
 جلسه سوم
 

    



 انتخاب موضوع و دستورکار برنامه1.

 تدوين اهداف برنامه2.

 شناسايي و تحليل دست اندرکاران3.

 جلب حمايتپيام توليد 4.

 (رويکردها، فنون، مواد و پيام ها)راهبرد تدوين 5.

 تهيه طرح عمل براي جلب حمايت همه جانبه6.

 برنامه ريزي براي پايش و ارزشيابي7.



موضوع اصلي برنامه حمايت همه جانبه است و رسيدن به آن •
 .نياز به دوره هاي طوالني مدت دارد

شبيه )جمله اي کلي، غيرقابل سنجش و تا حدودي مبهم •
 .  است( آنچه در دورنماي برنامه راهبردي ديده مي شود
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اهداف اختصاصي کوتاه مدت تر و عمل محورتر هستند  . 
 انتخاب اهداف اختصاصي برنامه جلب حمايت همه جانبه به

عوامل مختلفي بستگي دارد که از جمله آنها مي توان به 
وضعيت سياسي جامعه، احتمال موفقيت برنامه، اطالعات 

موجود، منابع الزم براي پشتيباني از برنامه، ظرفيت سازماني و 
دانش و مهارت کارکنان بر روي فرآيند تعيين اهداف برنامه 

 .  اشاره کرد
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 قرار است چه سياست، قانون يا تصميمي تغييرکند1.
 (Decision or Policy Action) 

 
 چه کسي قرار است اين تغيير سياست را انجام دهد2.

 (Policy Actor or Decision-maker) 
 

  (Timeline)در چه زماني رخ دهد  قرار است تغيير2.
 

 ميزان مورد نظر براي اين تغيير چقدر است3.

 (Degree of Change) 
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 (Specific)  بر اقدام مشخص و ويژه اي متمرکز باشد •

  (Measurable)قابل اندازه گيري باشد  •

   (Attainable)  دست يافتني باشد•

  (Reasonable)منطقي باشد•

                        (Time bounded)زمان رسيدن به آن مشخص باشد•



درصدي تعداد مراکز منتخب  استان اصفهان تا  20افزايش 1.
 پايان تابستان سال جاري

در مقطع دبستان طي  "ديده شويم"ادغام برنامه آموزش 2.
 سال آينده

تامين بودجه الزم براي دو برابر کردن تعداد مراکز مشاوره 3.
 99بيماري هاي رفتاري در استان تا پايان سال 

ساعت به  2افزايش ساعت درس ورزش در مقطع دبستان از 4.
 1400ساعت تا پايان سال  4
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سال در  18اجراي قانون عرضه دخانيات به افراد زير 5.
 1399شهرهاي استان تا پايان سال 

تامين نيروي مراقب بهداشت براي کليه مدارس ابتدايي و 6.
 ...راهنمايي استان تا پايان سال 

تجهيز کليه پارک هاي سطح شهرهاي استان به وسايل 7.
 ...ورزشي تا پايان سال 

اجراي قانون تعطيلي پنج شنبه ها براي پيشگيري از / تدوين8.
 آلودگي هوا و انتشار بيماري کرونا
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 با توجه به دستورکار انتخاب شده براي برنامه جلب حمايت
 .خود، هدف کلي برنامه را بنويسيد

 براي موضوع انتخاب شده و با توجه به معيارهاي نوشتن اهداف
 .اختصاصي، اهداف اختصاصي مناسب بنويسيد

 از بين اهداف اختصاصي نوشته شده، يکي از آنها را براي طي
ساير مراحل طراحي برنامه انتخاب کنيد و داليل انتخاب خود را 

 . بيان نماييد
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