
 تعالی باسمه

 ببريري بُداشت گريٌ ژيك  استرات بروبمٍ
  یبارير بُداشت رشتٍ

 هغكش   پضؿكي   آهَصؽ ٍ دسهبى ثْذاؿت، ٍصاست ػيبػتگزاساى عشف اص سؿتِ ايي تأػيغ پيـٌْبد 6731 ػبل دس ثبس اٍليي ثشاي 

ُ   ،6731 دسػكبل   ٍ ؿكذ  ٍاگكزاس  هبهكبي   سؿتِ اسصؿيبث  ٍ هوتحٌِ ّيأت ثِ آى آهَصؿ  ثشًبهة تذٍيي هؼئَليت ٍ گشديذ  داًـكگب

ِ  ييك ا دس هتخلكق  يشٍيك ً تيتشث ٍ غيتذس تيهؼٍَل اكفْبى ٍ هـْذ ، ثْـت ذيؿْ ْشاى،ت  ػكبل  دس ٍ ؿكذًذ  داس ػْكذُ  سا سؿكت

 .َػتيپ هزکَس  پضؿي ػلَم يّب داًـگبُ خوغ ثِ ضيً ؿبّشٍد  پضؿي ػلَم داًـگبُ 6731

 ييثك  ٍ يثؼكذ  چٌكذ  تيك هبّ ّكب  سؿتِ شيػب ذياػبت ثب  ػول ٍ  ػلو تؼبهل ثب تَاًؼتٌذ  خَث ثِ سؿتِ ييهؼؤٍل ،تبکٌَى صهبى آى اص

 .کٌٌذ حفظ سا آى يا سؿتِ

 شاَريد: باريری بُداشت گريٌ

ِ  دس هبهبي  گشٍُ اػبتيذ حضَس ثب 5831 ػبل اص کِ  اػت اي سؿتِ ثيي کبسگشٍُ يک ؿبّشٍد ثبسٍسي ثْذاؿت گشٍُ  ثْذاؿكت  سؿكت

 .اػت ًوَدُ ثيبس ؿشٍع حيبع  آهبس ٍ اپيذهيَلَطي سٍاًـٌبػ ، ، سٍاًپضؿي  گشٍّْبي اص ٍاثؼتِ اػبتيذ ػبيش ٍ ثبسٍسي

 (Terminology) وبمٍ ياژٌ 

 ثكش  حبکن ّبي اسصؽ ٍ ّب ٍيظگ  اكل ، ٍظبيف اّذاف، ؿبهل ٍ ثَدُ ػبصهبى ٍخككَدي فلؼفِ کٌٌذُ هـخق :(Mission) سػبلت

 ثبؿذ. ه  ػبصهبى آى

ِ  دس اًگيكضؽ  ايدكبد  ثبػث ٍ گزاؿتِ ًوبيؾ ثِ سا ػبصهبً  سػبلت تحقق ٍ ٍقَع ؿشايظ :(Vision) اًذاصُ چـن  دسيبفكت  ٍ هدوَػك

 گشدد. ه  خذهبت کٌٌذگبى

 

 صهكبى  عكَل  توبم دس ٍ گشفتِ ؿيل آًْب هجٌبي ثش ّب اػتشاتظي کل کِ اػت هتغيشي غيش ٍ ثبثت قَاًيي هدوَػِ :(Value) اسصؿْب

 ؿًَذ. ه  گزاؿتِ اخشا ثِ اػتشاتظيْب آًْب ثش  ًگبُ ٍ تييِ ثب اخشا،

 خكَد  اّذاف ثِ ًيل خْت دس سا ػبصهبى کِ اػت ػبصهبً  داخل ّبي  تَاًوٌذي ٍ هٌبثغ هدوَػِ :hs)(Strengt (S) قَت ًقبط

 ًوبيذ. ه  يبسي

 هيگشدًذ. ػبصهبى اّذاف تحقق اص هبًغ کِ ثبؿذ ه  ػبصهبً  داخل ػَاهل اص اي هدوَػِ :(W) (Weaknesses) ضؼف ًقبط



 تَاًوٌكذي  آًْكب  اص گيكشي  ثْشُ كَست دس کِ ػبصهبى اص خبسج ثبلقَُ اهيبًبت اص اي هدوَػِ :(O) (Opportunities) ّب فشكت

 يبفت. خَاّذ افضايؾ ػبصهبى ّبي

 اّكذاف  تحقكق  ٍ ّكب  ثشًبهِ اخشاي اص هبًغ کِ ػبصهبى اص خبسج گش هذاخلِ ٍ هَثش ػَاهل اص اي هدوَػِ :(T) (Threats) تْذيذّب

 گشدًذ. ه  ػبصهبى

 گَيٌذ. داخل  ػَاهل سا ػبصهبى ضؼف ٍ قَت بطًق هدوَػِ :(SW) داخل  ػَاهل

 گَيٌذ. ه  خبسخ  ػَاهل سا ػبصهبى تْذيذّبي ٍ ّب فشكت هدوَػِ : (OT) خبسخ  ػَاهل

 هيـًَذ. خَد ؿذُ تؼييي پيؾ اص اّذاف ثِ ػبصهبى سػبًذى ثبػث کِ ساّْب اص اي هدوَػِ :(Strategy) اػتشاتظي

 هيـًَذ. تذٍيي ّب فشكت اص گيشي ثْشُ خْت دس قَت ًقبط اص اػتفبدُ ثب کِ ّبي  اػتشاتظي :SO ّبي اػتشاتظي

 ؿًَذ. ه  فشكت ثِ آًْب تجذيل يب ٍ تْذيذّب کٌتشل ثبػث کِ ّبي  اػتشاتظي :ST ّبي اػتشاتظي

 ؿًَذ. ه  تذٍيي ّب کوجَد سفغ ٍ ّب، فشكت اص اػتفبدُ خْت کِ ّبي  اػتشاتظي :WO ّبي اػتشاتظي

 تجكذيل  يكب  ٍ کٌتكشل  خْكت  سا ػكبصهبى  تَاًوٌذي ٍ کشدُ حفظ تْذيذّب ثشاثش دس سا ػبصهبى کِ ّبي  شاتظياػت :WT ّبي اػتشاتظي

 دٌّذ. ه  افضايؾ فشكت ثِ تْذيذ

 باريری بُداشت گريٌ رسالت

 آهكَصؽ،  صهيٌِ دس سقبثت  ثؼيبس ٍ فشاگيش پَيب، هشکض يک ػٌَاى ثِ ؿبّشٍد،  پضؿي ػلَم سػبلت يساػتب دس يثبسٍس ثْذاؿت گشٍُ -

 کبسآهكذ،  خكق،،  هكبّش،  هتؼْذ، اًؼبً  ًيشٍي تشثيت کـَس ٍ هٌغقِ ػغح دس افشاد ثبسٍسي سفبُ ثْجَد هٌظَس ثِ خذهبت ٍ پظٍّؾ

 بتيك ّ کكبدس  ييتكبه  خْكت   پظٍّـك  ٍ  آهَصؿ ٍظبيف اًدبم تَاًبي  ثب يا حشفِ اخق، اكَل ثِ آگبُ ٍ پبػخگَ ش،يپز تيهؼئَل

 ييّوچٌك  ٍ  يثكبسٍس  ػكقهت  هَضكَػبت  ثِ ًؼجت ًگش خبهغ يشديسٍ ٍ يا سؿتِ ييث تيهبّ ثب  قبتيتحق هشاکض ٍ ّب داًـگبُ  ػلو

  خبهؼِ بصيً ثِ تَخِ ثب ،ي هبهب ٍ يثبسٍس ػقهت غِيح دس  بثياسصؿ ٍ سيضي ثشًبهِ ت،يشيهذ ،يبػتگزاسيػ ٍظبيف اًدبم تَاًبي 

 ًَآٍساًِ يّب ذُيا  ؼتيثب ٍ ًوَدُ اسائِ يکـَس کقى يّب بػتيٍ ػ خبهؼِ  ػقهت يّب ؿبخق ، خْبً ياػتبًذاسدّب ثب هٌغجق ٍ

 .ثبؿذ داؿتِ دسخبهؼِ  ٌيکبسآفش ثب تَام  ػقهت خذهبت اسائِ يساػتب دس

 

 :ديرومب



َ  ٍ ػكشآهذ  يّب گشٍُ اص  يي ػٌَاى ثِ ٌذُيآ ػبل پٌح  ع داسد ًظش دس ؿبّشٍد پضؿي  ػلَم  ثبسٍسي ثْذاؿت گشٍُ  تيك تشث دس الگك

ِ  هكي  ػكغح  دس ،يبػكتگزاس يػ ٍ  پظٍّـ - آهَصؿ يّب غِيح دس ،يدکتش هقغغ دس کبسآهذ ٍ هتؼْذ  اًؼبً يشٍيً  کـكَس  ٍ عقك

 .گشدد هغش 

 : ببيرَب ي ارزشُب

   فشٌّگ  ٍ اػتقبدي ،ديٌ  ،اخقق  اسصؿْبي حفظ .1

   اثؼبد توبه  دس اًؼبً  ًيشٍي هحَسي ًقؾ ثب اًؼبً  کشاهت  ثِ تَخِ .2

   کبسکٌبى ٍ داًـدَيبى گشٍُ، اػضبي خبهؼِ، قجبل دس پزيشي هؼئَليت .3

 پظٍّـ  ٍ آهَصؿ  اي حشفِ تؼْذ ٍ اخق، سػبيت .4

 ريٌفؼبى ثِ احتشام .5

 خَ هٌبػت، ثذٍى تٌؾ ٍ آسام دس خْت ؿيَفبي  خققيت ّبي فشدي ّويبساى ٍ داًـدَيبى  يدبدا .6

   هـبسکت  گيشي تلوين  ٍ اي سؿتِ ثيي –کبسگشٍّ  اًدبم .7

   هل  ػغح دس پظٍّـ  ٍ آهَصؿ  تؼبهقت تقَيت .8

 فشايٌذّب ٍ  ّب فؼبليت اخشاي دس پبيذاسي ٍ ثجبت کشدى، ػبدُ ،ؿفبفيت .9

 ؿبيؼتگ  ًَآٍسي؛ ٍ اخقق  اكَل ثِ پبيجٌذي هؼٌَي، ؿبيؼتگ  .11

  آهَصؿ  ٍ کبسي سٍاثظ دس ٍػذالت قؼظ ثشقشاسي ثشاي تقؽ .11

  آًبى ّبي هـبسکت تَػؼِ ٍ تقَيت ٍ کبسکٌبى ٍ ػلو  ّيبت اػضبي ػبصي تَاًوٌذ .12

  خبهؼِ ػقهت ًيبصّبي ثِ گَي  پبػخ .13

 هبهبي  ٍ ثبسٍسي ثْذاؿت کل  اّذاف ٍ اكَل ثِ پبيجٌذي .61

  



 

 

     ذیىفعان لیست

 ثيشًٍ   دسًٍ  

 سيبػت داًـگبُ  داًـدَيبى پزيشفتِ ؿذُ سؿتِ هبهبي  دس داًـگبُ 1

 هؼبًٍت آهَصؿ  داًـگبُ  اػضب ّيئت ػلو  سؿتِ هبهبي  2

 هؼبًٍت فٌبٍسي ٍ تحقيقبت داًـگبُ  هذيش گشٍُ هبهبي  3

 هؼبًٍت دسهبى  کبسؿٌبع گشٍُ هبهبي  4

 هؼبًٍت ثْذاؿت    5

 سيبػت داًـيذُ   6

 هؼبًٍت آهَصؿ  داًـيذُ   7

 ػيبػتگزساى   

 خبًَادُ ّب ٍ خبهؼِ     

  

 

 (SWOT) 

 (Strengths) قًت وقاط

 آهَصؿ  گشٍُ اختيبسات ثب هؼتقل اي سؿتِ ثيي گشٍُ کبس ٍخَد

   داًـگبُ ػغح دس هشتجظ ي ّب سؿتِ ٍ گشٍّْب ػبيش هٌبػت ّويبسي ٍ استجبط

   کبسثشدي ٍ  اي هشحلِ چٌذ ّبي ًبهِ پبيبى تلَيت

 يداٍس ٍ تحقيق تين دس التحليقى فبسؽ ثيبسگيشي

 خٌؼ  ػقهت ٍ ًبيبسٍسي دسهبى کليٌيک ٍخَد

 سٍصآهذ تخلل  ٍ هتٌَع کتبثْبي اص ثشخَسداسي ثب کتبثخبًِ ٍخَد 



 اليتشًٍيک آهَصؽ هٌبػت ّبي ػبخت صيش ٍخَد

 دس صهيٌِ پظٍّؾ( داًـدَ ٍ اػتبد)ٍخَد ًيشٍّبي هؼتؼذ ٍ ػققِ هٌذ  

 اهيبى ؿشکت اػضبء دس کٌگشُ ّب ٍ ػويٌبسّبي داخل ٍ خبسج اص کـَس

 

  گشٍُ اًتظبس هَسد ّبي تَاًوٌذي

 اخقق  ٍ تخلل  ٍ ػلو  ّبي تَاًوٌذي -

 داًـدَيبى دػتشػ  ٍ پبػخگَي  -

 تيو  کبس تَاًبي  ٍ اي سؿتِ ثيي هٌبػت تؼبهقت -

   ژوهشي  پ تَاًوٌذيْبي -

  اجتماعي پاسخگويي -

    المللي بين ارتباطات -

  : آهَختگبى داًؾ اًتظبس هَسد ّبي تَاًوٌذي

 ّبي: حيغِ دس تخلل  ستْبي هْب ٍ ّبي تَاًوٌذي -

o ِثبسٍسي ػقهت ػيبػتگزاسي ٍ سيضي ثشًبه  

o خٌؼ  ٍ ثبسٍسي ػقهت حيغِ دس سٍص ثِ داًؾ  

o اي هـبٍسُ ٍ ثبسٍسي ػقهت هشتجظ حيغِ دس ثبليٌ  هْبست 

  هدبصي ٍ حضَسي ثبليٌ  ، تئَسي آهَصؽ هْبستْبي ٍ تَاًوٌذي -

   ػول اثتيبس ٍ ًَآٍسي -

 ثٌيبى داًؾ هشاکض ثب استجبط -

 تيو  کبس تَاًبي  ٍ اي سؿتِ ثيي هٌبػت تؼبهقت -

 مطالعات تحليل و ژوهشي  پ تَاًوٌذيْبي -

  اجتماعي پاسخگويي -

 المللي بين ارتباطات -

 

 



 

 

 

 

  



 (Weakness)  ضعف وقاط

 ثبسٍسي ثْذاؿت حيغِ دس ػلو  ّيبت اػضبي تؼذاد ثَدى ًبکبف 

 آى ثجت ػذم ٍ سػو  غيش ثلَست فقظ داًـدَيبى سضبيت ثشسػ 

 آى ثجت ػذم ٍ  سػو  غيش ثلَست فقظ  آهَختگبى داًؾ ٍضؼيت ثشسػ 

   داًـيذُ ػبيت دس گشٍُ اعقػبت ثَدى ًبقق

 داًـدَيبى ثِ سػبً  اعقع ٍ داًـيذُ ػبيت دس فشايٌذّب ٍ ّب ًبهِ ؿيَُ ثجت ػذم

 

 (opportunities)     َا فرصت

 ًگشؽ هثجت ثِ خبيگبُ پظٍّؾ دس کـَس

 اّتوبم حبکويت ثِ تحقيق دس ثشًبهِ پٌدن ٍ ؿـن تَػؼِ

 تَخِ دٍلت ثِ اًتقبل فٌبٍسي ٍ تَليذ ثشٍت ثش پبيِ داًبي 

 ًگبُ هثجت هؼئَليي اسؿذ ٍصاست ثْذاؿت ٍ دسهبى ثِ هقَلِ ثْذاؿت ثبسٍسي

 گشٍُ ّبي ػيبػت اص داًـگبُ ٍ داًـيذُ هؼئَليي حوبيت

 داًـگبُ سئيؼِ ّيبت تبييذ ثب هبهبي  ٍ ثبسٍسي ػقهت  تيويل  تحليقت ٍخَد

   گشٍُ ثب ّويبسي ثِ اصکـَس خبسج ٍ کـَس ،هٌغقِ ػلو  ّيبت اػضبي توبيل

 داًـگبُ اهٌبي ّيبت هلَثِ ثب ٍاثؼتِ ػلو  ّيبت ٍخَد

 تيويل  تحليقت کيف  ٍ کو  گؼتشؽ ثش هتجَع ٍصاست گزاسي ػيبػت

 پظٍّـ  ٍ آهَصؿ  ّبي ثشًبهِ ثشاي هٌبػت ثؼتش ٍخَد ٍ تحقيقبت  ػلو  ّبي فشكت ٍخَد

 ّب داًـگبُ اػبتيذ تَػظ ػلو  تَليذات کيف  ٍ کو  استقبء ثش هتجَع ٍصاست آهَصؿ  هؼبًٍت گزاسي ػيبػت

 ػقهت ثِ ٍهؼئَليي هشدم ػوَه  تَخِ

  



 (Threats)  تُدیدَا

  آهَصؿتقؽ ّبي  ثب هقبيؼِ دس پظٍّـ  ّبي فؼبليت اًدبم ثِ ػلو  ّيبت اػضبء استقبء ًبهِ آئيي ثيـتش توشکض

 هؼتقل گشٍُ ػٌَاىِ ث هدَص اػغب ػذم

 ثْذاؿت ٍصاست گؼتشؽ ؿَساي دس هبهبي  سؿتِ گؼتشؽگزاسي دس خلَف  ّذف ٍخَد ػذم

   ّب داًـگبُ ػبيش ػلو  ّيبت اػضبي ثيبسگيشي  صهيٌِ دس هحبػجبت ديَاى تَػظ ؿذُ ايدبد ّبي هحذٍديت

 

 َا استراتژی ي اَداف تديیه

 ( :Goal) ببريري بُداشت گريٌ کلی اَداف

 ثبليٌ )هـكبٍسُ  پظٍّـ ، آهَصؿ ، هذيشيت ، -گزاسي ػيبػت ّبي ًقؾ داساي سؿتِ ايي کبسآهذ آهَختگبىداًؾ  تشثيت .1

 (دسهبى ٍ

 يي دس حيغِ ػقهت ثبسٍسيؿبغل ٍ  التحليقى فبسؽ  گشٍُ، اػضبيظشفيت ػبصي ٍ تَػؼِ تَاًوٌذي  .2

 داًـدَيبى ٍ گشٍُ اػضبي پظٍّـ  ّبي يتفؼبل استقبي .3

 يب فشكت هغبلؼبت   post docسؿذ ٍ تَػؼِ تحليقت تيويل  دس ثْذاؿت ثبسٍسي .ٍ کؼت هدَص آهَصؽ  .4

 

ٍ  اينه  کبرآمد آمًختگبن داوش تربیت 1)  کلی َدف  آمًزشنی   منديريتی   -سیبسنتگااري  َنبي  وقنش  داراي رشنت

 درمبن( ي )مشبيرٌ ببلیىی پژيَشی 

 

 (:Objectives) اختصاصی اَداف

: G1O1 آيٌذُ ػبل 5 ع  دسكذ 21 هيضاى ثِ حذاقل داًـدَيبى آهَصؽ کيف  استقبي   

 G1O2: ًفكش  7 حكذاقل ، ثكبتتش  ٍ اػتبديبس ػغح دس ثبسٍسي ػقهت يغِح دس هتخلق ٍ هدشة ،هتؼْذ سػو  ػلو  ّيبت تبهيي 

   آيٌذُ ػبل 5 ع 

: G1O3  پظٍّـك ،  آهَصؿك ،  هكذيشيت ،  -ػيبػكتگزاسي  ًكَيي  ّكبي  ايذُدس خلَف  ػلو  ّيبت اػضبي هْبست ٍ داًؾ استقبي 

 آيٌذُ   ػبل 5 ع  دسكذ 81 هيضاى ثِ ثبسٍسي ػقهت حيغِ دس ثبليٌ 



: G1O4  ِاي سؿتِ ثيي ٍ يو ت ثلَست آهَصؿ  خلؼبت ثشگضاسي ٍ آهَصؿ  ًَيي ّبي ايذُ اخشاي ٍ اسائ  

: G1O5 ُسؿتِ اّذاف ثب ساػتب ّن ٍ هشتجظ، خذيذ ّبي سؿتِ اًذاصي سا  

6O1G  :خٌؼ  ػقهت تين حضَس ثب ٍ سٍصُ ّوِ ،خٌؼ  هـبٍسُ تبخذه اسائِ عشيق اص خٌؼ  ػقهت کليٌيک تقَيت  

7O1G  :ثْكشُ  ثب يذاػبت ٍ تيويل  تحليقت داًـدَيبى ثشاي خٌؼ  ٍ ثبسٍسي ػقهت ّبي حيغِ دس هشتجظ ي ّب کبسگبُ ثشگضاسي 

 هٌغقِ ٍ کـَس   يّب يلاصپتبًؼ يشيگ

 

   ببريري سالمت حیطٍ در شبغلیه ي التحصیل فبرغ مبمبَبي گريٌ  اعضبي َبي تًاومىدي ارتقبي (2 کلی َدف

 (:Objectives) اختصبصی اَداف

G2O1 :آهذ کبس اًؼبً  ًيشٍي تشثيت ثشاي گشٍُ اػضبي ػلو  ػغح استقبي 

2O2G  :آهذ کبس اًؼبً  ًيشٍي تشثيت ثشاي گشٍُ اػضبي ثبليٌ  ّبي هْبست استقبي 

3O2G  :گشٍُ اػضبي ثشاي هغبلؼبت  ّبي فشكت اص اػتفبدُ صهيٌِ ايدبد 

4O2G  :گشفتِ اًدبم ّبي ػٌد  ًيبص اػبع ثش التحليل فبسؽ ٍ ؿبغل هبهبّبي آهَصؽ 

5O2G  :ّبي ثشًبهِ اخشاي دس اهيبى كَست دس الولل  ثيي حت  ٍ داًـگبّ  ٍ ّبي گشٍُ ػبيش ثب ّويبسي 

 هؼتوش ثغَس هبهبئ  هذاٍم آهَصؽ

6O2G  :آهَختگبى داًؾ اص آهَصؿ  ًيبصػٌد  ٍ خبهؼِ دس هَخَد داًـگبّ  غيش هختلف ّبي تـيل ثب استجبط 

7O2G  :ِپبييي هقبعغ آهَصؽ دس تيويل  تحليقت هقبعغ آهَختگبى داًؾ ثيبسکيشي ثشاي ّذفوٌذ سًبه 

 داوشجًيبن ي گريٌ اعضبي پژيَشی فعبلیتُبي ارتقبي (3 کلی َدف

 :ٍيظُ اّذاف

1O3G :   ثبسٍسي ػقهت حيغِ دس خبهؼِ ًيبصّبي ثب هٌغجق کبسثشدي ٍ اي هشحلِ چٌذ ّبي ًبهِ پبيبىتذٍيي ٍ اخشاي 

2O3G :هقتض  ًحَ ثِ  ريٌفؼبى ثِ دّ  گضاسؽ 

3O3G الولل  ثيي ٍ هل  اي، هٌغقِ پظٍّـ  ّبي اٍلَيت اػبع ثش پظٍّـ  ّبي عش  اخشاي ٍ ذٍيي: ت 

4O3G  :داساي خبسخ  ٍ داخل  هؼتجش هدقت دس داًـدَي  ّبي ًبهِ پبيبى ٍ پظٍّـ  ّبي عش  اص حبكل هقبتت حبچ گؼتشؽ  

  



 ثبتتش تأثيش ضشيت

5O3G : ِخبسخ  ٍ داخل  ّبي کٌفشاًغ دس پَػتش ٍ ػخٌشاً  ثلَست هقبتت اسائ 

6O3G : هؼتوش كَست ثِ گشٍُ اػضبي تَػظ ثبصآهَصي ٍثيٌبسّبي ٍ ّب کبسگبُطٍسًبل کقة ّب،  ثشگضاسي 

7O3G :  الولل  ثيي ٍ هل  ػغح دس هبهبئ  ػلو  ّوبيـْبي ٍ ػويٌبسّب ثشگضاسي 

8O3G : ِپظٍّؾ دس تيويل  تحليقت هقبعغ آهَختگبى داًؾ ثيبسکيشي ثشاي ّذفوٌذ ثشًبه 

9O3G : تيويل  تحليقت هقغغ داًـدَيبى دس پظٍّـ  ّبي هْبست استقبء ثشاي پظٍّـ  ّبي کويتِ تـييل 

  ثبسٍسي ثْذاؿت گشٍُ ّبي اػتشاتظي

 ،داًـگبُ يّب ليپتبًؼ اص اػتفبدُ ٍ يثبسٍس ػقهت غِيح هؼبئل ثِ ًگشاًِ خبهغ ًگبُ ٍ يا سؿتِ ييث يشديسٍ حيتشٍ .1

  الولل ييث ٍ سکـَ ،هٌغقِ

   الولل ييٍ ث  هل هـتشکهؼتجش ّب ٍ اًتـبسات  پظٍّؾدس ساػتبي پظٍّـگشاى  تيتشغ .2

 ُگشٍ اخشائ  ٍ پظٍّـ  آهَصؿ ، ّبي چبلؾ ػبختي هشتفغ .3

  ػلو  ّيأت اػضبي ػلو  تَاًوٌذػبصي .4

 يَلَميکَس ثب هٌغجق  آهَصؿ يضيس ثشًبهِ استقب .5

 آهَصؽ پبػخگَ يشديسٍثش  هٌغجق  آهَصؿ يضيس ثشًبهِ استقب .6

 ؿبغل آهَختگبى داًؾ ػوليشد هذٍى اسصيبث  ٍ هؼتوش استجبط .7

 يٌ ٍ کبسآفش يًَآٍس ،خققيت يحتشٍ .8

 گشٍُ دس اختلبك  تحقيقبت  عشحْبي کيف  ٍ کو  تَػؼِ .9

 

 

  



  عملیاتی بروامٍ

 پبيش وحًٌ اجرا مسئًل َدف گريٌ فعبلیت شرح رديف

1 : A1O1   ًهجتٌ    ػلو أتيّ ياػضب  آهَصؿ ػٌد بصي

   ،ػوليتئَس آهَصؽ يّبي اػتشاتظ ثش

  هلبحجِ ٍ ليؼت چک  گشٍُ هذيش داًـدَيبى

2 A2O1  :ثشسػكككك  تک ثككككَک ٍ    گشٍُ هذيش داًـدَيبى   ػول ٍ يتئَس آهَصؽ ػوليشد ػغح ػٌدؾ

 هلبحجِ

 دسخِ 361اسصيبث  

  

3 A3O1   :بىيداًـدَ ٍ گشٍُ ياػضب هـتشک خلؼِ ليتـي 

ِ تـشيح  ٍ گشٍُ ياػضب ثب ي آؿٌب خْت خذيذالَسٍد  ثشًبهك

 بىيداًـدَ اص اًتظبسات ٍ گشٍُ يّب

  هلبحجِ ٍ هؼتٌذات   گشٍُ هذيش داًـدَيبى

4 A4O1   :ٌذگبىيًوب ثب گشٍُ ياػضب هـتشک خلؼِ ليتـي 

 ػبل دس ثبس دٍ حذاقل بىيداًـدَ

داًـككككدَيبى ٍ 

 اػضبي گشٍُ

  هلبحجِ ٍ هؼتٌذات   گشٍُ هذيش

5 A5O1  : ًظش هَسد ّبي حيغِ دس ّب آهَختِ دقيق اسصيبث 

 خبهغ آصهَى دس

داًـككككدَيبى ٍ 

 اػضبي گشٍُ

  هلبحجِ ٍ هؼتٌذات   گشٍُ اػضبي 

6 A6O1 ثكيي  ٍ يكب  کـكَس  هٌغقكِ،  هغش  اػبتيذ اص : دػَت 

 هجبحث ثشخ  تذسيغ ثشاي الولل 
هذيش گكشٍُ ٍ   اػبتيذ هذػَ

هؼكككككئَليي 

 داًـگبُ

 هؼتٌذات

7 A7O1 تدبسة اًتقبل ثشاي اي سؿتِ ثيي خلؼبت : تـييل 

 ػبل دس ثبس دٍ اقل حذ آهَصؿ 

داًـككككدَيبى ٍ 

 اػبتيذ

 هؼتٌذات هذيش کشٍُ 

 

 

 

  



 پبيش وحًٌ اجرا مسئًل َدف گريٌ فعبلیت شرح رديف

1 : A1O3 ثكب  ي آؿكٌب  خْكت  کـَس خبسج بي داخل يداًـگبّْب ثب استجبط ايدبد 

ِ  ٍ هختلف يّب داًـگبُ  آهَصؿ يّب ثشًبهِ ِ  آى حيًتكب  اسائك ٍ  ياػضكب  ثك ُ، گكش

 گشٍُ شيهذ تَػظ ثشًبهِ عَل دس يجبسي حذاقل

 هؼتٌذات هذيش گشٍُ  اػضبي گشٍُ

2 : A2O3  بي داخل  آهَصؿ يّب دٍسُ دس ؿشکت يثشا گشٍُ ياػضب هؼشف 

 گشٍُ ياػضب دسخَاػت ٍ گشٍُ بصيً حؼت ثش ثشًبهِ عَل دس کـَس خبسج

 هؼتٌذات هذيش گشٍُ  اػضبي گشٍُ

3 : A3O3  ِهذاٍم آهَصؽ يّب دٍسُ ياخشا دس يّويبس بي ٍ اخشا ٍ يضيس ثشًبه 

 گشٍُ ياػضب تَػظ ػقهت ًظبم يتْبياٍلَ اػبع ثش

داًؾ آهَختگكبى  

 سؿتِ ّبي هشتجظ

 هؼتٌذات اػضبي گشٍُ

4 : A3O3   گكشٍُ هجتٌك  ثكش     ياػضكب ثشگضاسي کبسگبّْبي آهَصؽ هذاٍم تَػكظ

 ًيبصػٌد  اص داًـدَيبى  

داًـدَيبى ٍ ػبيش 

 داًؾ آهَختگبى

 هؼتٌذات اػضبي گشٍُ

داًـككككككدَيبى ٍ  تؼبهل ثب  ػبيش هشاکض داًـگبّ  دس اخشاي عشحْبي خبهؼِ ًگش  5

 اػبتيذ

 هؼتٌذات گشٍُ

ثكيي   هدكشة   اػكبتيذ  حضكَس  ثكب   اي سؿتِ ّبي سؿتِ اي ٍ ثيي ثشگضاسي پبًل 6

 کـَسي ٍ اي هٌغقِ الولل ،

داًـككككككدَيبى ٍ 

 اػبتيذ

 هؼتٌذات گشٍُ

داًـككككدَيبى ٍ  گشٍّْبي ريٌفغ ريٌفؼبى ثِ ًبهِ پبيبى ًتبيح اسائِ خلؼبت ثشگضاسي 7

 اػبتيذ

 هؼتٌذات

هؼكككتٌذات ٍ  گشٍُ داًـدَيبى ٍسٍد ثذٍ دس داًـدَيبى ثِ سؿذ هشکض هؼشف  8

 هلبحجِ

ِ  ّكبي  ثشاي فؼبليكت  اهتيبص ٍيظُ تخلليق 9  اسصيكبث   دس آفشيٌك   کكبس  ٍ ًَآٍساًك

 خبهغ آصهَى هؼتوش

 هؼتٌذات  گشٍُ داًـدَيبى

هؼكككتٌذات ٍ  گشٍُ داًـدَيبى تؼْيل ػبص ٍ کبسّبي تلَيت ػٌبٍيي پظٍّـ  11

 هلبحجِ

ٍ فؼبليت ّبي خْكبدي دس ساػكتبي    ًْبد هشدم يّب ػبصهبىثب  ّويبسي گؼتشؽ 11

 استقب آهَصؽ پبػخگَ

گككككككككككشٍُ ،  خبهؼِ

 داًـدَيبى 

هؼكككتٌذات ٍ 

 هلبحجِ

 ٍ دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿي  دس خلَف اًدكبم عكش   ّويبسي ثب ٍصاست ثْذاؿت  12

 شًگ ّبي پظٍّـ  خبهؼِ

گككككككككككشٍُ ،  خبهؼِ

 داًـدَيبى 

 هؼتٌذات 

 

  



 

 پبيش وحًٌ اجرا مسئًل َدف گريٌ فعبلیت شرح رديف

ثشگضاسي دٍسُ ّبي پؼب دکتشي يب فشكت هغبلؼبت   1

دس حيغِ اپيذهيَلَطي ثبسٍسي ثب ّويكبسي اػكبتيذ   

 الولل ثيي 

داًؾ آهَختگبى ثْذاؿكت  

 ثبسٍسي 

 هؼتٌذات گشٍُ ثْذاؿت ثبسٍسي 

ثشگضاسي دٍسُ ّبي پؼب دکتشي يب فشكت هغبلؼبت   2

 دس حيغِ عت ػٌت  ٍ کل ًگش 

داًؾ آهَختگبى ثْذاؿكت  

 ثبسٍسي 

 هؼتٌذات گشٍُ ثْذاؿت ثبسٍسي 

ثشگضاسي دٍسُ ّبي پؼب دکتشي يب فشكت هغبلؼبت   3

سٍاى ٍ ثبسٍسي ثب ّويبسي اػبتيذ دس حيغِ ػقهت 

 هٌغقِ

داًؾ آهَختگبى ثْذاؿكت  

 ثبسٍسي 

 هؼتٌذات گشٍُ ثْذاؿت ثبسٍسي 

 


