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هقذهِ اخرایی هعَل هرکس تحقیقبت
خذاًٍذ هتؼبل سا ػپبع هی گَین وِ هشوض تحمیمبت ثبسٍسی ٍ ًبثبسٍسی خلیذ فبسع عی دٍ ػبل تَاًؼتِ اػت دس صهیٌِ
فؼبلیت ّبی پظٍّـی سؿذ چـوگیشی داؿتِ ثبؿذ ٍ اهتیبص الصم رْت اخز هَافمت لغؼی سا اص ٍصاست ثْذاؿت وؼت
ًوبیذ .اػضبی ّیئت ػلوی ایي هشوض ثب ثبالتشیي اًگیضُ ٍ تَاى ػلوی دس وٌبس فؼبلیت ّبی آهَصؿی فؼبلیت ّبی پظٍّـی
اسصؿوٌذی سا ثلَست گشٍّی اًزبم هی دٌّذ ٍ تال ؽ هی ًوبیٌذ دس آیٌذُ خَد سا ثِ سػبلت ٍ ّذف آسهبًی هشوض ًضدیه
ًوبیٌذ .دس ػٌذ اػتشاتظیه هشوض تحمیمبت ثبسٍسی تالؽ ؿذُ اػت ثب تَرِ ثِ سػبلت ٍ چـن اًذاص هشوض ٍ ّذف آسهبًی  ،ثب
پیؾ ثیٌی سًٍذّب ،اػتشاتظی ّبیی ثشای تحمك اّذاف هشوض اتخبر گشدد .پشٍطُ حبضش هبحلل تالؽ  6هبِّ گشٍُ هی ثبؿذ وِ
اص ثْوي  92ثب ثشگضاسی وبسگبُ «تذٍیي ثشًبهِ اػتشاتظیه» تَػظ رٌبة آلبی دوتش تَفیمی آغبص ؿذ ٍ ثب ّوىبسی ٍ ّویبسی
وبسؿٌبع ٍ اػضبی هشوض تحمیمبت تحت ًظبست هؼتوش رٌبة آلبی دوتش تَفیمی ٍ حوبیت دوتش ًزبتی صادُ  -هؼبٍى هحتشم
تحمیمبت ٍ فٌبٍسی  -تْیِ ٍ تذٍیي گشدیذ .دس ػبل

 95ثِ هٌظَس تذٍیي اّذاف رذیذ هشوض دس ساػتبی اسصؿیبثی ،ثشًبهِ

اػتشاتظی عی چٌذیي رلؼِ ثب اػضبی ؿَسای پظٍّـی هَسد یبصًگشی لشاس گشفت .دس ایي رب الصم هی داًن اص ػش وبس خبًن
ػىیٌِ دادی پَس وبسؿٌبع هشوض وِ دس تْیِ ایي ثشًبهِ صحوبت صیبدی وـیذُ اًذ ٍػبیش ّوىبساى ووبل تـىش سا داؿتِ
ثبؿن.اهیذ اػت ثب ػٌبیت ٍ لغف خذاًٍذ هٌبى ٍ تالؽ ٍ ػضم ّوِ ّوىبساى ػضیض ثتَاًین لذم ّبی هْوی دس ساُ اػتالی هشوض
تحمیمبت ثبسٍسی ٍ ًبثبسٍسی ثشداسین.

دکتر هیٌَ رخبیی
رئیط هرکس تحقیقبت ثبرٍری
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فْرظت هٌذرخبت
 - 1هقذهِ
- 2رظبلت
 -1-2ػجبست سػبلت
 -2-2ثیبًیِ سػبلت
- 3ارزغ ّبی ظبزهبًی
- 4آرزٍ ّبی ظبزهبًی
- 5هغبلؼِ آیٌذُ
 -1-5هغبلؼِ سًٍذّب
 -1-1-5سًٍذّبی ػیبػی ٍ ػبصهبًی
 -2-1-5سًٍذّبی فشٌّگی ،ارتوبػی ،اسصؿی ٍ ،اخاللی
 -3-1-5سًٍذّبی التلبدی
 -4-1-5سًٍذّبی فٌبٍسی
 -5-1-5سًٍذّبی صیؼت هحیغی
 -2-5تحلیل هحیظ خبسری ػبصهبى
 -1-2-5فشكت ّبی ػبصهبى دس آیٌذُ
 -2-2-5تْذیذّبی ػبصهبى دس آیٌذُ
- 6چؽن اًذاز
 -1-6هتي چـن اًذاص
 -2-6ربیگبُ اػتشاتظیه
 -3-6اّذاف والى
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- 7ظیبظت ّبی فرادظتی ٍ ظبزهبًی
- 8ریٌفؼبى یب ًٍذیگ ّب
 -1-8فْشػت دیٌفؼبى یب ًٍذیگ ّب
 -2-8تحلیل دیٌفؼبى یب ًٍذیگ ّب
 -3-8اًتظبسات دیٌفؼبى یب ًٍذیگ ّب
- 9اظتراتصی ّب
 -1-9هضوَى ّبی اػتشاتظیه
 -2-9اػتشاتظی ّبی ػولیبتی
- 10تحلیل هحیظ داخلی
 -1-10هـبغل اػتشاتظیه دس ارشای اػتشاتظی ّبی ػولیبتی
 -2-10ػشهبیِ ّبی الصم ثشای ارشای اػتشاتظی ّبی ػویبتی
 -3-10لَت ّبی ػبصهبى
 -4-10ضؼف ّبی ػبصهبى
- 11ثرًبهِ ّبی ػولیبتی
 -1-11ثشًبهِ ّبی تبهیي ػشهبیِ
 -2-11ثشًبهِ ّبی ارشای اػتشاتظی ّب
- 12کٌترل اظتراتصیک
 -1-12وٌتشل فشآیٌذ تحلیل ّب
 -2-12وٌتشل فشآیٌذّبی تَلیذ اػتشاتظی
 -3-12وٌتشل تبهیي ػشهبیِ
 -3-12وٌتشل ارشای اػتشاتظی ّب
 -4-12وٌتشل ًتبیذ ثِ دػت آهذُ اص ارشای اػتشاتظی ّب
 -5-12فشآیٌذ ثبصخَسد ٍ اكالح فشآیٌذّب ٍ اػتشاتظی ّب ٍ ػٌذ
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اػتبى ّشهضگبى ثب هؼبحتی حذٍد  71139/62ویلَهتش هشثغ ثیي  25دسخِ ٍ  30دلیمِ تب  28دسخِ ٍ  53دلیمِ ػشض
ؿوبلی ا ٍ  52دسخِ ٍ  44دلیمِ تب  59دسخِ ٍ  16دلیمِ عَل ؿشلی اص ًصف الٌْبس گشیٌَیچ ٍالغ ؿذُ اػت  .ایي
اػتبى حذٍد ّ 71ضاس ویلَهتش هشثغ هؼبحت داسد .اص خْت ؿوبل ٍ ؿوبل ؿشلی ثب اػتبى وشهبى ٍ اص غشة ٍ ؿوبل
غشثی ثب اػتبى ّبی فبسع ٍ ثَؿْش ٍ اص ؿشق ثِ اػتبى ػیؼتبى ٍ ثلَچؼتبى ٍ اص خٌَة آى سا آثْبی گشم خلیح فبسع
ٍ دسیبی ػوبى دس ًَاسی ثِ عَل تمشیجی  900ویلَهتش دس ثش گشفتِ اػت.
ایي اػتبى دسحبل حبضشداسای

13ؿْشػتبى

(ثٌذسػجبع،ثٌذسلٌگِ،هیٌبة،سٍداى،ثٌذسخویش،خبػه ،پبسػیبى
 ،ثؼته،حبخی آثبد،لـن،ػیشیه ،ثـبگشدٍ ،اثَهَػی)هی
ثبؿذ ٍ ویؾ ٍ ّشهض اص ًظش اسائِ خذهبت ثْذاؿتی ثِ ػٌَاى
هشاوض تَػؼِ ػالهت هحؼَة هی گشدًذ .خوؼیت ول اػتبى
دس ػبل  92ثش اػبع آهبسگیشی پبیبى ػبل  91تؼذادً 1614227فز گضاسؽ ؿذُ اػت  .وِ تؼذاد ً883037فش آى
سا خوؼیت ؿْشی ٍ ً 731190فش آى سا خوؼیت سٍػتبیی ؿبهل هیگشدد %54/70 ( .خوؼیت دس ؿْش  %42/51 ،دس
سٍػتبّبی اصلی ٍ الوبسی ٍ  %2/78دس سٍػتبّبی ػیبسی )آة ٍ َّای اػتبى ّشهضگبى گشم ٍ هشعَة ثَدُ ٍ حذاوثش
دهبی آى دس ثٌذسػجبع  ٍ 44دس ؿْشػتبى هیٌبة  47/5دسخِ ػبًتیگشاد اػت  .ثغَسولی ایي اػتبى تحت تبثیش آة ٍ
َّای ثیبثبًی اػت ٍ داسای تبثؼتبًْبی عَالًی ٍ گشم ٍ صهؼتبًْبی وَتبُ ٍ هالین اػت .
ؿغل ػوذُ سٍػتبئیبى صشف ًظش اص هٌبعك حَهِ هیٌبة ٍ سٍداى ٍ لؼوت ؿوبل ثٌذسػجبع ٍ حبخی آثبد وِ ثیـتش
وـبٍسصی اػت دس ًَاحی ػبحلی ٍ خضایش غشة ٍ هٌتْی الیِ ؿشق اػتبى هبّیگیشی ٍ پیلِ ٍسی ٍ تشدد ؿیخ ًـیٌْب
اػت .
هیضاى ثبسًذگی دس اغلت ًمبط اػتبى ون ٍ ػبلیبًِ ثیي  100تب  150هیلی هتش هی ثبؿذ  .هٌبعك ؿوبلی اػتبى سا
وَّْبی صؼت الؼجَس ٍ فبلذ خبدُ هٌبػت ؿبهل ؿذُ ٍ لؼوت خٌَثی اص خلگِ ّبی ػبحلی ٍ ؿي صاس دػتخَؽ
ثبدّبی ؿذیذ ػبحلی تـىیل گشدیذُ اػت .
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هیضاى ثبسًذگی دس اغلت ًمبط اػتبى ون ٍ ػبلیبًِ ثیي  100تب  150هیلی هتش هی ثبؿذ  .هٌبعك ؿوبلی اػتبى سا
وَّْبی صؼت الؼجَس ٍ فبلذ خبدُ هٌبػت ؿبهل ؿذُ ٍ لؼوت خٌَثی اص خلگِ ّبی ػبحلی ٍ ؿي صاس دػتخَؽ
ثبدّبی ؿذیذ ػبحلی تـىیل گشدیذُ اػت .
ػلیشغن فؼبل ثَدى ؿجىِ ّبی ثْذاؿتی ٍ دسهبًی ثشسػی ؿبخصْبی ثْذاؿتی ًـبى هیذّذ وِ ایي اػتبى ثب هـىالت
ػذیذُ دس همبیؼِ ثب ػبیش اػتبًْبی وـَس هَاخِ هیجبؿذ  .ایي هـىالت دس ػیي حبل تبثؼی اص هحشٍهیت ٍ تَػؼِ
ًیبفتگی اػتبى اص ٍضؼیت اللیوی ٍ آة ٍ َّایی آى هی ثبؿذ(.آهبس اص ٍضؼیت ؿبخصْبی ػالهت هبدس ٍ وَدن)
تبریخچِ داًشگبُ ػلَم پششکی ّزهشگبى
داًـگبُ ػلَم پضؿىی ّشهضگبى دس ػبل  ۱۳۶۸ثب ّذف پشٍسؽ افشاد هتخصص دس صهیٌِ ثْذاؿت ثشای وـَستبػیغ
ؿذ .دس حبل حبضش ایي داًـگبُ ؿبهل داًـىذُ پشػتبسی ٍ هبهبیی ،ثْذاؿت  ،داًـىذُ پضؿىی دًذاًپضؿىی ٍ  6هشوض
تحمیمبت داسد ّ168 .یبت ػضَ ّیئت ػلوی داسد  .فبسؽ التحصیال ًبیي داًـگبُ دس هـبغل هختلف دس وـَس ٍ دس
ػغح ثیي الوللی هـغَل ثِ خذهت سػبًی ّؼتٌذ  .داًـگبُ ػلَم پضؿىی ّشهضگبى ّوچٌبى ثِ حفظ هَلؼیت سّجشی
ٍ ثشتشی خَد سا ثب دیذ ثبال هحلی ٍ ثیي الوللی اداهِ هیذّذ .داًـگبُ ػلَم پضؿىی ّشهضگبى ثِ هٌظَس حفظ استجبط خَد
دسٍى خبهؼِ هحلی ٍ ثیي الوللی ٍ ثِ ػٌَاى یه ًْبد دس ػغح خْبًی ثِ هحیظ پَیب پبػخ هیذّذ ٍ آًشا تؼذیل هی
وٌذ .ایي ثشًبهِ سیضی اػتشاتظیه دس یه هىبى اػتشاتظی ثشای ّذایت ٍ ساّجشی داًـگبُ ًِ تٌْب ثشای حفظ استجبعبت
خَدؽ ثلىِ خْت حفظ ٍ تغبثك ثب چـن اًذاص  ٍ 1404لبًَى اػبػی هی ثبؿذ  .ایي ثشًبهِ سیضی اػتشاتظیه حَل
ؿؾ هحَس هؼبئل اػتشاتظیه هی چشخذ  ،ػجبستٌذ اص:
 .1سّجشی حبوویت ٍ فشٌّگ
 .2هٌبثغ ،تؼْیالت ٍ صیشػبخت ّب
 .3آهَصؽ ٍ یبدگیشی
 .4پظٍّؾًَ ،آٍسی ٍ فٌبٍسی
 .5سلبثت ٍ تصَیشی اص داًـگبُ
 .6هـبسوت ٍ ّوىبسی
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ثشخَاػتِ اص هؼبئل اػتشاتظیه ؿؾ ّذف اػتشاتظیه صیش دس عَل ثشًبهِ دًجبل خَاّذ ؿذ.
 .1هذیشیت هَثش داًـگبُ
 .2سؿذ هٌبثغ پبیِ داًـگبُ ٍ ثبال ثشدى ثْشُ ٍسی
 .3تَلیذ ثب ویفیت ٍ خبهغ فبسؽ التحصیالى
 .4ووه ثِ تَػؼِ خبهؼِ اص عشیك ایدبد ،رخیشُ ػبصی ،وبسثشد ٍ اًتـبس داًؾ
 .5افضایؾ سلبثت دس داًـگبُ
 .6افضایؾ اسصؽ افضٍدُ هـبسوت ّب ٍ ّوىبسی ّب

 - 1هرکس تحقیقبت ثبرٍری ٍ ًبثبرٍری ّرهسگبى
ثب تَرِ ثِ ایٌىِ دساػتب ى هبًبثبسٍسی ؿبیغ ثَدُ ٍایي هؼئلِ ّن اصًظشػبعفی ٍالتلبدی خبًَادُ ٍربهؼِ ساتحت
تإحیشهی گزاسد ٍ اص آًزبییىِ اًزبم هغبلؼبت وبسثشدی دس ایي صهیٌِ هَسد لضٍم اػت  ،تلوین گشفتِ ؿذُ دس داًـگبُ
ػلَم پضؿىی ّشهضگبى هشوضی ثِ هٌظَس هتوشوض ًوَدى اهىبًبت ٍ تَاًبیی ّبی ایي حَصُ ػلوی تبػیغ گشدد .پغ اص
فشاّن ًوَدى همذهبت اٍلیِ ٍ ،پیگیشی روؼی اص هتخللبى داًـگبُ ػلَم پضؿىی ّشهضگبى "هشوض تحمیمبت ثبسٍسی
ٍ ًبثبسٍسی ّشهضگبى " ثب ّذف تؼییي ًیبص ّبی ا ٍلَیت داس حبل ٍ آیٌذُ ػالهت ثبسٍسی ٍ دسهبى ًبثبسٍسی ساُ اًذاصی
ؿذ ٍ فؼبلیت خَد سا اص ػبل  1386دس ثیوبسػتبى ؿشیؼتی آغبص ًوَد  ،ػپغ دس آثبى هبُ ػبل  1386هَفك ثِ دسیبفت
هزَص هَافمت اكَلی اص ٍصاست ثْذاؿت دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىی گشدیذ.

 - -1 1چبرت تؽکیالتی هرکس :
عجك اػبػٌبهِ هشاوض تحمیمبتی ارکبى ایي هرکس ثِ ؿشح صیش هی ثبؿذ:
 -1ؿَسای ػبلی هشوض
- 2سییغ هشوض
 - 3ؿَسای پظٍّـی هشوض
ّ- 4یئت هؤػغ هشوض
ٍ - -1 -1 1ظبیف ؼَرای ػبلی هرکس ( کویتِ راّجردی )
 -1تلَیت خظ هـی ٍ ػیبػتْبی پظٍّـی هشوض
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 -2ثشسػی ٍ تلَیت ثشگضاسی وٌگشُ ّب ٍ ػویٌبسّب ٍ ّوبیـْبیوشوض
 - 3ثشسػی ٍ تلَیت ثَدرِ ػبالًِ هشوض دس هحذٍدُ اػتجبسات تخلیلی ٍ ثب سػبیت ضَاثظ لبًًَی
 - 4تلَیت دػتَسالؼول ّبی هشثَط ثِ اهَس داخلی ؿَسای ػبلی ٍ دػتَسالؼول ّبی ارشایی هشوض
 - 5پیـٌْبد ػبصهبى ٍ تـىیالت هشوض
 - 6ثشسػی ٍ تلَیت گضاسؿْبی ػبلیبًِ فؼبلیت ّبی هشوض
- 7اًتخبة سییغ هشوض

- 2- 1

اػضبی ؼَرای پصٍّؽی هرکس
اػضبی ؿَسای پظٍّـی هشوض اص ثیي اػضبی ّیئت ػلوی هشتجظ ثب حیغِ وبسی هشوض ٍ ثِ پیـٌْبد سییغ هشوض ٍ
تإییذ ًْبیی هؼبٍى پظٍّـی هشوض ثب تَرِ ثِ ػَاثك پظٍّـی ٍ همبالتی وِ دس حیغِ فؼبلیتْبی پظٍّـی هشوض چبح
ًوَدُ اًذ  ،اًتخبة هی گشدًذ .

ٍ - -1 -2 1ظبیف ؼَرای پصٍّؽی هرکس
- 1ثشسػی ٍ تلَیت عشح ّبی پیـٌْبدی ٍ گضاسؽ ًْبیی آًْب
ً- 2ظبست ثش ارشای عشح ّبی پظٍّـی
 -3پیـٌْبد ٍ ارشای وٌگشُ ّب ٍ ػویٌبسّبی هشتجظ ثب فؼبلیت ّبی هشوض
- 4تؼییي ٍ پیـٌْبد اٍلَیت ّبی پظٍّـی هشوض
 - 5تذٍیي ػیبػتْبی آهَصؿی ٍ ًحَُ ّوىبسی ٍ تلَیت ثشًبهِ ّبی آهَصؿی اص عشیك وبسگبُ ّبی هختلف  ،دٍسُ
ّبی وَتبُ هذت ٍ ثلٌذ هذت آهَصؿی ٍ پظٍّـی
تؼذاد اػضبی هرکس :
تؼذاد ٍ تخلق اػضبی ؿَسای پظٍّـی هشوض ثِ ؿشح صیش هی ثبؿذ :
تؼذاد ول اػضبی هشوض ً 17 :فش
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جذٍل ًیزٍی اًسبًی
فوق
تخصص
0

هحمك ّیئت ػلوی توبم ٍلت پظٍّـی

کارشناسی
ارشذ
0

دکترای
حرفه ای
0

0

0

0

1

0

0

0

هحمك ّیئت ػلوی ًیوِ ٍلت پظٍّـی

0

0

1

2

.

0

هحمك ّیئت ػلوی ًیوِ ٍلت آهَصؿی

3

0

0

7

3

0

هحمك غیش ّیئت ػلوی لشاسدادی

0

0

0

0

0

0

هحمك غیش ّیئت ػلوی اػتخذاهی

1

0

1

0

0

0

داًـدَیبى دوتشای تخصصی

0

0

0

0

0

0

وضعیت استخذامی

هحمك ّیئت ػلوی توبم ٍلت آهَصؿی

PHD

متخصص
0

کارشناس

- 2رظبلت
 -1-2ػجبست سػبلت
تبهیي اهىبًبت ٍ ّذایت ٍ ثْشُ ثشداسی اص پظٍّؾ ّبی ثٌیبدی ٍ وبسثشدی دس حَصُ ػلَم ثبسٍسی ٍ ًبثبسٍسی

 -2-2ثیبًیِ سػبلت
پیـگیشی ٍ دسهبى ًبثبسٍسی  ،ساُ ّبی هٌبػت پیـگیشی ٍ دسهبى ًبثبسٍسی  ،سفغ هـىالت دسهبى ًبثبسٍسی
ًبٌّزبسیْبی رٌیٌی لجل اص تَلذ  ،اًزبم هغبلؼبت وبسثشدی دس ایي صهیٌِ

تـخیق

ّب س ا الضاهی هی وٌذ .هشوض تحمیمبت

ثبسٍسی ٍ ًبثبسٍسی خلیذ فبسع ثشای تبهیي اهىبًبت ٍ ّذایت تحمیمبت ٍ هغبلؼبت دس چٌذ سؿتِ ای حَصُ ّبی فَق ٍ
ًیض وبسثشدی ػبصی دػتبٍسدّبی تحمیمبتی دس هٌغمِ رٌَة وـَس ساُ اًذاصی ؿذُ اػت.
ایي هشوض ٍظبیف خَدسا اص عشیك اًزبم فشایٌذ هذیشیت تحمیمبت ثٌیبدی ،وبسثشدی  ٍ ،تَػؼِ ای ّوشاُ ثب ػبیش سؿتِ
ّبی ثبلیٌی ٍ ثٌیبدی اػن اص گشٍُ ػلَم پضؿىی ٍ غیش ػلَم پضؿىی

ٍ ًیض وبسثشدی وشدى ًتبیذ تحمیمبت الذاهبت

ثبلیٌی ٍ ،تشثیت پظٍّـگشاى ٍ ّوچٌیي آهَصؽ ػالهت ثبسٍسی ثِ هشدم ٍ وبسوٌبى حَصُ ػالهت  ،هـبٍسُ ثِ
ػیبػتگزاساى دس ػالهت ثبسٍسی ٍ ،اسائِ خذهبت ػالهتی ثبسٍسیثِ اًزبم هی سػبىد.
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- 3ارزغ ّبی ظبزهبًی
هب ثِ سػبلت ٍ اّذاف هشوض هتؼْذ ثَدُ ٍ ثب دس ًظش گشفتي اسصؽ ّبی اخاللی دیٌی وِ هٌبدی ػذالت ٍ ویفیت ٍ
هیبًِ سٍی دس ّوِ اهَس اػت ،اص عشیك ایزبد ػبصهبًی ثب ػشهبیِ ارتوبػی ثبال ،فؼبلیت ّب سا ثِ كَست وبس هَحش
گشٍّی ٍ ثب هـبسوت ولیِ ریٌفؼبى ٍ ثب ّذایت فؼبلیت ّبی ًظبم هٌذ ثیي ثخـی ثِ اًزبم هی سػبًین .ولیِ هحممبى،
هذیشاى ٍ ،وبسوٌبى ایي هشوض دس ّوِ ثشًبهِ ّب ٍ الذام ّبیـبى ٍفبداس ثِ اكَل اخالق پضؿىی ٍ اخاللپظٍّؾی ثَدُ ٍ
حفظ حشهت ٍ وشاهت اًؼبًْب سا ثبالتشیي اسصؽ حشفِ ای خَد هی داًٌذ .دس ایي هشوض ّوِ تالؽ هی وٌٌذ تب
ثبویفیت تشیي ٍ ّضیٌِ احشثخؾ تشیي خذهبت سا اًزبم دادُ ٍ ؿؼبس "پظٍّؾ ػشهبیِ گزاسی اػت" سا تحمك ثخـٌذ.
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- 4آرزٍ ّبی ظبزهبًی
 تجذیل ؿذى ثِ هشوض هؼتجش تحمیمبتی ًَآٍس ٍ اسصؽ آفشیي ثیي الوللی
 تجذیل ؿذى ثِ هشرغ ػلوی آهَصؽ ّب ٍ هـبٍسُ ّبی ثبسٍسی ًبثبسٍسی

هغبلؼِ آیٌذُ

 -1-5مطالعه روندها
 -1-1-5سًٍذّبی ػیبػی ٍ ػبصهبًی
رًٍذ یک :ػیبػت ّبی روؼیتی وـَس دس ػبل ّبی اخیش تغییش ًوَدُ اػت ثذیي كَست وِ ػیبػت افضایؾ
روؼیت ثِ ػٌَاى ػیبػت والى وـَسی اثالؽ ؿذُ ٍ ،ػیبػت ّبی ارشایی تـَیك فشصًذآٍسی ًیض اػالم ؿذُ اػت.
پیبهذ رًٍذ یک :ایي ػیبػت ارشائی تـَیك فشصًذ آٍسی ،هَرت افضایؾ توبیل ثِ فشصًذآٍسی دس گشٍُ ّبی روؼیتی
هؼتؼذ هبًٌذ خبًَادُ ّبی ثب ػغح التلبدی ٍ ارتوبػی پبییي ؿذُ ٍّوچٌیي خبًَادُ ّبی ثب هـىل ًبصایی ٍ
تـَیك آًْب ثِ دسهبى ؿذُ اػت لزا ًیبص ثِ هشالجت ّب سا دس ثخؾ ون دسآهذ ٍ ثب ػَاد پبییي ػالهت حذالل ثِ اًذاصُ
 %40دس ػبل افضایؾ هی دّذ .ایي ػیبػت ّشچٌذ تْذیذی ثش ًظبم ػالهت خبًَادُ هحؼَة هی ؿَدٍ ،لی ثشای
هشوض تحمیمبت ثبسٍسی ٍ ًبثبسٍسی فشكتی ثشای تحمیك ٍ آهَصؽ پذیذ هی آٍسد.
تمبضب ثشای پشٍطُ ّبی تحمیمبتی دس صهیٌِ ػلل ًبثبسٍسی ٍ ًیض خذهبت دسهبى ًبثبسٍسی ٍ اػتفبدُ اص سٍؽ ّبی
ربیگضیي ثشای فشصًذآٍسی افضایؾ هی یبثذ.

 -2-1-5سًٍذّبی فشٌّگی ،ارتوبػی ،اسصؿی ٍ ،اخاللی
رًٍذ دٍ :ػَاد ػالهت احبد هشدم افضایؾ ًوَدُ اػت لزا اًتظبساتـبى اص پشػٌل ثْذاؿتی دسهبًی افضایؾ هی یبثذ،
ّش چٌذ وِ دس ثیـتش هَالغ ایي افضایؾ ػَاد ًبلق ثَدُ ٍ هَرت ػشدسگوی اػتفبدُ وٌٌذگبى هی ؿَدّ .وضهبى
سٍی آٍسدى ثِ هٌبثغ اعالػبتی ًبدسػت ٍ دس ًتیزِ خَد دسهبًی ًیض افضایؾ هی یبثذ.
پیبهذ رًٍذ دٍ :تبحیش ایي سًٍذ سٍی هشوض تحمیمبت ثبسٍسسی ٍ ًبثبسٍسی ثذیي كَست اػت وِ ؿٌبخت ربهغ ٍ
دلیمتش اص ربهؼِ تَػظ هشوض ضشٍسی هی ؿَد.
رًٍذ ظِ :ثِ دلیل تبحیشات ػَء فضبی هزبصی ،اسصؽ ّبی ارتوبػی ٍ خبًَادُ دس حبل ضؼیف ؿذى اػت.
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پیبهذ رًٍذ ظِ :تمبضب ثشای هغبلؼبت ثیي سؿتِ ای هبًٌذربهؼِ ؿٌبػی ،سٍاًـٌبػی ،اپیذهیَلَطِ پضؿىی ٍ ،فٌبٍسی
اعالػبت افضایؾ هی یبثذ.

 -3-1-5سًٍذّبی التلبدی
رًٍذ چْبر :وبّؾ دسآهذ خبًَاسّب ،تمبضب ثشای خذهبت ثب ّضیٌِ ثبال سا وبّؾ دادُ دس ًتیزِ توبیل ثشای اػتفبدُ اص
خذهبت اسصاًتش هبًٌذ خذهبت عت ػَام (ثزبی عت ػٌتی) ٍ هبًٌذ آًْب افضایؾ هی یبثذ.
پیبهذ رًٍذ چْبر :تمبضب اص هشوض ثشای اًزبم هغبلؼبت عت ػٌتی ٍ ثَهی ػبصی فٌبٍسی ّبی هشتجظ ثب ثبسٍسی ٍ
ًبثبسٍسی افضایؾ هی یبیذ.

 -4-1-5سًٍذّبی فٌبٍسی
رًٍذ پٌح:پیـشفت ّبی فٌبٍسی دس دسهبى ًبصایی ثِ ؿیَُ ّبی داسٍیی ،IVF ،رشاحی ٍ ،سحن ربیگضیي ٍ هبًٌذ آًْب
تب اًذاصُ ای ؿٌبختِ ؿذُ ّؼتٌذ ٍ ثشخی دس وـَس ساُ افتبدُ ٍلی ٌَّص دس ثٌذسػجبع هؼوَل ًـذُ اػت .فٌبٍسی
ّبی دیگشی دس هشحلِ آصهبیـی دس دًیب ّؼتٌذ.
پیبهذ رًٍذ پٌح :تبحیش ایي سًٍذ دس هشوض تحمیمبت ثبسٍسی ٍ ًبثبسٍسی ثذیٌلَست اػت وِ اٍال ثبیذ تىٌیه ٍ
فٌبٍسیْبی هؼوَل ًبثبسٍسی سا دس اػتبى سایذ وشدُ ٍ ػپغ ثب هغبلؼِ فٌبٍسی ّبی دس حبل آصهبیؾ ٍ ًیض فٌبٍس ی
ّبی احتوبلی آیٌذُ دس رْبى ،ساُ هٌبػجی سا ثشای هشدم اػتبى ٍ وـَس پیـٌْب ًوبیذ.
رًٍذ ؼػ :پیـشفت ّبی فٌبٍسی ّبی اعالػبتی هٌزولِ پضؿىی اص ساُ دٍس (ؿبهل هـبٍسُ اص ساُ دٍس ٍ اًتمبل
تلبٍیش ٍ غیشُ) ثِ ًحَی اػت وِ تب  4ػبل دیگش اهىبى هـبٍسُ اصساُ دٍس دس هَسد ًبصایی ٍ ثبسٍسی دس ؿْشّبی صیش
ً 20,000فش ًیض فشاّن خَاّذ ؿذ.
پیبهذ رًٍذ ؼػ :هشوض تحمیمبتی ثبسٍسی ٍ ًبثبسٍسی ثب تمبضب ثشای اػتفبدُ اص فٌبٍسی اعالػبت ػالهت دس اسائِ
خذهت سٍثشٍ خَاّذ ثَد .هشوض ثبیذ ثِ ػوت هغبلؼِ آحبس ایي فٌبٍسی ثش سفتبس هشدم ٍ هذدرَیبى ٍ اسائِ دٌّذگبى
خذهبت ػالهت اػن اص ثْذاؿتىبساى ٍ هبهبّب ٍ پضؿىبى ػوَهی ٍ هتخللبى ٍ ولیِ دػت اًذسوبساى سفتِ ٍ ثشای
اػتفبدُ اص ایي فٌبٍسی دس  4ػبل آیٌذُ اهىبًبت ٍ فضبی سٍاًی ٍ ػلوی وبفی ٍ سضبیتجخؾ سا آهبدُ وٌذ.
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-5-1-5رًٍذّبی زیعت هحیغی

رًٍذ ًِ :آلَدگی دسیب ٍآثضیبى هَرَد دس آى ٍ اػتفبدُ ایي آثضیبى تَػظ هبدساى ثبسداس فضبی رذیذ ًبٌّزبسیْبی
ًَصادی ٍ تـخیق ٍ دسهبى سا پذیذ خَاٌّذ آٍسد.
پیبهذ رًٍذ ًِ :هشوض ثبیذ ثغَس هذاٍم دس رشیبى ایي آلَدگی ّب ٍ ػیؼتن پبیؾ ػلوی ٍ ًیض ػیؼتن دیذُ ثبًی
ثیوبسیْبی هشتجظ ثب حَصُ وبسی خَد سا داؿتِ ثبؿذ.

رًٍذدُ:ػذم دػتشػی هبدساى ثبسداس ثِ هَاد غزایی ػبلن ٍ همَی هَرت ػَء تغزیِ هبدساى ثبسداس هی ؿَد .اص ػَی
دیگش ثبػج تَلذ ًَصاداى ون ٍصى هی ؿًَذ.
پیبهذ رًٍذ دُ :هشوض تحمیمبت ثبسٍسی ثبیذ اص اهشٍص تحمیمبت خَد سا ثشای تَلیذ داًؾ دس صهیٌِ اكالح الگَی
هلشف هَاد غزایی ٍ اػتفبدُ اص هَاد غزایی ربیگضیي دس ػفشُ خبًَاس ثِ هٌظَس پبػخگَیی ثِ ایي ًیبصّب عشاحی ٍ
ارشا ًوبیذ.

 -2-5تحلیل محیط خارجی سازمان
 -1-2-5فرصت ّبی ظبزهبى در آیٌذُ
 افضایؾ تمبضب ثشای فشصًذآٍسی دس ربهؼِ
 افضایؾ تمبضب ثشای خذهبت ًبثبسٍسی
 افضایؾ پشٍطُ ّبی تحمیمبتی دس صهیٌِ ًبثبسٍسی
 توبیل صٍد ّبی ًبثبسٍس یِ فشصًذ آٍسی ثب تَرِ ثِ حوبیت هبلی دٍلت اص ایي صٍد ّب
 افضایؾ اػتجبسات پظٍّـی دٍلت دس رْت ارشای سًٍذ یه
 افضایؾ ػَاد ػالهت هشدم
 فٌبٍسی ّبی پیـشفتِ دسایشاى ٍ رْبى
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 گؼتشؽ فٌبٍسی ّبی اعالػبت ٍ استجبعبت ػالهت دس دًیب ٍ پضؿىی اص ساُ دٍس
 ثَهی ػبصی فٌبٍسی ّبی هشتجظ ثب ًبثبسٍسی
 سایذ ؿذى تىٌیه ّب ٍ فٌبٍسی ّبی هؼوَل ًبثبسٍسی ٍ دسهبى ّبی آى دس اػتبى
ٍ رَد هشاوض تحمیمبتی ٍ ّوبیـْبی داخلی ٍ ثیي الوللی ثشای اًتمبل تزبسة
 اهىبى ٍ ضشٍست اًزبم تحمیمبت فشا سؿتِ ایی
 تمبضب ثشای ؿذت ثخـیذى ثِ هغبلؼبت ثشای تَلیذ داًؾ ٍ فٌبٍسی ثَهی ثِ هٌظَس ثْؼبصی ػغح ػالهت هبدس

 -2-2-5تْذیذّبی ظبزهبى در آیٌذُ
 سلجبی ثب تزشثِ دس ػغح هلی ٍ ثیي الوللی
 خَد دسهبًی ٍ اػتفبدُ هشدم اص ؿیَُ ّبی غلظ دس دسهبى ثبسٍسی ٍ ًبثبسٍسی
 پیـشفت ّبی تىٌَلَطیه ػشیغ وِ اًتخبة سا دؿَاس وٌذ
 افضایؾ ػَء تغزیِ هبدساى ثؼلت ػذم دػتشػی ثِ هَاد هغزی ٍ ػبلن
 آلَدگی دسیب ٍ آیضیبى ٍ ثِ دًجبل آى ًبٌّزبسیْبی رٌیٌی
 ػذم ٍرَد استجبط ػیؼتوبتیه ٍ هٌظن ثب هشاوض تحمیمبتی هـبثِ
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- 5چؽن اًذاز
 -1-6هتي چـن اًذاص
هشوض تحمیمبت ثبسٍسی ٍ ًبثبسٍیتب پبیبى ػبل 1400هشوض تحمیمبتی ًَآٍس ٍ اسصؽ آفشیٌی اػت وِ استجبعبت گؼتشدُ
هلی ٍ ثیي الوللی داؿتِ ٍ دس صهشُ یىی اص  3هشوض ةسرؼتِ تحمیمبتی ایشاى دس صهیٌِ ثبسٍسی ٍ ًبثبسٍسی لشاس داسد .ایي
هشوض اصًظش هشتجِ ػلوی هشرؼیت آهَصؽ ّبی وبسثشدی ٍ تخللی ٍ فَق تخللی ٍ ًیض هشرؼیت هـبٍسُ ّبی
ثبسٍسی ٍ ًبثبسٍسیشا دس ؿجىِ تحمیمبتی هشاوض ٍگشٍّْبی ػلوی -پظٍّـی وـَس ػْذُ داس گشدد .اص ًظش ویفیت
ػولىشد دس ػغح هلی ثؼٌَاى هشوضی ًوًَِ (  )center of excellenceهغشح خَاّذ ثَد.

 -2-6خبیگبُ اظتراتصیک
هشرؼیت پظٍّؾ ٍ آهَصؽ ٍ هـبٍسُ دس صهیٌِ ثبسٍسی ٍ ًبثبسٍسی دس وـَس

 -3-6اّذاف کالى
 هوتبص دس اًزبم تحمیمبت ثٌیبدی ٍ ثیي سؿتِ ای ثبسٍسی ٍ ًبثبسٍسی دس ػغح هلی ٍ ثیي الوللی
 ػَهیي هشوض هشرغ هلی دس آهَصؽ ٍ تشثیت هحمك ٍ هتخلق فٌبٍسی ّبی ًَیي ثبسٍسی ٍ ًبثبسٍسی
 اٍلیي هشرغ هـبٍسُ دس ػیبػتگزاسی ٍ تذٍیي سٌّوَدّبی ػلوی ٍ ارشایی ثبسٍسی ٍ ًبثبسٍسی دس هٌغمِ رَة وـَس
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- 6ظیبظت ّبی فرادظتی ٍ ظبزهبًی
 هشوض تحمیمبت ثبسٍسی ثبیذ ثغَس ًؼجی هؼتمل ٍ خَدگشداى ثبؿذ.
 تـَیك ثِ رزة گشاًت ّبی ثیي الوللی تَػظ ایي هشوض افضایؾ یبثذ.
 دس تزْیض آصهبیـگبُ تحمیمبتی ثبسٍسی ٍ ًبثبسٍسی ثخؾ خیشیِ ٍ خلَكی ثىبس گیشی ؿَد.
 دسآهذ هشوض اص هحل عشح ّبی تحمیمبتی ػفبسؿی ٍ ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصؿی ٍ كٌذٍق حوبیت اص پظٍّـگشاى
دس فضبی سلبثتی ثبؿذ.
 عشح ّبی هشثَط ثِ ًبثبسٍسی دس صٍد ّبی ثی فشصًذ دس اٍلَیت لشاس داسد.
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- 7ریٌفؼبى یب ًٍذیگ ّب
 -1-8فْشػت دیٌفؼبى یب ًٍذیگ ّب
ٍ صاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىی ٍ داًـگبُ ػلَم پضؿىیْشهضگبى
 هؼبٍى غزا ٍ داسٍ
 ؿیالت
 هتخللیي عت ػٌتی
 صًبى ثبسداس


ٍاسد وٌٌذگبى هَاد غزایی

 اػتبًذاسی ٍ دػتگبُ ّبی ارشایی اػتبى ٍ ؿْشداسی ّب ٍ ؿَسای اػالهی ؿْشّب
ً وبیٌذگبى اػتبى دس هزلغ ؿَسای اػالهی
 اػضبی ّیئت ػلویذاًـگبُ ّب ٍ هشاوض ػلوی دیگش
 هشاوض آهَصؿی ٍ داًـىذُ ّب ٍ ،ػبیش هشاوض تحمیمبتی
 ثیوبسػتبى ّب ٍهشاوض دسهبًی ٍ ؿجىِ ّبی ثْذاؿتی ،
 ػبصهبى ّبی غیشداًـگبّی دخیل دس ػالهت (هغت ّب ،ثیوبسػتبى ّب ،آصهبیـگبُ ّب ،ػبصهبى ّبی هشدم ًْبد ،هشاوض
هـبٍسُ ،ػبصهبًْبی ثیوِ گشً ٍ ،ظبم پضؿىی)
 داًـگبُ ّبی غیش ػلَم پضؿىی ٍ ػبیش هشاوض تحمیمبتبػتبى
 سػبًِ ّبی ػوَهی
 هشدم
 ربهؼِ
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تحلیل ریٌفؼبى
سدیف

ًبم یب ػبصهبى

ًمؾ دس داًـگبُ
دٍلتی

خلَكی

آًبلیض
لذست

ػاللِ

ػغح ًفَر

1

ٍصاست ثْذاؿت





3

3

3

3

2

هؼبٍى غزا ٍ داسٍ





3

2

3

3

3

ؿیالت





3

2

3

3

4

هتخللیي عت
ػٌتی





3

3

3

3

5

صًبى ثبسداس





1

2

2

3

6

ربهؼِ





1

2

2

3

7

ٍاسد وٌٌذگبى
هَاد غزایی





3

2

2

3

8

داًـگبُ ػلَم
پضؿىی





3

2

3

3

9

هشاوض تحمیمبتی





2

2

2

2

10

ثْضیؼتی



2

2

2

2

11

هشاوض ثْذاؿتی



2

2

2

2

12

اػتبًذاسی



3

3

3

3

13

ًوبیٌذگبى
هزلغ



3

2

3

3

14

اػضب ّیئت
ػلوی



2

3

3

3

15

سػبًِ ّب



2

2

2

2

16

داًـگبُ ّبی غیش
ػلَم پضؿىی



2

2

2

2

17

هشدم



1

2

1

1
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خبسری

اّویت

 -2-8تحلیل دیٌفؼبى یب ًٍذیگ ّب

 -3-8اًتظبرات دیٌفؼبى یب ًٍذیگ ّب
اًتظبسات گشٍُ ّبی ریٌفغ

گشٍُ ّبی ریٌفغ
ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىی

هؼبٍى غزا ٍ داسٍ



افضایؾ تَلیذات ػلوی دس هشوض تحمیمبت ثبسٍسی



استمبی ػبلیبًِ هشوض



تشثیت ًیشٍی ّبی هتخلق دس صهیٌِ پظٍّؾ



فضبی الصم آصهبیـگبّیجشای پظٍّـگشاى ایزبد ؿَد.

هتخللیي عت ػٌتی

 دس اًزبم عشح ّبی پظٍّـی هـتشنّ ،وىبسی ٍ هـبسوت كَست هی پزیشد ٍ هٌزش ثِ
تَلیذ داًؾ هی گشدد

صًبى ثبسداس

ً تبیذ تحمیمبت وبسثشدی ایي هشوض تحمیمبت ثب آهَصؽ ثِ آًبى رْت وبسثشد آى ًتبیذ ثِ
هٌظَس ثْجَد ٍ استمبی ٍضؼیت ػالهت هبدساى ،وَدوبى ٍ صًبى ػبلوٌذ اسائِ هیـَد

ربهؼِ



ًیبصّبی ثْذاؿتی ربهؼِ سا ثشآٍسدُ وٌذ.

ٍاسد وٌٌذگبى هَاد غزایی



افضایـؼغحأگبّی ػشضْىٌٌذگبًوَادغزایی

داًـگبُ ػلَم پضؿىی

هشاوض تحمیمبتی هشتجظ ثب داًـگبُ

ثْضیؼتی

هشاوض ثْذاؿتی ٍ دسهبًی
اػتبًذاسی

ًوبیٌذگبى هزلغ
اػضبی ّیئت ػلوی



گضاسؽ ثِ هَلغ ػولىشد



تىشین اسثبة سرَع



ارشای كحیح ٍ ثِ هَلغ دػتَسالؼول ّب ٍ ثخـٌبهِ ّب



تؼبهل هخجت ثب ػبیش هشاوض



اًزبم تحمیمبت ثٌیبدی دس صهیٌِ ثبسٍسی ٍ ًبثبسٍسی



دس اختیبس لشاس دادى ًتبیذ تحمیمبت اص عشیك اًتـبس دس هزالت ػلوی داخلی ٍ خبسری



تؼییي اٍلَیت ّبی تحمیمبتی دس استجبط ثب ثبسٍسی ٍ ًبثبسٍسی



اًزبم تحمیمبت هَسد ًیبص دس هَسد الـبس ون دسآهذ ربهؼِ



اًزبم تحمیمبتی دس صهیٌِ ی چگًَگی وبّؾ ّضیٌِ ّبی ًبثبسٍسی دس افشاد ون دسآهذ



هغبلؼِ دس صهیٌِ سٍؽ ّبی دسهبى ًبثبسٍسی



تؼییي هیضاى ّضیٌِ-احشثخـی ّشوذام اص سٍؽ ّبی دسهبى ًبثبسٍسی



ّوىبسی كویوبًِ ٍ دٍربًجِ داًـگبّیبى ثب اػتبًذاسی دس صهیٌِ دادى ایذُ ٍ فىش



ثشگضاسی چلؼبت هٌظن ثب هؼئَلیي داًـگبُ رْت اًزبم عشح ّبی پظٍّـی وبسآهذ



ّن اًذیـی ثیـتش هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍسی ثب ًوبیٌذگبى هزلغ



تؼبهل ثیـتش ًوبیٌذگبى هزلغ ثب هحممیي ثشرؼتِ



حوبیت اص ایذُ ّب ٍ عش ّبی پظٍّـی اػضبی ّیئت ػلوی



ساُ اًذاصی ّؼتِ هـبٍسُ تحمیمبتی رْت تؼْیل اهَس پظٍّـی ّیئت ػلوی
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سػبًِ ّب

داًـگبُ غیش ػلَم پضؿىی

هشدم

اهىبًبت ٍ تزْیضات هَسد اػتفبدُ ّیئت ػلوی

 حضَس هٌظن اػضبی ّیئت ػلوی ٍ هحممیي ٍ ػخٌشاًی اص رذیذ تشیي تبصُ ّبی پظٍّـی
دس سػبًِ ّب


ّوىبسی ٍ اػتمجبل هشاوض تحمیمبتی ٍ هحممیي اى اص حضَس ٍ هلبحجِ دس سػبًِ ّب



اًزبم عشحْبی تحمیمبتی هـتشن ثِ داًـگب ّبی غیش ػلَم پضؿىی



تؼبهل ٍ ّوىبسی اػضبی ّیئت ػلوی دٍ داًـگبُ



ثشلشاسی تفبّن ًبهِ هـتشن ثب هشاوض تحمیمبتی داًـگبُ غیش ػلَم پضؿىی



دس اختیبس لشاس دادى ًتبیذ تحمیمبت وبسثشدی ثِ صثبى ػبدُ دس ًضد هشدم

- 8اظتراتصی ّب
 -1-8هضوَى ّبی اػتشاتظیه
 -1-1-8گؼتشؽ حَصُ ّبی هغبلؼبتی دس خذهبت ثبسٍسی ٍ ًبثبسٍسی
 -2-1-8گؼتشؽ استجبعبتؼلویذس ػغَح هلی ٍ ثیي الوللیذس خذهبت ثبسٍسی ٍ ًبثبسٍسی
 -3-1-8تَلیذ داًؾ ٍ ثَهی ػبصی فٌبٍسی ّبی ًَیي دس خذهبت ثبسٍسی ٍ ًبثبسٍسی

 -2-9اظتراتصی ّبی ػولیبتی
 -1-2-9اػتشاتظی ّبی ػولیبتی دس هضوَى "گؼتشؽ حَصُ ّبی هغبلؼبتی دس خذهبت ثبسٍسی ٍ ًبثبسٍسی " دٍ هَسد
ّؼتٌذ:
یه:اػتشاتظی":S1تشٍیذ تحمیمبت ثٌیبدی ثبسٍسی ٍ ًبثبسٍسی "
دٍ:اػتشاتظی " : S2تشٍیذ تحمیمبت چٌذ سؿتِ ای ٍ ثیي سؿتِ ای "

-1-1-2-9اػتشاتظی"S1تشٍیذ تحمیمبت ثٌیبدی ثبسٍسی ٍ ًبثبسٍسی" ،ؿبهل پرٍشُ ّبی زیر:
ا -تمَیت تزْیضات آصهبیـگبُ تحمیمبتی ثشای تحمیمبت ثٌیبدی ثبسٍسی ٍ ًبثبسٍسی
ة -وؼت آهَصؽ ّب ٍ هْبست ّبی الصم دس اًزبم تحمیمبت ثٌیبدیجبسٍسی ٍ ًبثبسٍسی
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ح -تمَیت استجبط ػلوی ٍ هجبدلِ اػتبد ٍ داًـزَ ثب هشاوض تحمیمبتی هؼتجش هلی ٍ ثیي الوللی دس صهیٌِ تحمیمبت
ثٌیبدی ثبسٍسی ٍ ًبثبسٍسی
ت -عشاحی ٍ ارشای تحمیمبت ثٌیبدی
ع-افضایؾ عشحْبی تحمیمبتی هـتشن ثب دیگش هشاوض تحمیمبتی
رزة هحممیي ٍ پظٍّـگشاى رْت ارشایی ًوَدى ثب اػتفبدُ اص اهىبًبت هشوض
افضایؾ تَاًوٌذی اعالػبت ًیشٍی اًؼبًی هشتجظ
استمب هـبسوت دسٍى ٍ ثشٍى ػبصهبًی دس صهیٌِ تحمیمبت ً ،بصایی ثب اًؼمبد تفبّن ًبهِ ثب هشاوض دیگش.
 -2-1-2-9اػتشاتظی"S2تشٍیذ تحمیمبت چٌذ سؿتِ ای ٍ ثیي سؿتِ ای " ،ؿبهل پشٍطُ ّبی صیش:
ا -ؿٌبػبیی هَضَػبت چٌذ سؿتِ ای ٍ ثیي سؿتِ ای (هبًٌذ ػلَم هٌْذػی پضؿىی ،ربهؼِ ؿٌبػی ،التلبد ٍ ،غیشُ)
دس حَصُ ثبسٍسی ٍ ًبثبسٍی
ة -تْیِ ثبًه اعالػبتی اص هحممبى هشتجظ ثِ حَصُ ّبی ثیي سؿتِ ای
ح -عشاحی تحمیمبت چٌذ سؿتِ ای ٍ ثیي سؿتِ ای
ت -تـىیل تین ّبی تحمیمبتی ثیي سؿتِ ای
ث -ارشای تحمیمبت عشاحی ؿذُ
د) تجذیل پبیبى ًبهِ داًـزَیی ثِ همبلِ

 -2-2-9اػتشاتظی ّبی ػولیبتی دس هضوَى "گؼتشؽ استجبعبتؼلویذس ػغَح هلی ٍ ثیي الوللیذس خذهبت ثبسٍسی ٍ
ًبثبسٍسی" دٍ هَسد ّؼتٌذ:
یه :اػتشاتظی" S3گؼتشؽ استجبعبت ػلوی هلی ٍ ثیي الوللی "
دٍ :اػتشاتظی " S4گؼتشؽ استجبعبت ارشایی اػتبًی ٍ هلی ٍ ثیي الوللی "

 -1-2-2-9اػتشاتظی" S3گؼتشؽ استجبعبت ػلوی هلی ٍ ثیي الوللی " ،ؿبهل پرٍشُ ّبی زیر:
ؤ  -تمَیت/ساُ اًذاصی ٍاحذ سٍاثظ ػلوی هلی ٍ ثیي الولل ٍ وبسؿٌبع خجشُ
ة  -استمبی ٍة ػبیت هشوض
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ة -تمَیت/تجذیل ٍة ػبیت هشوض تحمیمبت ثب وبسوشد ثیي الوللی
ح -ػضَیت دس ػبصهبى ّب ٍ اًزوي ّبی ثیي الوللی هشتجظ
ت -تْیِ ثبًه اعالػبت اص اػتبداى ،هحممبى ٍ ،هشاوض تحمیمبت هلی ٍ ثیي الوللی
ث -هجبدلِ تفبّن ًبهِ دس هَضَع ّوىبسی ّبی ػلوی ٍ هجبدلِ اػتبد ٍ داًـزَ ثب ػبصهبى ّبی ثیي الوللی ٍ
هشاوض تحمیمبتی هؼتجش هلی ٍ ثیي الوللی دس صهیٌِ تحمیمبت هشتجظ
د -تشٍیذ چبح همبالت ػلوی اػضبی ػلوی هشوض دس ًـشیبت هؼتجش ثیي الوللی
س -تشثیت داًـزَیبى سؿتِ ّبی هختلف دس صهیٌِ پظٍّؾ

 -2-2-2-9اػتشاتظی "S4گؼتشؽ استجبعبت ارشایی اػتبًی ٍ هلی ٍ ثیي الوللی " ،ؿبهل پرٍشُ ّبی زیر:
ا -ثشلشاسی استجبط ػلوی هٌظن ٍ ػیؼتوبتیه ثب ًْبدّبی ارشایی وـَس ٍ اػتبى
ة -تمَیت/ساُ اًذاصی ؿجىِ "هشاوض تحمیمبتی ثبسٍسی ٍ ًبثبسٍسی " دس وـَس
ح -وؼت آهبدگی ثشای تجذیل داًؾ ثِ ػیبػت ٍ دػتَسالؼول ارشایی
ت -پبػخگَیی ثِ پشػؾ ّبی ػلوی ٍ ارشایی هشدم ٍ هؼئَالى

 -3-2-9اػتشاتظی ّبی ّبی ػولیبتی دس هضوَى "تَلیذ داًؾ ٍ ثَهی ػبصی فٌبٍسی ّبی ًَیي دس خذهبت ثبسٍسی
ٍ ًبثبسٍسی" ػِ هَسد ّؼتٌذ:
یه :اػتشاتظی " S5تَلیذ داًؾ ثَهی"
دٍ :اػتشاتظی" S6تَلیذ فٌبٍسی ّبی ثَهی "
ػِ :اػتشاتظی" S7ثَهی ػبصی فٌبٍسی ّبی ًَیي رْبًی "
چْبس :اػتشاتظی " S8هذیشیت داًؾ ٍ تزشثِ دسٍى ػبصهبًی"

 -1-3-2-9اػتشاتظی "S5تَلیذ داًؾ ثَهی" ،ؿبهل پرٍشُ ّبی زیر:
ا -عشاحی ٍ ّذایت تحمیمبت پیوبیـی هـتشن ثب ػبیش سؿتِ ّبی ػلوی پضؿىی ٍ غیش پضؿىی
ة -عشاحی ٍ ّذایت تحمیمبت اپیذهیَلَطیه هـتشن ثب ػبیش سؿتِ ّبی ػلوی
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ح -عشاحی ٍ ّذایت تحمیمبت ثٌیبدی هـتشن ثب ػبیش سؿتِ ّبی ػلوی
ت -تْیِ ثبًه اعالػبت اص یبفتِ ّبی تحمیمبتی داخلی
ث -تْیِ هؼتٌذات ػلوی ثخلَف همبلِ ٍ گضاسؽ ػلوی ٍ وتبة دسػی داًـگبّی دس هَضَع ثبسٍسی ٍ ًبثبسٍسی

 -2-3-2-9اػتشاتظی "S6تَلیذ فٌبٍسی ّبی ثَهی" ،ؿبهل پرٍشُ ّبی زیر:
ا -تجذیل داًؾ ثَهی ثِ تىٌیه ّبی تحمیمبتی ٍ تـخیلی ٍ دسهبًی
ة -تجذیل داًؾ ثَهی ثِ سٌّوَدّبی ثبلیٌی ٍ دػتَسالؼول ّبی هشالجتی
ح -تجذیل داًؾ ثَهی ثِ فشآیٌذّب ،سٍیِ ّب ٍ ،ػیبػت ّبی هشالجتی

 -3-3-2-9اػتشاتظی "S7ثَهی ػبصی فٌبٍسی ّبی ًَیي رْبًی " ،ؿبهل پرٍشُ ّبی زیر:
ا -فشاگیشی فٌبٍسی ّبی ًَیي رْبًی
ة -تجذیل فٌبٍسی رْبًی ثِ فٌبٍسی ثَهی
ح -تشٍیذ فٌبٍسی ثَهی ػبصی ؿذُ

 -4-3-2-9اػتشاتظی "S8هذیشیت داًؾ ٍ تزشثِ دسٍى ػبصهبًی" ،ؿبهل پرٍشُ ّبی زیر:
ا -ایزبد ػیؼتن هؼتٌذػبصی تزشثیبت هحممبى ٍ وبسؿٌبػبى تحمیمبت
ة -ثشگضاسی رلؼبت طٍسًبل والة
ح -ثشگضاسی ثشسػی ٍ ًمذ گضاسؽ ّبی تحمیمبت داخل ٍ خبسد هشوض
ت -ثشگضاسی رلؼبت آهَصؿی ٍ تجییٌی ثیي سؿتِ ای ٍ چٌذ سؿتِ ای دس داخل ٍ خبسد هشوض
ث -اًتـبس ًـشیِ ػلوی داخلی وبغزی/الىتشًٍیه
د -ساُ اًذاصی ًـشیِ ػلوی

- 10تحلیل هحیظ داخلی
 -1-10هؽبغل اظتراتصیک در اخرای پرٍشُ ترٍیح تحقیقبت ثٌیبدی ثبرٍری ٍ ًبثبرٍری ":
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 هحمك تحمیمبت ثٌیبدی
 هـبٍس اهبسی
 وبسؿٌبع پظٍّؾ
هؽبغل اظتراتصیک در ترٍیح تحقیقبت چٌذ رؼتِ ای ٍ ثیي رؼتِ ای
 هـبٍس اهبسی
 وبسؿٌبع پظٍّؾ
 هحمك تَاًوٌذ دس ّش وذام اص سؿتِ ّب
هؽبغل اظتراتصیک در گعترغ ارتجبعبت ػلوی در ظغَح هلی ٍ ثیي الوللی در خذهبت ثبرٍری ٍ
ًبثبرٍری"
 هؼئَل سٍایظ ػوَهی هشوض
 هؼئَل ٍة ػبیت هشوض
 هتخلق یب وبسؿٌبع فٌبٍسی اعالػبت
 وبسؿٌبع پظٍّؾ
 هحمك خجشُ
 هتخلق آهبسی
هؽبغل اظتراتصیک در گعترغ ارتجبعبت اخرایی اظتبًی ٍ هلی ٍ ثیي الوللی
سئیغ هشوض
 هؼئَل سٍایظ ػوَهی هشوض

هؽبغل اظتراتصیک در تَلیذ داًػ ٍ ثَهی ظبزی فٌبٍری ّبی ًَیي در خذهبت ثبرٍری ٍ ًبثبرٍری


هحمك تحمیمبت ثٌیبدی

 وبسؿٌبع پظٍّؾ


هتخلق یب وبسؿٌبع فٌبٍسی اعالػبت
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 هؼئَل سٍایظ ػوَهی هشوض
 هتشرن صثبى

 -2-10ظرهبیِ ّبی الزم ثرای اخرای اظتراتصی ّبی ػولیبتی ( :در ثبال ثصَرت خذاگبًِ اؼبرُ ؼذُ اظت
ایٌدب فقغتؼریف ؼذُ اًذ )
چْبس دػتِ ػشهبیِ ٍرَد داسد:
اٍل  -ظرهبیِ اًعبًی:
هثبل:کبرؼٌبض فٌبٍری اعالػبت ٍ استجبعبت هشوض ثبیذ تَاًبیی تحلیل ػیؼتن ّبی هَسد ًیبص ٍ ًگبسؽ  RFPثشای
تْیِ ػیؼتن اعالػبت هشوض داؿتِ ثبؿذ.
رئیط هرکس ثبالتشیي همبم ارشائی اػت وِ ثبیذ ّیئت ػلوی داًـگبُ ثبؿذ .تَاًبیی هذیشیت ٍ ًظبست ارشای ثشًبهِ
ّبی ػولیبتی هشوض ً ،ظبست ثش حؼي ػولىشد پشػٌل هشوض  ،لذست پبػخگَیی ثِ ؿَسای ػبلی هشوض ،پیگیش رذی
دس توبهی اهَس ثبؿذ.
هحقق تحقیبت ثٌیبدی ثبیذ اص اػتؼذادی دسخـبى ،لذست خاللیت ثبال  ،كجَس ،فؼبل ٍ هتحشن ، ،تَاًبیی سّجشی
داؿتِ ثبؿذ تب ثتَاًذ دس اًزبم تحمیمبت ثٌیبدی هَفك ثبؿذ.
هعئَل رٍاثظ ػوَهی ثبیذ لذست ثیبى ،ػخي ٍسی ،للوی تَاًب  ٍ ،تَاًوٌذ دس تزضیِ ٍ تحلیل هؼبئل ٍ ػؼِ كذس
داؿتِ ثبؿذ تب ثتَاًذ تؼبهل هغلَة ٍ هَحشی سا دس سٍاثظ ػبصهبًی ثشلشاس وٌذ
کبرؼٌبض آهَزغ ثبیذ ثب ولیِ همشسات ٍ لَاًیي آهَصؽ آؿٌب ثبؿذ .داسای تَاًوٌذیْبی ػوَهی رّي ،اػتؼذاد
والهی ٍ توشوض  ،دلت حَاع ،خاللیت ٍ اثتىبس صیبد ثبؿذ وِ ٍظبئفی اص رولِ اًتمبل آئیي ًبهِ ّبی رذیذ ثِ هشوض ٍ
هغشح ًوَدى هَاسد ؿَسایی دس ؿَسای هشوض سا ثشػْذُ داسد.
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هعئَل ٍة ظبیت هرکس ثبیذ اص كجش ٍ ػضم ٍ اسادُ لَی ،پـتىبس ثبال ثشخَسداس ثبؿذ .خَد سا ثب تىٌیه ّبی ٍ
تؼغیشات رذیذ ّوؼبى وٌذ  .هْبست ًشم افضاسی خَثی داؿتِ ثبؿذ .یه ثشًبهِ سیض ٍ ػبصهبى دٌّذُ خَة ثبؿذ ٍ
تَاًبیی اًزبم وبس گشٍّی هـتشن سا داؿتِ ثبؿذ.
کبرؼٌبض پصٍّػ ثبیذ داسای خلَكیبت راتی ٍ اوتؼبثی خبكی ثبؿذ تب ثتَاًذ اهَس پظٍّـی سا ثب كجش ٍ ؿىیجبیی
پیؾ ثجشد ٍ تَاًبثیی تجذیل ایذُ ّب سا ثِ عشح ٍ ػپغ همبالت ػلوی داؿتِ ثبؿذ.
هؽبٍر آهبری ثبیذ تَاًبیی خَثی دس تزضیِ ٍ تحلیل دادُ ّبی خبم داؿتِ ثبؿذ ٍ اص َّؽ ثبال،هْبست صیبدی
ثشخَسداس ثبؿذ.
هترخن زثبى ثبیذ تؼلظ وبهل ثِ دٍ صثبى داؿتِ ثبؿذ .هحتَای هتي ٍ للذ ًَیؼٌذُ سا ثخَثی دسن وٌذ .اص تشروِ
لفظ ثِ لفظ وِ ّن ثِ هفَْم هتي اكلی ٍ ّن ثِ صیجبیی آى لغوِ ٍاسد هی وٌذ ثپشّیضد .ؿىل ّبی گفتبسی ٍ سایذ
دس دٍ صثبى سا ثـٌبػذ ٍ اص عشیك اًتخبة ٍ تشتیت هٌبػت ولوبت تبحیشی ّوِ ربًجِ ٍ لحٌی هٌبػت ثِ تشروِ
ثجخـذ.
دٍم – ظرهبیِ اعالػبتی:

ظرهبیِ اعالػبتی در اخرای پرٍشُ ترٍیح تحقیقبت ثٌیبدی ثبرٍری ٍ ًبثبرٍری ":
 oهذیش پشٍطُ تحمیك دس هَسد وبسثشد لیضس ،ثشای تـىیل تین تحمیمبتی خَدً ،یبص داسد دادُ ّب ٍ اعالػبت هشثَط ثِ
هحممبى ػبیش هشاوض تحمیمبتی سا وِ هی تَاًٌذ دس اًزبم ایي عشح ووه وٌٌذ ،دس اختیبس داؿتِ ثبؿذ.
 oاعالػبت دس هَسد دػتگبّْب ٍ تزْیضات هَسد اػتفبدُ هحمیي ثش اػبع وبسثشد ّش دػتگبُ
 oػَاثك هذیشیتی ٍ آهَصؿی اػضبی ایي هشوض ٍ ػبیش هشاوض تحمیمبتی وِ هی تَاًٌذ دس اًزبم عشح ّبی ایي هشوض
ووه وٌٌذ
ظرهبیِ اعالػبتی در ترٍیح تحقیقبت چٌذ رؼتِ ای ٍ ثیي رؼتِ ای
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 oتَاًوٌذیْب ٍ هْبستْبی اػضبی ایي هشوض ٍ ػبیش هشاوض تحمیمبتی وِ هی تَاًٌذ دس اًزبم عشح ّبی ایي هشوض ووه
وٌٌذ
 oػَاثك پظٍّـی اػضبی ایي هشوض ٍ ػبیش هشاوض تحمیمبتی وِ هی تَاًٌذ دس اًزبم عشح ّبی ایي هشوض ووه وٌٌذ

ظرهبیِ اعالػبتی در گعترغ ارتجبعبت ػلوی در ظغَح هلی ٍ ثیي الوللی در خذهبت ثبرٍری ٍ
ًبثبرٍری"
هحممیي رْت رلَگیشی اص اًزبم تحمیمبت تىشاسی ًیبصهٌذ دػتشػی ثِ ثبًه ّبی اعالػبتی ٍ پبیگبُ دادُ ّبی
الىتشًٍیىی ًَیٌی سا داسًذ
 oاعالػبت هشثَط ثِ ًیشٍی اًؼبًی هشوض ٍ وؼبًی وِ ثب هشوض ّوىبسی داسًذ ثِ تفىیه هذسن ٍ سؿتِ تحلیلی

ظرهبیِ اعالػبتی در گعترغ ارتجبعبت اخرایی اظتبًی ٍ هلی ٍ ثیي الوللی
ة -وؼت اعالػبت ٍ تَاًبیی دس ساُ اًذاصی ؿجىِ "هشاوض تحمیمبتی ثبسٍسی ٍ ًبثبسٍسی " دس وـَس

ظرهبیِ اعالػبتی در تَلیذ داًػ ٍ ثَهی ظبزی فٌبٍری ّبی ًَیي در خذهبت ثبرٍری ٍ ًبثبرٍری

 oتَاًوٌذیْب ٍ هْبستْبی اػضبی ایي هشوض ٍ ػبیش هشاوض تحمیمبتی وِ هی تَاًٌذ دس اًزبم عشح ّبی ایي هشوض ووه
وٌٌذ
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.ظَم  -ظرهبیِ ظبزهبًی:
 اخز وذ اخالق رْت اًزبم عشح ّبی ثبلیٌی
 دػتَسالؼول ٍ فشم ّبی اًزبم وبسآصهبیی ثبلیٌی
 دػتَسالؼول ّب ٍ آییي ًبهِ ّبی اخالق دس پظٍّؾ ّبی پضؿىی
 اػبػٌبهِ هشوض
 ػیبػتْب ٍ لَاًیي داًـگبُ
 ػیبػتْبی والى ٍصاستخبًِ

 -3-10قَت ّبی ظبزهبى در راُ اخرای اظتراتصی ّبی ػولیبتی هرکس
قَت ّبی ظبزهبى در اخرای پرٍشُ ترٍیح تحقیقبت ثٌیبدی ثبرٍری ٍ ًبثبرٍری ":
ٍ رَد اًَاع تخلق ّبی هَسد ًیبص
 حوبیت هبلی هؼبًٍت پظٍّـی اص هشاوض
ّ وىبسی هٌبػت ٍاحذّبی هذاسن پضؿىی ثیوبسػتبًْب

قَت ّبی ظبزهبى در ترٍیح تحقیقبت چٌذ رؼتِ ای ٍ ثیي رؼتِ ای
ٍ رَد استجبط ػیؼتوبتیه ٍ هٌظن ثب ػبیش هشاوض تحمیمبتی
 حوبیت هبلی هؼبًٍت پظٍّـی اص هشاوض
 ثْجَد اًگیضُ پظٍّـگشاى
ٍ رَد هذیشیت رَاى ٍ فؼبل
قَت ّبی ظبزهبى در گعترغ ارتجبعبت ػلوی در ظغَح هلی ٍ ثیي الوللی در خذهبت ثبرٍری ٍ ًبثبرٍری
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 حوبیت ّوِ ربًجِ سئیغ داًـگبُ
 دػتیبثی ثِ یه پبیگبُ تحمیمبتی هـتشن ثب هشاوض تحمیمبتی هـبثِ دس حَصُ رٌَة
ٍ رَد اهىبًبت استجبعی ثشای هحممیي
 اًگیضُ هشوض ثشای استمبی هشوض

قَت ّبی ظبزهبى در گعترغ ارتجبعبت اخرایی اظتبًی ٍ هلی ٍ ثیي الوللی
 داؿتي ثشًبهِ وبس
 اسصیبثی دٍسُ ایی فؼبلیت ّب
 كحت ٍ ػالهت ٍ كذالت دس وبس
 حوبیت هبلی هؼبًٍت پظٍّـی اص هشاوض
 -4-10ضؼف ّبی ظبزهبًذر راُ اخرای اظتراتصی ّبی ػولیبتی هرکس
ضؼف ّبی ظبزهبى در اخرای پرٍشُ ترٍیح تحقیقبت ثٌیبدی ثبرٍری ٍ ًبثبرٍری ":
ً ذاؿتي ثخؾ آهَصؽ فَق تخللی دس هشوض تحمیمبت
 فضبی فیضیىی ًبهٌبػت هشاوض تحمیمبتی
ً جَدى ثیوبس دس هشوض تحمیمبتی ثِ اًذاصُ وبفی
ضؼف ّبی ظبزهبى در ترٍیح تحقیقبت چٌذ رؼتِ ای ٍ ثیي رؼتِ ای
 تؼذاد ون ًیشٍی اًؼبًی هتخلق
اهىبًبت ٍ تزْیضات هحذٍد هَسد اػتفبدُ هحممیي
ً بوبفی ثَدى اػتمجبل ثخؾ كٌؼت اص پظٍّؾ
ضؼف ّبی ظبزهبى در گعترغ ارتجبعبت ػلوی در ظغَح هلی ٍ ثیي الوللی در خذهبت ثبرٍری ٍ
ًبثبرٍری
ًظبم هذیشیت اعالػبت ًبوبهل
پبییي ثَدى اػتجبسات پظٍّـی


هحذٍدیت دس ثذػت آٍسدى همبالت اص ثبًىْبی اعالػبتی

30

ضؼف ّبی ظبزهبى در گعترغ ارتجبعبت اخرایی اظتبًی ٍ هلی ٍ ثیي الوللی


ًذاؿتي چبست تـىیالتی ،پبییي ثَدى اػتجبسات پظٍّـی ً،ظبم هذیشیت اعالػبت ًبوبهل



ماتریس سوات ()SWOT

هبتزیس ارسیببی ػَاهل داخلی ((IFE

هبتزیس ارسیببی ػَاهل خبرجی()EFE

ًقبط ضؼف –w

ًقبط قَت –S
ٍ:S1خَد اػضبی ّیئت ػلوی تَاًوٌذ

 :W1ووجَد اهىبًبت ٍ تدْیضات آصهبیـگبّی هشوض

:S2استجبط هٌبػت ثب هؼبًٍت پظٍّـی داًـگبُ ػلَم پضؿىی ّشهضگبى

:W2ووجَد فضبی فیضیىی ٍ آصهبیـگبّی هشوض

:S3اًؼمبد تفبّن ًبهِ ثب هشاوض تحمیمبتی داخل داًـگبُ ٍایدبد پشٍطُ

:W3ػذم تٌبػت هٌبثغ هبلی ثب ًیبصّب

ّبی تحمیمبتی هـتشن

:W4ػذم حضَس ثشخی اص اػضبی ّیئت ػلوی دس خلؼبت ثِ صَست دٍسُ ای

:S4افضایؾ تؼذاد همبالت چبح ؿذُ ثِ ًبم هشوض دس ػبل 94

ٍهٌظن

:S5ساُ اًذاصی ٍة ػبیت هشوض تحمیمبت ٍ ثِ سٍص ثَدى ػبیت

:W5ون وبسی ثشخی اص اػضبی هشوض دس اخشایی ًوَدى تحمیمبت

:S6دػتشػی ثِ ػیؼتن پظٍّبى

 :W6ضؼف استجبط ثب هشاوض تحمیمبتی ثیي الوللی ٍ خبسخی

:S7ثشگضاسی خلؼبت هبّبًِ ثب اػضبی هشوض

 :W7ػذم داٍسی ثِ هَلغ عشحْبی پظٍّـی تَػظ داٍساى

:S8ثجت اختشاػبت ٍتبلیف وتبة تَػظ اػضبی هشوض

ً :W8ذاؿتي ػضَ ّیئت ػلوی پظٍّـی توبم ٍلت هشوض

ٍ:S9خَد وتبثخبًِ ثب ثشخَسداسی اص وتبثْبی هتٌَع ٍ تخصصی ثِ سٍص

ً :W9بوبفی ثَدى اًگیضُ ًیشٍّبی اًؼبًی

ٍ:S10خَد ؿَساّبی پظٍّـی ٍ آهَصؿی فؼبل

ً:W10بتَاًی دس خزة اػتجبس اص هٌبثغ خبسج اص داًـگبُ
:W11هحذٍدیت دس ثذػت آٍسدى همبالت اص ثبًىْبی اعالػبتی
 :W12ضؼف استجبط ثب صٌبیغ داسٍیی ٍتدْیضات پضؿىی هشتجظ

فرصت ها – O
:O1افضایؾ اػتجبسات پظٍّـی
ٍ:O2رَدهشاوضتحمیمبتی ٍّوبیـْبی داخلی ٍثیي الوللی
استزاتژی ّبیOW

ثشای اًتمبل تزبسة
:O3افضایؾ تمبضبثشای خذهبت ًبثبسٍسی
ٍ:O4رَدثؼتشهٌبػت رْت آهَصؽ وبسوٌبى
:O5اهىبى اػتفبدُ اصّوىبسیْبی ثیي

استزاتژی ّبی SO
.1ارتقبءکوی ٍکیفی تحقیقبت درسهیٌِ ًبببرٍری

.1افشایش عزحْبی تحقیقبتی هشتزک ببدیگزهزاکشتحقیقبتی

.2ارتقبءهشبرکت درٍى ٍبزٍى سبسهبًی درسهیٌِ تحقیقبت
.3ارتقبءهشبرکت درٍى ٍبزٍى سبسهبًی درسهیٌِ تحقیقبت
–ًبسایی بباًؼقبدتفبّن ًبهِ ببهزاکشدیگز

.2جذة هحققیي ٍپژٍّشگزاى جْت اجزایی ًوَدى اٍلَیتْبی –
تحقیقبتی بباستفبدُ اساهکبى اتوزکش

داًـگبّیجبداًـگبّْبی هختلف ػلَم پضؿىی ایشاى
ٍ:O6رَداػضبی هـتبق (خبسد اصهشوض )رْت ّوىبسی
دسپشٍطّْبٍعشحْبی تحمیمبت اثبسٍسی
تهدیداتT -
 :T1ووجَدػمف پشداختی ثشای عشحْبی پبیبى ًبهِ ّبی
ٍغیشپبیبى ًبهِ ّبی هصَة
 :T2عَالًی ؿذى صهبى خوغ آٍسی ًوًَِ ّبثشای اًدبم
عشحْبیت حمیمبتی
:T3تبخیشدسپشداختْبخْت ّضیٌِ ّب
 :T4عَالًی ؿذى فشایٌذتصَیت عشحْبدسحَصُ هؼبٍى تپظٍّـی
داًـگبُ
ّ:T5ضیٌِ ثبالی چبح همبالت دسطٍسًبلْب
فمذاى اػتمالل هبلی هشوض
:T6ػذم ٍخَداستجبط ػیؼتوبتیه ٍهٌظن ثبهشاوضتحمیمبتی هـبثِ
:T7پبییٌجًَؼَادػالهت خبهؼِ ٍخَددسهبًی ٍاػتفبدّوشدم
اصؿیَّْبی غلظ دسدسهبى ثبسٍسی ًٍبثبسٍسی
:T8سلجبی ثبتدشثِ دسػغح هلی ٍثیي الوللی

استزاتژی ّبی ST
.1اعالع رسبًی گستزدُ بِ جبهؼِ درخصَص اّویت
ًبببرٍری ٍرٍشْبی درهبًبى بباستفبدُ اسٍبسبیت هزکش
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استزاتژی ّبیWT
.1ارتقبءسغح تَاًوٌذی اػضبی هزکش

جدول برنامه عملیاتی اجرای استراتژی :

اػتشاتظی  :تَسؼِ کوی ٍکیفیت تحقیقبت درسهیٌِ ًبببرٍری
پرٍشُ  :چبح 10همبلِ دس پبیگبُ ّبی هؼتجش  isi, pubmed , scopusتب پبیبى ػبل 95
ػٌَاى فؼبلیت

ردیف

هعَل اخرا/
پیگیری

1

ؼرٍع
15
خشداد
95

15
تیش95

یه
هبِّ

سئیغ هشوض

1
خشداد
95

15
خشداد
95

یه
هبِّ

هؼبًٍت
پظٍّـی

 1تیش
95

1
هشداد
95

یه
هبِّ

سئیغ هشوض

هراحل پرداخت
ثرگساری خلعِ تَخیِ اػضب هرکس در
2

خصَؾ اّویت چبح هقبالت در
ًؽریبت هؼتجر
تؽکیل تین تحقیقبتی فؼبل ٍ حضَر

3

آًْب ّفتِ ای دٍ ثبر در هرکس خْت
هؽبٍرُ

کل

پبیبى

پیؽٌْبد ٍ در خَاظت افسایػ پبداغ
ثرای هقبالت چبح ؼذُ ٍ تعْیل

تبریخ

هٌبثغ هَرد

ًحَُ پبیػ

ًتیدِ

ًیبز

ّر فؼبلیت

پبیػ

دٍرُ
پرظؽٌبهِ
رضبیت
صَرتدلعِ

صَرتدلعِ

اعالع رظبًی آخریي آییي ًبهِ ّبی
هَخَد ثِ اػضب هرکس در خصَؾ
4

ًؽریبت ثیي الوللی کِ درًوبیِ ًبهِ
ّبی هَرد تبییذ داًؽگبُ ایٌذکط

وبسؿٌبع
پظٍّؾ

15
خشداد
95

15
تیش
95

یه
هبِّ

ًبهِ

ؼذُ اًذ
تْیِ لیعت شٍرًبل ّبی هؼتجر هرتجظ
5

ثب ثبرٍری ٍ ًبثبرٍری ٍ ارظبل آًْب ثِ
اػضبی هرکس

وبسؿٌبع
پظٍّؾ

15
خشداد
95
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15
تیش
95

یه
هبِّ

ًبهِ

اظتراتصی  :تَسؼِ کوی ٍکیفیت تحقیقبت درسهیٌِ ًبببرٍری
پرٍشُ  :تمَیت تزْیضات آصهبیـگبُ تحمیمبتی ثشای تحمیمبت ثٌیبدی ثبسٍسی ٍ ًبثبسٍسی
ردیف

ػٌَاى فؼبلیت

هعَل
اخرا/

تبریخ
ؼرٍع

پبیبى

پیگیری

کل
دٍرُ

1

ثشسػی اهىبًبت ٍ ٍػبیل
هَرَد دس ثبصاسّبی
داخلی ٍ خبسری

وبسؿٌبع
پظٍّؾ

 15تیش
95

15
هشداد
95

یه
هبِّ

2

ثشسػی اهىبًبت ٍ ٍػبیل
هٌغجك ثب عشح ّب
ًٍیبصّبی هشوض

هؼبٍى
پظٍّـی
هشوض

 15تیش
95

15
هشداد
95

یه
هبِّ

3

هـبٍسُ ثب ػبیش اػضبی
ّیئت ػلوی دس ساثغِ ثب
ثْجَد)هملَد اكالح یب
تزذیذ ًظش اػت
یب  reviseلیؼت فشاّن
ؿذُ

هؼبٍى
پظٍّـی
هشوض

 15تیش
95

15
هشداد
95

یه
هبِّ

م هؼبٍى
پظٍّـی
هشوض

 15تیش
95

15
هشداد
95

یه
هبِّ

4

هىبتجِ ثب داًـگبُ رْت اخز ثَدرِ
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هٌبثغ

ًحَُ پبیػ

ًتیدِ

هَرد ًیبز

ّر فؼبلیت

پبیػ

اظتراتصی  :تَسؼِ کوی ٍکیفیت تحقیقبت درسهیٌِ ًبببرٍری
پرٍشُ  :افشایش عزحْبی هشتزک ببهزاکشتحقیقبتی دیگز 5عزح تب پبیبى سبل 1395
ػٌَاى فؼبلیت

ردیف

هعَل
اخرا/

تبریخ
ؼرٍع

پبیبى

پیگیری
1

پیشٌْبدٍدرخَاست افشایش

سئیغ هشوض

20
هشداد
95

وبسؿٌبع
پظٍّؾ

20
هشداد
95

20
ؿْش
یَس
95

سئیغ هشوض

20
هشداد
95

20
ؿْش
یَس
95

هشتزک
بزگشاری جلسِ تَجیِ
اػضبهزکشدرخصَص اّویت
عزحْبی تحقیقبتی هشتزک
3

تؼییي هزاکشدرٍى ٍ بزٍى
سبسهبًی جْت ّوکبری ٍ ػقذ
تفبّن ًبهِ بب دٍ هزکش داخلی

هَرد ًیبز

ّر فؼبلیت

پبیػ

دٍرُ
20
ؿْش
یَس
95

اهتیبسبزای عزحْبی تحقیقبتی

کل

هٌبثغ

ًحَُ پبیػ

ًتیدِ

34

ًبهِ

كَست
رلؼبت

تفبّن ًبهِ

اظتراتصی  :تَسؼِ کوی ٍکیفیت تحقیقبت درسهیٌِ ًبببرٍری
پرٍشُ  :جذة یک ّیئت ػلوی پژٍّشی توبم ٍقت تبپبیبى سبل 1395
ردیف

ػٌَاى فؼبلیت

هعَل
اخرا/

تبریخ
ؼرٍع

پبیبى

پیگیری
1

اػالم فزاخَاى اسعزیق
سبیت داًشگبُ ػلَم

هؼبٍى
پظٍّـی

1
هشداد
95

سئیغ هشوض
 ،هؼبٍى
پظٍّـی

1
هْشهبُ

پششکی ّزهشگبى
اًجبم هصبحبِ
ببافزادهَردًظز
3

جذة یک ًفزاسافزاد
هصبحبِ شذُ

هؼبٍى
پظٍّـی

یه
آرس هبُ

1
ؿْشیَس

ا اثبى
هبُ

یه دی
هبُ

هٌبثغ

ًحَُ پبیػ

ًتیدِ

کل

هَرد

ّر فؼبلیت

پبیػ

دٍرُ

ًیبز

یه
هبِّ

یه
هبِّ

یه
هبِّ

اظتراتصی  :تَسؼِ کوی ٍکیفیت تحقیقبت درسهیٌِ ًبببرٍری
پرٍشُ  :تؼییي الیي تحقیقبتی اػضبی هرکس
ردیف

ػٌَاى فؼبلیت

هعَل
اخرا/

تبریخ
ؼرٍع

پبیبى

پیگیری
1

بزگشاری جلسِ تَجیِ
اػضبهزکشدرخصَص اّویت

سئیغ هشوض

هْشهبُ
95

الیي تحقیقبتی هشخض هزتبظ
بب اّذاف هزکش
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آثبى 95

هٌبثغ

ًحَُ پبیػ

ًتیدِ

کل

هَرد

ّر فؼبلیت

پبیػ

دٍرُ

ًیبز

یه
هبِّ

كَست رلؼِ

اظتراتصی  :تَسؼِ کوی ٍکیفیت تحقیقبت درسهیٌِ ًبببرٍری
پرٍشُ ::تؼییي اٍلَیتْبی پصٍّؽی هرکستبپبیبى اردیجْؽت ظبل 1395

تبریخ

هسَل
ردیف

ػٌَاى فؼبلیت

اجزا/
پیگیزی

شزٍع

پبیبى

هٌببغ
کل

اًسبًی

دٍرُ

هَرد ًیبس

ببسًگزی
1

2

پژٍّشی

ّبی پژٍّشی

اٍلَیتْبی

ّز فؼبلیت

اٍلَیتْبی

اٍلَیت

بِ رٍسرسبًی

ًحَُ پبیش

کبرشٌبس
هزکش

فزٍردیي

اردیبْشت

95

95

یک
هبِّ

اػضبی
هزکش

هَجَد
ّوفکزی
اػضبی
ّیئت ػلوی

پژٍّشی

هزکش
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ًتیجِ پبیش

اػتشاتظی :

تَسؼِ کوی ٍکیفیت تحقیقبت درسهیٌِ ًبببرٍری

پرٍشُ  :ترثیت داًؽدَیبى رؼتِ ّبی هختلف در زهیٌِ پصٍّػ

تبریخ
ردیف

ػٌَاى فؼبلیت

هعَل اخرا /پیگیری

1

آهَصؽ همبلِ ًَیؼی
ٍ سٍؽ تحمیك

وبسؿٌبع هشوض ٍ هؼبًٍت آهَصؿی
هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍسی

هْشهبُ
95

2

آهَصؽ
submitهمبالت

وبسؿٌبع هشوض ٍ هؼبًٍت آهَصؿی
هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍسی

هْشهبُ
95

3

آهَصؽ پشٍپَصال
ًَیؼی

وبسؿٌبع هشوض ٍ هؼبًٍت آهَصؿی
هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍسی

هْشهبُ
95

4

هؼشفی هزالت ػلوی
وبسؿٌبع هشوض ٍ هؼبًٍت آهَصؿی
ٍ پظٍّـی داًـزَیی
هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍسی
ایشاى

هْشهبُ
95

5

اعالع سػبًی وٌگشُ
ّبی ایشاى ٍ آهبدُ
ًوَدى آًْب رْت
ؿشوت دس وٌگشُ ّب

هْشهبُ
95

وبسؿٌبع هشوض ٍ هؼبًٍت آهَصؿی
هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍسی

ؼرٍع

پبیبى

اػفٌذ
95

37

کل

هٌبثغ هَرد

ًحَُ پبیػ

ًتیدِ

ًیبز

ّر فؼبلیت

پبیػ

دٍرُ
ّضیٌِ ثشگضاسی
وبسگبُ – هىبى
ٍ تزْیضات هَسد
ًیبص

تؼذاد همبالت
پزیشفتِ ؿذُ

اػفٌذ
95

ّضیٌِ ثشگضاسی
وبسگبُ – هىبى
ٍ تزْیضات هَسد
ًیبص

تؼذاد همبالت
پزیشفتِ ؿذُ

اػفٌذ
95

ّضیٌِ ثشگضاسی
وبسگبُ – هىبى
ٍ تزْیضات هَسد
ًیبص

تؼذاد عشحْبی
تلَیت ؿذُ

اػفٌذ
95

ّضیٌِ ثشگضاسی
وبسگبُ – هىبى
ٍ تزْیضات هَسد
ًیبص

تؼذاد همبالت
پزیشفتِ ؿذُ

اػفٌذ
95

ّضیٌِ ثشگضاسی
وبسگبُ – هىبى
ٍ تزْیضات هَسد
ًیبص

تؼذاد وٌگشُ
ّبی ؿشوت
ؿذُ

اظتراتصی :ارتقبء تَاًوٌذی ًیرٍی اًعبًی هرتجظ
پرٍشُ  :افسایػ تَاًوٌذی اػضب هرکس در ظبل 1395
تبریخ

هسَل
ػٌَاى فؼبلیت

ردیف

اجزا/
پیگیزی

1

ًظزسٌجی اسکبرشٌبسبى دررابغِ
ببتؼذادکبرگبّْبی هَردًیبس

2

کل
دٍرُ

اًسبًی
هَرد ًیبس

ًحَُ پبیش

پبیش

ّز فؼبلیت

اػضبی

هؼبًٍت
پژٍّشی

اػالم ػٌبٍیي کبرگبّْبی هَردًیبسبِ

ؼرٍع

پبیبى

هٌببغ

ًتیجِ

خزداد 95

هزداد

3هبُ

95

ُ

داًشگبُ

هزکش
کبرشٌبس

ًبهِ ّبی
ارسبل شذُ

هزکش

هؼبًٍت پژٍّشی

اظتراشی :گعترغ ظغح آگبّی خبهؼِ در خصَؾ ًبثبرٍری ٍ رٍغ ّبی د رهبى آى
پرٍشُ :ثرٍز رظبًی ظبیت هرکس
تبریخ

هسَل
ػٌَاى فؼبلیت

ردیف

اجزا/
پیگیزی

1

2

تْیِ هغبلت آهَزؼی هرثَط ثِ
اّویت ًبثبرٍری
در ج هغبلت آهَزؼی در ٍة ظبیت

کبرشٌبس
هزکش

هزداد 95

هْز هبُ
95

هرکس
درج ػٌبٍیي عرح ّبی تحقیقبتی در

3

ؼرٍع

پبیبى

حبل اًدبم در ٍة ظبیت هرکس خْت
ثیوبریبثی

کبرشٌبس

هزداد 95

هزکش
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هْز هبُ
95

هٌببغ
کل

اًسبًی

دٍرُ

هَرد ًیبس

ًتیجِ

ًحَُ پبیش
ّز فؼبلیت

پبیش

39

