
 ODگزارش مختصر از پروسه 

 از یک هر مطالعه با را پروژه ریزی برنامه سیاست  ANAFAE تا بدین سو،) 2017سال  OD ( فرآیند دوم آغاز سال سوم مرحله از

 برای کلی جدید را به طور های برنامه و جدید های گام تا بتواند است داده تغییر جداگانه و متمرکز طور به استراتژیک اهداف

 مشخص طور به توانند می که اند دهرسانی اثبات بهسازمان  آموزشی بردارد.اهداف استراتیژیک های برنامه کیفیت بهبود و پایداری

 عهده بر 2017 نوامبرسال ماه تارا اجراییوی  مسئولیت ODکنند واشتراک کنندگان در ورکشاپ های  هدایت را توسعه سازمانی روند

 .داشتند

وبصورت کلی جهت شریک   ODاهداف سال آینده از نقطه نظر،  2017سال   ODکلی ازنتایج کاهی دهی دف آاین گزارش به ه

با تمام کارکنان موسسه ی انافی به طور خال صه  تهیه گردیده است.  بر اساس نتایج حاصله ازپروژه های گرفته  ODساختن پروسه 

به شکل دیگری تغییر  2018در سال   ODشده توسط اشتراک کنندگان و براساس گزارشات از تعقیب این پروژه ها، روند پروسه ی 

 خواهد یافت.

براساس گزارش های  ،براساس نتایج حاصل شده از پروسه پیشرفت سازمانی درسال آینده،  ODبرچگونگی روند عوامل تاثیر گذار

ماه اپریل و کارکرد  ODپروژه های روی دست گرفته شده توسط اشتراک کنندگان ورکشاپ های  از دوره ی تعقیبOD تسهیل کننده 

 عیت پروزه ها، گرفته شده است.چگونگی وضهای آنان و 

 

 : OD ازنقطه نظرای تهدید کننده ( درون سازمانی عوامل )چالش ه

 به سه بخش اصلی وعمده تقسیم میگردند که قرار ذیل اند: ODعموما عوامل درون سازمانی در بخش 

 ( تمام پالن های تطبیقیAction Plans  ) به طور مناسب و آنچانیکه توقع میرفت ازطرف مسئولین اجرایوی پروژه های

OD  .تطبیق نگردیدند 

  بعضی از مسئولین پروژه ها یا عالقمندی به تعقیب و تطبیق پروژه ها نشان ندادند و از وعده هایشان در جهت تعقیب و

 تطبیق پروژه ها سر باز زدند.

  اشتراک کنندگان ورکشاپ هایOD .به شکل مناسب و هدف گرا انتخاب نگردیدند 

 

 :ODه نظر عوامل )چالش های تهدید کننده ( بیرون سازمانی از نقط

 نیزبه سه بخش اصلی وعمده تقسیم میگردند که قرار ذیل اند: ODعموما عوامل بیرون سازمانی در بخش 

  انافی نیاز دارد تا درمحیط رقابتی خویش با سایر رقبا ) اعم از موسسات ، پروژه ها و امثال آن ( جهت دستیابی درست به

 اهداف خویش توجه بیشتر نماید.

 تعدد و گوناگونی ( پروزه های موسسه انافیWHH, SEDEEP and DVV International GIZ,)  به صورت معنی داردر

 باید قادر به مدیریت آن به شکل موازی و یکسان باشد.انافی سال جاری افزایش یافته که در عین زمان 

 ای تامین نیازهای دانش انافی به عنوان یک رقیب موفق ، ضرورت به تغییر و پاسخگویی مناسب تر و سنجیده تری بر

 .آموزان همه شمول و تکنالوژی محور دارد
 

و بدین  .یافت دست نخواهیم 2018 سال در استراتیژیک اهداف به ما بدهیم ادامه سرعت و شکل این به  OD ی پروسه در ما اگر پس

 موارد ذیل گرفتند: اتخاذمنظور و براساس نتایج حاصله تیم مدیریت سازمان انافی تصمیم به 

  تغییر پروسه یOD 

 تنظیم و تغییر اهداف استراتیژیک جدید سازمان 

 ( تمرکز باالی سه هدف اولویت داده شدهP1, S1 and F1 در سال )2018 

  ساختار جدید از پروسه یOD   در قسمت نحوه ی پیشبرد این سه هدف استراتیژیکی 

 ژیکیانتخاب افراد مطابق با ضرورت هرهدف استراتی 

برای معلومات بیشتر به فایل ضمیمه شده ی انگلیسی و اهداف استراتیژیک جدید موسسه انافی، ذریعه ی این ایمل ادرس مراجعه 

 نمایید.

 


