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 ست؟چیشناسی از حیث روشقبلی  یهابرنامهتدوین  مسائل د؟شو ینتدوباید  گونهچ توسعه یهابرنامه

 یپوراصغر دکتر 

 ینهم بهمحور بود و ژهور از ان الب پ قبلاول و دوم  هایبرنامه ،یمدار  یزیر برنامهدر  یطوالن سااااااااب هما 
  به سااامت تااسااات  رفته یرسااااختیز و  یعمران یهابرنامه سااامت بهبیشاااتر  بودجه و برنامهقانون  هم یلدل

هسااااااتند  ییهابرنامه یعمران یهابرنامه که یمدار  یفیتعر  بودجه و برنامه. در قانون یاجتماع یهابرنامه
 ینتدو یاجتماعو  یاقتصاد مسائلدر  یخصوصو  یعمومو  یدولت بخش یبرا جامع صورتبه که سالهپنج
ا  .شودمی  .است شدهاضافه توسعه یهابرنامه به هم یبخش یهابرنامه توسعه، سوم برنامهبعد از  عمال

  خواسااااتندمی توسااااعه یهابخش همه کهبود  ینا یمداشاااات توسااااعه یهابرنامهدر  که یبیآساااااز  یقساااامت
مرتبط و سااازگار بودند. همین کالن  هایساایاسااتباید با و در عین حال  ،باشااند داشااته برنامهدر  یگاهیجا

اجرا  منصاااه به رااحکام خود  همه نتوانساااتند توساااعه یهابرنامه عملدر  کهعدم ارتباط کافی باعث شاااد 
 یهابرنامه یزمان یهابازه .اندنشتتتتتتدهتدوین یدرستتتتتتتبه یمالو  یزماندر ظرف  هابرنامهچون  ،ندساااااااانبر 

 یزمانظرف از اوقات  یلیخدر  ؛ وندارند یهمخوانساااله بیساات اندازچشاامو  یکل هاییاسااتساابا ، توسااعه
 یساااز ساااختار  توسااعه یهابرنامهاز طرف . اسااتسااال پنج بیشااتر از  یلیخ اندازچشاامو  هاساایاساات تح ق

ه بیان دیگر، برای احکام . باندماندهو پایدار  هنرفت ینبسااااختارها از  ،هاآن موقت یتماه رغمیعلکردند و 
 است.ساختارهای دائمی ایجاد شدهموقت، نهادها و 

انات با امک برنامهمفاد  سازگاری و انطباق) یفن بخش یکو  دارد)کالن موضوع(  یاستیس بخش یک برنامه
 ،عدم انطباق ینا ؛ وایمگنجانده سنددر  هاآن یمال منابعرا بدون لحاظ کردن  هابرنامه. ما (یمال و یزیکیف

 تواندنمی هست برنامه که اییزمانبازه  .استرا ایجاد کرده  یمشکالتاجرا نشان داده و  مرحلهخود را در 
ا های سابق این ایستایی برنامهایستا باشد.   در طول زمان صورت منعطف صورتبهباید و است  غلط کامال

 د. بگیر 

 ندکمی ینتدومصلحت نظام  یصتشخ مجمع راهر بخش  یکل هاییاستسنکته حائز اهمیت دیگر آنکه 
که چندان به این  باشااد آنهای و بازخورد توسااعه هایبرنامهاز عملکرد  گرفتهمنشاا باید  هاساایاساات یناو 

 .خواهد بود مؤثر، بسیار کردرا ایجاد  یکینزد ینا نابتو. اگر شودموضوع توجه نمی

 به اکتطب دهم نشست در سیزدهم، دولت کار دستور در کشور توسعه هفتم برنامه تدوین اولویت به توجه با
کتر دبا حضور  توسعه هفتم برنامه در آن هایداللت و توسعه هایبرنامه اجرای موانع تبیین و شناسیمسئله

حاضر  گزارش. شد پرداختهپیام سعید گودرزی، دکتر حمید بهلولی، دکتر حمید پوراصغری و دکتر مهدی مختاری 
ای از مباحث نشست بوده و جهت دسترسی به محتوای کامل، کلیدی و خالصه محورهایصرفا مشتمل بر 

 ای نشست را مشاهده نمایید. های چندرسانهخروجی
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 یبهلولدکتر 

 روش .اساااااتاز ان الب بوده  قبل هایبرنامهدوره بعد از ان الب متفاوت از  شاااااشدر  برنامه ینتدوش ور  
تر به عبارت دقیق .اسااات یجیتدر گذاری و سااایاسااات یزیر بودجهش ور بر  یمبتن برنامه ینتدوکشاااور ما در 

در کشور ما  وشود می «یطراح» هایاستسدر دنیا ؛ ندهست( هامشی)خط هاسیاستاز  یبخش هابرنامه
موف یت در اجرا  که یمدار  یاستس سطحما چهار  .دهدمی نشان رادر اجرا خودش  هااین؛ شودمی نوشته

  ند تغییراتور می، یاقلند تغییرات ور  ماننداسات  ابر روندها ساطحاسات. اول  ساطحمساتلزم فهم این چهار 
 ییجار کشاااااور باید دیده شاااااود. ما هنوز د یآتساااااال  ۰۱در  کهو... در جهان  گذارییهسااااارماد ونر  ،یفناور 
-Metaیا  کالن سااااطح. سااااطح دوم، دهندانجام  را ابر روندها سااااطحدر  یقعممطالعات اند بتو که یمندار 

policy  .ثبات  ،وریعدالت، بهرههایی مانند در شااااااااخص را خودمان یحکمرانما در این ساااااااطح اسااااااات
 ایمیانه  ساااطح. ساااطح بعدی، کنیم یساااهم ا یجهان یحکمران ساااطح ید باباو... نظارت  یفیتک یاسااای،سااا

Meso-policy  منط هاول  خواهیمیم هااین همهما در  شود.در این سطح مطرح می ۰۰۱۰سند است که  
ا نهایم. ندار  یههمساااا یکشاااورها مواضاااعاز  یقدقچون اطالع  اسااات غلط هااین. یمشاااو ساااطح چهارم یا  یتا

 .است در کشور ییاجرا یواقع یتظرفو  یتوضعاطالع از  د به معنایخر  سطح

 پیاممختاری دکتر 

  عنیاز ان الب ی قبل یکی: بودجه نوشته شده استو برنامه  سازمان یروسابا  مصاحبه یهپابر  ییهاکتاب
اگر آن اساااااااات که  هاکتاب این در توجهقابل نکته .بعد از ان البنیز  یکی؛ و 0351تا  0338بازه زمانی 

 ،وردر کش یحکومتو  یساختار تغییرات  رغمیعل اولین رئیس سازمان برنامه بودجه را بخوانید هایصحبت
با تغییر  هاچالش یحت یعنی ؛کندمیصاااادق  هم فعلی یطشاااارادر مورد ریزی آن برهه مسااااائل نظام برنامه

 .استتغییر نکرده  یحکمراننظام 

 ؟یستچ ی توسعه کشورهابرنامهکافی  تحققعدم  عللو  اجرا موانع و مسائل

 یبهلولدکتر 

 نشااوداین مسااائل حل  یوقت؛ اسااتاجرا  یطمحدر  یبرخو  یطراح یطمحاجرا در مسااائل و موانع از  یبرخ 
دوره شااااش هر بعد از ان الب  .اساااات یطراح یفضااااادر چون عمده مشااااکالت  ،رفت ساااارار اجرا توانینم

بوده  ۱۳٪ هابرنامهاهداف  تح قمجموع  اندگفتهمتخصصین  .اندداشته اییدهعدمشکالت  توسعه برنامه
 سطوح یکتفکعدم  ،یزیر برنامهو  گذارییاستسساختار توان به ها می. از جمله موانع اجرای برنامهاست

ا . دانست وبودجهبرنامهنبودن جایگاه سازمان  مشخصو  گذارییاستس س رأباید در  و بودجه سازمان مثال
 قوه مجریه.س رأدر  نه، داشته باشدحکومت قرار 

که بوده  دولتدو  ینبها برخی از برنامه یعنی؛ اسااات ساااالهچهار ما  هایدولتاما  یمدار  ساااالهپنج برنامهما 
ا   شکستبه معنای  یناقبول ندارند.  را قبل یهادورهدر  شدهنوشته یهابرنامه همهای جدید دولت معموال
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هستند.  غیرواقعیاهداف  مسئله بعد اینکه شود.میعوض هم  مجلسدر این میان ترکیب ؛ برنامه هست
و  یداخل گذارییهساارما یتامنعدم  ،هابرنامهبودن  اییشااهکل، یخارجو  یداخل هاییاسااتساا تطابقعدم 
 عدم ،یکارشناسو  یاسیس یهاپست یکتفکعدم  ،ناهماهنگ گذارییاستس ،تعدد مراکز قدرت ،یخارج

تواند به میرا  برنامه هرکدامو...  منافعتعارض  ،در کشااااور یاحرفه یریتمدو عدم التزام  یریتمد یداریپا
 شکست برساند.

 ؟ارددو چه مشکالتی در این زمینه وجود  شوند ترجمهاجرا  عرصه بهباید  چگونه توسعه یهابرنامه ینقوان

 یگودرز دکتر 

 ییاجزا یزیر برنامهنظام دارد. به طور کلی  یدت ک( feasibility studyسنجی )این مبحث بر مطالعات امکان
 برنامه یبعددر سطح و ، یمجر  یهادستگاهکردن  راستاهم یبرا یاستراتژ ، بعد هستها مشیخطاول  :دارد
ام باشد؛ نظ کاملو  درست اجزایش کهکند  عملخوب  تواندمی یوقت یستمس یک نامه و... قرار دارد.آیینو 

 .است یژگیو ینامستلزم  هم یزیر برنامه

 هایسیاست تدوین با زمانهم اینکه اول. داشت دیگر یهابرنامه با ییهاتفاوتبرنامه ششم  معت دیم ما
 تسالم یکل هاییاستساما ؛ است هادستگاهتمامی ناظر بر  برنامه یکل هاییاستس. شد سالمت کلی
. است مهبرنانیازمند  بلکه اجرا کرد یممست  تواننمی را سیاست یک .است سالمت یستمسناظر بر  ف ط
 یزیر برنامهنظام  ینکهادوم . است (یکاستراتژ ) یراهبردریزی هم مدل برنامهکار  ینا یبرا یزیر برنامهمدل 
باشد. باید  داشته افقسند باید  یکشد.  یطراح ششم برنامه یاجرا یبرا بهداشتدر وزارت  یاتیعمل
 برنامه نشدن یاتیعمل ضعفاز ن اط  یکینماید؛  یزیر برنامهو  یشپا مرتبباشد و  داشتهپایدار  یرخانهدب

 امهبرن به وروداز  قبل هابرنامهاز سویی دیگر، . استبوده کشور  سالمتنظام  یزیر برنامهتزلزل ساختار 
جاع، نظام ار  راهبرد از برنامه سوم تا برنامه ششم، پنج. باشند داشته مشخصعملیات  حجمباید  توسعه

 ییرااجاما  تکرار شده دائما  سالمت  الکترونیکبندی خدمات و پرونده پزشک خانواده، خرید راهبری، سطح
خود این راهبردها هم  مت سفانه .اندنکردهو برآورد  مشخص یدرستبه راعملیات  حجمچون  ؛اندنشده

 .شده استهای مختلف متولی واحد ندارد و منجر به عدم یکپارچگی دستگاه

نیازمند و  اساات خانهوزارت یبرا یراهبرد برنامه یک توسااعه برنامه که اساات ینا سااالمتنگاه ما در حوزه 
را عوض  بوده «یینپا بهباال » یقبل یهابرنامهدر  که یروشاااما  .و قانون دارد یباالدسااات یهماهنگ، بودجه

 اآلن .اساااااااتباال  به یینپااز  همو  یینپا بهاز باال  هم یمکرددوره انتخاب  ینا یبرا که یروشااااااا کردیم و
و بر  یراهبرد یزیر برنامهبر اساااااس مدل که  شااااده تشااااکیل مختلف یتخصااااصاااا یهاحوزهدر هایی رگروهکا

 حجمبا  آن یلذ یهابرنامهو  یآتسااال  پنج یبرا راراهبردها و دها ونر  یلتحلو  یباالدساات یهابرنامهاساااس 
ا طب .کنندمیاستخراج احکامی را  یقانون نیازهاییشپشده و عملیات و زمان برآورد فرایند تدوین در این  یعتا

 .احکام است یقتلفنیازمند  و یابدن طه خاتمه نمی
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 مختاری پیامدکتر 
ا   لحاظ محتوا و  به هم داردفرق  یلیخ یینها یخروجبا  آیدمی مجلسبه  که نویسااااییشپقانون یا  معموال

ا  .چارچوبلحاظ به  هم   است حاکمبر آن  که دارد یروحو  پیکره یک شدهارائه یاستسطرح یا  یک معموال
ا و اگر تغییرات مجلس از حدی بیشاااتر باشاااد، دیگر  ن ش دیگری که  رود.از بین میآن روح سااایاسااات  عمال

 هبودجقوانین در  ی توسااعههابرنامهو تداوم باید رد تواند ایفا کند آن اساات که مجلس شااورای اسااالمی می
 مثال بارز آن .استه اتفاق نیفتاد وقتیچهاما  دنشو وصل بودجه به هابرنامهباید  ؛شودمشاهده  ساالنه

که به طور  شودیم سالمتطرح تحول صرف ی از منابع زیاد حجماما  شودیم نوشته توسعه برنامه ینکها
  .است یامدهنها مست یم در برنامه

و  خوردبرن یکستت به که نویستتندیمای برنامه را به شتتیوه و داردابهام  نویستتیو برنامه یستتینوقانونادبیات 
شور برای ک سالمتنظام مطلوب یا مدل  یندکتر  یکاین مسئله ناشی از آن است که  ایجاد تکلیف نکند.

 یتفاهم ینا یروکند و  حرکت یان طه سااامت به، هاناکارآمدی همه رغمیعلنظام ساااالمت ما  که یمندار 
برای  یناو  هساات یکاییآمر مدل  ساامت به رفتن، افتدمیاتفاق عمل  عرصااهدر  آنچه داشااته باشااد.وجود 

ا بعضاا و نبوده مشااخصمساایر  یکو در  افزاهم شاادهانجام یهاتالش ینبنابرا .یسااتن پذیرامکانکشااور ما   ا
 .استبوده متعارض با یکدیگر 

 یپوراصغر  دکتر

این طراحی الزاماتی دارد از جمله اینکه باید به . هساااااااتاجرا  یفیتکدر  ت ثیرگذاربسااااااایار  برنامه یطراح
 یهاهساااته عنوانبهپرداخته شاااود و محورهایی باید  های مختلفو ساااناریو پژوهییندهآموضاااوعات از نگاه 

 نبوده برنامه قالبمداخالت ما در  ، بسااااااایاری ازان الباز و بعد  قبلدر ند. برنامه لحاظ شاااااااودهنده خط
 داخل کدامهیچسااالمت و... ، طرح تحول یاقتصاااد یسااامانده، یضااار اصااالحات  ،سااازیخصااوصاای. اساات
 است. کرده یلتحم ییاجرا یستمس به راو خودش به صورت ناگهانی مطرح شده . است نبوده برنامه

شاااااااده تعیینپیشهای از از طراحیاجرا انحراف  باعثو  هساااااااتریان مج منافعدر اجرا تعارض  مهم نکته
 جامع یزیر برنامه کهنشااااان داده های مختلف های محیطی و عدم اطمیناندر تالطمدنیا  تجربه .شااااودمی

 برنامه سااناریو وها بر اساااس آنو  ییشااناسااادهنده را خط یهاهسااتهباید بلکه ؛ نبوده و نخواهد بود موفق
اگر دنبال  .اساااااترا تغییر داده  برنامه که یماداشاااااته یمختلف یهاتکانهاز بعد از ان الب چون ؛ یسااااایمبنو

در ها را تمامی برنامه. نباید یمکنعوض  را برنامه ینتدوفرایند  یطراح، باید یمهسااااااات مشاااااااخص یخروج
از سااااویی  .اساااات گرفتهخودش  به یابودجه حالت یلیخفعلی  یهابرنامه و یمکن یکشاااار محدود  بودجه

بسااایاری از مجریان  و ایراد دارد توساااعه برنامه داشاااتنما از لزوم ادراک و  توساااعهما از مفهوم دیگر، ادراک 
 .بینندنمی توسعه برنامه داشتن به یالزام

 



   7ای برای اجرا برنامه هفتم توسعه؛ برنامهگزارش نشست    

 

 
 

 ؟چیست های توسعه کشوربرنامه یاجرا یشرفتپ مقابلدر  یستمیسو  یساختار  موانع ینتر مهم

 یبهلولدکتر 

 امهبرن کهباید کرد  چه یساختار لحاظ  اما از یمهست درست یطراحاجرا نیازمند  یبرا کهکردند  ت کید همه 
 یقتما وباید تفکیک شااااود.  بودجهاز  هابرنامهبه درسااااتی اشاااااره شااااد که متفاوت باشااااد؟ توسااااعه  هفتم

 محقق کهبود  یزیر بودجهستتتتاختار با نظام  یقتطب ،یگام بعد یمکرد یطراح را بهداشتتتتتستتتتاختار وزارت 
 مراحلتمامی از  یجزئارزشاایابی  اآلن اساات. ارزشاایابی ضااعفاجرا،  در ضااعفن اط از  یکیبه عالوه  .نشتتد
دیوان طبق گزارش و  شاااااده یابیشاااااارز  هابرنامهشاااااود که امروزه که مطرح می .هسااااات یاساااااتسااااا چرخه

شااناساای این ارزشاایابی روشاان نیساات و چندان روایی ندارد. ثانیا روش، اجرایی شااده اساات ۱۳٪محاساابات 
 .یشینیپ هنو  هست ینیپساین ارزشیابی 

ت. در این فضاااااا الزم اسااااات که بسااااایار فزاینده هسااااا تولیدشاااااده هایامروز سااااارعت و حجم دادهدر جهان 
 اآلن هاشااااخص یناهای مرتبطی با عنوان حکمرانی متریک صاااورت گیرد اما شااااخصارزشااایابی بر اسااااس 

. شداحصا  سالمتدر حوزه ملی  یاساس شاخص ۰۱۰ کهبود  ینا اولقدم . کشور ندارند منابعبا  یارتباط
در صاااورت تخصااایص  کهکند میامضاااا  یتفاهمو بودجه  برنامهبا ساااازمان وزارت بهداشااات  به عنوان مثال

 اآلنالبته . دهد کاهشدرصااد  ۲۱، سااالپنج  در طول رامرگ اطفال میزان ، حجم مشااخصاای از منابع مالی
ا تخصیص بودجه  دارد و  یتمسئولبر این مبنا نیست. در این حالت وزارت بهداشت نسبت به بودجه  اصال

 گیرد.و به بیان دیگر سه مولفه مسئولیت، قدرت و پاسخگویی در کنار یکدیگر قرار می باید پاسخگو باشید

ساااازمانی دیگر  توساااط یگردماه  ۶مربوطه ظرف  نامهیینآگاهی بیان شاااده که د، نییببرا  هابرنامهمتن اگر 
  وقتیچه برنامهها، اقتضائات نامهدر این آیین. گیرییمتصمعدم و  برنامه شکست یعنی ینا؛ شود نوشته

توان ها میبندی پیشااانهاددر جمع. شاااودمینای تدوین نامهآیین همگاهی اصاااال و شاااود در نظر گرفته نمی
باید  ،هابرنامه تدوین و دوم در ودبر  یکمتر  یحکمران سااااااامت بهاید کشاااااااور ب یزیر برنامهنظام گفت که 

فشااار  یهاگروهتجربه نشااان داده که  .شااود نوشااتهبا تصااویب برنامه  زمانهمو  قبلاز  یاجرا هاینامهیینآ
 .ییاجرا هاینامهیینآو سیر تدوین  شیابیارز ، در حوزه اجراکنند از جمله در ن اطی اعمال نفوذ می

 یگودرز دکتر 

ا و هو برنامه شااااااادهبینییشپاز  یهابرنامهبین  یتعادلهمواره باید  که کنندمیمطرح  یزیر برنامه یعلما
یشتر تاکتیکال نباید باقتضائی و  یهابرنامهاین باشد.  داشتهوجود اقدامات اقتضائی و بدون طراحی قبلی 

 ینزم راما  یراهبرد یهابرنامهبیشاااتر بوده و  یلیخ نسااابت ینا، قبل یهادورهدر  کهیدرحال ،باشاااد ۰۱۳ از
نظام همچنین  .باشااند یباالدساات هاییاسااتساابا  منطبقباید  یدولت یهابرنامهاز سااویی دیگر  اساات. زده

در جایگاه باید  همهو...  بودجه برنامه، سااااااااالنه برنامه به این معنا که اشااااااادیکپارچه ب باید یزیر برنامه
 .باشد داشتهمعینی  یمتولباشند و متناسب 
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 سیزدهم خصوصا در بخش سالمت چیست؟ دولتو سند تحول توسعه  هفتم برنامهرتباط ا

 مختاری پیامدکتر 

 یندفرا اصااالح با باید بلکه گذاشاات کنار را هاآن تواننمی و هسااتند قانونی سااند یک توسااعه هایبرنامه 
ند داد یانیهب این بود که به سند تحول سالمتنظام  واکنش یناول .داشت هاناکارآمدی رفع در سعی هاآن

با شود، اگر مجریان  نوشته یقوو سندی  برنامههم که  هرچ در .کردند مخالفتسند برخی مفاد این و با 
 .رسدکنند به مرحله اجرا نمی مخالفتآن 

 یگودرز دکتر 

ها قرار در خصااوس سااند تحول اوال بساایاری از محورهای آن در دسااتور کار جاری وزارت بهداشاات و معاونت
 به مساااتند ساااالمت بخش در خصاااوصاااا از این ساااند زیادی هایبخش اگرچهداشاااته و دارد. از ساااوی دیگر 

  الانت یا مجوز اخذ در بندیسطح راهبرد مانند ،است باالدستی قوانین مغایر مفاد برخی اما بوده؛ قوانین
 .شود اصالح است قرار و شده داده بازخورد البته  که پزشکی آموزش وظیفه

 یپوراصغر دکتر 

 عنوانبهرا  یناباشاااند؛  داشاااته دخالتذینفعان باید  همه هاریزیبرنامهدر  که هسااات یناما  یهاآموزهدر 
در تدوین این سند به  ییاجراو  گذارییاستسذینفعان از مشارکت  کهکرد مطرح  توانیماین سند  چالش

 است.صورت کافی استفاده نشده

 یبهلولدکتر 

پاسااااااخگو آن برابر اینکه یک دولت سااااااندی ارائه کرده و در  .داردمتعددی  یمنفو  مثبتسااااااند ن اط  ینا 
 هایبرنامهم ابل در ، در دانیدمیذینفعان  مشااااارکت را مشااااکلاگر در سااااند  .، ن طه مثبتی اسااااتباشااااد
 هاینامشااکالت فراتر از  یننابرا، بایمبوده شااکسااتشاااهد ذینفعان بوده بساایاری از  مشااارکتکه  توسااعه
، اما شادهداده مختلف یهاگروه بهساند  مختلف یهافصال که هسات ینااز مشاکالت ساند  یکی .هساتند

 توجه صورت در .نداردوجود الزم  ییگراهمو  دارند یکدیگربا ی یهااختالف هافصلو  نداشتهوجود  یی تلف
 .شد خواهد مرتفع مشکالت این کشور، نخبگان ظرفیت از بیشتر استفاده و سند داخلی انسجام به

 چیست؟ برنامه هفتم توسعهتدوین های اجرایی در داللت در زمینهگیری و پیشنهادهای شما نتیجه

 یپوراصغر دکتر 

منجر   و دور کرده یاساااساا یکارهاما را از  ،یزمان هاییتمحدود که هساات ینا یمدار در اجرا  که یاتجربه
 نامهبر مبنایی  موضوعاتدر  هفتم برنامه ینتدو آستانهدر  اآلن. شده استموضوعات  بهسطحی نگاه به 

 برنامه در خواهیممی آیا ؛ارشاااادی یا باشاااد دساااتوری باید برنامه اینکهاز جمله  دارد وجود مهمی ساااؤاالت
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  عهتوس هایبرنامه اکثر در موارد این اجرا. برای را کلی هاییگیریجهت یا کنیم مصوب اجرا برای را قوانینی
 هم عملیات ساااطح تا احکام از برخی حتی گاهی بوده، ارشاااادی برخی و دساااتوری مفاد برخی بوده؛ خلط
 نیز حائز اهمیت است. یارشادیا  یدستور  همین مفادفرایند تدوین  یطراح ینکها ضمن. است شده جزئی

ا تکرار کنیم،  راگذشته اگر راه  الح، اص یبراما  ینآغاز  ن طه. رخ خواهد داد یقبلاز مطالبات  یانباشت مجددا
 .هست برنامهتدوین کردن  ینهبهفکر کردن در مورد نحوه 

 یبهلولدکتر 

 نظام هایبرنامه از بعد مردم اگرعناصاااااار مختلفی بسااااااتگی دارد.  به های توسااااااعهموف یت ما در برنامه 
 نکته. خیر وگرنه اساات، کرده عمل موفق هابرنامه این باشااند، داشااته سااالمت و رفاه ،رضااایت سااالمت،

 و ندز می پیوند هم به را مختلف فصول تسبیح نخ همچون که هست توسعه هایبرنامه محور تعیین دیگر
 شااارکتمتفساایر از  چندینباال، ما  به یینپاو  یینپا بهباال  رویکرددر مورد  .اساات نظری پشااتوانه مسااتلزم

 .اندجذب کردهو امکانات  بودجهبه نوعی  هرکدام که یمدار مردم در کشور 

 یگودرز دکتر 

 متولی تعیین به لزومی و هسااات همه وظیفه ریزیبرنامه اینکه بر مبنی شاااودمی مطرح امروزه موضاااوعی
 و باشااند داشااته راهبردی نگاه اساات الزمافراد  همه تعبیری به هاسااازمان در اگرچه .نیساات هابرنامه برای

 عدم اما کنند، گذاریهدف موجود، منابع با متناساااب و کرده رصاااد را خود هایتخصاااص جهانی روندهای
 محترم و ریزانبرنامه حمایت امیدواریم با. شااااودمیدر عمل  هابرنامه شااااکساااات به منجر متولی، تعیین

 بتوان برنامه هفتم توسعه را به صورت موثر و مفید طراحی کرد. کنونی برهه در برنامه شمردن


