصى وبهبود تخصص:

Benefits of writing in your career and personal life 

یت ها در ارتباط تحریرى وشوفاهى شوما   پیشرفت درشغل وشهرت تخصصى اكثرًا ارتباط به مْوفقیت ها ویا عدم مْوفق

دارد. هم چنان شما در خواهید یافت كه توانایى واستعداد براى برقراری ارتباط موْوثر یوك دارایوى بوا ارزش اسوت كوه       

 در فعالیت هاى شما رول بسا بزرگ را دارد .

 نیازمندى ها براى یك شغل :

ه توانایى جسومى ایجواد نمایود. اینكوه شوما چگونوه دانوش یوا         هرگاه تخصص یا شغل شما عمدتًا توانایى ذهنى را نسبت ب

 پیشنهادات وایده هاى تانرا به دیگران كه به آن نیاز دارند انتقال میدهید در پیشرفت شما تاثیر عمده دارد وشما باید 

اقعوى در بیوان   یا سطوح منجمنت را داشته باشید. باید تجربوه اساسوى وآموزشوى و    levelاستعداد ارتباط مْوثر با تمام  

شفاهى و تحریرى داشته مهوارت خووبى در نوشوتن  تبوارز دهیود بایود راپوور هوا وپیشونهادات تحقیقوى وتحلیلوى ترتیوب             

 نمایید، توانایى تصنیف مكاتبة مْوثر را داشته باشید.توانائى انتقال ایده ها را نیز باید داشته باشید .

)ارقوام یوا     Dataرت در جموع آورى ، تحلیول وتفسویر اسوناد یوا      توانایى توسعه وحفظ  روابط خوب بوا موراجعین ومهوا   

 پدیده ها( ونوشتن راپور هاى تحلیلى از نیاز  هاى عمده  شغلى یك كارمند ادار  است.

 كمك براى مواجه شدن با مسْولیت هاى شخصى: 

A help for meeting personal responsibility 

چنوان موارا در رسویدن بوه اهوداف در فعالیتهواى شخصوى كموك مینمایود،           صحبت كردن هم ارتباط مْوثر یعنى نوشتن و

بعضى اوقات شما ضرورت به نوشتن نامه یا راپورى دارید یا منحیث رئیس یك كمیته باید ایوده هوا ونظریوات توان را     
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بصورت شفاهى ارائوه دهیود . هرهودفى كوه داشوته باشوید آن را بصوورت درسوت  منحیوث یوك متخصوص ادارى ارائوه             

ید. این مهارت در امور تجارى،صنفى  وسایر فعالیت هاى عملوى دیگور ضورورى پنداشوته  میشوود . البتوه مهوارت        ده

درنوشتن و ارتباط شفاهى  همانطوریكه درزمینه هاى  شغلى شما را كموك مینمایود در حیوات شخصوى توان نیوز موْوثر        

 است .

 

 The Law of Icebergقا نو ن ایس بر گ : 

ر ظاهر مانند كو هي است كه در میا ن در یاغرق شده است پیدا كردن را بطه تا عمق كار بسیار متن  د محتوا و  

 مهم است. 

 فیصد مشكل در  رو   آب معلو م شود اما بقیه كوه یخ در دا خل اب است . ۵۳شاید 

 یاز دارد  .فیصد رسانیدن پیا م به یافتن راه جدید ن هانچه كه در سطح دیده میشود اصل مشكل نیست پنجا 

 

 تیو ر   ار تبا طات : 

 

 در تیور   ارتباطات هر پیا م از سه بخش تشكیل میشود .  

 فر ستند ه —۱ 

 محتوا   پیا م  —۲

 گیرند ه  —۵

 فر ستند:   كسي  ا ست كه میخوا هد اطالع و پیا مي را به گرو هي و یا تیمي ار سال کند . 

 محتوا   پیام:

 یا بي یك هدف مهم  ا ز طرف رهبره یا مدیر برا    تیم اطال ع داد ه میشود .پیا مي است كه جهت دست  

 گیرنده :كسي است كه پیا م برا یش تعریف میگردد .

 اكثرآ ارسال كنند ه به اینٌ فكر است پیا مي را كه فر ستا ده ام گیر ند آن را در ك كر ده است . 

 ا رت ، شفا فیت ، سا دگي و روشني پیا م را ارسال كر ده است .اما ار سال كنند به اینٌ فكر با شد كه با چه مه

 پیش از ارسال پیا م باید نقا ط كه به صورت احتمالي باعث سو تفاهم میشوند تو سط پیا م دهند شنا خته شوند .

 سطح پیا م :

 سطح دارد : چهارهر پیا مي كه ما ار سال  میكنیم 

 محتو ا  —۱

 سطح را بطه  —۲

 تقا ضا  —۵

 ابزار خود    —۴

 

 دا ریم   تسلط سطح بر آن به کدام محتوا : محتوا یرا كه اما ده كر ده ا یم

 سطح را بطه : با انها   كه میخوا هیم نمایشی داشته باشیم دار   چه بر دا شت و تفكر   هستند .

 تقا ضا :  از من چه تقضا را دارند .

 برنامه ریزی راهبردی ارتباطات

اتفاق نمی افتد.ارتباطات موثر به ستراتیژی موثر  و یک برنامه منطقی  فعالیت ها نیاز دارد تا تاثیر  ارتباطات تنها

 گذار باشد.برنامه ریزی راهبردی باید فکتور های  ذیل را در بر داشته باشد:

 مقاصد و اهداف       .1

 اد و آنچه را که نمی توان انجام داد.محدویت ها ی عملی و  مورد ضرورت، آنچه را که می توان انجام د      .2

 اوضاع  اساسی و مهم محیط      .3
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هرگاهی که اهداف شامل ارتباطات با دیگران شد) و آنهای که نشد(، بیشترین اهمیت محیطی را نگرش جامعه  در 

است". با تاکید بر  مورد  شما و اهداف تان دارد.بعضی  اوقات گفته می شود که "دیدگاه ها انعکاسی از واقعیت ها

 موضوع : دیگاه عمومی  در مورد شما واقعیت شما است.

 ارتباطات بر موارد ذیل استوار است:

مردم به جهانی که شما می بینید عکس العمل نشان نمی دهند، بلکه به جهانی که خود آنها می بینند  .1

ترسیم می  خویش  مردم موضوع شما را در تصاویر روانی  اوضاع عکس المعل نشان می دهند.

 نمایند. 

در زندگی ارتباط موثر از شنیدن و فهمیدن آغاز می شود نه از صحبت و کوشش برای فهماندن. .2

شخصی می بینیم که  هر چه بیشتر می توانیم در مورد  شخص بدانیم رابطه به ایجاد ارتباطی دارد 

  که ما ایجاد می کنیم.

د.تا آنگاه که گیرنده پیام شما را نشنیده و ندانسته است ارتباط آنچیزی است که گیرنده انجام می ده .3

  ،این تنها سر وصدای بیش نیست.

 در این جا هی  گلوله یی جادویی یا پیام انفرادی نیست که شما را به هر کس ارتباط دهد. .4

 

  ش هجدهمخب 

 پیشنهاد نویسی

writing  proposal 

ولتى و علمى بسیار با اهمیت است مانند سوایر راپورهوا یوك    یك شكل از گزارش است كه در تجارت ،صنعت مسائل د

صوفحه یوا بیشوتر از آن بعضوى پروپووزل هوا        51پروپوزل میتواند كوتاه باشد )كمتر از ده صفحه( یا طوالنى باشد توا  

پونود    25حتى چند جلدى میباشد. پروپوزلى را مثال آورده میتوانیم كه داراى دوازده جلد تشریحات و گرافها بوده و  

وزن داشته ،البته چنین پروپوزل ها براى چنوین پوروژه هواى طورح میگوردد كوه صودها ملیوون دالور درآن  بكوار رفتوه            

 باشد.

پیشوونهاد هووای  تخصصووی  کووه جزئیووات کووه شووامل  آغوواز و اجوورای پروژه،ارزیووابی و پیگیووری  آن  بصووورت واضووح    

 مورد پذیرش قرار می گیرد. مطرح شده باشد و با مصرف کمتر به هدف بزرگتر برسد ،بیشتر

 :purpose of proposals هدف پیشنهادات 

یك تجارت ، یک دانشگاه ،یك گروپ مشخصى و حتى یك فرد كه در جستجوى قرارداد تمویلى از جانب یك فابریكه  

اشووته بووا یووك مْوسسووه حتووى از مْوسسووه خووود باشوود و یووا شوواید منووابع تمووویلى را در دولووت بایووك سووازمان خیریووه در نظرد 

باشدمیتواند پروپوزل طرح نمایود .اكثورًا اشوخاص انفورادى یوا فابریكوه هوا كوه یوك سواحه خواص مهوارت دارنود از آنهوا               

درخواست میگردد كه یك پروپووزل را بوراى حول یوك مشوکل ارائوه دهنود بوه عبواره دیگور نویسوندگان پروپووزل شواید              

مورد یك موضوع بیابند و در آن مورد یك پیشنهاد بصورت غیر مستقیم فرصتى را براى حل یك مشکل یا تحقیق در 

 ارائه دهند .

هدف یك پروپوزل ازیك جهت مشابه یك یادداشت مجوزاست راپورهاى سفارشى براى حل یك مشوکل و اصوالح یوك    

روند یافتن یك جواب براى سوال یا شرح در مورد موضوع مورد عالقه میباشود بوراى ایون هوم یوك اخوتالف مهوم ایون         

سفارشى وپروپوزل هوا اهمیوت كوه پروپووزل بوه مطالعوه كننوده ایكوه خوارج ازسوازمان نویسونده قورار دارد              راپورهاى

ارسوال میگوردد وبعود از ارش كگوذارى آن بووه ارتبواط منفعوت خودمات ، تولیوودات و موضووعات پیشونهاد شوده سووفارش           

 میدهد و ارزش پروژه را برمبناى بودجه پیشنهاد شده ارزیابى میكند .

 

 را احتواء نمایند. Topicاى درخواست هاى علنى تبلیغاتى كه براى پروپوزل ها میتواند موضوع مثال ه

 Example of Publicity announced requests  

 اعانه هاى تجارتى براى حل مشکل فقر در شهرها وقصبات :     

usiness Contribution on Solving Orban Poverty :   

 

 وستاها ومنابع مورد ضرورت :پالن ها براى فقرر  
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Plans for Sdving rural Poverty and needed Resources : 

 :Govermance and Public Policy پالیسى عمومى ودولتى      

 :  Human rights and social Justiceحقوق بشر و عدالت اجتماعى   

 : Education and cultureتعلیمات و فرهنگ      

 : International Affairsللى   امور بین الم

 از یك صحبت مشابه به یاداشت مجوز است . proposalهدف یك 

( یوك  Conductراپور هاى شفارشى براى حل یك مشکل ،اصالح یك پروسیجر یوافتن جوواب یوك سووال یوا رهبورى )      

 ریسرج در یك موضوع كه مورد عالقه دوطرف میباشد .

 A Review(اكثرًابوه مطالعوه كننوده ویایوك كمیتوه تجدیودنظر)      propنسوت كوه)  باوجوداینكوه اخوتالف مهوم عبوارت ازای    

Committee )       خارج از سازمان  نویسونده ارسوال میگوردد بعودًا متخصصوین یواExpert     بیرونوى آنورا ارزش گوزارى

نموووده وبووه ارتبوواط مفیوود بووودن خوودمات تولیوودات وموضوووعات پیشوونهاد شووده سووفارش میدهنوود ضوومنًا ارزش پووروژه را     

 مبناى بودیجه پیشنهاد شده ارزیابى میكند.بر

 :  Parts of a Proposal  قسمت هاى یك پروپوزل  -2

قسمت هاى یك پروپوزل در ذیل لست گردیده . این قسمت هوا میتوانود در اكثور پروپووزل هواى تجوارتى بوراى فوروش         

ا ممكوون اسووت بووراى مطلقووات خوودمات، مهووارت، تجهیووزات ویووا ایجوواد سووهولت هوواى وسوویع مووورد اسووتفاده قرارگیوورد ویوو 

فابریكْه خود تان ، براى یك كمپنى بیرونى مناسب باشد . البته تنها پروپوزل هاى طویل وجامع بوه تموام  ویوا اكثریوت     

این قسمت ها نیازمند است وپروژه هاى كوچك شاید یك قسمت آنها را مورد استفاده قورار دهنود. معلومواتى  بوا امتیواز      

منظور میكگردد   211هاى  فروش یقینًا  طویل تر وعمیق ترنسبت به یك پروژه ایكه در آن $  پنج ملیون یا قرار داد

 با اینهم  به دقت قسمت هاى را كه براى فهرست پروپوزل خاص شما قابل قبول است در نظر گیرد.

 

 ( :Title Page صفحه عنوان  ) –الف 

ح موى نماینود. بعضوى هوا فوارم هواى خاصوى تهیوه موى          اكثر سازمان ها معلومات را مشخصًا در صوفحه عنووان تصوری   

نمایند كه معلومات وارقام ادارى ومالى را خالصه مى سازد صفحْه عنوان حوداقل بایود عنووان ،نوام شوخص یوا كمپنوى        

 ایكه پروپوزل  به او تفویض )ارائه( میگردد وشخصى كه پورپوزل را تسلیم میدهد وتاریخ را احتواء مى نماید.

 : Excutive summaryى انجام شده     یا خالصْه كارها

حتى پروپوزل هاى بسیار مختصر داراى یك خالصه میباشند  زیرا شما با دیگران براى دریافت فرصوتى در رقابوت   

قوورار میگیریوود بعضووى اشووخاص ارزیووابى كننووده در ابتووداء صوورف خالصووه را بووراى دریافووت یووك نظرسووریح اجمووالى      

 خالصه  باید در مورد پورپوزل مكمل بحث نماید وبتواند به تنهائى تبارز نماید .جستجو ومطالعه میكند در حقیقت 

وباید بصورت خالصه توضیح نماید كه چگونه بوا ) مشوکالت (  برخوورد صوورت خواهود گرفوت وچوه  طرزالعملوى         

پروپووزل  اكثرًادر خالصه حذف میگردد. در غیر آن خالصوه   Budget Figureتعقیب خواهد شد ارقام بودیجوى یا 

وتوضیحات  وسیع را ایجاب مینماید. یعنى مطالعه كنندگان پروپوزل احساس مینمایند كوه خالصوه یوك قسومت  بسویار      

 عمده یك پروپوزل است وبه آن وقت وانرژى بیشتررا وقف مینماید.

 : Table of Contentsتابلوى مندرجات  

ند اما پورپوزل هاى طویل، هم چنان لست تابلوها اشكال  پروپوزل هاى مختصر معمواًل نیاز به تابلوى مندرجات ندار

 وتشریحات را دارند ایجاب مینمایند كه تابلوى مندرجات  داشته باشند.

 :  Introduction معرفى 

: یك فرضیْه محافظه كار انه ایون اسوت كوه فورض كنیود  خواننوده شوما یكآگواهى عموومى ، علمیوت            Purpose  -هدف 

 rigoroas  ما دارد واینكووه او پروپوووزل را بووراى دیگووران جهووت ارزیووابى جوودى توور   عمووومى در مووورد هوودف شوو 

evaluation  شایستگى هاى تخنیكى ،Technical Competence  .آن بفرستد 

Problem      در یووك پروپوووزل تجووارتى واضووحًا  نشووان دهیوود كووه مشووکل ویووا مشووکل هووارا بخوووبى در ك نموووده ایوودآیا :

 یچیده وكار ساختمان یا جابجا كردن تجهیزات وسیع دارد.خواننده ضرورت به یك طرح پ
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درصورتیكه ایجاب نماید مشكالتى را كه ممكن است به آن مواجوه شووید اشواره نمائیود. در نظور داشوته باشوید پیشونهاد         

جتمواعى   شما براى غالبآمدن به آنها چه خواهد بود هرگاه پروپوزل شما یك ریسرج تحقیقاتى باشدآیا این یوك مشوکل  ا  

 دریك ساحه محلى است ویا در یك ساحْه عمومى .

Scope            وسعت : هرگاه پروپوزل شما براى خدمات یا تجهیزاتى اسوت كوه بوه فوروش موى رسوانید بایود بدانیود كوه آنهوا

درچه  ساحْه ، براى چند خریدار مشترى احتمالى خدمت نمووده میتوانیود حودود پوروژْه توانرا معوین نمائیود  هرگواه یوك          

سرج تحقیقاتى را پیشنهاد مینمائیدآیا یك ساحه یك اجتماع  چه تایك كمپنى یك دیپارتمنت یوا یوك مشوکل جداگانوه  را     ری

 تحقیق نمائید.

 چه حدودى را براى رسیدن به مرام هاى تان تعین مینمائید.

پروپووزل طویول   : هرگاه پروپووزل شوما كوتواه اسوت  میتوانیود سوابق را حوذف نمائیود در یوك          Background  سوابق 

 معلومات ذیل معمواًل شام میباشد :

 كارهاى انجام شده قبلى در پروژه هاى مشابه یا پروژه هاى مربوط.       

 ادبیات تجدید نظرشده در موضوع، مخصوصًا ارزیابى شما در آنها .       

هواى قوباًل تكمیول كگردیوده     شوما چگونوه برمبنواى پوروژه هوا وریسورج        proposal جمالت شما نشوان میدهنود كوه       

 استوار است.

 : )طرزالعمل( Procedures پروسیجر 

واضوح اسووت كووه بخووش پروسوویجر قسومت  اساسووى )قلووب( شووما را تشووكیل میدهوود ونشوان میدهوود كووه چگونووه میتوانیوود بووا    

د موجوود  نیازمندى هاى خواننده مواجه شوید. قواعد خاصى در مورد اینكه در این بخش چه چیزى میتواند شامل باشو 

 نیست وبراى هر پروپوزل محتویات متفاوت استعمال میگردد .

 یكتعداد پیشنهادات در اینجا میتواند كمك كننده باشد .

مشخص بسازید كه چگونه میتود هاى  شما میتوانندبا اهداف ومقاصدى راكه قباًل طرح كرده ایدمواجوه شووند          

. 

 د شاید بتوانید پروژه را به بخش هاى جداگانه تقسیم كنید.درتقسیم  اوقات تان دقیق  باشی       

 ارزیابى واضح از كیفیت كار ، فعالیت تولیدى وتولیدات شان نمائید.       

 در مورد حدود مطمئن باشید كه چه را باید  انجام دهید وچه را انجام ندهید.       

 مرام ها و اهداف پروژه تان ارتباط میگردد . خود را مطمئن بسازید كه میتود هاى حل مشکل با       

 : Equipment and Facilities تجهیزات وتسهیالت 

عمیقًا فكرك نید كه چه تسهیالتى ممكن است ضرورت باشد . هرگاه پروپوزل شما براى  پیشونهاد مزایوده كمپنوى شوما     

قسوومت ارائووه ارقووام  وفیگووور هوواى مووورد در یووك فعالیووت سوواختمانى وسوویع اسووت . احتمووااًل  دیپارتمنووت هوواى متعوودد در 

ضرورت با شما همكارى خواهند نمود .براى یك پروژه تحقیقاتى ، تعین نمائید كه كدام تسهیالت وتجهیوزات رابوراى   

استفاده موجود دارید. وخود را متیقن سازید كه متباقى را میتوانید بدستآورید البته این موضوع مربوط به شكل پروژْه 

 ثاًل شما ممكن است از یك ماشین كوچك الكترونیكى تایك طیاره كوچك ضرورت داشته باشید .تان میشود م

PERSONAL : این عنوان از دوقسمت متشكل است : 

 تنظیم كارمندان وساحْه كارشان . -1

 تخصص آنها كه معمواًل باالى  یك بیوگرافى مكمل متكى است . -2

ه واستعانت هاى او وسهیم كگیرنودكگان پوروژه مهوم اسوت آنهوا انود كوه        مخصوصًا ، معلومات در مورد دایركتر پروژ

پروژه را رهبرى نموده وبا آنها اند كه خواننده یا تماس كگیرنده یك ارتباط  را در صورتیكه پروژه قبول شوود ایجواد   

به توان پیواده   خواهند نمود . هرگاه شوما دایركتور پوروژه باشوید تجوارب وموفقیوت  هواى گذشوته را در پوروژه هواى مشوا           

 نمائید تابودجه  دهنده در مورد پروژه تان تصمیم گرفته بتواند.

یوا سوازمانى كوه بوه پروپووزل نیواز منود اسوت اكثورًا مشوخص موى سوازند كوه               Sponsor: مسْول یوا   Budget بودجه  

نیود كوه   بودجه چگونه ارائه گردد. هموه گیرنودگان پروگورام مصوارف را طوورى كوه اسوت نشوان  نموى دهنود كوشوش ك           

 بودجه عادالنه را طرح نمائید.
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Appendixes           ضمایم( بعضى گیرندگان پروپووزل خوانودن ضومایم را در صوورتیكه آنورا مطالعوه نماینود بوه آخور( :

 موكولول میكنند هرگاه احساس مى كنید كه ضمایم باعث رد پروپوزل شما میشود از آن صرف نظرنمایید.

 :  A Short Proposalیك پروپوزل كوتاه  

 پروپوزل ذیل یك پروپوزل كوتاه است كه یك فابریكه در مورد عرضْه فروشات خود بیك خریداراداده است.

این پروپوزل را یك پروپوزل كامل تصور ننمائید با ایونهم ایون پروپووزل یوك مثوال تیپیوك بوراى فوروش  تولیودات یوك            

حل تجارتى كمپنى دیدن نمووده در موورد فعالیوت تولیودى آن      دستگاه است( قبل از ارسال  پروپوزل  نویسیندْه آن  از م

تحقیق مى نماید وضروریات آنورا موورد بحوث قورار میدهود. بصوورت واقعوى وموْوثر موداركى ارائوه موى نمایود كوه بوه               

فروشنده مشکل فابریكه خریدارى راحل مىنماید. وشش مزیت مشخص را  Fillingاساس آن اثبات  میكند كه سیستم 

 رائه میدهد این پروپوزل  محتواى نكات ذیل است:در آن  ا

 قسمت مقدمه :

 .Space Finder فكتور هاى سودمند سیستم فایلنگ        

 مزایاى این سیستم .       

 سیستم فعلى.       

 سیستم پیشنهادشده .       

 

 

 

 

 

 

 

 


