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 :فصل اول
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 مقدمه

گیشی اص هذیشیت  ّب، لضٍم ثْشُ ثب تَرِ ثِ ػشػت ػیش تحَالت ػلن ٍ فٌبٍسی ٍ تغیشات هحیي، پیچیذُ ؿذى ػبصهبى

 .سیضی اػتشاتظیه حمیمتی اًىبس ًبپزیش گشدیذ پیـشفتِ، ثشًبهِ

تغییشات ٍ هَارِ ؿذى ثب ػَاهل صیشا ثشًبهِ سیضی ػالٍُ ثش هبّیت پیؾ ثیٌی ّذفْب ٍ الذاهبت الصم ثشای سٍیبسٍئی ثب 

 .ّبی ػبصهبًی اتخبر هی ًوبیذ هٌوئي، تذاثیشی ّوبٌّگ ثشای دػتیبثی ثِ هَفمیت ًب

ثشای ػولی ػبختي تفىّش اػتشاتظیه ٍ ّذایت ػولیبت ثشای حلَل ًتبیذ چبسچَثی  یبثشًبهِ اػتشاتظیه ؿبهل ثؼتش 

ّبی  ی اػت وِ هٌزش ثِ تؼشیف اّذاف ٍ تؼییي اػتشاتظیهـخق ٍ ثشًبهِ سیضی ؿذُ هی ثبؿذ ٍ هتووي ّوِ الذاهبت

 .هٌبػت ثشای دػتیبثی ثِ آى اّذاف ثشای ول ػبصهبى هی ؿَد
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 تجسیه و تحلیل وضع موجود

داًـزَ  1800حَصُ هؼبًٍت فشٌّگی ٍ داًـزَیی دس حبل حبهش هـغَل اسائِ خذهت ثِ 

. ؿَد یم، ایي خذهبت دس پٌذ داًـىذُ ٍ دٍ خَاثگبُ داًـزَیی ثِ داًـزَیبى ػضیض اسائِ ثبؿذ یم

پشػٌل داًـگبُ ٍ خبًَادُ ّبی  4600ّوچٌیي اداسُ تشثیت ثذًی ایي هؼبًٍت ػالٍُ ثش داًـزَیبى ثِ 

ٍهی داًـزَی غیش ة 280داًـگبُ ػلَم پضؿىی لن ثب دٍ خَاثگبُ خَد ثِ . دیًوب یمآًبى خذهبت دّی 

، گشدد یمداًـزَی پؼش اػىبى دادُ وِ ثب تَرِ ثِ هتمبهیبى رذیذ وِ ّش ػبل اهبفِ  135دختش ٍ 

 .ًیبص ثِ تَػؼِ فوبی خَاثگبّی ٍرَد داسد

دس كذ داًـزَیبى  90ثب اهىبًبت هَرَد ٍ سایضًی ثب كٌذٍق سفبُ داًـزَیبى اداسُ اهَس سفبّی ثِ 

 .دیًوب یمسا پشداخت  ّب ٍامهتمبهی  اًَاع 

 یّب داًـگبُفشٌّگی ثِ ٍیظُ هجبحج لشآًی یىی اص  یّب تیفؼبلداًـگبُ ػلَم پضؿىی لن دس صهیٌِ 

ٍ هؼبثمبت وـَسی وؼت ًوَدُ اػت، اص ایي  ّب رـٌَاسُهوتبص وـَس ثَدُ ٍ افتخبسات هتؼذدی دس 

 .ثشخَسداس اػت ّب داًـگبُحیج داسای هضیّت ًؼجی ًؼجت ثِ دیگش 

هَرَد ٍ ّوذلی توبهی وبسوٌبى خَد تَاًؼتِ سهبیت ًؼجی داًـزَیبى  ایي هؼبًٍت ثب ثوبػت

اسائِ خذهبت ثِ داًـزَیبى،  یٍ ونرلت ًوبیذ ٍ دس حبل حشوت پشؿتبة دس ساػتبی افضایؾ ویفی 

اهیذ اػت ثب ّوبٌّگی ثِ ػول آهذُ ثب ػتبد هؼبًٍت فشٌّگی ٍ . ثبؿذ یموبسوٌبى ٍ اػبتیذ گشاًمذس 

 طُیٍفشٌّگی ثِ  یّب تیفؼبلداًـزَیی ٍصاست هتجَع داًـگبُ ػلَم پضؿىی لن ثتَاًذ ثِ ػٌَاى لٌت 

ػلَم پضؿىی وـَس خذهبت ؿبیبًی  یّب داًـگبُثِ ػبیش ( تذثّش، آهَصؽ ٍ پظٍّؾ)دس هجبحج لشآًی

 .اسائِ ًوبیذ
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: دومفصل 

ف و راهبرداه رسالت،  ز، اهدا چشم اندا
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 رسالت

ثب ثْشُ گیشی  اص  داًذ یمهؼبًٍت داًـزَیی ٍ فشٌّگی داًـگبُ ػلَم پضؿىی لن، ٍظیفِ خَد 

ؿْش وشیوِ اّل ثیت ، ثؼتش هٌبػت  یّب تیظشفٍ ( ع)هؼبسف ػبلی لشآى وشین ٍ ػیشُ ائوِ هؼلَهیي 

 .هؼٌَی ٍ ؿىَفبیی اػتؼذادّبی داًـزَیبى، اػبتیذ ٍ وبسوٌبى سا فشاّن ًوبیذ یٍ تؼبلسؿذ 

ّوچٌیي ثب گؼتشؽ ٍسصؽ ّوگبًی ٍ اهَس سفبّی داًـزَیبى دس رْت استمبء ػٌح ػالهت ٍ 

 .سفبُ داًـگبّیبى تالؽ ًوبیذ

 

انداز چشم

هؼبًٍت فشٌّگی ٍ داًـزَیی داًـگبُ ػلَم پضؿىی لن دس افك چـن اًذاص تالؽ خَاّذ ًوَد ثب 

ایزبد صهیٌِ سؿذ ٍ تؼبلی هؼٌَی ّوِ ربًجِ داًـزَیبى، وبسوٌبى ٍ اػبتیذ تجذیل ثِ الگَی هَفمی دس 

 .ػلَم پضؿىی وـَس گشدد یّب داًـگبُثیي 

دی اػت هاهي، ثلیش، هتؼْذ ثِ ًظبم اػالهی ٍ دس ایي افك داًـزَی داًـگبُ ػلَم پضؿىی لن فش

اكل هتشلی ٍالیت هٌلمِ فمیِ، حك ًلت ّوشاُ ثب سٍحیِ رْبدی ٍ داسای تؼبهل ػبصًذُ ثب داًـگبُ، 

 ربهؼِ ػلوی ٍ اهّت اػالهی

ٍ وبسهٌذ داًـگبُ فشدی اػت هاهي، هتؼْذ ثِ اخالق اػالهی ٍ حشفِ ای، پَیب ٍ ثب ًـبى دس اسائِ 

 ٍسیي ٍ صائشیي ؿْش وشیوِ اّل ثیت ػالم اهلل ػلیْبخذهت ثِ هزب

 یّب آسهبىٍ اػتبد داًـگبُ فشدی اػت پَیب ٍ ثبًـبى ٍ داسای خلبیق ٍاالی اخاللی ٍ هتؼْذ ثِ 

اًمالة ٍ ًظبم همذع روَْسی اػالهی ایشاى ّوشاُ ثب سٍحیِ خذهت كبدلبًِ ٍ ایخبسگشاًِ دس 

 ٍ اسایِ خذهت ثِ هشدم تشثیت داًـزَیبى  پظٍّؾ ، تؼلین ٍ
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 اهداف

 ف نهاییاهدا

  دس داًـزَیبى ٍ وبسوٌبى  گشایی ٍ اسصؽاستمبء ػٌح اخالق حشفِ ای، هؼئَلیت پزیشی، تؼْذ  ٍ افضایؾ 

  افضایؾ ػالهت رؼوی ٍ سٍاًی ، ًـبى ٍ سفبُ داًـزَیبى ٍ ػالهت رؼن ٍ سٍاى وبسوٌبى 

 

  اختصاصیاهداف 

  ثْشُ هٌذی ووی ٍ ویفی  داًـزَیبى اص خذهبت سفبّی افضایؾ 

  ٍ (اػتبد، داًـزَ، وبسهٌذ)ؿإى ٍ هٌضلت داًـگبّیبىثْجَد ربیگبُ هؼٌَی 

  حشفِ ای ٍ ارتوبػی دس داًـزَیبى هٌٌجك ثب ًیبصّبی فىشی ٍ افضایؾ هیضاى تؼْذ ٍ هؼئَلیت پزیشی

 آًبى  فشٌّگی

  ًؼجت ثِ اكَل اػتمبدات ٍ فشٍع دیي ثب هحَسیت لشآى وشین ٍ ػیشُ افضایؾ ثبٍس داًـزَیبى        

 اّل ثیت ػالم اهلل ػلیْب

  اخالق اػالهی ثب تبویذ ثش اخالق پضؿىی افضایؾ تؼذاد داًـزَیبى داسای سفتبس هجتٌی ثش 

  لیِ ،  اًذیـِ ػیبػی اػالم ، ًظبم اػالهی ، ٍالیت هٌلمِ ف داسای گشایؾ هخبًجبى  افضایؾ ًؼجت

 ّب ٍ گفتوبى اًمالة اػالهی اسصؽ

  ػٌح داًؾ ٍ آگبّی ٍ ثلیشت ػیبػی ارتوبػی ثب تبویذ ثش اًذیـِ تؼذاد داًـزَیبى داسای افضایؾ

               ػیبػی  اػالم ٍ هحَسیت ًظشیِ ٍالیت هٌلمِ فمیِ

  ِّبی هَارِْ كحیح  ّب ٍ آحبس رٌگ ًشم ٍ ساّىبس هجبًی ، ؿیَُ افضایؾ آگبّی داًـزَیبى ًؼجت ث

 ربهؼِ داًـزَیی ثب آى

  گیشی اص ظشفیت ٍاالی حوبػِ دفبع  سٍحیِ ایخبس ٍ فذاوبسی ٍ ثْشُافضایؾ ًؼجت  داًـزَیبى ثب

 همذع

  دیٍ تشٍتَػؼِ ٍ تؼویك فشٌّگ ػفبف ٍ حزبة افضایؾ ًؼجت هخبًجیي ػول گشا دس ساػتبی 

 فشٌّگ اًتظبس ٍ تؼویك آهَصُ هْذٍیت

 ارتوبػی ؿبى ثْجَد ٍ استمب یبفتِ اػتٍهؼیت سٍحی ، رؼوی ٍ اًـزَیبًی وِ افضایؾ حذاوخشی د 
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  ِفشٌّگ اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش ٍ تَاكی ثش حك ٍ  افضایؾ ًؼجت داًـزَیبى ػول  وٌٌذُ ث

 الگَ ػبصی سفتبسی ٍ تزوش لؼبًی دس فوبی داًـزَیی ٍ اداسی 

 حوشت سكذ ٍ پیگیشی تحمك هٌبلجبت اد تـىل ّبی داًـزَیی هَسد حوبیت ثِ هٌظَس افضایؾ تؼذ

 اًـگبُ ٍ داًـگبّیبى ٍ همبم هؼظّن سّجشی اص د( سُ)اهبم خویٌی

 داًـگبّیبىرؼوی ، سٍحی ٍ  سٍاًی  ػٌح ػالهت ًـبى ٍ  افضایؾ   
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محیطی عوامل راهبردی تجسیه و تحلیل 

 صاىیمّبی دسًٍی ثب تبویذ ثش ّب ٍ تْذیذّبی ثیشًٍی ٍ هؼف ٍ لَت، ػَاهل ولیذی هحیي دسًٍی ٍ ثیشًٍی ػبصهبى ثِ تفىیه فشكت12ٍ  11دس رذاٍل 

 .فْشػت گشدیذُ اػت ّب آىّش یه اص  سیتإث

 (EFEMماتریس ) عوامل استراتژیک محیط بیرونی

 هؼبًٍت فشٌّگی ٍ داًـزَیی (EFEMهبتشیغ )تزضیِ ٍ تحلیل ػَاهل اػتشاتظیه هحیي ثیشًٍی 

 ػًامل محیط بیريوی
-100)يزن 

0) 
 امتیاز يزوی ضریب

َا فرصت

(4-1) 

 42 5/3 12 ؿْش وـَس ىیتش یهزّتحوَس دس 

 21 3 7 اػتبى لن ثب پبیتخت ٍ هشاوض ػلوی ٍ پظٍّـی ّوزَاسی

 18 3 6 ٍ رـٌَاسُ ّبی وـَسی دس لن ّب ؽیّوب، ّب وبسگبُهٌبػت اػتبًی رْت  ثشگضاسی  یّب سػبختیصٍرَد 

 5/17 5/2 7 ػَْلت دػتشػی آػبى ثِ ثؼیبسی اص هشارغ ٍ ػلوبء

 5/7 5/2 3 ایي داًـگبُاػتمجبل ثیـتش داًـزَیبى هزّجی ٍ هاهي اص اًتخبة 

 36 4 9 ٍرَد اهبوي هتجشوِ دس ؿْش لن

 NGO 4 1 4خیشیي ٍ ًْبدّبی  یّب تیظشفاهىبى اػتفبدُ اص 

تُدیدَا 

(4-1) 

 8 1 8 سٍص یّب یفٌبٍسفشٌّگ ًبهٌبػت دس اػتفبدُ اص 

 6 1 6 اص هَاد هخذس، سٍاًگشداى ٍ هحشن دس ربهؼِ دس اػتفبدُافضایؾ ٍ تٌَع 

 10 5/2 4 افضایؾ داًـزَیبى ٍ ػذم تٌبػت ثب اهىبًبت هَرَد

 10 2 5 صًذگی یّب هْبستخبًَادُ ّبی داًـزَیبى ٍ پشػٌل دس خلَف  یّب یآگبُهؼف 

 18 5/1 12 تْبرن فشٌّگی ٍ هؼف فشٌّگ ػبصی دس سػبًِ ّبی استجبى روؼی

 16 2 8 ّب هتیقسؿذ تَسم ٍ افضایؾ 
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 4 1 4 فشٌّگی یّب تیفؼبلاسصیبثی  یّب ؿبخقفمذاى 

 10 2 5 ووجَد اهىبًبت ٍ فوبّبی ٍسصؿی ٍ تفشیحی دس ؿْش

 228 --- 100 جمغ
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 (IFEMماتریس ) عوامل استراتژیک محیط درونی

 هؼبًٍت فشٌّگی ٍ داًـزَیی( EFEMهبتشیغ )ًٍی دستزضیِ ٍ تحلیل ػَاهل اػتشاتظیه هحیي 

 ػًامل محیط دريوی
يزن 

(100-0) 
 امتیاز يزوی ضریب

َا قًت

(4- 3) 

 28 4 7 ّوذل  ٍ ٍرَد پشػٌل خذٍم

 5/24 5/3 7 تَرِ ثِ ًیبصّبی سیـِ ای ٍ فشٌّگی داًـزَیبى

 14 5/3 4 ٍرَد داًـزَیبى هؼتؼذ اص ًظش فشٌّگی ٍ تحلیلی

 14 5/3 4 ٍ ًـشیبت داًـزَیی فؼبل ّب وبًَىٍرَد 

 5/10 5/3 3 تذٍیي ثشًبهِ ّبی هذٍّى رْت استمبء ًظن ٍ اًوجبى داًـزَیبى

 5/19 25/3 6 داؿتي هشثیبى هتخلق دس ثیـتش سؿتِ ّبی ٍسصؿی

 5/17 5/3 5 ّوىبسی ثیي ثخـی خَة ثیي اداسات هؼبًٍت ٍ هزوَػِ داًـگبُ

 28 4 7 ّن تیپ یّب داًـگبُداًـزَیی ًؼجت ثِ  یّب خَاثگبُتزْیض هٌبػت 

 30 75/3 8 ٍ رـٌَاسُ ّبی اػتبًی ٍ وـَسی ّب یؾّوب، ّب وبسگبُتَاًبیی ٍیظُ دس ثشگضاسی 

 5/10 5/3 3 وـَسی ٍ اػتبًی تَػي داًـگبّیبى دس سؿتِ ّبی فشٌّگی ٍ ٍسصؿی یّب همبموؼت 

َا ضؼف

(2-1) 

 5/7 5/1 5 ّب داًـىذُپشاوٌذگی 

 5 1 5 ووجَد ًیشٍی اًؼبًی 

 6 5/1 4 تؼذد هتَلیبى فشٌّگی

 3 5/1 2 هذیشیت هتوشوض ٍ ػذم تفَین اختیبس ثِ سئػبی ٍاحذّب

 6 5/1 4 هوي خذهت دس صهیٌِ ّبی تخللی فشٌّگی ٍ داًـزَیی یّب آهَصؽووجَد 
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 6 5/1 4 هؼف دس ایزبد اًگیضؽ وبسی وبسوٌبى هؼبًٍت

 4 1 4 ًذاؿتي ثشًبهِ هذٍى ثشای استمبی فشٌّگی اػبتیذ ٍ وبسوٌبى

 6 1 6 ػذم ٍرَد هزوَػِ ٍسصؿی ربهغ 

 14 2 7 ووجَد ٍ ًبهٌبػت ثَدى اهىبًبت سفبّی هَسد ًیبص داًـزَیبى ٍ وبسوٌبى

 25/6 25/1 5 ًذاؿتي ػبختبس هؼتمل هبلی

 25/260 --- 100 جمغ
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 موضوعات راهبردی 

 ػالهت رؼوی ٍ سٍاًی داًـگبّیبى 

 اهَس سفبّی داًـزَیبى 

 ایوبى دیٌی، هجبًی اػتمبدی ٍ فشٌّگ اػالهی 

  سفبّی ٍ فشٌّگیوبسثشد فٌبٍسی اًالػبت دس اهَس   
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 موضوعات راهبردیهر یک از عوامل محیط بیرونی و درونی مرتبط با 

 .اًذاص هَهَػبت ساّجشدی ؿٌبػبیی ؿذُ ثِ تفىیه ؿٌبػبیی ٍ روش گشدیذُ نیّش هشتجي ثب  یّب لَتّب ٍ ّب، تْذیذّب، هؼففشكت ىیتش هْن 4الی  1دس رذاٍل 

 

 .«سالمت جسمی ي رياوی داوشگاَیان»ػًامل محیط بیريوی ي دريوی مرتبط با مًضًع راَبردی . 1جديل 

 َاضؼف َاقًت تُدیدَا َافرصت راَبرد

ان
اَی

شگ
داو

ی 
ياو

ي ر
ی 

سم
 ج

ت
الم

س
 

 ٍجَد پزسٌل خذٍم ٍ ّوذل ضْز کطَر ىیتز یهذّةحضَر در 
 یّا یفٌاٍرفزٌّگ ًا هٌاسة در استفادُ اس 

 رٍس
ّا  داًطکذُپزاکٌذگی 

سَْلت دستزسی آساى تِ تسیاری اس هزاجغ ٍ 

 ػلواء

تَجِ تِ ًیاسّای ریطِ ای ٍ فزٌّگی 

 داًطجَیاى
 کوثَد ًیزٍی اًساًی ّا هتیقرضذ تَرم ٍ افشایص 

هؤهي اس استقثال تیطتز داًطجَیاى هذّثی ٍ 

 اًتخاب ایي داًطگاُ

تجْیش هٌاسة خَاتگاُ ّای داًطجَیی ًسثت 

 ّن تیپ یّا داًطگاُتِ 

تْاجن فزٌّگی ٍ ضؼف فزٌّگ ساسی در 

 رساًِ ّای ارتثاط جوؼی

ضوي خذهت در سهیٌِ  یّا آهَسشکوثَد 

 ّای تخصصی فزٌّگی ٍ داًطجَیی

 ٍجَد اهاکي هتثزکِ در ضْز قن
س ًظز فزٌّگی ٍ ٍجَد داًطجَیاى هستؼذ ا

 تحصیلی

افشایص ٍ تٌَع در استفادُ اس هَاد هخذر، 

 رٍاًگزداى ٍ هحزک در جاهؼِ

ضؼف در ایجاد اًگیشش کاری کارکٌاى 

 هؼاًٍت

 ٍ ًطزیات داًطجَیی فؼال ّا کاًَىٍجَد  
افشایص داًطجَیاى ٍ ػذم تٌاسة تا اهکاًات 

 هَجَد

ًذاضتي تزًاهِ هذٍّى تزای ارتقای فزٌّگی 

 اساتیذ ٍ کارکٌاى

 
تذٍیي تزًاهِ ّای هذٍّى جْت ارتقاء ًظن ٍ 

 اًضثاط داًطجَیاى

خاًَادُ ّای داًطجَیاى ٍ  یّا یآگاُضؼف 

 سًذگی یّا هْارتپزسٌل در خصَظ 
 ػذم ٍجَد هجوَػِ ٍرسضی جاهغ

 
داضتي هزتیاى هتخصع در تیطتز رضتِ ّای 

 ٍرسضی

کوثَد اهکاًات ٍ فضاّای ٍرسضی ٍ تفزیحی 

 در ضْز

کوثَد ٍ ًاهٌاسة تَدى اهکاًات رفاّی هَرد 

 ًیاس داًطجَیاى ٍ کارکٌاى
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 .«اهَس سفبّی داًـزَیبى»ػَاهل هحیي ثیشًٍی ٍ دسًٍی هشتجي ثب هَهَع ساّجشدی . 2دٍل 

 َاضؼف َاقًت تُدیدَا َافرصت راَبرد

ان
ًی

شج
داو

ی 
اَ

 رف
ًر

ام
 

خیزیي ٍ ًْادّای  یّا تیظزفاهکاى استفادُ اس 

NGO 

 ٍجَد پزسٌل خذٍم ٍ ّوذل
افشایص داًطجَیاى ٍ ػذم تٌاسة تا اهکاًات 

 هَجَد

کوثَد ٍ ًاهٌاسة تَدى اهکاًات رفاّی هَرد 

 ًیاس داًطجَیاى ٍ کارکٌاى

ّوجَاری استاى قن تا پایتخت ٍ هزاکش ػلوی ٍ 

 پژٍّطی

 ًسثت ییداًطجَتجْیش هٌاسة خَاتگاُ ّای 

 ّن تیپ یّا داًطگاُتِ 
 کوثَد ًیزٍی اًساًی ّا هتیقرضذ تَرم ٍ افشایص 

 
ّوکاری تیي تخطی خَب تیي ادارات هؼاًٍت 

 ٍ هجوَػِ داًطگاُ

کوثَد اهکاًات ٍ فضاّای ٍرسضی ٍ تفزیحی 

 در ضْز

ضوي خذهت در سهیٌِ  یّا آهَسشکوثَد 

 ّای تخصصی فزٌّگی ٍ داًطجَیی

   
ضؼف در ایجاد اًگیشش کاری کارکٌاى 

 هؼاًٍت

ّا  داًطکذُپزاکٌذگی    

   
هذیزیت هتوزکش ٍ ػذم تفَیض اختیار تِ 

 رؤسای ٍاحذّا
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 .«ایمان دیىی، مباوی اػتقادی ي فرَىگ اسالمی»ػًامل محیط بیريوی ي دريوی مرتبط با مًضًع راَبردی . 3جديل 

 َاضؼف َاقًت تُدیدَا َافرصت راَبرد

می
سال

گ ا
رَى

ي ف
ی 

قاد
اػت

ی 
باو

، م
ىی

 دی
ان

ایم
 

 ٍجَد پزسٌل خذٍم ٍ ّوذل ضْز کطَر ىیتز یهذّةحضَر در 
 یّا یفٌاٍرفزٌّگ ًا هٌاسة در استفادُ اس 

 رٍس

ًذاضتي تزًاهِ هذٍّى تزای ارتقای فزٌّگی 

 اساتیذ ٍ کارکٌاى

سَْلت دستزسی آساى تِ تسیاری اس هزاجغ ٍ 

 ػلواء

ریطِ ای ٍ فزٌّگی تَجِ تِ ًیاسّای 

 داًطجَیاى
 کوثَد ًیزٍی اًساًی ّا هتیقرضذ تَرم ٍ افشایص 

هٌاسة استاًی جْت  یّا رساختیسٍجَد 

ٍ جطٌَارُ ّای  ّا شیّوا، ّا کارگاُتزگشاری 

 کطَری در قن

تَاًایی ٍیژُ در تزگشاری جطٌَارُ ّای استاًی 

 ٍ کطَری

تْاجن فزٌّگی ٍ ضؼف فزٌّگ ساسی در 

 ارتثاط جوؼیرساًِ ّای 

ضوي خذهت در سهیٌِ  یّا آهَسشکوثَد 

 ّای تخصصی فزٌّگی ٍ داًطجَیی

 ٍ ًطزیات داًطجَیی فؼال ّا کاًَىٍجَد  ٍجَد اهاکي هتثزکِ در ضْز قن
افشایص ٍ تٌَع در استفادُ اس هَاد هخذر، 

 رٍاًگزداى ٍ هحزک در جاهؼِ

ضؼف در ایجاد اًگیشش کاری کارکٌاى 

 هؼاًٍت

 
داًطجَیاى هستؼذ اس ًظز فزٌّگی ٍ ٍجَد 

 تحصیلی

افشایص داًطجَیاى ٍ ػذم تٌاسة تا اهکاًات 

 هَجَد
 

 
ّوکاری تیي تخطی خَب تیي ادارات هؼاًٍت 

 ٍ هجوَػِ داًطگاُ

خاًَادُ ّای داًطجَیاى ٍ  یّا یآگاُضؼف 

 سًذگی یّا هْارتپزسٌل در خصَظ 
    

  
 یّا تیفؼالارسیاتی  یّا ضاخعفقذاى 

 فزٌّگی
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 .«كاربرد فىايری اطالػات در امًر رفاَی ي فرَىگی»ػًامل محیط بیريوی ي دريوی مرتبط با مًضًع راَبردی . 4جديل 

 َاضؼف َاقًت تُدیدَا َافرصت راَبرد

گی
رَى

ي ف
ی 

اَ
 رف

ًر
 ام

در
ت 

ػا
طال

ی ا
ير

فىا
رد 

ارب
ك

 

 ٍ ّوذلٍجَد پزسٌل خذٍم  ضْز کطَر ىیتز یهذّةحضَر در 
 یّا یفٌاٍرفزٌّگ ًا هٌاسة در استفادُ اس 

 رٍس
ّا  داًطکذُپزاکٌذگی 

ّوجَاری استاى قن تا پایتخت ٍ هزاکش ػلوی ٍ 

 پژٍّطی

ّوکاری تیي تخطی خَب تیي ادارات هؼاًٍت 

 ٍ هجوَػِ داًطگاُ
 کوثَد ًیزٍی اًساًی ّا هتیقرضذ تَرم ٍ افشایص 

 
تجْیش هٌاسة خَاتگاُ ّای داًطجَیی ًسثت 

 ّن تیپ یّا داًطگاُتِ 

تْاجن فزٌّگی ٍ ضؼف فزٌّگ ساسی در 

 رساًِ ّای ارتثاط جوؼی

ضوي خذهت در سهیٌِ  یّا آهَسشکوثَد 

 ّای تخصصی فزٌّگی ٍ داًطجَیی

 
ّوکاری تیي تخطی خَب تیي ادارات هؼاًٍت 

 ٍ هجوَػِ داًطگاُ
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 شرح هر یک از موضوعات راهبردی

 .ثیٌی سًٍذ آیٌذُ تجییي گشدیذُ اػتدس ایي لؼوت ّش یه اص هَهَػبت ساّجشدی هَسد تزضیِ ٍ تحلیل لشاس گشفتِ ٍ هیضاى اّویت ّش وذام ثب تَرِ ثِ پیؾ

 

. در صًرت وپرداخته بٍ ایه مًضًػات بیىی ريود آتیشرح َر یک از مًضًػات راَبردی ي پیش. 6جديل 

ف 
 بیىی ريود آیىدٌ در صًرت وپرداخته بٍ آنپیش شرح مًضًع ػىًان مًضًع راَبردیردی

1 
ػالهت رؼوی ٍ سٍاًی 

 داًـگبّیبى

تٌذسػتی كشفبً ًذاؿتي ثیوبسی ٍ هؼف ًیؼت؛ ثلىِ هٌظَس اص آى ػالهتی وبهل »اص ًظش ػبصهبى ثْذاؿت رْبًی ،

ٍسصؽ ٍ حشوبت هٌظن ثذًی ػالٍُ ثش ػالهت رؼن ثش ػالهت سٍحی ٍ .رؼوی ، رٌّی ، ارتوبػی ٍ سٍحی اػت 

ٍسصؽ دس دسهبى . حیش هی گزاسدؤیت فشد تصیبدی داسد ٍ دس ػبصگبسی فشد دس ربهؼِ ٍ ؿخقاحش سٍاًی ٍ ارتوبػی فشد 

ٍسصؽ ثشای رَاًبى تىیِ گبّی اهي ثِ حؼبة هی آیذ تب . ثیوبسی ّبی ًظیش افؼشدگی ٍ ًیض ثش حبفظِ تأحیش هی گزاسد

ػالهت سٍاًی ًمؾ هْوی دس توویي پَیبیی ٍ ّوچٌیي دس پٌبُ آى ثِ ًْبیت سؿذ ٍ ووبل هٌلَة اًؼبًی دػت یبثٌذ 

ثب تَرِ ثِ ًمؾ داًـزَیبى دس پَیبیی ربهؼِ، ثشسػی ثْذاؿت سٍاًی داًـزَیبى . وٌذ ػِ ایفب هیوبس آهذی ّش ربم

ّبی سٍاى ؿٌبختی ٍ ثبلیٌی داًـزَیبى ٍ اسائِ  ثبؿذالصم اػت هوي اسصیبثی ّوَاسُ اص اّویت خبكی ثشخَسداس هی

ّبی حل  استجبًی، ّوبًٌذ سٍؽ ّبی ّبی آهَصؿی، تحلیلی، آهَصؽ هْبست خذهبت ساٌّوبیی ٍ هـبٍسُ دس صهیٌِ

هـبٍسُ اص ایي رْت  .ّبی هخجتی ثشداؿتِ ؿَد دس رْت استمبء ػٌح ػالهت سٍاًی داًـزَیبى گبم... هؼبئل ٍ 

داًـزَیی دس ساػتبی پیـشفت داًـزَیبى دس اهَس صًذگی ٍ تحلیلی دس توبهی صهیٌِ ّب اػن اص هؼبئل اصدٍاد ، هجحج 

ثب هـبٍسیي كَست هی گیشد تب ّوَاسُ ... ّبی ارتوبػی، پیـگیشی اص اػتیبد ٍ  خبًَادُ ، اهَس تحلیلی، آػیت

 داًـزَیبى اص ایي هٌظش ًیض هَسد تَرِ لشاس گیشًذ

 

 

 

 

دس كَست ػذم تَرِ ثِ ایي هْن دس ثشًبهِ سیضیْب ػالهت داًـگبّیبى اص 

رٌجِ ّبی گًَبگَى هَسد تْذیذ لشاس گشفتِ ٍ اص پَیبیی ٍ ًـبى هحیي 

اُ وبػتِ خَاّذ ؿذ ٍ احشات ًیض دس فوبی ػوَهی ربهؼِ ثش ربی داًـگ

 .خَاّذ هبًذ

 اهَس سفبّی داًـزَیبى 2

ایي پظٍّـگشاى ، . آًبى ثب آهَصؽ، پظٍّؾ ٍ تحمیك ػش ٍ وبس داسًذ. داًـزَیبى، لـش فشّیختِ دس ّش ربهؼِ هی ثبؿٌذ

پغ ّش گًَِ . دػت تَاًبی آًبى ثِ دٍساى خَاّذ افتبدچشخْبی دٍاس التلبد ثب . ػبصًذگبى آیٌذُ ایشاى اػالهی ّؼتٌذ

اوٌَى دس داًـگبّْب، هؼبًٍت داًـزَیی  .فؼبلیتی دس رْت سفبُ ایي لـش ثِ آیٌذُ هولىت ووه ؿبیبًی خَاّذ ًوَد

ثب  استجبى هؼتمیویٍ دس ساػتبی سفبُ ٍ آػبیؾ ایي هحممبى گبم ثشهی داسد وِ  ثَدُ یىی اص هْوتشیي هؼبًٍتْبی داًـگبُ

داًؾ پظٍّبى ... داًـزَیبى داسد ٍ ثِ هؼبئل سفبّی، ٍام ّبی تحلیلی، ٍام هؼىي، ؿْشیِ، خَاثگبُ، اهَس ًملیِ ٍ 

. پشداختِ ٍ ایي ًـبى اص حؼبػیت ایي هؼبًٍت ثب حزن گؼتشدُ فؼبلیت دس پیگیشی اهَس سفبّی داًـزَیبى داسد

 

یتشیي ٍظیفِ آًبى وِ تَرِ ًبوبفی ثِ ایي حَصُ اص توشوض داًـزَیبى ثِ اكل

ّوبًب دسع خَاًذ ٍ تَلیذ ػلن هیجبؿذ خَاّذ وبػت ٍ دس سًٍذ تحلیلی 

 .آًبى دغذغِ ای اػبػی ایزبد خَاّذ ًوَد
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3 
ایوبى دیٌی، هجبًی اػتمبدی ٍ 

 فشٌّگ اػالهی

ٍ داًـگبّْب ٍ هاءػؼبت آهَصؽ ػبلی ّش ربهؼِ هؼشّف ٍ هجیّي ثبالتشیي تفىّش ٍ ػلن آى ربهؼِ هحؼَة هی ؿًَذ 

ػبصًذ ٍ ثب تشثیت هتفىشاى ٍ داًـوٌذاى ٍ  اكَل رْبى ثیٌی ٍ ًظبم اػتمبدی ٍ اسصؿی ربهؼِ سا دس حَد هتزلّی هی

هذیشاى آیٌذُ، دس رْت ثخـیذى ثِ حشوتْبی گًَبگَى فىشی، اػتمبدی، فشٌّگی ٍ ػیبػی ربهؼِ هاحش ٍالغ هی ؿًَذ 

اگش داًـزَیبى خَد سا ثِ ػلن، ایوبى ٍ : ثَدُ ٍداًـگبُ  ّبی تمَیت هجبًی اػالهی ٍ دیٌی سا اص اٍلَیتاص ایي سٍ  

وبس گیشًذ هَرت ػشافشاصی هولىت اػالهی  ص وٌٌذ ٍ ثذاًٌذ وِ ػلن ٍ تخلق خَد سا دس چِ هؼیشی ثِ هؼشفت هزِ

تَاًذ ثِ كَست ّذفوٌذ ثِ ػلن  هؼبئل فشٌّگی، اخاللی ٍ دیٌی هیٍ ّوچٌیي  ؿًَذ یشاى ٍ دسخـؾ آى دس دًیب هیا

داًـزَیبى دس وٌبس هؼبئل ػلوی ثؼیبس حبئض تشثیتی داًـگبّیبى ثِ ٍیظُ  رْت دّذ اص ایي سٍ تَرِ ثِ هؼبئل فشٌّگی

 .اّویت اػت

 

 

 

ػذم ثشًبهِ سیضی هٌبػت دس ایي حَصُ ًؼل رَاى سا وِ دس هؼشم آهبد 

تْبروبت فشٌّگی اػت ثب هخٌشا رذّی سٍثشٍ خَاّذ وشد ٍ ػلن ثذٍى 

 ػش هٌضل هملَد ًخَاّذ سػبًذثِ دیي اًؼبى سا 

4 
وبسثشد فٌبٍسی اًالػبت دس 

 سفبّی ٍ فشٌّگیاهَس 

ٍ داسای اّویتی فَق الؼبدُ ثبالیی هی اػتفبدُ اص فٌبٍسی هٌلَة دس فؼبلیتْبی وبسی ػبصهبًْب اهشی ارٌٌبة ًبپزیش اػت 

ایي هؼئلِ ػجت ثْجَد سٍؿْب گشدیذُ ٍ اص اتالف ٍلت ٍ ّضیٌِ رلَگیشی ٍ ویفیت خذهبت سا افضایؾ خَاّذ داد، ثبؿذ 

 .اسائِ خذهت ثِ داًـزَیبى هی ؿَد ایي فٌبٍسی ثبػج تؼشیغ دس

ثبػج وٌذی اًزبم فؼبلیتْب ٍ افضایؾ ّضیٌِ ّب ٍ ًبسهبیتی داًـزَیبى 

 .خَاّذ ؿذ
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  راهکارهای مورد نظر برای تعامل با موضوعات راهبردی

دس ایي ثخؾ ّش یه اص هَهَػبت ساّجشدی . ًیبص ثِ ًشاحی ساّجشدّب ٍ اسائِ پبػخ هٌبػت خَاّین داؿت ّب آىیه اص هَهَػبت ساّجشدی ٍ تؼبهل هٌبػت ثب  ثشای پشداختي ثِ ّش

 .ثیٌی ؿذُ ثشای ّش یه اص هَهَػبت اسایِ ؿذُ اػتّبی ؿٌبػبیی ؿذُ، پبػخ هٌبػت دس لبلت ساّىبسّبی پیؾلَتّب ٍ ّب، تْذیذّب، هؼفهَسد ثشسػی لشاس گشفتِ ٍ ثش اػبع فشكت

 

 

 .«سالمت جسمی ي رياوی داوشگاَیان»راَكارَای مًرد وظر برای تؼامل با مًضًع راَبردی . 7ل جدي

راَكارَای مًرد وظر برای تؼامل با مًضًع راَبردی مًضًع راَبردی 

 ػوَهی یّب ىیهحٍسصؿی دس  یّب تیفؼبلثِ اًزبم ( داًـزَ، اػتبد ٍ وبسهٌذ)تشغیت داًـگبّیبى سالمت جسمی ي رياوی داوشگاَیان

 ٍسصؿی یّب ػبختتَػؼِ صیش 

 ٍسصؿی یّب تیفؼبلثب اكَل ػلوی اًزبم كحیح (  داًـزَ، اػتبد ٍ وبسهٌذ)آؿٌبیی داًـگبّیبى

 استمبء ػٌح ٍسصؽ لْشهبًی دس داًـگبُ

 (فشدی، ارتوبػی، فشٌّگی)صًذگی یّب هْبستدٍسُ ّبی  تمَیت 

 ارتوبػی دس دٍساى تحلیل داًـزَیبى یّب یًبٌّزبساخالق حشفِ ای ٍ پیـگیشی اص  یّب اسصؽاستمبء 
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. «سالمت جسمی ي رياوی داوشگاَیان» یراَبردمًضًع سالٍ در ارتباط با  5بروامٍ راَبردی ر ي وتایج مًرد اوتظااَداف . 8جديل 

شاخص َدف كد 
مقدار پایٍ 

(1390 )

مقدار َدف 

(1395 )

O1   04/2 88/0 هتش هشثغ       (داًـزَ، اػتبد ٍ وبسهٌذ)ػشاًِ فوبّبی ٍسصؿی داًـگبّیبىافضایؾ 

O2 60 12 دسػبلتؼذاد پیبم      اص ًشیك پیبم افضایؾ آگبّی هخبًجبى دس خلَف اّویت ٍسصؽ 

O3  5000 2500 تؼذاد وبسهٌذاى اػتفبدُ وٌٌذُ اص خذهبت تشثیت ثذًی اػتفبدُ وٌٌذُ  ( داًـزَیبى، اػبتیذ ٍ وبسوٌبى)داًـگبّیبى ًؼجت افضایؾ 

O4 
افضایؾ اسدٍّبی آهبدگی رْت افضایؾ تؼذاد هذال آٍسی دس هؼبثمبت ٍسصؿی دس ػٌح اػتبى ٍ 

 وـَس

 تؼذاد اسدٍی ثشگضاس ؿذُ
3 5 

O5 8 5 سیضی ؿذُ تؼذاد هؼبثمبت ثشًبهِ افضایؾ ثشگضاسی هؼبثمبت دس سؿتِ ّبی هختلف ٍسصؿی رْت استمبء اًگیضُ داًـگبّیبى 

O6  600 250 تؼذاد داًـزَیبى ی صًذگیّب هْبستافضایؾ تؼذاد داًـزَیبى داسای 

O7  60 27 دسكذ داًـزَیبى اػتفبدُ وٌٌذُ افضایؾ تؼذاد ًفشات اػتفبدُ وٌٌذُ اص خذهبت هـبٍسُ ای 

O8  12 3 دیذُدسكذ ساثٌیي آهَصؽ  افضایؾ هـبسوت داًـزَیبى دس حَصُ ػالهت ؿٌبختی ٍ سفتبسی 

O9 35 15 آگبّیدسكذ  همشسات اًوجبًی داًـزَیبى ثب  هیضاى آگبّی افضایؾ 
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 .«امًر رفاَی داوشجًیان»راَكارَای مًرد وظر برای تؼامل با مًضًع راَبردی . 9جديل 

راَكارَای مًرد وظر برای تؼامل با مًضًع راَبردی مًضًع راَبردی 

 ػٌح ویفی غزای داًـزَیبىاستمبء  امًر رفاَی داوشجًیان

 استمبء ویفی خذهبت خَاثگبّی

 ثْجَد تؼْیالت اػٌبیی ثِ داًـزَیبى

 استمبء ػٌح خذهبت ایبة ٍ رّبة داًـزَیبى

 استمبء ػٌح خذهبت تشثیت ثذًی ثِ داًـزَیبى

 ایزبد دفبتش اهَس داًـزَیی دس ٍاحذّبی تبثؼِ ثِ هٌظَس تؼْیل دػتشػی داًـزَیبى ثشای اػتفبدُ اص خذهبت 

 

 

 

 

  



11 

 

. «امًر رفاَی داوشجًیان»راَبردی ع كشًر در ارتباط با مًضً سازیایمهسالٍ  5بروامٍ راَبردی ر اَداف ي وتایج مًرد اوتظا. 10جديل 

شاخص َدف كد 
مقدار پایٍ 

(1390 )
( 1395)مقدار َدف 

O1 
ی هٌذ تیسهبدسكذ  افضایؾ دسكذ هیضاى سهبیتوٌذی داًـزَیبى اص ویفیت غزا

 داًـزَیبى
59 70 

O2 

دسكذ  افضایؾ ػٌح اػتبًذاسد تزْیض آؿپضخبًِ هشوضی داًـگبُ

اػتبًذاسدػبصی 

 تزْیضات

70 80 

O3 
 تؼذاد هٌَّبی غزایی افضایؾ تٌَع غزایی ثش اػبع ّشم غزایی

 لبثل اسائِ
95 150 

O4 
هتشهشثغ ثِ اصای ّش   ّب خَاثگبُافضایؾ هیضاى فوبی ػجض،هحًَِ ػبصی ٍ اهىبًبت تفشیحی دس 

 داًـزَ
1 2 

O5 
دسكذ ًَػبصی ٍ   ّب خَاثگبٍُ اػتبًذاسد ػبصی ػبالًِ تزْیضات سفبّی  ًَػبصی

 تؼَین تزْیضات
33 45 

O6 
دس كذ داًـزَیبى  ی هشٍسی  ّب ٍامافضایؾ  دسكذ دسیبفت ٍام تَػي داًـزَیبى هتمبهی 

 اػتفبدُ وٌٌذُ
90 100 

O7 80 70 ی هٌذ تیسهبدسكذ  دس صهیٌِ هؼبئل سفبّی ٍ داًـزَیی كذ هیضاى سهبیتوٌذی داًـزَیبى افضایؾ دس 

O9 

 دسكذ سهبیتوٌذی ػشٍیغ ّبی ایبة ٍ رّبةافضایؾ هیضاى سهبیتوٌذی داًـزَیبى اص ویفیت ٍ وویت 

50 70 
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O10 
دسكذ داًـزَیبى  ی ٍسصؿی ًشف لشاسدادّب ػبلياص اػتفبدُ وٌٌذُ داًـزَیبى ثَهی  ًؼجت افضایؾ 

 اػتفبدُ وٌٌذُ
30 70 

O11 
دٍسُ ّبی -ًفش دٍسُ ّبی آهَصؽ سؿتِ ّبی ٍسصؿی ثب تخفیف ٍیظُتؼذاد داًـزَیبى ؿشوت وٌٌذُ دس افضایؾ 

 آهَصؿی 
 دٍسُ-ًفش1 دٍسُ-ًفش/.3
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 .«ایمان دیىی، مباوی اػتقادی ي فرَىگ اسالمی»راَكارَای مًرد وظر برای تؼامل با مًضًع راَبردی . 11جديل 

راَكارَای مًرد وظر برای تؼامل با مًضًع راَبردی مًضًع راَبردی 

 تَػؼِ اهبوي فشٌّگی داًـگبُایزبد ٍ  ایمان دیىی، مباوی اػتقادی ي فرَىگ اسالمی

 لشآًی یّب تیفؼبلتَػؼِ 

 ایزبد تٌَع دس ثشًبهِ ّبی فشٌّگی ٍ ٌّشی ٍ استمبء ویفی آى
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. «ایمان دیىی، مباوی اػتقادی ي فرَىگ اسالمی»ارتباط با راَبرد در سالٍ  5بروامٍ راَبردی ر اَداف ي وتایج مًرد اوتظا. 12جديل 

شاخص َدف كد 
 مقدار پایٍ

(1390 )

مقدار 

َدف 

(1395 )

O1 1 27/0 هتش هشثغ افضایؾ ػشاًِ صیش ثٌبّبی فشٌّگی 

O2 
دسكذ داًـزَیبى  ی لشآى وشینسٍاى خَاىافضایؾ پَؿؾ حذاوخشی داًـزَیبى ثِ هٌظَس آؿٌبیی ثب 

 آهَصؽ دیذُ
30 80 

O3 
تؼذاد ًفشات آهَصؽ  افضایؾ تؼذاد حبفظبى، لبسیبى ٍ هشثیبى هتخلق لشآًی

 دیذُ
10 50 

O4  30 5 د آگبّیدسف آگبّی هخبًجیي دس هَسد ػیشُ ٍ سٍؽ صًذگی اّل ثیت ػلیْن الؼالمدسكذ افضایؾ 

O5 
تؼذاد دٍسُ ّبی  افضایؾ تؼذاد دٍسُ ّبی آهَصؿی استمبء هؼشفت دیٌی

 آهَصؿی اًزبم ؿذُ 
3 8 

O6 20 5 دسكذ داًـزَیبى داًـزَیبًی وِ اػتؼذاد ّبی ٌّشی آًبى وـف ٍ تمَیت ؿذُ اػت دسكذ افضایؾ 

O7  50 10 دسكذ داًـزَیبى (ػفبف ٍ حزبة)داًـزَیبى آهش ثِ هؼشٍف ٍ ًبّی هٌىش  دسكذافضایؾ 

O8 

 دسكذ پَؿؾ هشاػن ٍ هٌبػجت ّبی هلی ٍ هزّجی افضایؾ

 

دسكذ پَؿؾ 

 80 50ّب  هشاػن

O9 
داًـزَیبى دسكذ  اسدٍّبی فشٌّگی ٍ تفشیحیداًـزَیبى ؿشوت وٌٌذُ دس  دسكذافضایؾ 

 ؿشوت وٌٌذُ
9 27 

O10 
 تؼذاد تـىل ّب فؼبل ی داًـزَییّب تـىلتؼذاد افضایؾ 

1 
4 
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O11 
دسكذ داًـزَیبى ًوبص روبػت دس فشیوِ  افضایؾ ًؼجت داًـزَیبى ؿشوت وٌٌذُ

 ؿشوت وٌٌذُ
30 90 

O12 
ی ّب وبسگبُتؼذاد  ًـشیبت داًـزَییهْبست ًشاحی ٍ ًـش افضایؾ 

 آهَصؿی ثشگضاس ؿذُ
3 8 

O13 

دسكذ خشیذ وبالی ّب  خَاثگبُدس  یفشٌّگ افضایؾ ًؼجت داًـزَیبى ثشخَسداس اص وبالّبی 

فشٌّگی اص ثَدرِ 

 فشٌّگی

10 50 

O14 
دسكذ داًـزَیبى  حوَس داًـزَیبى دس ثشًبهِ ّبی فشٌّگیدسكذ افضایؾ 

 هـبسوت وٌٌذُ
50 80 

O15 
دسكذ سهبیتوٌذی  سهبیتوٌذی داًـزَیبى اص ثشًبهِ ّبی فشٌّگیدسكذ افضایؾ 

 داًـزَیبى
70 100 

O16 
ی ّب تیحوبدسكذ  ی فشٌّگی ٍ ٌّشیّب وبًَىحوبیت اص دسكذ افضایؾ 

 كَست گشفتِ
5 50 

O17  90 30  دلیمِ -ًفش  افضایؾ ػشاًِ وتبثخَاًی دس داًـزَیبى 
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 .«وبسثشد فٌبٍسی اًالػبت دس اهَس سفبّی ٍ فشٌّگی»ساّىبسّبی هَسد ًظش ثشای تؼبهل ثب هَهَع ساّجشدی . 13رذٍل 

  

راَكارَای مًرد وظر برای تؼامل با مًضًع راَبردی مًضًع راَبردی 

كاربرد فىايری اطالػات در امًر رفاَی ي 

 فرَىگی

 (داًـزَ، اػتبد ٍ وبسهٌذ)الىتشًٍیه ثِ داًـگبّیبىثِ كَست ٍ فشٌّگی اسائِ خذهبت سفبّی 

 استمبء ػٌح خذهبت اتَهبػیَى تغزیِ
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. «كاربرد فىايری اطالػات در امًر رفاَی ي فرَىگی»سالٍ در ارتباط با مًضًع راَبردی  5بروامٍ راَبردی ر اَداف ي وتایج مًرد اوتظا. 14جديل 

شاخص  َدفكد 
مقدار پایٍ 

(1390 )
َدف مقدار 

(1395 )

O1  ُ100 0 دسكذ داًـزَیبى داًـزَیبى رذیذالَسٍدافضایؾ دسكذ داًـزَیبى حجت ًبم وٌٌذُ اص ًشیك ایٌتشًت ٍیظ 

O2 
دسكذ اػتفبدُ  افضایؾ اػتفبدُ وٌٌذگبى اص خذهبت الىتشًٍیىی تشثیت ثذًی داًـگبُ

 وٌٌذگبى
0 100 

O3  100 0 دسكذ داًـزَیبى اسدٍّبی داًـزَیی اص ًشیك اتَهبػیَىافضایؾ دسكذ داًـزَیبى حجت ًبم وٌٌذُ دس 

O4 ُ100 0 دسكذ داًـزَیبى ّب خَاثگبُحوَس ٍ غیبة الىتشًٍیه دس  افضایؾ دسكذ داًـزَیبى اػتفبدُ وٌٌذُ اص دػتگب 

O5 
 یهٌذ تیسهبدسكذ  ی داًـزَیبى اص خذهبت الىتشًٍیههٌذ تیسهبافضایؾ دسكذ 

 داًـزَیبى
50 85 

O6 
گیگب )پٌْبی ثبًذ ّب خَاثگبُافضایؾ ػشػت ایٌتشًت دس 

 (ثبیت
4 8 

O7 
دسكذ داًـزَیبى  افضایؾ تؼذاد داًـزَیبى اػتفبدُ وٌٌذُ اص خذهبت ایٌتشًت

 اػتفبدُ وٌٌذُ
59 85 

O8 
تؼذاد ػیؼتن ساُ  posی اص دػتگبُ ّبی ثب اػتفبدُ ًتشًتیاػتجبس اساُ اًذاصی ػیؼتن افضایؾ 

 اًذاصی ؿذُ
1 6 

O9 

تؼذاد دػتگبُ ّبی  ی اتَهبػیَى تغزیِّب دػتگبُافضایؾ تؼذاد 

اتَهبػیَى ًلت 

 ؿذُ

17 25 

 


