دسعشح تؼبِی ٔذیشیت ویفیت ٔذاس ثب ٔحٛسیت ػٙذ تح َٛثٙیبدیٗ  ٚثش٘بٔ ٝدسػی ّٔیٔ ،ـبسوت  ٕٝٞوبسوٙبٖ  ،دا٘ؾ
آٔٛصاٖ  ٚاِٚیبء دس ادس ٜآٔٛصؿٍب ٜیىی اصٕٟٔتشیٗ اٞذاف ٔیجبؿذ .ثبال ثشدٖ ویفیت آٔٛصؽ ثٛٔ ٝاصات پیـشفت ٞبی ػّٕی
سٚص  ٚفٙبٚسی ٞبی ٘ٛیٗ  ٚداؿتٗ دا٘ؾ آٔٛصا٘ی فؼبَ  ٚخٛیبی ػّٓ ٚحتی فشاتش اص ایٗ تِٛیذوٙٙذ ٜػّٓ اص دیٍش اٞذاف ٟٔٓ
ایٗ عشح اػت.
دس ایٗ ساػتب ٔذسػٟ٘ ٝبدی خٛداسصیبة اػت ٞ ٚشٔب ٝٞغشثبٍِشی ؿذ٘ ٚ ٜمبط ضؼف ؿٙبػبیی ٔی ؿٛد  ٚاص دیٍش ػ ٛػؼی
دس تمٛیت ٘مبط ثٟجٛد ٔی ؿٛد .فبسق اِتحلیالٖ ایٗ آٔٛصؿٍب ٜداسای ثبِٙذٌی ٚاػتٕبد ث٘ ٝفغ خٛاٙٞذ ثٛد.
ػالئك دا٘ؾ آٔٛصاٖ خٟت ٕٞىبسی دس ایدبد ٘ظٓ دس آٔٛصؿٍبٕٞ ٚ ٜضٔبٖ ایدبد ٘ـبط  ٚپبویضٌی ؿٙبػبیی ؿذٔ ٚ ٜذیش ٚ
وبسوٙبٖ خٟت اػتب٘ذاسد ػبصی ٔحیظ آٔٛصؿی  ٚاداسی ٔذسػ ٝثش٘بٔ ٝسیضی ٔٙبػجی سا اخشا ٔی وٙٙذ.
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 ٕٝٞػٛأُ أٛصؿٍب ٜاػٓ اص وبدس اداسی  ٚآٔٛصؿی

هالک ّای ارزیابی برًاهِ تعالی هدیریت هدرسِ ً -وًَِ برگ برًاهِ عولياتی هدرسِ
ٔحٛس1

ٞذف  :تذٚیٗ ثش٘بٔ ٝػبال٘ٝ

سیف

ساٞجشد

٘بْ فؼبِیت

- 1دػتشػی آػبٖ ث ٝاػٙبد ثبال دػتی

 دسدػتشع ثٛد ػٙذ تح َٛثیبدیٗ،دسع ّٔی اٞذاف دٚس ٜتحلیّی ٔلٛثبت ٚسای ػبِی آٔٛص ٚپشٚسؽ -لبثُ سٚیت ثٛدٖ ٔضبٔیٗ وّیذی ػٙذ تح َٛثٙیبدیٗ ٚاٞذاف دٚس ٜاثتذایی دٚس ٜی تحلیّی دس ٔذسػ ٝثشای ری ٘فؼبٖ

- 2آٌبٞی ٔذیش ٔ،ؼب٘ٚی ػجت ثٔ ٝفبد ٔذسج دس ػذ تح َٛثٙیبدیٗ

 -پبػخٍٛیی ٔذیش ٔ ،ؼبٚیٛوبسوٙبَ ٘مؾ خٛد ثشای تحمك ػٙذ تح َٛثیبدیٗ  ،ثش٘بٔ ٝدسع ّٔی ٚاٞذاف دٚس ٜتحلیّی

- 3تؼییٗ  ٚتجییٗ ٚاػتمشاسٔأٔٛسیت ٞبٚاػتشاتظی ٞبی ٔذسػ ٝثشای افشاد ری سثظ

 تـىیُ ٔٚـبسوت فؼبَ ٔٚؼتٕش تیٓ ثش٘بٔ ٝسیضی  ٚاسصیبثی تذٚیٗ ٔأٔٛسیت ٞب ٚاػتشاتظی ٞبی ٔذسػٝ -خبٔؼیت ٚویفیت ٔأٔٛسیت ٞب ٚاػتشاتضیه ٞبی ٔذسػٝ

- 4عشاحی ٚتذٚیٗ ثش٘بٔ ٝی ػبال٘ ٝویفی

 ٚضٛح ٚدلت دس تؼییٗ اٞذاف  ،تؼبسیف اخشا  ،تمٛیٓ صٔبٖ ثٙذی  ،اػتجبسات ٔ ،ؼئِٛیٗ اخشایی ثش٘بٔ...ٚ ٝ تؼییٗ ٚضغ ٔغّٛة ثب ٍ٘ب ٜث ٝػٙذ تحٚ َٛخبیٍبٔ ٜذسػٝ سػبیت خبٔؼیت ٚدسثشٌیشی وّی ٝی اٞذاف آٔٛصی  ،تشثیتی دس فؼبِیت ٞبی تؼییٗ د ٕٝٞ( ٜخبث ٝثٛدٖ )- 5آٌبٞی ػبصاٖ ری ٘فؼبٖ ٔتٙبػت ثب ػغح دسن آ٘بٖ ٘ؼجت ثٔ ٝأٔٛسیت ،اػتشاطی ٚثش٘بٔ ٝی ػبال٘ ٝی ٔذسػٝ

 آٔٛصؽ اص عشیك تـىیُ خّؼبت آٔٛصؿی ،تِٛیذ ِٛح فـشد، ٜثشٚؿٛس ،تشاوت فضبی ٔدبصیف ٚیظ ٜی دا٘ؾآٔٛصاٖ،وبسوٙبٖ ،اِٚیبء
 آٌبٞی اص ٔأٔٛسیت ٞب ٚاػتشاطی ٞبی ٔذسػٔ: ٝذیش ٔٚؼب٘ٚیٗ ٚحذالُ یه ػ ْٛوبسوٙبٖ -آٌبٞی اص ثش٘بٔ ٝػبال٘ ٝی ٔذسػ : ٝوبسوٙبٖ

- 6تذٚیٗ ٔیثبق ٘بٔٚ ٝپبی ثٙذی ری ٘فؼبٖ ٘ؼجت ث ٝاخشای ٔفبد آٖ

 ٔـبسوت وبسوٙبٖ  ،اِٚیبءٚدا٘ؾ آٔٛصاٖ دس تؼییٗ ٚتذٚیٗ ٔحٛسٞبی ٔیثبق ٘بٔٝ -آٌبٞی وبسوٙبٖ ،دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٚاِٚیبء اص ثٙذٞبی ٔیثبق ٘بٔٝ

- 7ثٟشٌ ٜیشی اص اثضاس ٔٙبػت ٘ظبست ٚاسصیبثی اص اخشای ثش٘بٔ ٝػبال٘ٝ

 تذٚیٗ ٚتٙظیٓ چٟبسچٛة ٔ،الن ٞب ٚاسصیبثی اصثش٘بٔٞ ٝبی ػبال٘ ٝتٛػظ تیٓ ثش٘بٔ ٝسیضی ٘،ظبست ٚاسصیبثی ٘ظبست ثش فشایٙذ اخشای ثش٘بٔٚ ٝاسصیبثی كحیح ٚثٛٔ ٝلغ اص آٖ تحّیُ ٘تبیح حبكُ اص اسصیبثی -ثٟشٌ ٜیشی اص ٘تبیح حبكُ ٚثبٍ٘شی دس ثش٘بٔ ٝػبال٘ٝ

تدٍیي برًاهِ راّبردی

ثش٘بٔ ٝساٞجشدی ػٙذی اػت و ٝچـٓا٘ذاصٔ ،أٔٛسیت ،اٞذاف  ٚاػتشاتظیٞبی آیٙذ ٜیه ػبصٔبٖ سا ثٕٞ ٝشأ ٜدٕٛػٙٔ ٝبثغ
ٔٛسد ٘یبص خٟت اخشای ٔٛفك آٖٞب ٔـخق ٔیػبصد .أشٚص ٜوٕتش ػبصٔب٘ی یبفت ٔیؿٛد و ٝفبلذ ثش٘بٔ ٝساٞجشدی ثبؿذ ٚ
ایٗ ثیبٍ٘ش إٞیت یٗ ٔٛضٛع اػت .دس كٛستی و ٝایٗ ٘ٛع ثش٘بٔ ٝسیضی ث ٝدسػتی تذٚیٗ  ٚاخشا ؿٛد ،آیٙذٛٔ ٜفمی سا ثشای
ػبصٔبٖ ث ٝاسٔغبٖ ٔی آٚسد .ایٗ ٔذَ ػجت ٔیؿٛد ٔذسػ ٝثب تٛخ ٝث ٝپتب٘ؼیُٞبی داخّی خٛد  ٚؿٙبػبیی تٛإ٘ٙذی ٞبی
سلجب ،تذٚیٗ اػتشاتظی وشد ٚ ٜاٞذاف خٛد سا ٔتٙبػت ثب ایٗ اػتشاتظیٞب تؼییٗ  ٚػپغ اسصیبثی ٕ٘بیذ.وبسؿٙبػبٖ خجشٜ
ٚاحذ تحمیك  ٚتٛػؼ ٝدس ثخؾ تذٚیٗ ثش٘بٔ ٝساٞجشدی ،پغ اص ثشسػی تٕبٔی ٕ٘ٞٝ٘ٛب ٔ ٚذَٞبی تذٚیٗ ثش٘بٔ ٝساٞجشدی،
ٔٙبػت تشیٗ ٔذَ ثٔ ٝشاوض آٔٛصؿی سا ؿٙبػبیی  ٚدس دثیشػتبٖ ؿٟیذ ثیٙبیی اخشا ٕ٘ٛد ٜا٘ذ.

تعالی هدیریت کيفيت هدار

ٔمذٔٝ
دیذٌبٞ ٜبی ٔختّفی دس ٔٛسد ؿیٔ ٜٛذیشیت ٔذاسع ٚخٛد داسد ػذ ٜای اص ٔذیشاٖ ٔذاسع سیـ ٝثؼیبسی اص ٔـىالت  ٚساٜ
حُ ٞبی ٔذاسع سا دس ٔٙبثغ ٔبِی  ،فیضیىی  ٚثٛدخ ٝآٖ ٔی دا٘ٙذ ایٗ افشاد ثیـتشیٗ تٛخ ٝخٛد سا ثٚ ٝسٚدی ٞبی ػیؼتٓ
ٔذسػٔ ٝؼغٛف داؿت ٚ ٝػذ ٜای دیٍش اػالْ ٔی داس٘ذ و ،ٝاٌشچ ٝتٛخ ٝثٙٔ ٝبثغ ٔٛخٛد دس ٚسٚدی ٞبی ػیؼتٓ اص إٞیت
ثبالیی ثشخٛسداس اػت أب ثبیذ ث ٝفشایٙذ ػیؼتٓ تٛخ ٝثیـتشی ٔؼغٛف داؿت آٖ ٞب دس فشایٙذ ػیؼتٓ ثٔ ٝحتٛی  ،سٚؽ ٞب
 ،چٍٍ٘ٛی تذسیغ ٘ ،ح ٜٛی ٔذیشیت  ٚاسصؿیبثی تأویذ ٔی ٕ٘بیٙذ ٔ .ذیشیت ویفیت ٔذاس و ٝخٛد ٔحلٔ َٛذیشیت فشایٙذ
ٔحٛس اػت تالؽ ٔی وٙذ ثش٘بٟٔشیضی اػتشاتظیه سا ٚاسد سفتبس سٚصا٘ٔ ٝذاسع وٙذ دس ایٗ سٚؽ و ٝثٔ ٝـبسوت  ٕٝٞوبسوٙبٖ
تأویذ ٔی ؿٛد اػتفبد ٜاص سٚؽ ٞب ،اثضاس ٔ ٚذِٟبی ٔٙبػجی ثشای تؼبِی ثخـیذٖ ث ٝویفیت ٚوبس ٔذسػ ٝثٔ ٝذیشاٖ  ٚوبسوٙبٖ
پیـٟٙبد ٔی ٌشدد  ٚالصْ اػت ٔذیشاٖ  ٚوبسوٙبٖ ثب آٔٛصؽ ایٗ ؿیٞ ٜٛب تغییشات ػٕذ ٜای سا دس سٚؿٟبی وبسی خٛد ثٝ
ٚخٛد آٚسد ٚ ٜثش٘بٟٔشیضیٕٙبػجی سا ثشای ٔذسػٔ ٝؼٕٚ َٛاخشا ٕ٘بیٙذ .

دس ایٗ ساػتب دفتش آٔٛصؽ ٔتٛػغ ٝسإٙٞبیی تحلیّی ػؼی داسد ثب ٕٞىبسی ٔؼئِٛیٗ اػتب٘ی ٙٔ ،بعك ٔ ٚذیشاٖ ٔذاسع
ایٗ دٚس ٜتحلیّی ضٕٗ ثٟشٍٞیشی اص ؿیٞ ٜٛبی ٔذیشیت فشایٙذ ٔحٛس ٔ ٚذیشیت ویفیت خبٔغ ثب اخشای عشح " تؼبِی
ٔذیشیت ویفیت ٔذاس " دس ٔؼیش ثٟجٛد ٔؼتٕش ٚتؼبِی ٔذیشیت ویفیت دس ػغح ٔذاسع ٌبْ ثشداسد .
دس ٔدٕٛػ ٝی حبضش ضٕٗ تأویذ ثٔ ٝذیشیت فشایٙذ ٔحٛس  ٚاسائ ٝتؼشیفی اص ٔذیشیت ویفیت خبٔغ  ،سا ٜوبسٞبیی ثشای
دػتیبثی ثٔ ٝذیشیت ویفیت ٔذاس ٔ ٚالن ٞبی اسصیبثی آٖ اسائ ٝؿذ ٜاػت  .اص آ٘دب و ٝیىی اص ٔشاحُ اخشای عشح تؼبِی
ٔذیشیت ویفیت ٔذاس ،ا٘دبْ فشایٙذ خٛد اسصیبثی ٔیجبؿذِ ،زا ثٙٔ ٝظٛس ػِٟٛتٕٞ ،بٍٙٞی  ٚدػتیبثی ث٘ ٝتبیح ٔغّٛثتش ضٕٗ
اسائٟی تؼشیفی اص ٔحٛسٞبی اكّی ٔٛسد تٛخ ٝدس فشایٙذ ٔذیشیت ویفیتٔ ،ؼیبسٞبٔ ،الن ٞبٔ ٚلذاق ٞبی پیـٟٙبدی خٟت
اػتفبد ٜدس فشایٙذ اسصیبثی  ٚثٟجٛد ٔؼتٕش اسائٔ ٝی ٌشدد .

تعریف ٍهفَْم هدیریت :
ثب سؿذ  ٚپیـشفت خبٔؼ ٝا٘ؼب٘ی  ،ػبصٔبٖ ٞبیی ثٚ ٝخٛد آٔذ ٜاػت و ٝافشاد ٞش ػبصٔبٖ ثشای دػت یبفتٗ ثٞ ٝذف ٞبی آٖ
فؼبِیت ٔی وٙٙذ ٔ ٚی دا٘یٓ تبٔیٗ ٞذف ٞبی یه ػبصٔبٖ ثذ ٖٚعشح ٚتٙظیٓ ثش٘بٔٞ ٝبی دلیك ،ایدبد تـىیالت ٔٙظٓ ٚ
ٕٞبٚ ًٙٞسٞجشی ٚوٙتشَ فؼبِیت ٞبی دػت ٝخٕؼی افشاد ٔیؼش ٘یؼت ثٙبثشایٗ ٔی تٛاٖ ٔذیشیت سا ػّٓ ٙٞ ٚش ٔتـىُ ٚ
ٕٞب ًٙٞوشدٖ سٞجشی ٚوٙتشَ فؼبِیت ٞبی دػت ٝخٕؼی ثٙٔ ٝظٛس تبٔیٗ ٞذف یب ٞذف ٞبی ٔـتشن خبكی تؼشیف
ٕ٘ٛد.ػّٕبی ػّٓ ٔذیشیت تؼبسیف ٔتؼذدی اص ٔذیشیت ثیبٖ وشد ٜا٘ذ و ٝث ٝچٙذ تؼشیف اؿبسٔ ٜی ؿٛد .
ٔذیشیت یؼٙی ٌشدآٚسی اعالػبت  ٚتٙظیٓ آٖ ٞب دس خٟت ا٘دبْ وبسٞبی ػبصٔب٘ی یب ٔذیشیت ػجبست اػت اص ٕٞبٍٙٞی ٔٙبثغ
ا٘ؼب٘ی ٔ ٚبدی  ،دس خٟت دػت یبفتٗ ثٞ ٝذف ٞبی ػبصٔبٖ  ٚدس تؼشیف دیٍش ٔذیشیت یؼٙی ثٚ ٝخٛد آٚسدٖ یب تبٔیٗ یه
ٔحیظ ٔٙبػت  ،ثشای افشاد ػبصٔب٘ی دسخٟت ٞذف ٞبی ػبصٔبٖ ٔی ثبؿذ .
دس ٔذیشیت وٕبَ ٔغّٛة ایٗ اػت و ٝثبالتشیٗ ثٟش ٜاص وبس ٌشفت ٝؿٛد  ٚایٗ أش ث ٝصٚس أىبٖ ٘خٛاٞذ داؿت صیشا ٚفبداسی ،
ػالل ٝث ٝوبس  ٚاثتىبس ػُٕ سا ثبصٚس ٕ٘ی تٛاٖ دس افشاد ایدبد وشد ثغٛس خالك ٝثبیذ ٌفت ٔذیشاٖ ٔٛػؼبت ٔذسٖ أشٚصی ثب
داؿتٗ آخشیٗ اعالػبت  ٚتىِٛٛٙطی ٚلتی ثب ا٘ؼبٖ ٞب ػشٚوبس پیذا ٔی وٙٙذ ثبیذ دس دسخ٘ ٝخؼت ث٘ ٝیبصٞبی آ٘بٖ تٛخٝ
داؿت ٝثبؿٙذ تب ثتٛا٘ٙذ اص اثتىبس ػُٕ آ٘بٖ دس ثبال ثشدٖ ػغح وبسآیی ٚافضایؾ ثبصد ٜوبس ٔٛػؼبت اػتفبد ٜوٙٙذ .

ٍظایف هدیر آهَزشی
ٞذف اكّی ٔذیشیت آٔٛصؿی تؼٟیُ  ٚپیـجشد أش آٔٛصؽ  ٚیبدٌیشی اػت و ٝثشای سػیذٖ ث ٝایٗ ٞذف ٔذیشاٖ آٔٛصؿی
ثبیذ ٚظبیف صیش سا ا٘دبْ دٙٞذ :

اِف ٚ -ظبیف ػٕٔٛی
برًاهِ ریسی  :ػجبست اػت اص تؼییٗ اٞذاف ٚتذاسن فؼبِیتٟب  ،أىب٘بت ٚٚػبیُ ثشای تحمك اٞذاف ِزا داؿتٗ عشح ٚثش٘بٔٝ
وبس ٞفتٍی ٔ ،بٞب٘ٚ ٝػبال٘ ٝاص ٚظبیف ٔ ٟٓیه ٔذیش ٔٛفك آٔٛصؿی اػت .
سازهاًدّی  :فشا ٌشد ػبصٔب٘ذٞی یؼٙی خشیبٖ ٘ظٓ ٚتشتیت دادٖ ث ٝوبس ٚفؼبِیت  ،تمؼیٓ  ٚتىّیف آٖ ث ٝافشاد ثٙٔ ٝظٛس
ا٘دبْ دادٖ وبس ٚتحمك ٞذفٟبی ٔؼیٙی ٔی ثبؿذ ٔ .ذیش آٔٛصؿی ثذیٗ ٔٙظٛس ثبیذ ٕٞبٍٙٞی ٞبی الصْ سا ثیٗ افشاد ٚ
ٚاحذٞبی ٔختّف ثٚ ٝخٛد آٚسد .
ّدایت ٍ رّبری  :سٞجشی دس ٔذیشیت  ،فشاٌشد اثش ٌزاسی ٘ٚفٛر دس سفتبساػضبی ػبصٔبٖ ثشای یبسی ٞٚذایت آٟ٘ب دس ایفبی
ٚظبیفـبٖ اػت ِ.زا یه ٔذیش ٔذسػ ٝثبیذ لجُ اصٞشچیض یه سٞجش آٔٛصؿی ثبؿذ چشا و ٝسٞجش آٔٛصؿی ثب ثشلشاسی استجبط
ٔتمبثُ ثب وبسوٙبٖ اٍ٘یض ٜوبس  ٚفؼبِیت سا دس آٖ ٞب ثٚ ٝخٛد ٔی آٚسد ٕٛٞٚاسٔ ٜـىالت ٚوـٕىؾ ٞبی آٟ٘ب سا حُ ٔی ٕ٘بیذ .
ًظارت ٍ کٌترل ٘ :ظبست  ٚوٙتشَ فشاٌشد اسصؿیبثی ػّٕىشد فشدی ٚػبصٔب٘ی اػت ثشای آٖ ؤ ٝؼّ ْٛؿٛد آیب ٞذفٟبی
ػبصٔبٖ تحمك پیذا وشد ٜیب ٘ . ٝیه ٔذیش خٛة اثتذا ٔالوٟب ٚسٚؿٟبی ػٙدؾ ػّٕىشد سا تؼییٗ ٔی وٙذ ٚآٍ٘ب ٜثشػّٕىشدٞب
٘ظبست ٚآٟ٘بسا ا٘ذاصٌ ٜیشی ٔی وٙذ ٚدس ادأ٘ ٝتبیح حبكّ ٝسا ٔمبیؼٚ ٝدس پبیبٖ ثشای تلحیح ػّٕىشد ٞب الذاْ ٔی ٕ٘بیذ .
 یىی دیٍش اص ٚظبیف ػٕٔٛی ٔذیش آٔٛصؿی ثشلشاسی استجبط ٔٙبػت ثب افشاد ػبصٔبٖ اػت ؤ ٝی ثبیؼت ضٕٗ سٚؿٗ ٕ٘ٛدٖٞذف ٙٔ ٚظٛس پیبْ ،پیبٟٔب سا ثذ ٖٚاثٟبْ اسػبَ ٕ٘بیذ ٕٛٞ ٚاس ٜلبثّیت پزیشؽ ٔ ٚیضاٖ اثشٌزاسی آٖ سا اص ػٛی ٔخبعجبٖ
ٔٛسد ثشسػی لشاس دٞذ .

ةٚ -ظبیف خبف

ثش٘بٔ ٝآٔٛصؿی  ٚتذسیغ :
ٕٟٔتشیٗ ٚظیفٔ ٝذیشاٖ آٔٛصؿی ٞذایت خشیبٖ آٔٛصؽ ٚیبدٌیشی ثٚ ٝیظ ٜتؼٟیُ خشیبٖ سؿذ ٚپشٚسؽ دا٘ؾ آٔٛصاٖ اػت
ٔذیشاٖ ٔذاسع اٌش ثش٘بٔٞ ٝبیـبٖ سا ثبسٚؿٗ ثیٙی اخشا ٕ٘بیٙذ ٞ ٚذف ٞبی خٛد سا ثلٛست لبثُ فٚ ٟٓػّٕی عشح ٕ٘بیٙذ ٔی
تٛا٘ٙذ ثبصد ٜآٔٛصؿی ٔذاسع سا ثٟجٛد ثخـٙذ ِزا تؼشیف دلیك ٞذفٟبی وّی ٘ظبْ آٔٛصؿی ثلٛست ٔؼٙی داس  ،تمؼیٓ
ٞذفٟبی وّی ثٞ ٝذف ٞبی فشػی  ،تجذِی ٞذف ٞب ثٞ ٝذف ٞبی ػّٕی دس والع ث ٝوٕه ٔؼّٕبٖ  ،ثبال ثشدٖ سٚحی ٝوبسوٙبٖ
ٔ ...ٚی تٛا٘ذ تغییشات چـٍٕیشی سا دس ثبصد ٜوبس ٔؼّٕبٖ  ٚدا٘ؾ آٔٛصاٖ ایدبد وٙذ ػال ٜٚثشایٗ ٔذیش آٔٛصؿی ٔی ثبیؼت ثب
اسصؿیبثی ٔؼتٕش تذسیغ ٚفؼبِیت ٞبی آٔٛصؿی ٔذسػٔ ٝیضاٖ اثش ثخـی ٚوبسایی ٔؼّٕبٖ ٔٚیضاٖ تحمك ٞذف ٞبی آٔٛصؿی
سا ٔـخق ٚدس صٔبٖ ٞبی ٔؼیٙی اص تغییش  ٚتدذیذ ٘ظش دس ثش٘بٔ ٝآٔٛصؿی ٔذسػ ٝاػتفبد ٜوٙذ .

یىی دیٍش اص ٚظبیف ٔذیشاٖ آٔٛصؿی تٛخ ٝث ٝأٛس دا٘ؾ آٔٛصاٖ اػت ٔذیش ٔذسػٚ ٓٞ ٝظیف ٝاسائ ٝخذٔبت اداسی
ٚػشپشػتی أٛس دا٘ؾ آٔٛصاٖ سا ث ٝػٟذ ٜداسد ٚ ٓٞٚظیف ٝؿٙبػبیی تٛا٘بیی ٞب  ،ػالیك ٘ ٚیبصٞب  ٚپشٚسؽ آٖ ٞب سا ػٟذ ٜداس
ٔی ثبؿذ .

أٛس وبسوٙبٖ ٔ :ذیشاٖ آٔٛصؿی ثب ثٟشٍٞیشی اص ؿبیؼتٍی ٞبی فشدی  ٚتخللی ٔؼّٕبٖ  ٚسإٙٞبیبٖ تؼّیٕبتی ٔی تٛا٘ٙذ ثٝ
پیـشفت فؼبِیت ٞبی آٔٛصؿی  ٚثشسػی  ٚافضایؾ ثبصدٔ ٜذاسع وٕه وٙٙذ .
یىی دیٍش اص ٚظبیف ٔذیشاٖ ثشلشاسی استجبط ٔٛثش ٔیبٖ ٔذسػٚ ٝاختٕبع اػت ٞذف اص ایدبد ایٗ ساثغ ، ٝایدبد اػتٕبد ٔتمبثُ
اصعشیك اعالع سػب٘ی ثٔ ٝشدْ دسثبس ٜی ٚضؼیت وبس ٔذاسع اػت تب ثذیٗ ٚػیّ ٝحٕبیت آ٘بٖ سا ثشای حُ ٚفلُ ٔـىالت
ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛذاسع خّت ٕ٘بیٙذ ٔشدْ ثبوؼت آٌبٞی ثیـتش اص إٞیت آٔٛصؽ ٚپشٚسؽ ثٔ ٝـبسوت دس ػش٘ٛؿت آٔٛصؿی
ٚتشثیتی فشص٘ذاٖ خٛد تـٛیك ٔی ؿ٘ٛذ ٔذسػٔ ٓٞ ٝتمبثال" اص ٘ظشات ٘ٚیبصٞبی ٔشدْ ٚاختٕبع ٔغّغ ٔی ؿٛد ِزا تـىیُ
ا٘دٕٗ ٞبی اِٚیب ٔٚشثیبٖ  ،تـىیُ ؿٛساٞبی آٔٛصؿی ٔحّی  ،ثشلشاسی استجبط ثب ٔٛػؼبت فشٍٙٞی دیٙی  ،اختٕبػی ...ٚ
اصإٞیت ثؼضایی ثشخٛسداس اػت .
یىی دیٍش اص ٚظبیف ٔذیشاٖ آٔٛصؿی تٟی ٚ ٝتذاسن أىب٘بت ،تؼٟیالت  ٚتدٟیضات ٚیظ ٜاػت دسایٗ صٔیٔ ٝٙی تٛاٖ ثٝ
ػبختٕبٖ  ٚتبػیؼبت ٔذسػ ، ٝصٔیٗ ثبصی ٚ ٚسصؽ  ،آصٔبیـٍب ، ٜوتبثخب٘ٚ ٚ ٝػبیُ ٚاثضاس وٕه آٔٛصؿی ٔ ،یض ٘ ٚیٕىت -
ٚػبیُ آٔٛصؿی  -ثٟذاؿتی ٚٚسصؿی  ،تؼٕیش ٍٟ٘ ٚذاسی ػبختٕبٖ  ٚتبػیؼبت حشاستی ٚتٟٛیٚ ٝتبٔیٗ أىب٘بت آة  ،ثشق ،
ٌبص  ،تّفٗ  ....ٚاؿبس ٜوشد .
أٛس ٔبِی ٚاداسی  :اسائ ٝخذٔبت آٔٛصؿی ٚفؼبِیتٟبی ٔذسػٛٙٔ ٝط ث ٝاداسٔ ٜؤثش أٛس ٚتبٔیٗ ٔٙبثغ ٔبِی ٚثٛدخ ٝاػت
ثٙبثشایٗ اداسٔ ٜؤثش أٛس ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛذسػ ، ٝثجت ٘بْ  ،تمؼیٓ وبس ثبتٛخ ٝث ٝؿشح ٚظبیف وبسوٙبٖ اثالؽ آییٗ ٘بٔٞ ٝب  ،ثخـٙبٔٝ
ٞب ٚدػتٛساِؼُٕ ٞب ٘ ،ظبست ثشدفبتش ٔ ٚذاسن ٔذسػٍٟ٘ ٚ ٝذاسی اص آٟ٘ب  ،تبٔیٗ ٔٙبثغ ٔبِی ٔذسػ ٝچ ٝاص عشیك دِٚتی یب
ٔشدٔی ٘یض اص ٚظبیف ٔذیشاٖ ث ٝؿٕبس ٔی سٚد .

اجسا سيستن هدرسِ
اخضا ػیؼتٓ یه ٚاحذ آٔٛصؿی ث ٝچٟبس لؼٕت صیش تمؼیٓ ٔی ؿٛد :
ٚ -1سٚدی ٞبی ػیؼتٓ ٔذسػٝ
 -2فشایٙذٞبی ٔذسػٝ
 -3خشٚخی ٞبی ػیؼتٓ ٔذسػٝ
 -4ثبصخٛسد
ٚسٚدی ٞبی ػیؼتٓ ٔذسػ ٝػجبستٙذ اص دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔ ،ؼّٕبٖ ٙٔ ،بثغ فیضیه ٙٔ ،بثغ ٔبِی  ،دا٘ؾ ٘ظشی ٚػّٕی فٙی ٚ
پظٞٚـی

فرایٌد ّای هدرسِ عبارتٌد از  :تذسیغ ٔ ،ذیشیت  ،اسصؿیبثی ٔ ،حتٛا  ٚسٚؽ ٞب ث ٝػخٗ دیٍش آ٘چ ٝدس حذ فبكُ ٚسٚد
دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثٔ ٝذسػ ٝتب خشٚج آ٘بٖ دس پبیبٖ ػبَ تحلیّی اتفبق ٔی افتذ  ٚاص آٟ٘ب فشد ٔٛسد ٘ظش ٔٚؼغٛف ثٞ ٝذف سا ٔی
ػبصد فشایٙذ ٘بٔیذٔ ٜی ؿٛد .

خشٚخی ٞبی ػیؼتٓ ٔذسػٕٞ ٓٞ ٝبٖ دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ ٚفبسؽ اِتحلیالٖ ٞؼتٙذ .
ٔثال" دا٘ؾ آٔٛصاٖ ث ٝػٛٙاٖ ٚسٚدی ٞبی ػیؼتٓ  ،تحت آٔٛصؽ لشاس ٌشفتٚ ٝدس ٔؼیش ٚخشیبٖ یبددٞی  -یبدٌیشی ،تغییش
سفتبس دادٚ ٜدس پبیبٖ ػبَ تحلیّی ثٔ ٝشتج ٚ ٝلبثّیت ٞبیی ٔی سػٙذ(خشٚخی )
ٔٙظٛس اص ثبصخٛسد ساثغ ٝای اػت و ٝثیٗ ثش٘ٚذاد ،دس٘ٚذاد ٚفشایٙذ ،ثبػّٕیبت ػیؼتٓ ثشلشاس ٔی ٌشدد تب ثشاػبع ٔمتضیبت
ٔحیغی ٘ٚیبصٞب ث ٝوبس ػیؼتٓ اكالح ٌشدیذٚ ٜآٖ سا دس تؼبدَ ٍٟ٘ذاسد .

دیدگاُ ّای هَجَد در هدیریت آهَزشی
ثبتٛخ ٝث ٝثشسػی ٔٚغبِؼ ٝؿیٞ ٜٛبی ٔذیشیت ٚدیذٌبٟٞبی ٔذیشاٖ آٔٛصؿی ٘ؼجت ث ٝحُ ٔـىالت ٔٚؼضالت ٚاداسٔ ٜذسػٝ
ث ٝدٚدیذٌب ٟٓٔ ٜدس صیش اؿبسٔ ٜی ؿٛد :
اِف – ثشخی ٔذیشاٖ ٔذاسع سیـ ٝثؼیبسی اص ٔـىالت ٘ ٚیض سا ٜحُ ٞب سا دس ٚسٚدی ٞبی ػیؼتٓ ٔذسػٔ ٝی خٛیٙذ آٟ٘ب
ٔؼتمذ٘ذ و ٝاٌش ظشفیت ٞبی ٚسٚدی ٔذسػ ٝاصلجیُ ٔٙبثغ ٔبِی  ،فیضیه ٚپ َٛافضایؾ یبثذ ٔی تٛاٖ  ٕٝٞی تٍٙٙبٞب
ٔٚـىالت ٔذسػ ٝساحُ وشد دسایٗ ٍ٘ب ٜػٙتی ٔذیشیت وبس ٚلتی خٛة ا٘دبْ ؿذ ٜو ٝدسكذ لجِٛی اص ثبالتشیٗ ٔیضاٖ
ثشخٛسداس ثبؿذ اغّت ٔذیشاٖ ٔٚؼّٕبٖ  ٓٞدا٘ؾ آٔٛصاٖ سا افشادی ثی اٍ٘یض٘ٚ ٜبتٛاٖ اص ؿٙبخت ٘یبصٞبیـبٖ ٔی دا٘ٙذ دا٘ؾ
آٔٛصاٖ  ٓٞتلٛس ٔی وٙٙذ وبسؿبٖ فمظ حفظ ٔفبٞیٓ وتبثٟب  ٚآٚسدٖ ٕ٘ش ٜلجِٛی اػت .

ة  -دػت ٝد ْٚثشایٗ ثبٚس٘ذ وٌ ٝشچ ٝتٛخ ٝثٙٔ ٝبثغ ٔٛخٛد ٛٔٚسد ا٘تظبس دس ٚسٚدی ٞبی ػیؼتٓ ٔذسػ ٝحبیض إٞیت
ٚتبثیش ثؼیبس اػت أب ثبتٕشوض دس فشآیٙذ ػیؼتٓ ٔذسػٚ ٝثٟجٛد استمبی ٔؼتٕش فشایٙذ ٞب ٕٞشا ٜثب تؼییٗ اػتشاتظی ٞب
ٚساٞىبسٞبی ٔشتجظ ٔی تٛاٖ ثؼیبسی اص حفشٞ ٜبی آؿىبس  ٚپٟٙبٖ ساحتی دس ٚسٚدی ٞبی ػیؼتٓ ٔذسػ ٝثٟجٛد ثخـذ ٚ
ثشعشف وشد .
دس ٔذیشیت فشایٙذ ٔحٛس  ٕٝٞی تالؽ ٞ ٚذف ٔذسػٔ ٚ ٝذیش ٔؼغٛف ث ٝسضبیت دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٚتٛػؼ ٝی یبدٌیشی اػت  ٚتب
ٚلتی سضبیت دا٘ـأٔٛصاٖ ٔ ٚؼّٕبٖ حبكُ ٘ـذ ٜثبؿذ دس ٔذسػ ٝوبسی ا٘دبْ ٍ٘شفت ٝاػت .

هدیریت کيفيت جاهع

لجُ اص ایٙىٔ ٝذیشیت ویفیت خبٔغ سا تؼشیف وٙیٓ الصْ اػت ثذا٘یٓ ٔذاسع ویفی خبٔغ چیؼت ؟
ٔذاسع ویفی خبٔغ ٔحلٔ َٛذیشیت فشایٙذ ٔذاس ٔٚذیشیت ویفیت خبٔغ اػت دس ایٗ ٔذاسع ثیٗ  ٕٝٞوبسوٙبٖ اصخّٕٝ
ٔؼّٕبٖ  ٚدا٘ؾ آٔٛصاٖ استجبط ٔغّٛثی ثشلشاس اػت ثٔ ٝؼّٕبٖ  ،دا٘ؾ آٔٛصاٖ  ،خب٘ٛادٞ ٜب ٚوبسوٙبٖ لذست ٔی دٞذ تب فشكت
سا ثشای تٛػؼٟی ویفیت دس ٔذسػ ٝدسن وشد ٚ ٜثب اثضاسٞبی ٔذیشیت ٔٛخجبت تٛػؼٔ ٝذسػ ٝسا فشأ ٓٞیأٚس٘ذ .دسایٗ ٔذاسع
 ٕٝٞوبسوٙبٖ دسغٙی ػبصی ٚاستمبی ویفیت ٔذسػٔ ٝـبسوت داس٘ذ ثٟؼبصی  ٕٝٞی ػٙبكش ٚػٛأُ ٔذسػ ٝاصخّٕ ٝثش٘بٔٝ
ٞبی دسػی  ،آٔٛصؿی  ،أٛس پشٚسؿی  ،فٛق ثش٘بٔٙٔ ، ٝبثغ ا٘ؼب٘ی استجبط ثب ٚاِذیٗ ٚسٚؽ ٞبی اسصؿیبثی  ،اك٘ َٛبظش ثش
ٔذاسع ویفی خبٔغ اػت .
ٔذیشیت ایٗ ٔذاسع فشایٙذٔذاس اػت  ٚتالؽ ٔیىٙذ ثش٘بٔ ٝسیضی اػتشاتظیه سا ٚاسد سفتبس سٚصا٘ٔ ٝذاسع وٙذ ایٗ ٔذاسع ثٝ
سٞجشاٖ ٔٚذیشاٖ اثش ثخؾ ٘یبص داس٘ذ ٔذیشا٘ی و ٝآیٙذٌ ٜشا ثٛد ٚ ٜدیذٌبٞ ٜبی آیٙذ ٜسا ثشسػی وشد ٚ ٜایذٞ ٜبیی سا ثشای
تغییش پیـٟٙبد وٙٙذ پزیشای ایذٞ ٜبی خذیذ ثٛد ٚ ٜثشای دیٍشاٖ ثٚ ٝیظ ٜدا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔ ٚؼّٕبٖ أیذ ٚخٛؽ ثیٙی ٘ ٚـبط
فشا ٓٞوٙٙذ .
حبَ ٔی تٛاٖ ٌفت ؤ ٝذیشیت ویفیت خبٔغ یه ٘ظشی٘ ٝیؼت ثّى ٝیه حشوت ٟ٘ ٚضت ٍٕٞب٘ی اػت ،یه سا ٜكحیح وبس
اػت و ٕٝٞ ٝافشاد ثبیذ دس ایٗ ٟ٘ضت ٔـبسوت وٙٙذ دس ٚالغ ٔذیشیت ویفیت خبٔغ ،سٚؽ ٔذیشیت ٌشٞٚی ا٘دبْ دادٖ وبس
ثشای ثٟجٛد ٔذا ْٚویفیت  ٚثٟشٚ ٜسی لبثّیت ٞب  ٚاػتؼذاد ٞبی ٔذیشیت ٘ ٚیشٚی ا٘ؼب٘ی وبس اػت .

تَجِ بِ ًيازّا
پبػخ ث٘ ٝیبصٞب  ٚا٘تظبسات دا٘ؾ آٔٛصاٖ یىی اص ٔؼبئُ ٔ ٚ ٟٓخذی اػت و ٝثبیذ دس ٔذیشیت ٔذسػ ٝث ٝآٖ تٛخ ٝؿٛد چشا
و ٝیىی اص ثٟتشیٗ ساٟٞب ثشای وؼت تٛفیك پبیذاس دس صٔیٟٙی تؼّیٓ ٚتشثیت ،پبػخ ث ٝا٘تظبسات ٘ ٚیبصٞبی دا٘ؾ آٔٛصاٖ اػت.
دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٘یبصٞبی ٔتفبٚتی داس٘ذ ِٚی اوثش آٟ٘ب ٘یبصٔٙذ ویفیت یبدٌیشی ٞؼتٙذ ػذ ٜای اص آٟ٘ب ٔبیّٙذ ٔذسػٟبی ؿبد
داؿت ٝثبؿٙذ  ٚخٕؼی دیٍش ػاللٕٙذ٘ذ و ٝاص تىِٛٛٙطی سٚص دس آٔٛصؽ ثشخٛسداس ؿ٘ٛذ  ٚتؼذادی دیٍش ث ٝاستمبی فشدی خٛد
ٔیب٘ذیـٙذ أب ٟٕٞی آٟ٘ب ٔیخٛاٙٞذ ٔذسػ ٝای ثبویفیت  ٚثب ٘ـبط داؿت ٝثبؿٙذ  ٚیبدٌیشی ػٕیك سا ثٟجٛد ثخـٙذ .
ٔتٕشوض ؿذٖ ثشخٛاػتٞ ٝبی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثبػث ایدبد سضبیت دس دا٘ؾ آٔٛصاٖ ؿذٚ ٜوبسوشد ٔذسػٔ ٝفیذ  ٚیبدٌیشی دا٘ؾ
آٔٛص سا ػٕیك ٔ ٚؤثش ٔیؼبصدٔ .ذیشیت فشایٙذ ٔحٛس ثش دا٘ؾ آٔٛص تٕشوض داسد ٚایٗ وٕه ٔیىٙذ تب ٔذیش ٔذسػ ٝدس وبسٞبی
خٛد ٔغبثك اٞذاف ثش٘بٟٔشیضی ؿذ ٜپیؾ سٚد  ٚاص حبؿی ٝسٚی پشٞیض ٕ٘بیذ ٕٞ ٚیـٙٔ ٝبفغ دا٘ؾ آٔٛص سا ٔٛسدتٛخ ٝلشاس
دٞذ .

ارتقاء هستور کيفيت
دس ٔذیشیت ویفیت ٔذاس فمظ ث ٝتؼییٗ اٞذاف دس ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی ٚدسػی اوتفب ٕ٘ی ؿٛد چشا و ٝاٞذاف ث ٝتٟٙبیی ٕ٘ی
تٛا٘ٙذ ٔٙدش ث٘ ٝتبیح پبیذاس  ٚلبثُ اػتٕبد ؿ٘ٛذ .
استمبی ٔؼتٕش ویفیت ٔـبسوت ٟٕٞی ٔذیشأٖ ،ؼّٕبٖ ،وبسؿٙبػبٖٔ ،تخللبٖ ،دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٚ ٚاِذیٗ آٟ٘ب سا ثشای استمب
ثش٘بٟٔی دسػی  ٚآٔٛصؿی ٔذسػ ٝثب تأویذ ثش سضبیت دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٔی دٞذ ث ٝػجبست دیٍش استمبی ٔؼتٕش
ویفیت ثش ٔـبسوت  ٕٝٞػٛأُ دػت ا٘ذسوبس ،ثشای خّت سضبیت دا٘ؾ آٔٛصاٖ ،تأویذ ثش تح ٚ َٛتغییش دس ؿٙبخت ٍ٘ ،شؽ
فشدی ٚخٕؼی ٟٕٞی وبسوٙبٖ ٔذسػ ٝث ٝعٛس ٔؼتٕش ٚتٛخ ٝث ٝتىِٛٛٙطی دس فشایٙذ ثش٘بٔٞ ٝبی ٔذسػ ٝتأویذ داسد  .دسیه
ٔف ْٟٛوالٖ ،استمبی ٔؼتٕش ویفیت ؿبُٔ ایدبد صیش ػبخت ٔٙبػت ٚتیٓ ٞبی استمب ثشای استمبی فشایٙذ ٞب اػت .
آؿٙبیی ٔذیشاٖ ثب سٚؽ ٞب  ،اثضاسٞب ٔٚذَ ٞب  ٚثٟشٙٔ ٜذی اص آٖ ٞب ث ٝعٛس ػّٕی ٔٛسد ا٘تظبس اػت .
اص آ٘دبیی ؤ ٝذیشیت ویفیت  ،حشوتی اػت اص ثبال ث ٝپبییٗ ِزا ٔذیشاٖ ثبیذ لجُ اص وبسوٙبٖ آٔٛصؽ ثجیٙٙذ ٚثبایٗ سٚؽ ٞب
،اثضاس ٔٚذِٟب آؿٙب ؿ٘ٛذ چشا و ٝاٌش ٔذیشاٖ ؿخلب" دسٌیش فشایٙذ استمب ٘ـ٘ٛذ  ٕٝٞ ِٛٚی ٔؼّٕبٖ  ٚوبسوٙبٖ تحت ٘ظش آٟ٘ب
دس فؼبِیت ٞبی استمب ٔـبسوت وٙٙذ ،وبس ث ٝخبیی ٘خٛاٞذ سػیذ .

هشارکت ّوگاًی درهدرسِ

ٔـبسوت و ٝاص آٖ ث ٝػٛٙاٖ دخبِت دس فشایٙذ تلٕیٓ ٌیشی ٞب ٚتلٕیٓ ػبصی ٞب یبدؿذ ٜاػت ٔٛخت افضایؾ ثٟشٚ ٜسی دس
وبس  ،یٍبٍ٘ی  ٚافضایؾ اػتٕبد افشاد ث ٝیىذیٍش ٔی ؿٛد .
ٔذیشیت ویفیت خبٔغ فمظ ٕ٘ی تٛا٘ذ ث ٝلبثّیت ٚتٛا٘بیی ٔذیشاٖ ٔتىی ثبؿذ ثّى ٝثٔ ٝـبسوت افشاد  ٚوبسٌشٞٚی  ٚاػتفبد ٜاص
خشد خٕؼی ثشای ثٟی ٝٙػبصی فش ًٙٞػبصٔب٘ی ٔذسػ ٝتأویذ داسد ،خ ٛػبصٔب٘ی دٚػتب٘ ،ٝحؼٗ ٔٙبػجبت ٚاستجبعبت ثیٗ
٘یشٞٚبی ا٘ؼب٘ی ،ؿٙبخت  ٚاػتٕبد ٔذیش اص ٌشٚ ٜٚوبسٌشٞٚی ٔیتٛا٘ذ صٔی ٝٙػبص  ٚفشا ٓٞآٚس٘ذٞی آٔٛصؽ ٚپشٚسؽ ثب ٘ـبط
ٔٚؤثش دس ٔذسػ ٝثبؿذ .
ٔذیشاٖ ٔذاسع ثبیذ ٟٔبست وبس ٌشٞٚی دس ٔذسػ ٝسا فشاٌیش٘ذ  ٚثشای ایدبد ٔحیغی ٔـبسوتپزیش ٍ٘شؽ خٛد سا٘ؼجت ثٝ
ػبصٔب٘ذٞی وبسٞب تغییش دٙٞذ چشا و ٝدس وبس ٌشٞٚی ٔیتٛاٖ اص خشدٛٞ ،ؽ ٚاثتىبس  ٕٝٞی وبسوٙبٖ ثٟشٙٔ ٜذ ؿذ .
آ٘چ ٝو ٝدا٘ؼتٗ آٖ ٔیتٛا٘ذ ساٍٞـب ثبؿذ سٚؿٟبی فؼبَ ؿذٖ وبس ٌشٞٚی دسٔذسػ ٝاػت ؤ ٝی تٛاٖ ث٘ ٝبْ ٌزاسی ٌش، ٜٚ
دسن اػضبی ٌش ٜٚاص ػٛی سٞجش ٌش ، ٜٚتٛخ ٝث٘ ٝیبصٞبی ٔبدی ٔٚؼٛٙی آ٘بٖ ٔ ،حجت ٚكذالت ٚسصیذٖ ث ٝآ٘بٖ ػذْ ؿتبة
دسسػیذٖ ث٘ ٝتید ، ٝثشداؿتٗ ٌبٟٔبی آٞؼتِٚ ٝی پیٛػت ، ٝاداس ٜی خٛة ٚفؼبَ خّؼبت ٌش ٜٚاؿبس ٜوشد .

چگًَگی فرایٌد حرکت
دس ٔذیشیت ویفیت خبٔغ تغییش دائٕی دس سٚؽ ٔٛسد ٘ظش اػت ثغٛسی و ٝایٗ حشوت آٞؼتِٚ ٝی پیٛػت ٝثبؿذ  ٚصٔب٘ی ایٗ
حشوت ث٘ ٝتیدٔ ٝیشػذ ؤ ٝذیش دس اخشای آٖ ٔـبسوت فؼبَ ٔ ٚؤثش داؿت ٝثبؿذ .
ٔذیش ٔٛفك وؼی اػت و ٝلجُ اص اخشای وبس ،صٔی ٝٙسا ثشای آٖ آٔبد ٜوٙذ ثشای صٔی ٝٙػبصی تٛخ ٝثٛٔ ٝاسد صیش ضشٚسی اػت :
تغییش دادٖ ػبدت ٞبی لذیٕی ،حبوٓ وشدٖ تفىش ػیؼتٕبتیه ( تٛخ ٝث ٝوُ ٘ ٝث ٝخضء ) كجٛس ثٛدٖ  ،ثٙٔ ٝبفغ دساصٔذت
ا٘ذیـیذٖ ،اصثیٗ ثشدٖ تشع ثؼٛٙاٖ ٔٙبثغ تغییش ،حٕبیت وبُٔ  ٚخذی سٞجش ٔذسػٙٔ ٚ ٝغم ٝآٔٛصؿی ،تٟی ٝثش٘بٔٝ
اػتشاتظیه  ٚساٞجشدی دسٔذسػٌ ،ٝؼتشؽ سٚیىشد ٔـبسوتی دس ٔذسػ ٚ ٝخبیٍضیٗ وشدٖ ثش٘بٔٔ ٝحٛسی ث ٝخبی ٔٛضٛع
ٔحٛسی .ػال ٜٚثشٔٛاسد فٛق ٔیجبیؼت ث٘ ٝىبت وّیذی دیٍشی دس فشایٙذ حشوت ٔذیشیت ویفیت خبٔغ تٛخٕٛ٘ ٝد اص آٖ خّٕٝ
ٔیتٛاٖ ثٔ ٝـبسوت ٔذیش ٔذسػ ٝثؼٛٙاٖ یىی اص ٕٟٔتشیٗ ػٛأُ دػت ا٘ذس وبس حشوت ،ثبالثشدٖ ٌٚؼتشؽ آٌبٞی وّیٝ
وبسوٙبٖ اص ٔٛضٛع  ،ایدبد تغییش دس ٍ٘شؽ وبسوٙبٖ  ٚثبال ثشدٖ ٟٔبست ٞبی آٖ ٞب اؿبس ٜوشد .پغ اص صٔی ٝٙػبصی ٘ٛثت ثٝ
تٟی ٝثش٘بٔ ٝی اخشایی ثٟجٛد ٔذسػٔ ٝیشػذ :
ٔشحّ ٝا : َٚثٔ ٝغبِؼٛٔ ٝلؼیتی و ٝدس آٖ لشاس داسیٓ ٔی پشداصیٓ دس ایٗ ٔشحّ ٝتشػیٓ چـٓ ا٘ذاص ٔ ،أٔٛسیت ،سػبِت ٔذسػٝ
 ،چبِؾ ٞب ٟ٘ ٚبیتبً ٔٛلؼیتی ؤ ٝی خٛاٞیٓ ث ٝآٖ ثشػیٓ سا ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٔی دٞیٓ ث ٝػجبست  .دیٍش ٚضؼیت ٔٛخٛد
ٔذسػٚ ٚ ٝضؼیت ٔغّٛة ٔذسػ ٝؿٙبػبیی ٔی ٌشدد
ٔشحّ ٝد : ْٚاص عشیك اثضاسٞبی ٔختّف ث ٝؿٙبػبیی ٔـىالت پشداخت ٚ ٝفبكّٟی ثیٗ ٚضؼیت ٔٛخٛد ٔٚغّٛة سا ٔـخق
ٔیٕٙبییٓ .
ٔشحّ ٝػ : ْٛث ٝؿٙبػبیی  ،ا٘تخبة ٚتحّیُ فشایٙذٞبی ٔذسػ ٝثشای ثٟجٛد  ٚاستمبی فشایٙذٞب ٔی پشداصیٓ .
ٔشحّ ٝچٟبسْ  :اػتشاتظی ٞبی ثٟجٛد ٔذسػ ٝسا تؼییٗ ٔیىٙیٓ .
ٔشحّ ٝپٙدٓ  :ثشای ثٟجٛدٔذسػ ٝثش٘بٔ ٝسیضی ٔی وٙیٓ ایٗ ثش٘بٔ ٝسیضی ؿبُٔ صٔبٖ ثٙذی پشٚطٞ ٜب ٚفؼبِیت ٞب ،
اِٛٚیتٍزاسی ،ػبصٔب٘ذٞی  ٚثؼیح ٔٙبثغ ٚأىب٘بت ثشای ٞشچ ٝثٟتش ا٘دبْ ؿذٖ ثش٘بٔٞ ٝب  ...ٚاػت
دس ٔشاحُ ثؼذی ث ٝاخشای ثش٘بٔٞ ٝبی اخشایی  ٚتفلیّی ،اسصیبثی دس حیٗ اخشای ثش٘بٔٞ ٝب ٟ٘ ٚبیتبً الذاْ ثشای ثش٘بٔ ٝسیضی
ٔدذد  ٚدٚس ٜی ثؼذی ٔی پشداصیٓ .

ٍیژگی ّای هدیر هدرسِ کيفی جاهع
پغ اص ٔـخق وشدٖ ٞذفٟبی ٔیب٘ی  ٚػبال٘ٔ ٝذسػٛ٘ ٝثت ث ٝػبصٔب٘ذٞی ٔی سػذ ثشای ایٙىبس وٕیت ٝای تحت ػٛٙاٖ وٕیتٝ
ٔذیشیت ویفیت خبٔغ دس ٔذسػ ٝتـىیُ ٔی ؿٛد وٚ ٝظیفٟی آٖ ٞذایت  ٚاؿبػٟی ٔذیشیت ویفیت خبٔغ اػت ٔذیش
ٔذسػ ٝث ٝػٛٙاٖ ٔتِٛی اكّی فشایٙذ ثٟجٛد دس ٔذسػٔ ٝی ثبیؼت ثؼٛٙاٖ سییغ ایٗ وٕیت ٝؿخلب" فؼبِیت سا دس دػت ٌیشد
ٔذیش ٔذسػ ٝثبیذ داسای ٚیظٌی ٞبی صیش ثبؿذ :

 -1تالؽ  ،فذاوبسی ٚٚلت ٌزاسی ثشای وبس
 -2تالؽ ٔؼتٕش دس خٟت افضایؾ ٛٞؽ  ٚروبٚت خٛد داؿتٗ
 -3ثخـٙذٌی ٘ؼجت ث ٝدیٍشاٖ ٚػخت ٌیشی ٘ؼجت ث ٝخٛد داؿتٗ
 -4ثب غّج ٝثش٘فغ خٛد  ،فبتح دیٍشاٖ ؿذٖ
 ٕٝ٘ٛ٘ -5ثٛدٖ دسفضیّت  ٚػبدت ٞبی پؼٙذیذ ٜداؿتٗ
 -6سٚحی ٝی ٔـبسوت داؿتٗ
 -7ثشای ا٘ذیـ ٝدیٍشاٖ اسصؽ لبئُ ؿذٖ
 -8دادٖ آصادی خغش پزیشی ث٘ ٝیشٞٚبی وبسا٘ذیـٍش ٚا٘ذیـٕٙذ
٘ -9ظبست ٛٞؿٕٙذا٘ ٝداؿتٗ
 -10احؼبع فذاوبسی ؿذیذ داؿتٗ
 -11حضٛس ثیـتش دس وٙبس وبسوٙبٖ داؿتٗ
 -12ؿخلیت دادٖ ث ٝوبسوٙبٖ
 -13وٕه ث ٝدیٍشاٖ تبخٛدؿبٖ وبس سا ا٘دبْ دٙٞذ
 -14تـٛیك ٕٞىبساٖ ث ٝاػتفبد ٜاص فىش خٛدؿبٖ
 -15تٛا٘بیی ػشٔبیٌ ٝزاسی دس ا٘تمبَ فٗ آٚسی اعالػبت
 -16سٚحیٛ٘ ٝآٚسی داؿتٗ ٚتغییشات ٔٙغمی سا پزیشفتٗ
 -17ا٘ذیـٞ ٝبی وبسوٙبٖ سا ثبسٚسػبختٗ ٔٚـبسوت دادٖ آٟ٘ب دس ثش٘بٔ ٝسیضی
 -18ث ٝاستمبی ٔؼتٕش ویفیت ا٘ذیـیذٖ
 -19ثیٙـی ٔجتٙی ثشخبٔؼیت وبس داؿتٗ

خالك ٝآٖ و: ٝ
ثب سؿذ  ٚپیـشفت تىِٛٛٙطی ٚفٗ آٚسی اعالػبت ،خبٔؼ ٝا٘ؼب٘ی دٌشٌ ٖٛؿذ ٚ ٜثؼشػت دچبس تغییش ٔیـٛد ایٗ تغییشات
خٛد ث ٝخٛد ٘یبصٞبی خذیذ سا ٘یض ثٛخٛد ٔیأٚسد دػت ا٘ذسوبساٖ تؼّیٓ ٚتشثیت ٔیجبیؼت ٕٞضٔبٖ ثب ایٗ تغییشات ثش٘بٟٔشیضی
ٕ٘بیٙذ  ٚخٛد ٘یض ضٕٗ وؼت اعالػبت  ٚآٌبٞی ٞبی خذیذ ث ٝسٚؽ ٞبی ٔٙبػت ٛ٘ ٚیٗ آٔٛصؿی  ٚپشٚسؿی ٔدٟض ؿ٘ٛذ
یىی اص ٔٛاسدی و ٝدس أش آٔٛصؽ  ٚتشثیت دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٘مؾ اػبػی داسد فشا ٓٞآٚسدٖ ٚػبیُ  ٚأىب٘بت ػخت افضاسی ٚ
٘شٔبفضاسی اػت أب دس صٔبٟ٘بی ٔختّف دیذٌبٟٞبی افشاد كبحت ٘ظش ٔتفبٚت ثٛد ٜاػت ػذٞبی دس ٔذیشیت آٔٛصؽ ٚپشٚسؽ
سیـ ٝثؼیبسی اص ٔـىالت  ٚحتی سا ٜحّٟبی آٖ سا دس ٚسٚدی ٞبی ػیؼتٓ ٔذسػٔ ٝیدٛیٙذ ث ٝػجبست دیٍش أىب٘بت ػخت
افضاسی سا ٕٟٔتش لّٕذاد ٔیىٙٙذ ٔ ٚؼتمذ٘ذ و ٝاٌش ظشفیت ٞبی ٚسٚدی ٔذسػ ٝاص لجیُ ٔٙبثغ ٔبِی  ،فیضیىی  ٚپ َٛافضایؾ
یبثذ ٔیتٛاٖ  ٕٝٞتٍٙٙبٞب ٔ ٚـىالت ٔذسػ ٝسا حُ وشد ػذ ٜدیٍشی  ٓٞثشایٗ ثبٚس٘ذ وٌ ٝشچٚ ٝسٚدی ٞبی ػیؼتٓ ٔذسػٚ ٝ
ٔٙبثغ ٔبِی  ٚفیضیىی حبیض إٞیت ٔٚؤثش ٞؼتٙذ أب ثبیذ ثیـتش ث ٝفشآیٙذ ػیؼتٓ تٛخ ٝؿٛد ایٗ ٌش ٜٚتذسیغٔ ،ذیشیت،
اسصؿیبثیٔ ،حتٛی  ٚسٚؿٟب سا ثؼٛٙاٖ أىب٘بت ٘شْ افضاسی ٔؤثشتش ٔیذا٘ٙذ .
ثبتٛخ ٝث ٝآ٘چٌ ٝزؿت ضٕٗ تأویذ ثش سٚؽ دیذٌب ٜد ْٚدس ٔذیشیت ٔذسػ ٝتٛخ ٝثیـتش سا ث ٝویفیت  ٚفشآیٙذ ٔحٛسی ٔی
دٞذ تأویذ ٔی ٕ٘بییٓ و ٝدس پیـجشد أٛس  ٚثٟجٛد ثخـیذٖ ثٔ ٝذیشیت ٔذسػ ٝثبیذ ثٛٔ ٕٝٞ ٝاسد ،أىب٘بت  ٚسٚؽ ٞب تٛخٝ
ٕ٘ٛد .
چشاو ٝاٌش دس ٔذیشیت ٔذسػ ٝفمظ أىب٘بت ػخت افضاسی ٔب٘ٙذ ػبختٕبٖ ،حیبط ٔذسػ ،ٝػبِٗ ،اتبق ٞبٚ ،ػبیُ وٕه
آٔٛصؿی ،آصٔبیـٍب ٚ ٜوبسٌب ..ٚ ٜسا فشإ٘ ٓٞبییٓ أب ثش٘بٔٙٔ ٝبػت ،سٚؽ كحیح ٔ ٚحتٛای اسصؿٕٙذ ٘ذاؿت ٝثبؿیٓ ٞیچ
٘تید ٚ ٝثٟشٞبی ٘خٛاٞیٓ ثشد ثشػىغ  ٓٞاٌش ث ٝفشایٙذ ػیؼتٓ تٛخ ٝخذی ٕ٘بییٓ أب أىب٘بت ػخت افضاسی و ٝثؼٛٙاٖ
پـتیجب٘ی ػیؼتٓ ٔذسػٞ ٝؼتٙذ سا تأٔیٗ ٕ٘ٙبییٓ چٙذاٖ دس وبسخٛد تٛفیمی ٘خٛاٞیٓ داؿت صیشا ث ٝػمیذ ٜسٚا٘ـٙبػبٖ
حتی اوؼیظٖ ٛٞاٛ٘ ،س وبفی ،سً٘ ٚضؼیت فیضیىی ،ؿىُ  ٚاثؼبد والع دس یبدٌیشی ٔؤثش٘ذ پغ ٘تیدٔ ٝی ٌیشیٓ و ٝدس
اِٛٚیت ا َٚداؿتٗ ثش٘بٔ ٝتٛخ ٝث ٝسٚؽ ٞبی تذسیغ ،اسصؿیبثی ٔؼتٕش اص سٚؽ ٞب ٔ ٚیضاٖ دػتیبثی ث ٝاٞذاف  ٚتمٛیت
ٔذیشیتی و٘ ٝتیدٟی ٟٕٞی تالؽ ٞب  ٚالذأبت آٖ ٔؼغٛف ث ٝسضبیت دا٘ؾ آٔٛصاٖ  ٚتٛػؼٟی یبدٌیشی ثبؿذ ٚدسٔشحّ ٝدْٚ
تٛخ ٝث ٝپـتیجب٘ی  ٚتأٔیٗ أىب٘بت ٔبِی  ٚفیضیىی دس ثٟجٛد ثخـیذٖ ثٔ ٝذیشیت ٔذسػٚ ٟٓٔ ٝضشٚسی اػت .

هحَرّا ی هَرد ّدف در طرح تعالی هدیریت کيفيت هدار

 -1تجییٗ چـٓ ا٘ذاص ،سػبِت  ٚتذٚیٗ ثش٘بٔ ٝػُٕ :
ٔذیشاٖ ٔذاسع ٔتؼبِی(سٞجشاٖ آٔٛصؿی ) ٔأٔٛسیت  ٚدٚس ٕ٘بی ٔذسػ ٝخٛد سا ثب ٔـبسوت ٔؤثش ٕٞ ٚفىشی دیٍش وبسوٙبٖ اص
عشیك اػتشاتظی ٔتٕشوض ثشاٞذاف ػٙذ تح َٛثٙیبدیٗ ٙٔ ٚبفغ ریٙفؼبٖ (وبسوٙبٖ ،دا٘ؾ آٔٛصاٖ ،اِٚیبء) ٔحمك ٔی ػبص٘ذ .ایٗ
ٔذاسع دس تذٚیٗ اػتشاتظی اص اعالػبت  ٚؿٛاٞذ ٔٛخٛد دس خلٛف ؿشایظ فشٍٙٞی ،اختٕبػی ،التلبدی  ....ٚدا٘ؾ آٔٛصاٖ
 ٓٞ ٚچٙیٗ ٌضاسؿبت پیـشفت تحلیّی  -تشثیتی آ٘بٖ ث ٝػٛٙاٖ دس٘ٚذادٞب ث ٝعٛس ٌؼتشدٙٔ ٚ ٜبػت اػتفبدٔ ٜی ٕ٘بیٙذ ٚ
ریٙفؼبٖ سا اص اسصؽ ٞب ،سػبِت ٞب  ٚاٞذاف ٔذسػ ٝآٌبٔ ٜی ػبص٘ذ .ایٗ سٞجشاٖ آٔٛصؿی دػتیبثی ث ٝاٞذاف سا تؼٟیُ ٔی
وٙٙذ  ٚدسٔمبكذ خٛد ثجبت داس٘ذ ٕٛٞ ٚاس ٜلبدس خٛاٙٞذ ثٛد ثب تشغیت  ٚتـٛیك وبسوٙبٖ خٛد دس ٔحیظ ٔذسػٚ ٝفبق
ػبصٔب٘ی ایدبد ٕ٘بیٙذ .

 -2تٛػؼ ٝی تٛإ٘ٙذی ٞب ٔ ٚـبسوت ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی :
ٔذیشاٖ ٔذاسع ٔتؼبِی تٛاٖ وبسوٙبٖ خٛد سا دس ػغٛح فشدی ،تیٕی  ٚػبصٔب٘ی ٔذیشیت وشد ٚ ٜاستمب ٔی ثخـٙذ .آٖ ٞب
ػذاِت  ٚثشاثشی سا تشٚیح وشد ٚ ٜوبسوٙبٖ خٛد سا دس أٛس ػبصٔبٖ ٔـبسوت داد ٚ ٜاص ایٗ عشیك آٖ ٞب سا تٛإ٘ٙذ ٔی ػبص٘ذ.
دس ایٗ ٌٔ ٝ٘ٛذاسع ،ثب تؼبُٔ ٔؤثش ٔیبٖ ٔذیش ٚوبسوٙبٖ اٍ٘یض ٚ ٜتؼٟذ ػبصٔب٘ی تمٛیت ؿذ ٚ ٜوبسوٙبٖ فؼبِیت ٞبی ٔذسػ ٝسا
دس ٔؼیش ثٟجٛد ٔؼتٕش  ٚتؼبِی لشاس ٔی دٙٞذ .

 -3اػتمشاس ٘ظبْ یبددٞی  -یبدٌیشی :
دس ٔذاسع ٔتؼبِی تالؽ ٔی ٌشدد ثب ٔـبسوت فؼبَ دا٘ؾ آٔٛصاٖ  ٚثىبسٌیشی سٚؽ ٞبی تذسیغ ٔؤثش ٙٔ ٚؼغف  ،ثٟشٌ ٜیشی
اص فٙبٚسی ٞبی ٘ٛیٗ آٔٛصؿی  ٚساٞجشدٞبی خاللب٘ ، ٝآ٘بٖ سا دس فشاٌیشی سٚؽ ٞبی ٔؼئّ ٝیبثی  ٚحُ ٔؼئّ ، ٝدسن  ٚفٟٓ
ٔفبٞیٓ دسػی  ٚؿٙبػبیی استجبط ٔؼٙبیی آٖ ٔفبٞیٓ ثب ص٘ذٌی  ٓٞ ٚچٙیٗ وبسثشد آٔٛختٞ ٝب دس ص٘ذٌی یبسی ٕ٘بیٙذ .

 -4تٛػؼٔ ٝـبسوت دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس اداس ٜی ٔذسػ: ٝ
ٔذاسع ٔتؼبِی ثبخّك ظشفیت ٞبی خذیذ اص عشیك ٔـبسوت دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس تذٚیٗ  ٚاخشای ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی  ٚپشٚسؿی،
ضٕٗ ٚػؼت ثخـی ث ٝا٘ذیـ ٝدا٘ؾ آٔٛصاٖ ،ثؼتش ٞبی ٔٙبػت سا ثشای ثشٚص اػتؼذاد ٞب ،تمٛیت حغ ٔؼئِٛیت پزیشی ٚ
اػتٕبد ث٘ ٝفغ  ،تّفیك ا٘ذیـ ٚ ٝػُٕ ٘ ٚیض صٔیٞ ٝٙبی اختٕبػی ؿذٖ  ٚخبٔؼ ٝپزیشی آ٘بٖ سا فشأ ٓٞی ٕ٘بیٙذ .

ٔ -5حٛس تٛػؼ ٝی ٔـبسوت اِٚیبء ٟ٘ ٚبدٞبی اختٕبػی دس أٛس ٔذسػ: ٝ
ٔذیشاٖ ٔذاسع ٔتؼبِی ثٙٔ ٝظٛس ایدبد صٔیٞ ٝٙبی الصْ  ٚظشفیت ػبصی ٔغّٛة تالؽ ٔی ٕ٘بیٙذ ثب ٔـبسوتٕٞ ،بٍٙٞی ٓٞ ٚ
فىشی ٔیبٖ ٔشثیبٖ  ،اِٚیب ٟ٘ ٚبدٞبی اختٕبػی صٔیٞ ٝٙبی تشثیت  ٚسؿذ فىشی  ٚاخاللی دا٘ؾ آٔٛصاٖ سا فشإ٘ ٓٞبیٙذ .

ٔ -6حٛس ٔذیشیت أٛس اخشایی  ٚاداسی :
ؿٙبػبیی  ،ثىبسٌیشی ثٟی ٚ ٝٙاػتفبد ٜی حذاوثشی اص ظشفیت ٞبی ثبِم ٚ ٜٛثبِفؼُ ٔذسػ ،ٝثشلشاسی ٘ظٓ  ٚایدبد ٔحیغی آساْ
 ٚپٛیب  ٚا٘دبْ أٛس ث ٝكٛست وبسآ  ٚاثشثخؾ .

ٔ -7حٛس فؼبِیت ٞبی ٔىُٕ  ٚفٛق ثش٘بٔ: ٝ
ٔذاسع ٔتؼبِی ثٙٔ ٝظٛس غٙی ػبصی ثش٘بٔٞ ٝب  ٚتؼٕیك یبدٌیشی دس دا٘ؾ آٔٛصاٖ  ،فؼبِیت ٞبی ٔىُٕ  ٚفٛق ثش٘بٔ ٝسا ثب
تٛخ ٝث٘ ٝیبصٞب  ،اػتؼذادٞب  ٚػالئك دا٘ؾ آٔٛصاٖ پیؾ ثیٙی  ٚاخشا ٕ٘ٛد ٜتب ضٕٗ ایدبد فشكت ٞبیی ثشای وؼت تدشثٝ
دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس دس ٚ ٖٚثیشٔ ٖٚذسػٔ ، ٝحیظ آٔٛصؿی سا ثٔ ٝحیغی پش٘ـبط  ٚپٛیب تجذیُ ٕ٘بیٙذ .

ٔ -8حٛسثشلشاسی ٘ظبْ سؿذ آفشیٗ اٍ٘یضؿی :
ٔذاسع ٔتؼبِی دس عشاحی ٘ظبْ یبدٌیشی خٛیؾ ،چٟبسچٛة ٞذفٕٙذ  ٚثشاٍ٘یضا٘ٙذ ٜی دس٘ٚی  ٚثیش٘ٚی ٔٙبػجی سا پیؾ ثیٙی
ٔ ٚؼتمش ٔی وٙٙذ  .دس ایٗ ساػتب اخضاء  ٚػٙبكش ا٘ؼب٘ی ری ٘فغ اػٓ اص دا٘ؾ آٔٛصاٖ  ،وبسوٙبٖ  ٚاِٚیبء ضٕٗ ؿٙبػبیی ٛٞیت
ػبصٔب٘ی  ،ث ٝاستمبء ػغح فىشی ،ػّٕی  ٚػّٕی خٛد ٔی ا٘ذیـٙذ  ٚدس خٟت ؿىٛفبیی افض ٖٚتش  ٚسلبثت ٕٞشا ٜثب سفبلتٌ ،بْ
ٞبی ػّٕی اسص٘ذ ٜای سا ثش ٔی داس٘ذ .دس ایٗ ٘ظبْٔ ،ذسػ ٝثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ٔىب٘یضْ ٞبی تـٛیك  ٚتشغیت دس٘ٚی  ٚثیش٘ٚی
سؿذ اٍ٘یضؿی ری ٘فؼبٖ سا ػبِٕب٘ٛٔ ٝسد ٞذف لشاس ٔی دٞذ .

فرایٌد ارزیابی بر اساس چْارچَب هعرفی شدُ :
چٟبسچٛة اكّی ٔدٕٛػ ٝی حبضش ؿبُٔ ٔ 8حٛس ٔٚالن ٞبی ٔٛسد اسصیبثی اص فشایٙذ فؼبِیت ٞبی ویفی ا٘دبْ ؿذ ٜدس
ٔذسػٔ ٝی ثبؿذ .ثب تٛخ ٝث ٝضشیت إٞیت ٞشیه اص ٔالوٟب أتیبص آٖ تؼییٗ  ٚثشاػبع تؼذاد ثٙذٞبی ٔالن ٞب أتیبص ٟ٘بیی
ٞش ٔحٛس تؼییٗ ؿذ ٜاػت  ( .ث ٝعٛس ٔثبَ دس ٔحٛس ٕ٘ ٖٛثشي ؿٕبسٔ1 ٜالن ٞب دس  7ثٙذ تجییٗ ؿذ ٜا٘ذ  ٚأتیبص ٟ٘بیی ایٗ
ٔحٛس ٔ 70ی ثبؿذ دس كٛستی ؤ ٝحٛس ؿٕبس 3 ٜثب داؿتٗ تؼذاد  10ثٙذ اسصیبثی داسای  100أتیبصٔی ثبؿذ) .داسای  .الصْ ثٝ
روش اػت ػمف أتیبص دس ٞش ثٙذ  10أتیبص دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت و ٝپغ اص ٔحبػج ٝأتیبص دسیبفتی دس ٞش ثٙذ  ،دسخٝ
اسصؿیبثی ٔذسػ ٝدس آٖ ٔالن تؼیٗ ٚدس پبیبٖ ٞش ٔحٛس ٘یض دسخٟبسصؿیبثی ٔذسػ ٝدس آٖ ٔحٛس تؼییٗ ٔی ٌشدد  ٚپغ اص
اتٕبْ  ٚاسصیبثی تٕبٔی ٔحٛسٞب ٔ ٚحبػجٟی ٔیبٍ٘یٗ أتیبصات دسیبفتی اص ػٛی داٚساٖ ٔیضاٖ ٔٛفمیت  ٚػٛٙاٖ وؼت ؿذ ٜاص
ػٛی ٔذسػ ٝاػالْ ٔی ٌشدد .

پيشٌْادات راّبردی
 -1دس ٔذسػ ٝوٕیت ٝی ٔذیشیت ویفیت سا تـىیُ دٞیذ ٚػؼی ٕ٘بییذ ٔذیش ٔذسػ ٝخٛدؿخلب" ٔذیشیت  ٚسٞجشی ایٗ
وٕیت ٝسا ث ٝػٟذٌ ٜیشد ٚضٕٗ اػتفبد ٜاص  ٕٝٞی ٔؼّٕبٖ ٚدا٘ؾ آٔٛصاٖ دس ثش٘بٔ ٝسیضی  ،فشایٙذ ٘تبیح سا ٔشتجبًاسصیبثی ٕ٘بیذ .

ٔ -2ذیش ٔذسػ ٝضٕٗ تٛخ ٝخذی ثٔ ٝذیشیت سٚاثظ ا٘ؼب٘ی دس اداس ٜی ٔذسػ ، ٝػجه ٔذیشیتی خٛد سا ثشپبی ٝی ٔـبسوت
لشاس دٞذ تب اص ایٗ عشیك دس لّت  ٚسٚح وبسوٙبٖ ٚدا٘ؾ آٔٛصاٖ ٘فٛر ٕ٘بیذ .

ٔ -3ذیشٔذسػٔ ٝی ثبیؼت ثب ٔـبٞذٚ ٜثبصدیذ اص وبسٞب ٚتدبسة ٔٛفك ػبیش ٔذیشاٖ ثشتدبسة خٛد ثیفضایذ ٚعشح ٞب
ٚاٍِٞٛبی ٔٙبػت ٔذیشاٖ ٔٛفك سا ؿٙبػبیی  ٚپغ اص ٔغبِؼٚ ٝاسصیبثی ثبتٛخ ٝث ٝؿشایظ ٔذسػ ٝخٛد ثؼذاص تغییشات الصْ اخشا
ٕ٘بیذ .

 -4ویفیت ثخـی ٔذسػٔ ،ٝؼتّضْ تٙظیٓ اٞذافی ٔـخق اػت و ٝثبیذ دس ساػتبی اٞذاف ٚصاست آٔٛصؽ ٚپشٚسؽ (ٔلٛة
ؿٛسای ػبِی آٔٛصؽ ٚپشٚسؽ ) ثبؿذ ِزا اٞذاف ٚصاست آٔٛصؽ ٚپشٚسؽ ثؼیبس وّی اػت ٔٚذیشاٖ ثبیذ ثشحؼت دٚسٜ
تحلیّی  ٚثبٍ٘ب ٜث ٝاٞذاف وّی  ،اٞذاف اختلبكی ٚتفلیّی ٚلبثُ دػت یبثی سا تذٚیٗ وٙٙذ .

 -5ثشای آٔٛصؽ وبسوٙبٖ ٔذسػٚ ٝآؿٙبیی آٟ٘ب ثب ٔذیشیت ویفیت دٚسٟٞبی آٔٛصؿی الصْ ثشٌضاس ؿٛد ٚثشای وؼب٘ی و ٝدس
ایٗ صٔی ٝٙپیـمذْ ٞؼتٙذ ٚتالؽ ٔی وٙٙذ خٛایضی دس ٘ظش ٌشفت ٝؿٛد.

 -6ثبیذ وبسٞب ٚفؼبِیت ٞبی خٛة ٚعشح ٞبی اسص٘ذٔ ٜذسػ ٝدسخّؼ ٝای ث ٝافشاد ٌٚشٟٞٚبی ریشثظ اسائٌ ٝشدد تب اص ایٗ
عشیك دیٍشاٖ ثب تدبسة ٚا٘ذیـٞ ٝبی دیٍشاٖ آؿٙب ؿ٘ٛذ .

 -7ثشای اسائ ٝتدبسة ٚا٘ذیـٞ ٝبی ٘ٚ ٛپیـٟٙبدٞبی ٔفیذ ٔیتٛاٖ اص ٚػبیّی ٘ظیش اػالیذ  ،فیّٓ ٌ ،شاف ٚ ،یذئ ، ٛپشٚطوتٛس
 .... ٚاػتفبدٕٛ٘ ٜد .

 -8وبسٌشٞٚی سا ثٔ ٝؼّٕبٖ آٔٛصؽ دٞیذ ثشخٛسدی ثبص داؿت ٝثبؿیذ  ٚخّؼبت ثحث ٞبی ٘ظشی تـىیُ دٞیذ ػؼی وٙیذ تب
اص ٔضایبی وبسٌشٞٚی ثٟشٙٔ ٜذ ؿٛیذ  ٚث ٝخبی پبداؽ دادٖ ث ٝػّٕىشدٞبی فشدی ث ٝػّٕىشد ٞبی ٌشٞٚی پبداؽ دٞیذ

 -9ؿٛساٞبی ٔذسػ ٚ ٝتـىالت دا٘ـأٔٛصی سا تـىیُ دٞیذ  ٚثب ٚاٌزاسی ٔؼؤِیتٟبی ٔختّف حتی اداسٔ ٜذسػٚ ٝوالع ثٝ
دا٘ؾ آٔٛصاٖ صٔی ٝٙپشٚسؽ حشف ٝای آٟ٘ب سا فشا ٓٞوٙیذ .

ٔ -10ذیش ٔذسػٔ ٝی ثبیؼت ثٔ ٝؼّٕبٖ ٚوبسوٙبٖ ٔذسػ ٝثشای سفتبس دسػت آٟ٘ب پبداؽ دٞذ ایٗ وبس ثبػث ٔیـٛد تب ٘تبیح
ٔثجت ثیـتش ؿٛد ٕٞچٙیٗ ثبیذ ث ٝوبسٞبی ثشخؼت ٝث ٝخاللیت ٞبی وبسثشدی ،ث ٝػبد ٜوشدٖ وبس ،ث ٝویفیتىبس ،ث ٝوبسٞبی
تیٕی ٟ٘ ٚبیتبً ث ٝوؼب٘ی و ٝسفتبس ٔؤثش داس٘ذ پبداؽ داد ایٗ پبداؽ ٔی تٛا٘ذ ٔ ٓٞبدی ٔ ٓٞ ٚؼٛٙی ثبؿذ .

ٔ -11ؼّٕبٖ ٔی ثبیؼت دس ثٟجٛد فشایٙذ یبددٞی – یبدٌیشی فؼبِیت ٞبی آٔٛصؿی ٔذسػٚ ٝاستمبی ؿبیؼتٍی ٞبی حشف ٝای
ٔؼّٕبٖ اص پظٞٚؾ ٔـبسوتی و ٝیىی اص اثش ثخؾ تشیٗ ٘ٛع پظٞٚؾ دس حیٗ ػُٕ ٔی ثبؿذ اػتفبدٕ٘ ٜبیٙذ ثشای ایٙىبس الصْ
اػت آٔٛصؽ ٞبی الصْ سا ثٔ ٝؼّٕبٖ اسائ ٝداد .

ٔ -12ذیش ٔذسػ ٝثبیذ ثٕٞ ٝبٖ ا٘ذاص ٜو ٝث ٝصیشدػتبٖ (ٔؼّٕبٖ ٚوبسوٙبٖ ٔذسػ )ٝآصادی ػُٕ ٔیذٞذ ثٕٞ ٝبٖ ا٘ذاصٓٞ ٜ
التذاس خٛد سا ث ٝوبس ٌیشد ٘ ٚظبست الصْ سا ثشوبس آٟ٘ب داؿت ٝثبؿذ .

ٔ -13ذیش ٔذسػ ٝث ٝوبسوٙبٖ ٔٚؼّٕبٖ اخبص ٜدٞذ تب دسحٛصٔ ٜحذٚدیت ٞبی تؼییٗ ؿذ ٜتٛػظ ا ٚتلٕیٓ ٌیشی ٚا٘دبْ
ٚظیفٕ٘ ٝبیٙذ .

ٔ -14ذیشاٖ ثبیذ ث ٝخبی ػخت وبس وشدٖ ،وبغز ثبصی  ٚثٛسٚوشاػی اداسی ث ٝصیجب وشدٖٕٞٚ ،چٙیٗ دسػت ٘ٚشْ ٚسٚاٖ
وبسوشدٖ ثپشداص٘ذ .

ٔ -15ذیشاٖ ثبیذ اص پیـذاٚسی دس ٔٛسد ٔؼّٕبٖ ،وبسوٙبٖ  ٚدا٘ؾ آٔٛصاٖ اختٙبة ٕ٘ٛدٚ ٜث ٝوؼی ثشچؼت ٘ض٘ٙذ  ٚعٛسی
سفتبس وٙٙذ تب  ٕٝٞافشاد دس وبسٞب ٚحُ ٔـىالت ٕٞذیٍش سا یبسی وٙٙذ.

 -16دس ٔذاسع ویفیت خبٔغ ٔذیش ثبیذ تالؽ وٙذ خٛد سٞجش آٔٛصؿی ثبؿذ ٟٔ ٓٞ ٚبست ٞبی سٞجشی سا ثٔ ٝؼّٕبٖ خٛد
ثیبٔٛصد .

ٔٙجغ  :تؼبِی ٔذیشیت ویفیت ٔذاس  -دفتش آٔٛصؽ ٔتٛػغ ٝسإٙٞبیی تحلیّی  ،وبسؿٙبػی ٔذیشیت آٔٛصؿٍبٞی،

ساٞجشد ٞبی آٔٛصؿٍب ٜثش اػبع اِٛٚیت تؼییٗ ؿذٜ

سدیف
ػٛٙاٖ اػتشاتظی
اِٛٚیت
ٔدشی

عشح تالؽ افشیٗ  ٚتمٛیت ثٙی ٝػّٕی دا٘ؾ آٔٛصاٖ اص عشیك ایدبد اٍ٘یض ٚ ٜاسصؿیبثی تىٕیّی

ٔ - 1ذیش ٔ ٚؼب ٖٚأٛصؿی  ٚدثیشاٖ

عشح ویفیت ثخـی ث ٟٝؿٛسای دثیشاٖ اص عشیك ٘یبص ػٙدی  ٚدػٛت اص اػبتیذ  ٚدا٘ؾ افضایی  ٚاسائٌٛ ٝاٞی خٛد آٔٛصی

ٔ - 2ذیش ٔ ٚؼب٘ٚیٗ

تمٛیت سٚحی ٝتحمیك  ٚپظٞٚؾ ثب اػتفبد ٜثٟی ٝٙاص فٙبٚسی  ٚتىِٛٛٙطی  ٚیبدٌیشی پشٚطٔ ٜحٛس

ٔ - 1ذیش ٔ ٚؼب٘ٚیٗ

اخشای عشح ٍٕٞبْ ثب لشآٖ  ٚتـٛیك حذاوثشی دا٘ؾ آٔٛصاٖ

ٔ - 2ذیش ٔ ٚؼبٔ ٚ ٖٚشثی پشٚسؿی  ٚدثیش لشاٖ

ٌؼتشؽ فشٔ ًٙٞغبِؼ ٚ ٝاػتفبد ٜثٟتش اص وتبة خٛا٘ذٖ

ٔ - 8ذیش ٔ ٚؼب ٖٚپشٚسؿی

تمٛیت ثبٚس ٞبی دیٙی ٟ٘ ٚبدی ٝٙػبختٗ آٖ دس دا٘ؾ آٔٛصاٖ اص عشیك ایٕبٖ  ٚخزة آٖ ٞب ثٕ٘ ٝبص

ٔ - 3ذیش ٔ ٚؼب ٖٚپشٚسؿی

استمبی ػغح ػالٔت  ٚتٙذسػتی دا٘ؾ آٔٛصاٖ اص عشیك ایٕٗ ػبصی ٔحیظ ٔذسػ٘ ٚ ٝظبست ثش ثٛفٝ

ٔ - 9ذیش ٔ ٚؼب٘ٚیٗ

سؿذ ٟٔبست ٞبی اختٕبػی اص عشیك آٔٛصؽ آداة ٔ ٚؼبؿشت  ٚتـٛیك  ٚتفىش ا٘تمبدی  ٚسٚحی ٝپشػـٍشی

ٔ -6ذیش ٔ ٚؼب٘ٚیٗ

افضایؾ ػغح آٌبٞی ٚاِذیٗ ٘ؼجت ثٔ ٝؼبئُ تشثیتی فشص٘ذاٖ اص عشیك آٔٛصؽ خب٘ٛاد ٚ ٜاػتفبد ٜاص عشیك ػبیت  ٚپیبٔه

ٔ - 4ذیش ٔ ٚؼب ٖٚفٙبٚسی

ؿبداة  ٚصیجب ػبصی ٔحیظ آٔٛصؿٍب ٚ ٜتمٛیت سٚحی ٝدا٘ؾ آٔٛصاٖ

ٔ -7ذیش ٔ ٚؼب٘ٚیٗ  ٚدثیشاٖ

ػٌٙٛذ ٘بٔ ٝدا٘ؾ آٔٛص

ٔتٗ ػٌٙٛذ ٘بٔ ٝدا٘ؾ آٔٛصی ٟٔشٔب( ٜآغبص ػبَ تحلیّی)
ثؼٓ اهلل اِشحٕٗ اِشحیٓ

-

ٔٗ ث ٝػٛٙاٖ یه ایشا٘ی اكیُ ؛ ث ٝپشچٓ ٔمذع خٛد ؤ ٝظٟش اػتمالَ ٚعٗ ػضیض اػالٔی

ٔٗ اػت ػٌٙٛذ یبد ٔی و ٓٙو ٝاص دیٗ ٔٚزٞت خٛد  ٚتٕبٔیت اسضی ٔیٟٓٙ

ٔحبفظت ٕ٘بیٓ ٚ

ٕٛٞاس ٜآٔبد ٜخبٖ فـب٘ی دس سا ٜآٖ ثبؿٓ .
-

ٔٗ ث ٝػٛٙاٖ یه دا٘ؾ ا ٔٛص ٔؼّٕبٖ  ،ػٌٙٛذ یبد ٔیى ٓٙو ٝدس ص٘ذٌی ٕٞیـ ٝخذا سا ٘بظش

ثشاػٕبَ خٛد ثذا٘ٓ  ٚثشاػبع تؼبِیٓ آػٕب٘ی اػالْ  ،ص٘ذٌی ٕ٘بیٓ .
-

ٔٗ ث ٝػٛٙاٖ یه ایشا٘ی ػٌٙٛذ یبد ٔی و ٓٙو ٝآسٔبٖ ٞبی أبْ ساحُ

(س ٚ )ٜسٞجش فشصا٘ٝ

خٛد سا ػشِٛح ٝص٘ذٌی خٛد لشاس دٕٛٞ ٚ ٓٞاس ٜد٘جبِ ٝس ٚسا ٜایـبٖ ثبؿٓ .
-

ٔٗ ث ٝػٛٙاٖ یه دا٘ؾ أٛص ٔتؼٟذ ػٌٙٛذ یبد ٔی و ٓٙو ٝثٔ ٝؼّٕبٖ  ٚاِٚیبی ٔذسػ ٝاحتشاْ

ثٍزاسْ  ٚدس تٕبٔی ٔشاحُ ص٘ذٌی ػپبػٍضاس ایـبٖ ثبؿٓ
-

ٔٗ ث ٝػٛٙاٖ یه دا٘ؾ آٔٛص ػٌٙٛذ یبد ٔی و ٓٙوٞ ٝذف اكّی خٛد یؼٙی دسع خٛا٘ذٖ سا

ٕٞیـٔ ٝذ ٘ظش داؿت ٝثبؿٓ  ٚدس ایٗ سا ٕٝٞ ٜی تالؽ ٚوٛؿؾ خٛد سا ث ٝوبس ثٙذْ
-

ٔٗ ث ٝػٛٙاٖ یه دا٘ؾ آٔٛص اخالق ٔذاس ػٌٙٛذ یبد ٔی و ٓٙو ٝتؼبِیٓ فشا ٌشفت ٝؿذٜ

حیغ ٝی ٔذسػ ٝسا دس ص٘ذٌی فشدی  ٚاختٕبػی خٛد ث ٝوبس ثٙذْ .
-

ٔٗ ث ٝػٛٙاٖ یه دا ٘ؾ أٛص اختٕبػی ػٌٙٛذ یبد ٔی و ٓٙو ٝتٕبٔی ؿئ٘ٛبت اختٕبػی سا

سػبیت وٕٛٞ ٚ ٓٙاس ٜثٚ ٓٞ ٝعٙبٖ خٛد ثب احتشاْ سفتبس ٕ٘بیٓ .
-

ٔٗ ث ٝػٛٙاٖ یه دا٘ؾ أٛص ٔٙضجظ ػٌٙٛذ یبد ٔی و ٓٙؤ ٝذسػ ٚ ٝؿٟش  ٚدیبس خٛد سا

ٔب٘ٙذ خب٘ ٝخٛد ثذا٘ٓ  ٚدس حفظ ٍٟ٘ ٚذاسی  ٚپبویضيی آٖ ٞب  ،وٛؿب ثبؿٓ .

دس

اص آٖ خب وٞ ٝش ٟ٘بد یب ػبصٔب٘ی ثشای سؿذ  ٚثٟجٛد ٔؼتٕش  ،ث ٝیه اٍِ٘ ٛیبصٔٙذ اػت  ،آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ٘یض ث ٝػٛٙاٖ یه
ٟ٘بد ػظیٓ  ٚاثش ٌزاس دس خبٔؼ ٝاص ایٗ ٔٔ ٟٓؼتثٙی ٘یؼت  ٚضشٚست اخشای ثش٘بٔ ٝای و ٝثتٛا٘ذ ٔؼیش تؼبِی ٔذیشیت سا
تؼشیف  ،تؼٟیُ  ،تؼشیغ  ٚدػت یبفتٙی وٗد چٙذ ثشاثش ٔی ؿٛد  .ثذیٗ ٔٙظٛس ثش٘بٔ ٝی ((تؼبِی ٔذیشیت ٔذسػ )) ٝثب اِٟبْ
اص اٍِٛی تؼبِی ػبصٔب٘ی ثٙٔ ٝظٛس اخشا دس ػشاػش وـٛس عشاحی  ٚتِٛیذ ٌشدیذ

.

ٔذَ تؼبِی ٛ٘ ،ػی ػبختبس ٔذیشیتی اػت و ٝثب تىی ٝثش اكٔ ٚ َٛفبٞیٓ اػبػی  ٚتٛخ ٝثٔ ٝؼیبس ٞبی اكّی ٔذیشیت ویفیت
خبٔغ  ٚػیؼتٓ

خٛد اسصیبثی

ٔٛخجبت پیـشفت  ٚثٟؼبصی ٔذسػ ٝسا فشأ ٓٞی ػبصد

.

ثش٘بٔ ٝتؼبِی ٔذیشیت ٔذسػ ٝآٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ سا ث ٝػٕت یه ػیؼتٓ آٔٛصؿی ٔجتٙی ثش ثش٘بٔ ٚ ٝػُٕ  ،پبػخ ٌٛیی ثیـتش
 ٚتٛخ ٝث٘ ٝیبص ٞبی خبٔؼ ٝػٛق خٛاٞذ داد

 .اخشای دلیك خٛد اسصیبثی  ٚاسصیبثی ثیس٘ٚی ثش اػبع تؼبسیف  ٚؿبخق ٞبی

تؼییٗ ؿذ ، ٜثٔ ٝذیشیت ٔذسػ ٝفشكت ٔی دٞذ ثب ثٟشٌ ٜیشی اص یه ػیؼتٓ ٛٞؿٕٙذ  ٚوبس آٔذ ؿٙبػبیی  ٚث ٝوبسٌیشی
ٔغّٛة ٔٙبثغ  ٚظشفیت ٞبی ٔٛخٛد  ،ثٟجٛد ٔؼتٕش  ٚتؼبِی فشآیٙذ آٔٛصؿی تشثیتی ٔذسػ ٝسا ٕٔىٗ ػبصد

 .ثذیٗ تشتیت

تٕبٔی فشآیٙذٞبی ٔذ یشیت دس ٔؼیش تح َٛلشاس ٌشفت ٚ ٝتفىش ثٟجٛد ٔؼتٕش ث ٝػٛٙاٖ یه اكُ  ٚاسصؽ دس ٔذاسع ٟ٘بدیٝٙ
ٔی ؿٛد.

تؼشیف ثش٘بٔٝ
ثش٘بٔ ٝتؼبِی ٔذیشیت ٔذسػ ٝػؼی داسد ثب تىی ٝثش ػٙذ تح َٛثٙیبدیٗ ٍ٘ ٚبٞی تؼبِی ثخؾ ٔ ،ذسػٔ ٝحٛس ٔ ،ـبسوت خٚ ٛ
ویفیت ٔذاس ضٕٗ تٕشوض ثش فشآیٙذٞبی ٔذیشیتی ؿشایغی سا فشآ ٓٞآٚسد تب وّی ٝی ػٛأُ ٔٛثش دس ٔذیشیت ٔذسػ ٝضٕٗ
ؿٙبػبیی ظشفیت ٞب  ٚتٛا٘بیی ٞبی داخّی  ٚپیشاْ٘ٚی خٛد  ،ثب اتخبر سٚیىشد ثش٘بٔٔ ٝحٛسی ٘ؼجت ث ٝتؼییٗ اٞذاف  ٚعشاحی

ثش٘بٔ ٝی ػّٕیبتی ٔذسػ ٝالذاْ وٙذ  ٚثب ٍ٘بٞی تیضثیٗ ٘ ٚمبد ث ٝكٛست ٔؼتٕش ػّٕىشد ٔذسػ ٝخٛد سا ٘ؼجت ث٘ ٝمـ ٝی ساٜ
یب ثش٘بٔ ٝی ػّٕیبتی ٞ ٚذف ٞبی للذ ؿذ ٜثؼٙدذ .
 ٝ٘ٚاتالف فشكت  ،ثب تـخیق خغبٞب  ٚؿىبف ٞبی ػّٕىشدی  ،ساٞ ٜبی ثٟجٛد سا
 ٓٞچٙیٗ ثٙٔ ٝظٛس خٌّٛیشی اص ٞشي
ؿٙبػبیی وٙذ  ٚثب ثش٘بٔ ٝسیضی ٔٙبػت ث ٝاخشای ساٞىبس ٞبی ثٟجٛد الذاْ ٕ٘بیذ تب اص ایٗ عشیك ویفیت ٔذیشیت ٔذسػ ٝسا
استمب ثخـیذ ٚ ٜافضایؾ  ٚثٟشٚ ٜسی سا ٕٔىٗ ػبصد.

ضشٚست اخشای عشح دس ٔذاسع
ػیٕبی ٔذسػ ٝدس افك چـٓ ا٘ذاص  1404دس ػٙذ تح َٛثٙیبدیٗ آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ثب ٚیظٌی ٞبی ٔتشلی آٖ  ،ػیبػت ٞب ٚ
اِٛٚیت ٞبی اثالغی ٚصیش ٔحتشْ آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ خٙبة آلبی دوتش فب٘ی ٔجٙی ثش استمبی ویفیت آٔٛصؿی  ٚپشٚسؿی ٔذاسع
 ٚثٟجٛد ٔذیشیت آٔٛصؿٍبٞی  ٓٞچٙیٗ استمبی ػغح آٌب ٞی ػٕٔٛی خبٔؼ ٚ ٝؿىُ ٌیشی ا٘تظبسات خذیذ ٚاِذیٗ ٘ؼجت ثٝ
ٔبٞیت  ٚوبسوشدٞبی ٔذسػٔ ، ٝب سا اص ثش٘بٔ ٝسیضی ثشای اػتمشاس ٔذیشیت ثش٘بٔٔ ٝحٛس  ،ویفیت ٔذاس  ٚتؼبِی ثخؾ و ٝدس
ؿىُ ٌیشی ٛٞ ٚیت ثخـی ثٔ ٝذاسع ٘مؾ اػبػی ایفب ٔی وٙذ ٘ ،بٌضیش ٔی ػبصد  .ثش٘بٔ ٝتؼبِی ٔذیشیت ٔذسػ ٝدس ساػتبی
پبػخ ٌٛیی ث ٝایٗ ٘یبص  ٚضشٚست عشاحی ؿذ ٜاػت .
اٞذاف
–  1صٔی ٝٙػبصی ثشای دػت یبثی ث ٝاػتب٘ذاسد ٞبی آٔٛصؿی ٔ ٚذیشیتی دس ٔذاسع
–  2صٔی ٝٙػبصی ثٙٔ ٝظٛس استمبی ویفیت آٔٛصؿی  ٚپشٚسؿی ٔذاسع
– 3حشوت ث ٝػٛی ٟ٘بدی ٝٙػبصی ٍ٘ب ٜتؼبِی ثخؾ دس فشآیٙذٞبی ٔذیشیتی
–  4ایدبد ٚفبق ػبصٔب٘ی اص عشیك تٛػؼ ٝی فش ًٙٞوبسٌشٞٚی دس ٔذسػٝ
  5تشٚیح  ٚتمٛیت ػیؼتٓ خٛد اسصیبثی دس ساػتبی ثٟجٛد  ٚتؼبِی ػّٕىشد ٔذیشیت دس ٔذسػٝ–  6افضایؾ اٍ٘یض ٜی ٔذیشاٖ  ٚدیٍش وبسوٙبٖ ثشای ثٟجٛد ػّٕىشد
7 -تٛػؼ ٚ ٝتمٛیت ٔـبسوت وبسوٙبٖ  ،دا٘ؾ آٔٛصاٖ  ٚاِٚیب دس أش ساٞجشی ٔ ٚذیشت ٔذسػٝ

ٔحٛس ٞب ٔ ٚالن ٞب  ٚؿبخق ٞبی ثش٘بٔ ٝتؼبِی ٔذیشیت ٔذسػٝ
دس تؼییٗ ٔدٕٛػ ٝی ٔالن ٞب  ٚؿبخق ٞب ثش٘بٔ ٝتؼبِی ٔذیشیت ٔذسػ ٚ ٝاٞذاف آٖ دس ٔذاسع ٔدشی ثش٘بٔ ، ٝػؼی ؿذٜ
اػت ضٕٗ تٛخ ٝث ٝوبسوشد ٞب ٔ ٚأٔٛسیت ٞبی ٔذسػٔ 10 ، ٝحٚس وّیذی ؿبُٔ :
 1تذٚیٗ ثش٘بٔ ٝػُٕ 2تٛػؼ ٝی تٛإ٘ٙذی ٞب ٔ ٚـبسوت دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس اداس ٜی ٔذسػٝ– 3تٛػؼ ٝی ٔـبسوت اِٚیب ٟ٘ ٚبد ٞبی اختٕبػی دس أٛس ٔذسػٝ
 4اػتمشاس ٘ظبْ یبد دٞی  ٚیبدٌیشی– 5تٛػؼٔ ٝـبسوت دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس اداس ٜی ٔذسػٝ
 6ػالٔت – تشثیت ثذ٘ی – پیـٍیشی  ٚایٕٙی– 7فؼبِیت ٞبی ٔىُٕ – فٛق ثش٘بٔ ٚ ٝپشٚسؿی
  8ثشلشاسی ٘ظبْ سؿذ آفشیٗ اٍ٘یضؿی– ٔ9ذیشیت أٛس اخشایی  ٚاداسی
10 -خاللیت  ٛ٘ ٚآٚسی

ٔٛسد تأویذ  ٚتٛخ ٝلشاس ٌیشد  .وٞ ٝش وذاْ اص ایٗ اٞذاف  ،دس ثش٘بٔ ٝتؼبِی ٔذیشیت ٔذسػ ٝخٛد ث ٝساٞجشد ٞبی ٔختّفی
تمؼیٓ ٔی ٌشدد ِ ،زا ٔذیشیت دس ٔذاسع تؼبِی ٔی ثبیؼت ایٗ اٞذاف سا ٔذ ٘ظش داؿت ٝثبؿذ ٘ ٚیض اسصیبثی ٞب چ ٝدس ا َٚوبس
 ٚچ ٝثؼذ اص ا٘دبْ وبس ث ٝكٛست خٛد اسصیبثی دس اثتذا  ٚثب ؿبخق ٞبی اسصیبثی دس پبیبٖ وبس اص س٘ٚذ اخشای عشح تؼبِی ٔذیشیت
ٔذسػ ٝثٟش ٜثٍیشد .
1تجییٗ چـٓ ا٘ذاص ،سػبِت  ٚتذٚیٗ ثش٘بٔ ٝػُٕ :ٔذیشاٖ ٔذاسع ٔتؼبِی (سٞجشاٖ آٔٛصؿی ) ٔأٔٛسیت  ٚدٚس ٕ٘بی ٔذسػ ٝخٛد سا ثب ٔـبسوت ٔؤثش ٕٞ ٚفىشی دیٍش وبسوٙب ٖ اص
عشیك اػتشاتظی ٔتٕشوض ثشاٞذاف ػٙذ تح َٛثٙیبدیٗ ٙٔ ٚبفغ ریٙفؼبٖ (وبسوٙبٖ ،دا٘ؾ آٔٛصاٖ ،اِٚیبء) ٔحمك ٔی ػبص٘ذ .ایٗ
ٔذاسع دس تذٚیٗ اػتشاتظی اص اعالػبت  ٚؿٛاٞذ ٔٛخٛد دس خلٛف ؿشایظ فشٍٙٞی ،اختٕبػی ،التلبدی  .... ٚدا٘ؾ آٔٛصاٖ
 ٓٞ ٚچٙیٗ ٌضاسؿبت پیـشفت تحلیّی  -تشثیتی آ٘بٖ ث ٝػٛٙاٖ دس٘ٚذادٞب ث ٝعٛس ٌؼتشدٙٔ ٚ ٜبػت اػتفبدٔ ٜی ٕ٘بیٙذ ٚ
ریٙفؼبٖ سا اص اسصؽ ٞب ،سػبِت ٞب  ٚاٞذاف ٔذسػ ٝآٌبٔ ٜی ػبص٘ذ .ایٗ سٞجشاٖ آٔٛصؿی دػتیبثی ث ٝاٞذاف سا تؼٟیُ ٔی
وٙٙذ  ٚدسٔمبكذ خٛد ثجبت داس٘ذ ٕٛٞ ٚاس ٜلبدس خٛاٙٞذ ثٛد ثب تشغیت  ٚتـٛیك وب

سوٙبٖ خٛد دس ٔحیظ ٔذسػٚ ٝفبق

ػبصٔب٘ی ایدبد ٕ٘بیٙذ.
2تٛػؼ ٝی تٛإ٘ٙذی ٞب ٔ ٚـبسوت ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی :ٔذیشاٖ ٔذاسع ٔتؼبِی تٛاٖ وبسوٙبٖ خٛد سا دس ػغٛح فشدی ،تیٕی  ٚػبصٔب٘ی ٔذیشیت وشد ٚ ٜاستمب ٔی ثخـٙذ

 .آٖ ٞب

ػذاِت  ٚثشاثشی سا تشٚیح وشد ٚ ٜوبسوٙبٖ خٛد سا دس ا ٔٛس ػبصٔبٖ ٔـبسوت داد ٚ ٜاص ایٗ عشیك آٖ ٞب سا تٛإ٘ٙذ ٔی ػبص٘ذ .
دس ایٗ ٌٔ ٝ٘ٛذاسع ،ثب تؼبُٔ ٔؤثش ٔیبٖ ٔذیش ٚوبسوٙبٖ اٍ٘یض ٚ ٜتؼٟذ ػبصٔب٘ی تمٛیت ؿذ ٚ ٜوبسوٙبٖ فؼبِیت ٞبی ٔذسػ ٝسا
دس ٔؼیش ثٟجٛد ٔؼتٕش  ٚتؼبِی لشاس ٔی دٙٞذ .
3اػتمشاس ٘ظبْ یبددٞی  -یبدٌیشی :دس ٔذاسع ٔتؼبِی تالؽ ٔی ٌشدد ثب ٔـبسوت فؼبَ دا٘ؾ آٔٛصاٖ  ٚثىبسٌیشی سٚؽ ٞبی تذسیغ ٔؤثش ٙٔ ٚؼغف  ،ثٟشٌ ٜیشی
اص فٙبٚسی ٞبی ٘ٛیٗ آٔٛصؿی  ٚساٞجشدٞبی خاللب٘ ، ٝآ٘بٖ سا دس فشاٌیشی سٚؽ ٞبی ٔؼئّ ٝیبثی  ٚحُ ٔؼئّ ، ٝدسن  ٚفٟٓ
ٔفبٞیٓ دسػی  ٚؿٙبػبیی استجبط ٔؼٙبیی آٖ ٔفبٞیٓ ثب ص٘ذٌی  ٓٞ ٚچٙیٗ وبسثشد آٔٛختٞ ٝب دس ص٘ذٌی یبسی ٕ٘بیٙذ .
 4تٛػؼٔ ٝـبسوت دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس اداس ٜی ٔذسػ: ٝٔذاسع ٔتؼبِی ثبخّك ظشفیت ٞبی خذیذ اص عشیك ٔـبسوت دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس تذٚیٗ  ٚاخشای ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی  ٚپشٚسؿی،
ضٕٗ ٚػؼت ثخـی ث ٝا٘ذیـ ٝدا٘ؾ آْ ٚصاٖ ،ثؼتش ٞبی ٔٙبػت سا ثشای ثشٚص اػتؼذاد ٞب ،تمٛیت حغ ٔؼئِٛیت پزیشی ٚ
اػتٕبد ث٘ ٝفغ  ،تّفیك ا٘ذیـ ٚ ٝػُٕ ٘ ٚیض صٔیٞ ٝٙبی اختٕبػی ؿذٖ  ٚخبٔؼ ٝپزیشی آ٘بٖ سا فشأ ٓٞی ٕ٘بیٙذ .
ٔ5حٛس تٛػؼ ٝی ٔـبسوت اِٚیبء ٟ٘ ٚبدٞبی اختٕبػی دس أٛس ٔذسػ: ٝٔذیشاٖ ٔذاسع ٔتػبِی ثٙٔ ٝظٛس ایدبد صٔیٞ ٝٙبی الصْ  ٚظشفیت ػبصی ٔغّٛة تالؽ ٔی ٕ٘بیٙذ ثب ٔـبسوتٕٞ ،بٍٙٞی ٓٞ ٚ
فىشی ٔیبٖ ٔشثیبٖ  ،اِٚیب ٟ٘ ٚبدٞبی اختٕبػی صٔیٞ ٝٙبی تشثیت  ٚسؿذ فىشی  ٚاخاللی دا٘ؾ آٔٛصاٖ سا فشإ٘ ٓٞبیٙذ .
ٔ6-حٛس ٔذیشیت أٛس اخشایی  ٚاداسی :

ؿٙبػبیی  ،ثىبسٌیشی ثٟی ٚ ٝٙاػتفبد ٜی حذاوثشی اص ظشفیت ٞبی ثبِم ٚ ٜٛثبِفؼُ ٔذسػ ،ٝثشلشاسی ٘ظٓ  ٚایدبد ٔحیغی آساْ
 ٚپٛیب  ٚا٘دبْ أٛس ث ٝكٛست وبسآ  ٚاثشثخؾ .
ٔ7حٛس فؼبِیت ٞبی ٔىُٕ  ٚفٛق ثش٘بٔ: ٝٔذاسع ٔتؼبِی ثٙٔ ٝظٛس غٙی ػبصی ثش٘بٔٞ ٝب  ٚتؼٕیك یبدٌیشی دس دا٘ؾ آٔٛصاٖ

 ،فؼبِیت ٞبی ٔىُٕ  ٚفٛق ثش٘بٔ ٝسا ثب

تٛخ ٝث٘ ٝیبصٞب  ،اػتؼذادٞب  ٚػالئك دا٘ؾ آٔٛصاٖ پیؾ ثیٙی  ٚاخشا ٕ٘ٛد ٜتب ضٕٗ ایدبد فشكت ٞبیی ثشای وؼت تدشثٝ
دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس دس ٚ ٖٚثیشٔ ٖٚذسػٔ ، ٝحیظ آٔٛصؿی سا ثٔ ٝحیغی پش٘ـبط  ٚپٛیب تجذیُ ٕ٘بیٙذ .
ٔ8حٛسثشلشاسی ٘ظبْ سؿذ آفشیٗ اٍ٘یضؿی :ٔذاسع ٔتؼبِی دس عشاحی ٘ظبْ یبدٌیشی خٛیؾ ،چٟبسچٛة ٞذفٕٙذ  ٚثشاٍ٘یضا٘ٙذ ٜی دس٘ٚی  ٚثیش٘ٚی ٔٙبػجی سا پیؾ ثیٙی
ٔ ٚؼتمش ٔی وٙٙذ  .دس ایٗ ساػتب اخضاء  ٚػٙبكش ا٘ؼب٘ی ری ٘فغ اػٓ اص دا٘ؾ آٔٛصاٖ  ،وبسوٙبٖ  ٚاِٚیبء ضٕٗ ؿٙبػبیی ٛٞیت
ػبصٔب٘ی  ،ث ٝاستمبء ػغح فىشی ،ػّٕی  ٚػّٕی خٛد ٔی ا٘ذیـٙذ  ٚدس خٟت ؿىٛفبیی افض ٖٚتش  ٚسلبثت ٕٞشا ٜثب سفبلتٌ ،بْ
ٞبی ػّٕی اسص٘ذ ٜای سا ثش ٔی داس٘ذ  .دس ایٗ ٘ظبْٔ ،ذسػ ٝثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ٔىب٘یضْ ٞبی تـٛیك  ٚتشغیت دس٘ٚی  ٚثیش٘ٚی
سؿذ اٍ٘یضؿی ری ٘فؼبٖ سا ػبِٕب٘ٛٔ ٝسد ٞذف لشاس ٔی دٞذ .
فشایٙذ اسصیبثی ثش اػبع چٟبسچٛة ٔؼشفی ؿذ: ٜ
چٟبسچٛة اكّی ٔدٕٛػ ٝی حبضش ؿبُٔ ٔ 8حٛس ٔٚالن ٞبی ٔٛسد اسصیبثی اص فشایٙذ فؼبِیت ٞبی ویفی ا٘دبْ ؿذ ٜدس
ٔذسػٔ ٝی ثبؿذ  .ثب تٛخ ٝث ٝضشیت إٞیت ٞشیه اص ٔالوٟب أتیبص آٖ تؼییٗ  ٚثشاػبع تؼذاد ثٙذٞبی ٔالن ٞب أتیبص ٟ٘بیی
ٞش ٔحٛس تؼییٗ ؿذ ٜاػت  ( .ث ٝعٛس ٔثبَ دس ٔحٛس ٕ٘ ٖٛثشي ؿٕبسٔ1 ٜالن ٞب دس  7ثٙذ تجییٗ ؿذ ٜا٘ذ  ٚأتیبص ٟ٘بیی ایٗ
ٔحٛس ٔ 70ی ثبؿذ دس كٛستی ؤ ٝحٛس ؿٕبس 3 ٜثب داؿتٗ تؼذاد  10ثٙذ اسصیبثی داسای  100أتیبصٔی ثبؿذ) .داسای  .الصْ ثٝ
روش اػت ػمف أتیبص دس ٞش ثٙذ  10أتیبص دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت و ٝپغ اص ٔحبػج ٝأتیبص دسیبفتی دس ٞش ثٙذ  ،دسخٝ
اسصؿیبثی ٔذسػ ٝدس آٖ ٔالن تؼیٗ ٚدس پبیبٖ ٞش ٔحٛس ٘یض دسخٟبسصؿیبثی ٔذسػ ٝدس آٖ ٔحٛس تؼییٗ ٔی ٌشدد  ٚپغ اص
اتٕبْ  ٚاسصیبثی تٕبٔی ٔحٛسٞب ٔ ٚحبػجٟی ٔیبٍ٘یٗ أتیبصات دسیبفتی اص ػٛی داٚساٖ ٔیضاٖ ٔٛفمیت  ٚػٛٙاٖ وؼت ؿذ ٜاص
ػٛی ٔذسػ ٝاػالْ ٔی ٌشدد .

