بسوه تعالی

برًاهه راهبردی
داًطکذه علوم زهیي
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پیطگفتار :

ثزًبهِ ریشی راّجزدی ،راّی هٌبست ثزای ضٌبسبیی ضفبف رسبلتْب ،اّذاف ٍ اٍلَیتْب است ٍ هیتَاًذ سهیٌِ تزسین ّوشهبى
چطن اًذاس آتی را ثب تَجِ ثِ ًمبط لَت ٍ ضؼف ٍ ّوچٌیي تْذیذّب ٍ فزغتْب فزاّن آٍرد .داًطىذُ ػلَم سهیي ثز اسبط
ثیبًیِ رسبلت خَد هَظف ضذُ است تب در هحذٍدُ ٍظبیف داًطگبُ خَارسهی ،در جْت حفظ ٍ ارتمبء سغح داًص جبهؼِ،
در راستبی تزثیت ٍ تأهیي ًیزٍی اًسبًی هتخػع ٍ هبّز ٍ پبیجٌذ ثِ لَاًیي ٍ همزرات هزثـَط ٍ در جْت تبهیي ًیبسهٌذی
جبهؼِ ٍ غٌؼت در حَسُ تخػػی ػلَم سهیي ،الـذام ًوبیـذ .ایـي داًطـىذُ در حـبل حبضـز دارای  3گزٍُ آهَسضی
سهیي ضٌبسی ،سهیي ضٌبسی وبرثزدی ٍ صئَضیوی است ٍ ً 91فز ّیبت ػلوی ( یه ًفز استبدً 1 ،فز داًطیبر ٍ ً 1فز
استبدیبر) در ایي داًطىذُ هطغَل ثِ وبر ّستٌذ .داًطىذُ ػلَم سهیي در ًظز دارد وِ ثب تَجِ ثِ حزوت ػظیوی وِ در
وطَر در راستبی تذٍیي سٌذّبی راّجزدی تَسؼِ ػلوی وطَر ایجـبد ضذُ ،در چْبرچَة ثزًبهِ راّجزدی ٍ سیبست ّبی
اثالغی داًطگبُ خَارسهی ثتَاًذ سْن خَد را ادا ًوبیذ.

رسالت(:)Mission

داًطىذُ ػلَم سهیي در ًظز دارد ثِ تأهیي ،حفظ ٍ ارتمبی سغح ووی ٍ ویفی داًص ػلَم سهیي در جبهؼِ اس عزیك
گستزش خذهبت پضٍّطی ٍ تَاًوٌذسبسی ًیزٍی اًسبًی ٍ تَلیذ ٍ ًطز ػلن ثب تأویذ ثز داًص ،هٌبثغ ٍ فٌبٍریْبی ًَیي ٍ
ارسضْبی اسالهی ثپزداسد.

چطن اًذاز(:)Vision

داًطىذُ ػلَم سهیي هػون است تب ضوي ثستزسبسی ٍ ایجبد فضبی ػلوی هٌبست ،ثب ثْزُ گیزی اس وبدر ّیبت ػلوی
هتؼْذ ٍ هجزة ،گبم هَثزی در جْت تزثیت ًیزٍی اًسبًی هتخػع در حَسُ ػلَم سهیي در وطَر ثزدارد .در ایي راستب ثب
استؼبًت اس خذاًٍذ سجحبى ٍ تَاًب ٍ ثب ثْزُ گیزی اس اػضبی ّیبت ػلوی ،وبروٌبى ،داًطجَیبى ٍ فٌبٍری ّبی پیطزفتِ ٍ
ًَیي ٍ ثَهی ،اهیذ است تب ایي داًطىذُ ثتَاًذ ثِ ػٌَاى یىی اس ًوًَِ ّبی هَفك در ثیي هجوَػِ ّبی ػلَم سهیي وطَر
هغزح ضَد .لذا ثب تَجِ ثِ هغبلت هذوَر ٍ ارتمبی ویفیت خذهبت در توبم حَسُ ّب ،اًتظبر هی رٍد ظزف  5سبل آیٌذُ ایي
داًطىذُ در جبیگبُ یىی اس دٍ هجوَػِ ثزتز ػلَم سهیي وطَر ،ثِ ػٌَاى تَاًوٌذتزیي هزوشآهَسضی-پضٍّطی ثزای رفغ
ًیبسهٌذیْبی ػلوی -فٌی در حَسُ اوتطبف ًفت ،هغبلؼبت هٌبثغ آة سیزسهیٌی ٍ هحیظ سیست ٍ هغبلؼبت ثٌیبدیي
سهیي ضٌبسی ضٌبختِ ضَد.
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ارزش ها(:)Values

ارسش ّبً ،گزش ٍ اغَلی را وِ داًطىذُ ًسجت ثِ افزاد ،فزآیٌذ وبر ٍ ػولىزد خَد داردً ،طبى هی دّذ ٍ ػَاهلی ّستٌذ
وِ داًطىذُ را در اًجبم فؼبلیت ّبیص ٍ جْت گیزی ّبی هَجَد در سیبست ّب ٍ رٍیِ ّبیص ووه هی وٌذ .داًطىذُ
ػلَم سهیي داًطگبُ خَارسهی ثز آى است تب ثب تؼبهل هٌبست درٍى ثخطی ٍ فزاثخطی ضوي حفظ ارسضْبی حبون ثز ایي
داًطىذُ در حَسُّبی هختلف ثِ ارسشّبی سیز پبیجٌذ ثبضذ:
-

تىیِ ثز ارسش ّب ٍ اغَل دیٌی ٍ فزٌّگی

-

هسئَلیت پذیزی

-

رػبیت ًظن ٍ اًضجبط وبری

-

اػتمبد ثِ اغل ثْزُ ٍری ٍ دٍری اس اسزاف ٍ تجذیز

-

حفظ وزاهت اًسبًی ٍ رػبیت وبهل حمَق اخاللی ٍ اًسبًی

-

ٍالغ گزایی ٍ الذام هجتٌی ثز ضَاّذ ٍ هذارن

-

حفبظت اس اسزار

-

ارتمبی داًص سهیي ضٌبسی ثز اسبط هؼیبر ّبی جْبًی ٍ ثَهی

-

تزثیت داًص آهَختگبى هتؼْذ ،تَاًوٌذ ٍ ثب اًگیشُ

-

گستزش فزٌّگ اخالق حزفِ ای

-

ضبیستِ سبالری ٍ داًبئی هحَری

-

حفظ ضبى ٍ هٌشلت اػضبی ّیبت ػلوی ،داًطجَیبى ٍ وبروٌبى

-

ًْبدیٌِ وزدى رٍحیِ خاللیت ،پَیبیی ٍ ًَگزایی

-

پبیذاری در سهیٌِ ّبی آهَسضی ثب تَجِ ثِ ارتمبی ووی ٍ ویفی آهَسش

-

استفبدُ اس دیذگبُ اسبتیذ ٍ وبروٌبى در تػوین گیزی ّبی والى آهَسضی-پضٍّطی

-

تَسؼِ تفىز راّجزدی
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اهذاف کالى(:)Goals

 .G1تمَیت اًگیشُ ٍ افشایص سغح هطبروت اػضبی ّیبت ػلوی در سهیٌِ فؼبلیت ّبی آهَسضی:
-

افشایص هطبروت هستوز اػضبی ّیبت ػلوی در ولیِ فزایٌذّبی ثزًبهِ ریشی ،تػوین گیزیً ،ظبرت ٍ ارسضیبثی

در حَسُ آهَسش(ارتمبء فزآیٌذ تزفیغ پبیِ – ارتمبء رتجِ-هبساد هَظفی -جذة ّیبت ػلوی-فزآیٌذ پذیزش ٍ ثجت ًبم –
فزآیٌذ فبرؽ التحػیلی -فزآیٌذ ارسضیبثی)
-

فزاّن وزدى ثستز اًجبم فؼبلیت ّبی تَسؼِ ای در سهیٌِ آهَسش تَسظ اػضبی ّیبت ػلوی اس عزیك هطبٍرُ ٍ

ثزگشاری دٍرُ ّبی آهَسضی
-

تَسؼِ ٍ ثْجَد سیستن ارسیبثی ووی ٍ ویفی فؼبلیت ّب ٍ ػولىزد اػضبی ّیبت ػلوی

-

تطَیك ٍ تزغیت اػضبی ّیأت ػلوی ٍ گزٍُ ّبی آهَسضی ثزتز

-

افشایص تسْیالت رفبّی ٍ فَق ثزًبهِ اػضبء ّیأت ػلوی

-

اًتخبثبتی ضذى هذیزاى گزٍُ ّب ٍ رٍسبی داًطىذُ ّب

 .G2افشایص سغح ارتجبعبت در جْت جذة داًطجَیبى خبرجی:
-

گستزش ارتجبعبت ثیي داًطگبّی ٍ ثیي الوللی در سهیٌِ آهَسش سهیي ضٌبسی

-

راُ اًذاسی ٍ گستزش ثزًبهِ ّبی هطتزن ( )joint programثب داًطگبّْبی هؼتجز داخلی ٍ خبرجی

-

تالش در جْت هؼزفی ضبیستِ داًطىذُ ػلَم سهیي در سغَح هلی ٍ ثیي الوللی ثب اًجبم فؼبلیتْبیی هبًٌذ راُ

اًذاسی ٍ تىویل ٍة سبیت اًگلیسی داًطىذُ ٍ ثزگشاری ّوبیص ّب
 .G3تَسؼِ ٍ تمَیت اخالق حزفِ ای(اخالق پضٍّص ،اخالق استبدی):
-

ثزگشاری وبرگبُ ّبی تزٍیج اخالق حزفِ ای

-

هؼزفی ٍ تطَیك افزاد هزٍج اخالق

 G4تَسؼِ ثستز هٌبست جْت ثزٍس خاللیت ّب ٍ تزثیت داًطجَیبى ًوًَِ
-

اًجبم هستوز ثزًبهِ ّبی ضٌبسبیی استؼذادّب ثز هجٌبی سیبست ّبی ٍسارتی ٍ هزوش استؼذادّبی درخطبى
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-

فزاّن سبسی سهیٌِ هٌبست ثزای افشایص تؼذاد داًطجَیبى ًوًَِ

-

فزاّن سبسی سهیٌِ هٌبست ثزای داًطجَیبى ًوًَِ ٍ استؼذادّبی درخطبى جْت وست داًص ٍ هْبرت ّبی السم

در هذیزیت پزٍصُ ّبی تحمیمبتی
-

تالش ثزای حوبیت هبدی ٍ هؼٌَی اس داًطجَیبى ًوًَِ ٍ استؼذادّبی درخطبى

 .G5تَسؼِ ٍ گستزش رضتِ ّبی تحػیالت تىویلی (هیبى رضتِ ّب ):
-

جذة اػضبی ّیبت ػلوی تخػػی در رضتِ ّبی هَردًظز ثب تَجِ ثِ ثزًبهِ پیطٌْبدی داًطگبُ

-

تَسؼِ ارتجبعبت ػلوی ثب سبیز هَسسبت آهَسضی ػلَم سهیي داخل ٍ خبرج اس وطَر

-

ارتمبء ٍ سبسهبًذّی فضبی فیشیىی در سغح حذالل استبًذاردّبی آهَسضی ٍسارت هتجَع

-

تمَیت اهىبًبت هَرد ًیبس گزٍُ ّبی آهَسضی ٍ داًطىذُ

-

ًیبس سٌجی رضتِ ّبی جذیذ در همبعغ تحػیالت تىویلی ثز اسبط سیبست تَسؼِ هلی

 .G6ارتمبی ویفیت ثزًبهِ ّبی آهَسضی ثز اسبط استبًذاردّبی هلی ٍ ثیي الوللی:
-

تالش در جْت تغجیك ثزًبهِ ّبی آهَسضی هَجَد ثب استبًذاردّبی ثیي الوللی

-

گستزش ّوىبری ٍ هطبروت ّبی ػلوی ثب هزاوش هلی ٍ ثیي الوللی

-

تَسؼِ هطبروت اػضبی ّیبت ػلوی در تذٍیي استبًذاردّب ٍ سزفػل ّب

-

تَسؼِ رٍش ّبی ًَیي آهَسضی اس جولِ آهَسش هجبسی

-

پیگیزی هستوز ثزًبهِ ارسیبثی درًٍی گزٍُ ّب

 .G7ارتمبی سغح ارتجبط ثب غٌؼت در لبلت هلی ٍ ثیي الوللی:
-

تالش در جْت افشایص اًگیشُ اسبتیذ داًطىذُ جْت فؼبلیت ارتجبط ثب غٌؼت

-

گستزش ّوىبری ٍ هطبروت ّبی ػلوی ثب هزاوش غٌؼتی هلی ٍ ثیي الوللی

-

تَسؼِ هطبروت اػضبی ّیبت ػلوی در تطىیل ضزوت ّبی داًص ثٌیبى
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-

تَسؼِ ّوىبری در ثخص غٌؼت در پزٍصُ ّبی داًطجَئی

-

پیگیزی تجذیل داًطىذُ ثِ هطبٍر سهیي ضٌبسی ادارُ اوتطبف ًفت

-

تَسؼِ هیبى رضتِ ّبیی وِ در ایي جْت ووه هی وٌٌذ

-

اًؼمبد تفبّن ًبهِ ّبی تسْیل وٌٌذُ ثب حَسُ ّبی ًفت ،آة ،هحیظ سیست ،غٌبیغ ٍ هؼبدى ٍ سبسهبى سهیي

ضٌبسی
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تحلیل عواهل داخلیً -قاط قوت و ضعف(:)Strengths & Weakness

ّ .S1وسَئی اّذاف داًطىذُ ثب سیبست والى داًطگبُ جْت ارتمبء ثِ داًطگبُ ًسل سَم
 .S2حوبیت ٍ ػشم هذیزاى داًطىذُ ًسجت ثِ تَسؼِ آهَسش ٍ پضٍّص
 .S3ثْزُ هٌذی اس اػضبی ّیبت ػلوی هجزة ٍ وبرآهذ
ٍ .S4جَد هزوش پضٍّطی ًفت ٍ پضٍّطىذُ ػلَم وبرثزدی

نقاط قوت()Strengths

 .S5داضتي دٍ هجلِ ػلوی-پضٍّطی (یبفتِ ّبی ًَیي در ػلَم سهیي ٍ سهیي ضٌبسی هٌْذسی )
ٍ .S6جَد رٍحیِ هطبروت در اػضبی ّیبت ػلوی ٍ وبروٌبى در جْت ارتمبء فزایٌذّب
ٍ .S7جَد آهَسش ّبی هذاٍم ٍ فؼبل
 .S8ثزگشاری هٌظن ٍ هذاٍم ضَراّبی گزٍّْبی آهَسضی ٍ آهَسضی پضٍّطی داًطىذُ
 .S9تَجِ السم ثِ اخالق حزفِ ای در فؼبلیت ّبی آهَسضی ٍ پضٍّطی

 .S10پیگیزی هستوز در جْت دستیبثی ثِ استبًذاردّبی هلی ٍ ثیي الوللی آهَسضی
 .S11فؼبلیت در جْت اخذ هجَس رضتِ ّبی ػلوی در همبعغ وبرضٌبسی ارضذ ٍ دوتزی
 .S12اهىبى ثزگشاری دٍرُ ّبی آهَسضی وَتبُ هذت در سهیٌِ ّبی هختلف آهَسضی در تْزاى
 .S13تؼبهل ٍ ّوىبری ثب سبیز هجوَػِ ّبی سهیي ضٌبسی وطَر
 .S14حضَر فبرؽ التحػیالى هتؼذد در ثخص ّبی غٌؼتی ٍ آهَسش ػبلی وطَر
 .S15سبثمِ فؼبلیت ّبی ثیي الوللی هتؼذد
 .S16جذة داًطجَ در ّوِ گزایص ّبی تؼزیف ضذُ سهیي ضٌبسی در همغغ تحػیالت تىویلی
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 .W1ووجَد ًیزٍی اداری ٍ وبرضٌبسی هجزة در ثخص ّبی آهَسش ٍ پضٍّص
 .W2ووجَد فضبّبی فیشیىی ٍ تجْیشات اداری ،آهَسضی ٍ تحمیمبتی

نقاط ضعف()Weakness

 .W3ووجَد اًگیشُ اػضبی ّیبت ػلوی در جْت اجزای تَسؼِ ارتجبط ثب غٌؼت
 .W4ػذم تخػیع اػتجبرات هٌبست ثزای اًجبم فزایٌذّبی جبری ٍ جذیذ
ً .W5ذاضتي هىبًیسن هطخع ثزای تطَیك اسبتیذ
 .W6ضؼف در اختػبظ سزاًِ هٌبست داًطجَیبى در اهَر آهَسضی ٍ پضٍّطی
 .W7ووجَد تؼذاد اػضب ّیئت ػلوی توبم ٍلت ثزای تَسؼِ هیبى رضتِ ّب
 .W8توبیل ون اػضبی ّیبت ػلوی ثزای حضَر توبم ٍلت در حػبرن
 .W9رٍسهزگی حبون ثز سیستن
ًْ .W10بدیٌِ ًطذى تفىز ثزًبهِ ریشی دراسهذت
 .W11ضؼف سیزسبخت ّبی السم جْت تَسؼِ ارتجبعبت هلی ٍ ثیي الوللی

فرصت ها()Opportunities

تحلیل عواهل خارجی -فرصت ها و تهذیذها(:)Opportunities & Threats

 .O1حوبیت ریبست داًطگبُ ٍ ّیبت اهٌبء اس تػویوبت داًطىذُ
 .O2حضَر فؼبل داًطىذُ در ضَرای داًطگبُ
 .O3ارتجبعبت پَیب ٍ فؼبل ثب اوتطبف ٍسارت ًفت ،سبسهبى سهیي ضٌبسی ٍ هذیزیت هٌبثغ آة
ّ .O4وىبری هٌبست هؼبًٍت آهَسضی ٍ پضٍّطی ثب داًطىذُ
 .O5وست ضْزت ٍ جبیگبُ هغلَة در ثیي داًطىذُ ّب ٍ گزٍّْبی سهیي ضٌبسی وطَر
 .O6اػغبی هجَس استخذام ّیئت ػلوی هَرد ًیبس اس عزف ٍسارتخبًِ
 .O7تسْیل در اػغبی هجَس پذیزش داًطجَیبى تحػیالت تىویلی اس عزف ٍسارتخبًِ
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 .T1ووجَد ثَدجِ ٍ اػتجبرات تخػیع دادُ ضذُ اس داًطگبُ ٍ ػذم تخػیع ثِ هَلغ اػتجبرات

تهدیدها()Threats

 .T2ػذم تَجِ هٌبست ثِ اٍلَیت آهَسضی داًطىذُ در سیبست گذاری ّبی والى داًطگبُ
 .T3افشایص در سغح پذیزش داًطجَ ثذٍى تبهیي سیزسبخت ٍ اهىبًبت السم
 .T4وبّص جوؼیت داًص آهَسی ٍ هتمبضیبى تحػیل در دٍرُ وبرضٌبسی سهیي ضٌبسی
 .T6وبّص ویفیت ٍ رتجِ ٍرٍدی داًطجَیبى
 .T7رًٍذ ًشٍلی اضتغبل هٌبست ثزای فبرؽ التحػیالى در جبهؼِ
 .T8سیز ًشٍلی تبهیي خَاثگبُ ٍ تسْیالت رفبّی داًطجَئی در همبیسِ ثب داًطگبّْبی ّن تزاس
ٍ .T9جَد هحذٍدیت در تَسؼِ فؼبلیت ّبی داًطىذُ در تْزاى اس جولِ هحذٍدیت ضذیذ فضبی فیشیىی

فرم  -1تذویي ضاخص های عولکردی کلیذی

هحَر

فٌاٍری

 -1پضٍّؼ ٍ

ؽوارُ

ؽاخـ

1-1
2-1
3-1
4-1
5-1

عزاًِ طزح ّای تزٍى داًؾگاّی
عزاًِ طزح ّای درٍى داًؾگاّی
عزاًِ هقاالت  ٍ ISIهقاالت ISC
هجالت تخققی
تزگشاری کارگاّْای آهَسؽی
9

 -2آهَسؽی ٍ تحقیالت تکویلی
 -3اػتثارات ٍ اهکاًات

6-1
7-1
8-1
9-1
10-1

ؽزکت در کارگاّْای آهَسؽی
تزگشاری کٌفزاًظ ّا ٍ عویٌارّا
پضٍّؾکذُ ّای تخققی
فزفت ّای هطالؼاتی
درآهذ اختقافی

1-2
2-2
3-2
4-2
5-2
6-2
7-2
8-2
9-2
10-2

تؼذاد اػضای ّیات ػلوی
تؼذاد داًؾجَیاى کارؽٌاعی
تؼذاد داًؾجَیاى کارؽٌاعی ارؽذ
تؼذاد داًؾجَیاى دکتزی
ًغثت اعتاد تِ داًؾجَ
ًغثت هزتثِ اعتاد تِ داًؾیار
ًغثت داًؾیار تِ اعتادیار
درفذ قثَلی در دٍرُ تاالتز
تؼذاد رؽتِ ّای دایز
تؼذاد هیاى رؽتِ ّای دایز

1-3
2-3
3-3
4-3
5-3
6-3
7-3
8-3
9-3
10-3

هتزاص کل فضای فیشیکی
فضای فیشیکی آهَسؽی
فضای فیشیکی اداری
فضای فیشیکی آسهایؾگاّی
عزاًِ فضای فیشیکی آهَسؽی
عزاًِ فضای فیشیکی آسهایؾگاّی
تؼذاد کادر اداری
تؼذاد کارؽٌاعاى آسهایؾگاُ
تجْیشات آسهایؾگاّی ٍ کارگاّی
اػتثار تَدجِ اتالغی ٍ تحقق تَدجِ

بخص پژوهص
ؽاخـ ػولکزد

عزاًِ طزح ّای تزٍى داًؾگاّی ()1-1

کًٌَی
هقیاط
کلیذی

هتَعط  410هیلیَى تَهاى در عال طی عِ عال اخیز (عزاًِ  21هیلیَى تَهاى)

ّذف  5عالِ

هتَعط قزارداد  3هیلیارد تَهاى در عال
11

ّذف  3عالِ

ػقذ حذاقل دٍ ػٌَاى قزارداد تا رقن تاالی یک هیلیارد تَهاى

ّذف  1عالِ

تذٍیي ٍ ارعال پیؾٌْاد  3ػٌَاى طزح تزٍى داًؾگاّی هلی

راّثزد اٍل

تذٍیي تفاّن ًاهِ تا ٍسارت خاًِ ،عاسهاى ّا ٍ ؽزکت ّای دارای سهیٌِ هطالؼاتی ػلَم سهیي ّواًٌذ ؽزکت ًفت

راّثزد دٍم

ایجاد تغتز ٍ عاسٍکار هٌاعة در هؼاًٍت پضٍّؼ ٍ فٌاٍری داًؾگاُ

راّکارّا:
 افشایؼ اهىبًبت عخت افشاری داًؾىذُافالح رٍیِ ثزٍوزاعی اداری داًؾگبُافشایؼ جٌجِ تجلیغبتی ٍ اعالع رعبًی جْت هؼزفی پتبًغیل ّب در ثزلزاری ارتجبط ثب ًْبدّبی فٌؼتیایجبد ؽزوت داًؼ ثٌیبى ثب ػضَیت ّوىبراى داًؾىذُ ٍ تبهیي اهىبًبت هزتجظ ایجبد هزوش هجشا ٍ هغتمل ثِ هٌظَر پیگیزی فؼبل اهَر اداری هزثَط ثِ فؼبلیت ّبی پضٍّؾی اػضبء ّیأت ػلوی ثبهزاوش خبرج اس داًؾگبُ
 افشایؼ ارتجبط عبختبری هَثز ثب فٌؼت اس عزیك ثزگشاری ّوبیؾْب ٍ یب هیشگزدّبی هؾتزن ثب ثخؼ ّبی هختلففٌؼتی
 در ًظز گزفتي اهتیبس ٍیضُ ثزای عزح ّبی ثزٍى داًؾگبّی افشایؼ تبثیز عزح ّب در فزایٌذّبی تجذیل ٍضؼیت ٍ ارتمب -ایجبد وبرگزٍُ ارتجبط ثب فٌؼت ثب ّوىبری اعبتیذ ٍ داًؾجَیبى

11

ؽاخـ ػولکزد

عزاًِ طزح ّای درٍى داًؾگاّی ()2-1

هقیاط کًٌَی

 6ػٌَاى طزح پضٍّؾی داخلی

ّذف  5عالِ

عزاًِ  2طزح در عال

ّذف  3عالِ

عزاًِ  1طزح در عال

ّذف  1عالِ

تذٍیي هکاًیغن تؼزیف طزح ّای پضٍّؾی داخلی هٌجز تِ هقالِ

راّثزد اٍل

افشایؼ گزًت اػضای ّیات ػلوی

راّثزد دٍم

حذف هحذٍدیت ّای اعتفادُ اس گزًت در تؼزیف طزح ّای پضٍّؾی

کلیذی

راهکارها:
-

افشایؼ عمف هبلی عزحْبی پضٍّؾی داخلی ثِ هٌظَر تزغیت ثیؾتز اػضبء ّیبت ػلوی

تؾَیك ٍ تغْیل اعتفبدُ اس گزًت تَعظ هؼبًٍت پضٍّؾی جْت اًجبم عزح ّبارعبل گَاّی حغي اًجبم وبر ثزای عزح ّبی خبتوِ یبفتِتَعؼِ آسهبیؾگبُ ّب ٍ تخقیـ هىبى ٍ تجْیشات در داًؾىذُاًجبم عزح ّبی پضٍّؾی دٍ یب چٌذ اعتبدیوبّؼ هَاًغ اداری ثِ لحبػ اجزایی ٍ هبلی افشایؼ اهتیبس هزثَط ثِ عزح ّب اهىبى اؽتزان عزح ّب ثب پبیبى ًبهِ داًؾجَیبىؽاخـ ػولکزد

عزاًِ هقاالت  ٍ ISIهقاالت )3-1( ISC

هقیاط کًٌَی

هتَعط  30هقالِ در عال طی عِ عال اخیز (عزاًِ  3هقالِ)

ّذف  5عالِ

عزاًِ  6هقالِ در عال

ّذف  3عالِ

عزاًِ  5هقالِ در عال

ّذف  1عالِ

عزاًِ  4هقالِ در عال

راّثزد اٍل

تاهیي سیزعاخت هٌاعة پضٍّؼ ٍ تحقیقات ّیات ػلوی

راّثزد دٍم

افشایؼ پاداػ هقاالت ّیات ػلوی

کلیذی

راّکارّا:
 تغییز ًگزػ ثٌیبدی در داًؾگبُ جْت افشایؼ اػتجبر ثخؼ پضٍّؼ ثِ ػٌَاى یىی اس افلی تزیي ٍ هْن تزیي راّىبرّب افشایؼ گزًت اعبتیذ12

 تؼلك درفذی اس گزًت ثِ اعبتیذ ثذٍى ارائِ فبوتَر جْت تأهیي ثزخی اس ّشیٌِ ّبی جبًجی ّوبًٌذ ثغیبری اس داًؾگبُ ّبیخبرجی
 در ًظز گزفتي هیشاى ّشیٌِ ّبی اًجبم ؽذُ ثزای همبالت ثِ ػٌَاى یه ثٌذ هجشا در احتغبة اهتیبسات ٍ تخقیـ گزًت افشایؼ اهىبًبت اس جولِ فضبی فیشیىی هٌبعت ٍ دیگز اهىبًبت عخت افشاری جْت افشایؼ سهبى حضَر اػضبء ّیئت ػلویدر داًؾىذُ
 تخقیـ فضبی هٌبعت ثزای داًؾجَیبى تحقیالت تىویلی جْت افشایؼ عبػبت حضَر آًبى در داًؾىذُ ٍ ًیش اعتفبدُهفیذتز اس ٍلت ٍ سهبى
 فزاّن وزدى اهىبى دعتزعی آعبًتز اعبتیذ ٍ داًؾجَیبى ثِ عبیتْبی هجالت هؼتجز خبرج اس وؾَر اس عزیك اتقبل پیَعتِ ثِپبیگبُ ّبی هٌبثغ ٍ ًؾزیبت هؼتجز
 ؽفبف تز ًوَدى عیبعت ّب در هَرد ًحَُ اهتیبسدّی ثِ همبالت در ًؾزیِ ّبی هختلف در ٍثگبُ هؼبًٍت پضٍّؾی ٍ ػذمثزخَرد علیمِ ای
 ایجبد یه هزوش تخققی ثِ هٌظَر ٍیزایؼ ٍ تقحیح ًغخِ ّبی اٍلیِ همبالت پیؼ اس ارعبل ثِ ًؾزیبت هؼتجز ثیي الوللی ثزگشاری وبرگبُ ّبی هختلف في همبلِ ًَیغی ثزای داًؾجَیبى ٍ اعبتیذ تغْیل اهىبى اعتفبدُ ٍ ّشیٌِ وزد گزًت ٍ حذف ثزخی هزاحل اداری غیزهلشٍم تمَیت ّوىبری ّبی ثیي الوللی ٍ ارج ًْبدى ثِ پضٍّؼ ّبی هؾتزن ثب هزاوش ػلوی خبرج اس وؾَر تغییز عیبعت ّب جْت افشایؼ رفت ٍ آهذّبی ثیي الوللی هحممبى ٍ ثْزُ هٌذی اس تجبرة هحممبى ٍ پضٍّؾگزاى خبرجی ایجبد ثغتزی هٌبعت جْت ثْزُ هٌذ ؽذى اس اعبتیذ هذػَ خبرج اس وؾَرتَعؼِ ووی ٍ ویفی آسهبیؾگبُ ّب ٍ تجْیشات هزثَعِ ثقَرت ّذفوٌذ ٍ هتٌبعت ثب ًیبسّبی پضٍّؾی ٍ افشایؼ اهىبًبت هَردًیبس اػضبء ّیئت ػلوی ثزای اًجبم پضٍّؼ ّبی ثٌیبدی ٍ وبرثزدی
 تحَل در ًحَُ تؼبهل ٍ ارتجبعبت ثیي الوللی اس عزیك ایجبد تغییزات در حَسُ رٍاثظ ثیي الولل ؽبهل تَعؼِ ،تمَیت ٍثىبرگیزی پزعٌل هٌبعت
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ؽاخـ ػولکزد

هجالت تخققی ()4-1

کًٌَی
هقیاط
کلیذی

 2ػٌَاى هجلِ تخققی سهیي ؽٌاعی هٌْذعی ٍ یافتِ ّای ًَیي در ػلَم سهیي

ّذف  5عالِ

اًتؾار  3ػٌَاى هجلِ تخققی

ّذف  3عالِ

تاعیظ  1ػٌَاى هجلِ تخققی جذیذ

ّذف  1عالِ

تثثیت ٍ تفکیک هجلِ تخققی اس هجلِ ػلَم داًؾگاُ

راّثزد اٍل

تاستؼزیف هکاًیغن تقَیة هجلِ تخققی ٍ تغْیل رًٍذ در هؼاًٍت پضٍّؼ ٍ فٌاٍری

راّثزد دٍم

تاهیي فضای فیشیکی ٍ اهکاًات عخت افشاری در داًؾکذُ

راّکارّا:
 -راُ اًذاسی هجالت تخققی در داًؾىذُ هتٌبعت ثب اهىبًبت ٍ ًیبسّب

ؽاخـ ػولکزد

تزگشاری کارگاّْای آهَسؽی ()5-1

هقیاط کًٌَی

 2هَرد در عال

ّذف  5عالِ

 5هَرد در عال

ّذف  3عالِ

 3هَرد در عال

ّذف  1عالِ

تزًاهِ ریشی ٍ ؽٌاعائی ًیاسهٌذی تخؼ آهَسػ ٍ فٌؼت

راّثزد اٍل

هؼزفی تَاًوٌذی داًؾکذُ در تزگشاری کارگاّْای هَثز

راّثزد دٍم

تاهیي اهکاًات فضای فیشیکی ٍ تجْیشات تزگشاری هٌظن کارگاّْای آهَسؽی

راّکارّا:
افشایؼ اهىبًبت عخت افشاری هي جولِ ایجبد عبلي ّبی جذیذ ٍ یب تجْیش ٍ ثِ رٍس ًوَدى ثزخی اس فضبّبی هَجَد تخقیـ هٌبثغ هبلی ٍ یب تغْیل فزایٌذّبی هزتجظ ثب اهَرهبلی ٍ تملیل فزایٌذّبی ثزٍوزاعی ثزگشاری وبرگبُ ّبی آهَسؽی تؾَیك ثزگشار وٌٌذگبى وبرگبُ ّب ٍ اختقبؿ اهتیبسات پضٍّؾی یب ػلوی/اجزایی هٌبعت هذاوزُ ثب عبسهبًْب ٍ ارگبًْبی دٍلتی ٍ خقَفی در جْت ًیبسعٌجی ثزگشاری وبرگبُ ّبؽٌبعبیی ٍ هؼزفی سهیٌِ ّبی تخققی فؼبلیت اػضبء ّیبت ػلوی جْت ثزگشاری وبرگبُ ّب اس عزیك اعالع رعبًی در عبیتداًؾگبُ ٍ داًؾىذُ
 تؼزیف دٍرُ ّبی تخققی در عغَح ػلوی هختلف ٍ ثزًبهِ ریشی ّذفوٌذ جْت ثزگشاری وبرگبُ ّبی آهَسؽی هتؼذد دراثتذای ّز عبل یب ًیوغبل تحقیلی
 ایجبد ثغتز هٌبعت جْت درآهذسایی اس عزیك ثزگشاری وبرگبُ ّب14

ؽاخـ ػولکزد

ؽزکت در کارگاّْای آهَسؽی ()6-1

هقیاط کًٌَی

در حذٍد  %10اس داًؾجَیاى تحقیالت تکویلی توایل تِ ؽزکت در کارگاّْا دارًذ

ّذف  5عالِ

ؽزکت تیؼ اس %70

ّذف  3عالِ

ؽزکت تیؼ اس  %50هخاطثیي داًؾجَئی در کارگاّْای آهَسؽی

ّذف  1عالِ

ؽٌاخت ٍ رفغ دالیل ػذم ؽزکت داًؾجَیاى در کارگاّْای آهَسؽی

راّثزد اٍل

اطالع رعاًی هٌاعة کارگاّْای آهَسؽی

راّثزد دٍم

تثییي هیشاى اّویت ٍ تاثیزگذاری کارگاّْای آهَسؽی در افشایؼ قاتلیت فٌی هخاطة

راّکارّا:

 در ًظز گزفتي راّىبر هٌبعت جْت تؾَیك ٍ یب الشام هؾبروت داًؾجَیبى در وبرگبُ ّبی ثزگشار ؽذُ اعالع رعبًی هٌبعت در داًؾىذُ ٍ یب فضبی هجبسی در هَرد وبرگبُ ّب ٍ ایجبد یه عبیت هٌبعت ثزای اًتمبل اعالػبتؽاخـ ػولکزد

تزگشاری کٌفزاًظ ٍ عویٌار ()7-1

هقیاط کًٌَی

هتَعط  1کٌفزاًظ طی عِ عال اخیز

ّذف  5عالِ

تزگشاری  1کٌفزاًظ در ّز عال

ّذف  3عالِ

تزگشاری دٍ ّوایؼ تا  3عال

ّذف  1عالِ

تقَیة تزگشاری دٍ ّوایؼ صئَؽیوی ٍ کَاتزًزی در داًؾگاُ

راّثزد اٍل

تاهیي اهکاًات هٌاعة ٍ در حذ تزگشاری کٌفزاًظ هلی

راّثزد دٍم

ایجاد ّواٌّگی ٍ فزٌّگ عاسی در ایي سهیٌِ در تخؼ ّای عتادی داًؾگاُ

راّکارّا:
 افشایؼ سیزعبخت ّب اس جولِ عبلي ّبی عخٌزاًی ٍ فضبّبی هٌبعت جْت پذیزایی ٍ دیگز اهىبًبت عخت افشاری رفغ هَاًغ هتؼذد اداری جْت ثزگشاری وٌفزاًظ ّب ٍ تغْیل اهَر هزتجظ ثب گزدػ ّبی هبلی ٍ درآهذّبی جذة ؽذُ ثزًبهِ ریشی ثلٌذهذت ثزای ثزگشاری وٌفزاًظ ّب ٍ ًیش تخقیـ یىغزی اهىبًبت تؼزیف ؽذُ ٍ دائوی ثزای ثزگشاریوٌفزاًظ ّب در داًؾىذُ یب داًؾگبُ
 افشایؼ اهتیبسّبی پضٍّؾی هزتجظ ثب ثزگشاری وٌفزاًظ ّب ٍ ًیش در ًظز گزفتي ثزخی اهتیبسات ثزای ولیِ افزاد هؾبروت وٌٌذُدر ثزگشاری وٌفزاًظ ّب
ارتمبء تَاًوٌذی ًزم افشاری داًؾگبُ ٍ داًؾىذُ جْت ًظن ٍ عزػت ثخؾیذى ثِ فزایٌذّب ٍ ایجبد فضبی هٌبعت تجلیغ ٍ اعالعرعبًی
تؼییي وبرگزٍُ هؾخـ ثزای ثزگشاری وٌفزاًظ ّب در داًؾگبُ15

بخص پژوهص
ؽاخـ ػولکزد

پضٍّؾکذُ ّای تخققی ()8-1

هقیاط کًٌَی

 1پضٍّؾکذُ غیز فؼال ٍ هؾتزک در حَضِ ػلَم پایِ (پضٍّؾکذُ ػلَم کارتزدی) ٍ هزکش پضٍّؾی ًفت

ّذف  5عالِ

تاعیظ یک پضٍّؾکذُ دیگز (آب ٍ هحیط سیغت)

ّذف  3عالِ

تفکیک ٍ فؼال عاسی پضٍّؾکذُ ػلَم کارتزدی

ّذف  1عالِ

-

راّثزد اٍل

تؼییي تکلیف پضٍّؾکذُ ّای غیز فؼال در هؼاًٍت پضٍّؾی

راّثزد دٍم

حوایت هذیزیتی ٍ هالی داًؾگاُ اس تاعیظ پضٍّؾکذُ ّای فؼال ٍ پَیا

راّکارّا:
 تَعؼِ پضٍّؾىذُ ّبی تخققی هتٌبعت ثب ًیبسهٌذی ّبی فٌؼت ٍ جبهؼِ ایجبد پضٍّؾىذُ ّبی جذیذ ٍ جبیگشیي ًوَدى آًْب ثجبی پضٍّؾىذُ ّبی ًبوبرآهذ فؼلی ایجبد ثغتز هٌبعت ٍ رفغ هَاًغ ثزای رؽذ ٍ پَیبیی ثیؾتز پضٍّؾىذُ ّبؽاخـ ػولکزد

فزفت ّای هطالؼاتی ()9-1

هقیاط کًٌَی

 2هَرد طی دٍ عال اخیز

ّذف  5عالِ

اػشام یک ًفز در ّزعال

ّذف  3عالِ

اػشام ً 2فز طی  3عال آیٌذُ

ّذف  1عالِ

-

راّثزد اٍل

تذٍیي هحَر پضٍّؾی تخققی اػضای ّیات ػلوی ٍ ارتثاطات تیي الوللی

راّثزد دٍم

حوایت هؼاًٍت پضٍّؾی اس فزفت ّای هطالؼاتی

راّکارّا:
ایجبد ثبًه اعالػبتی فزفتْبی هغبلؼبتی در داًؾگبّْب ٍ ارائِ اعالػبت ٍ راٌّوبیی ّبی السمتخقیـ ّشیٌِ اٍلیِ تؾَیمی پیؼ اس عفزهحذٍدیت اججبری ثزای ارتمبء )هزحلِ اعتبدی(راّىبرّبی تؾَیمی هبًٌذ پبیِ تؾَیمی در فَرت ارائِ دعتبٍرد هٌبعت اس دٍرُ فزفت ّبی هغبلؼبتیرفغ ثزخی هَاًغ اداری اس جولِ اهىبى اًجبم عفز ثزای اػضبء ّیبت ػلوی پیوبًی افشایؼ حوبیت ّبی هبلی داًؾگبُ اس فزفت ّبی هغبلؼبتی ٍ تخقیـ ثزخی تغْیالت اسجولِ اهىبى اخذ ثزخی ٍام ّب ٍتغْیالت هبلی ون ثْزُ
 فؼبل ؽذى حَسُ رٍاثظ ثیي الولل در راعتبی گغتزػ ارتجبعبت ثیي الوللی ٍ هْیبعبسی اًجبم فزفت ّبی هغبلؼبتی16

ؽاخـ ػولکزد

عزاًِ درآهذ اختقافی ()10-1

هقیاط کًٌَی

حذٍد  300هیلیَى ریال در عال

ّذف  5عالِ

 1000هیلیَى ریال در عال

ّذف  3عالِ

 600هیلیَى ریال در عال

ّذف  1عالِ

 300هیلیَى ریال در عال

راّثزد اٍل

رفغ ًَاقـ فٌی ٍ ًزم افشاری دعتگاّْای ICP ٍ XRF

راّثزد دٍم

اطالع رعاًی تَاى آسهایؾگاّی داًؾکذُ

راّکارّا:
 تؼزیف هٌفؼت هؼمَل حبفل اس فؼبلیت ّبی ارتجبط ثب فٌؼت ثزای داًؾىذُ ّوبًٌذ ثغیبری اس داًؾگبُ ّبی دیگز جْت تأهیيّشیٌِ ّب ٍ عزپب ًگِ داؽتي ٍ فؼبلیت هغتوز دعتگبُ ّبی آسهبیؾگبّی درآهذسا ٍ در ػیي حبل پزّشیٌِ
 اعالع رعبًی ٍ تجلیغ هٌبعت تَاًوٌذی ّبی آسهبیؾگبّی ثىبرگیزی پزعٌل تَاًوٌذ در اهَر آسهبیؾگبّی توْیذ ٍ چبرُ اًذیؾی در جْت رفغ هَاًغ هختلف اس جولِ تأهیي اعتبًذاردّب ٍ خذهبت پظ اس فزٍػ ثزای اعتفبدُ ثْتز اسدعتگبُ ّبی آسهبیؾگبّی hi gh-t ech
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بخص آهوزش
ؽاخـ ػولکزد

تؼذاد اػضای ّیات ػلوی ()1-2

هقیاط کًٌَی

ً 20فز

ّذف  5عالِ

ً 30فز

ّذف  3عالِ

ً 25فز

ّذف  1عالِ

ً 21فز

راّثزد اٍل

اًتقال اػضای ّیات ػلوی تا درجِ داًؾیاری ٍ تاالتز اس دیگز داًؾگاّْا

راّثزد دٍم

ایجاد تغتز ٍ عاسٍکار هٌاعة تزای جذب فارؽ التحقیل تا کیفیت داًؾگاّْای هادر

ؽاخـ ػولکزد

تؼذاد داًؾجَیاى کارؽٌاعی ()2-2

هقیاط کًٌَی

ً 150فز

ّذف  5عالِ

ً 200فز

ّذف  3عالِ

ً 170فز

ّذف  1عالِ

ً 150فز

راّثزد اٍل

افشایؼ ظزفیت ٍرٍدی داًؾجَی کارؽٌاعی

راّثزد دٍم

ٍرٍدی داًؾجَ در ّز دٍ ًیوغال تحقیلی

ؽاخـ ػولکزد

تؼذاد داًؾجَیاى ارؽذ ()3-2

هقیاط کًٌَی

ً 169فز

ّذف  5عالِ

ً 220فز

ّذف  3عالِ

ً 200فز

ّذف  1عالِ

ً 180فز

راّثزد اٍل

راُ اًذاسی رؽتِ ّا ٍ هیاى رؽتِ ّای کارؽٌاعی ارؽذ

راّثزد دٍم

جذب داًؾجَی خارجی

ؽاخـ ػولکزد

تؼذاد داًؾجَیاى دکتزی ()4-2

هقیاط کًٌَی

ً 42فز

ّذف  5عالِ

ً 55فز

ّذف  3عالِ

ً 50فز

ّذف  1عالِ

ً 46فز
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راّثزد اٍل

جذب داًؾجَی خارجی ٍ جذب داًؾجَی دکتزی تقاضا هحَر اس فٌؼت در قالة تفاّن ًاهِ

راّثزد دٍم

پذیزػ داًؾجَ در رؽتِ ّای هقَب

راّکارّا:
ضزٍرت عٌجی ٍ اهىبى عٌجی راُ اًذاسی رؽتِ ّبی جذیذ ٍ ًیش هیبى رؽتِ ای هتٌبعت ثب ًیبسّبی فٌؼت ٍ جبهؼِارتجبط ثب فٌؼت ٍ ارسیبثی هؾىالت ٍ ًیبسّبی آًْب در جذة ًیزٍ ّبی هتخقـافزایؼ اهىبًبت آسهبیؾگبّی جْت تغْیل در اًجبم آسهبیؾبت پبیبى ًبهِ ّبی وبرؽٌبعی ارؽذ ٍ دوتزیگغتزػ اهىبًبت وتبثخبًِ داًؾگبُ ٍ راُ اًذاسی وتبثخبًِ آًالیيافشایؼ ظزفیت جذة داًؾجَ ثب اعتخذام ٍ ثْزُ گیزی اس اعبتیذ ثیؾتزارتجبط ثب فٌؼت ثِ هٌظَر تؼزیف پزٍصُ ّبی هتؼذد ثزای پبیبى ًبهِ ّبی داًؾجَیی اعتفبدُ ثیؼ اس پیؼ اس اعبتیذ خبرج اس وؾَر در ثحث هؾبٍرُ ٍ راٌّوبیی پزٍصُ داًؾجَیبى ارؽذ ٍ دوتزی جذة داًؾجَیبى اعتؼذاد درخؾبى در ولیِ گزٍّْبی آهَسؽی ارتمب جذاثیت داًؾگبُ ٍ اهىبًبت رفبّی ایجبد توْیذات السم ثزای وبّؼ عٌَات داًؾجَیبى وبرؽٌبعی ارؽذ ثِ  4تزم ٍ دوتزی ثِ  8تزم. ارائِ راٌّوبیی السم ثِ داًؾجَیبى تَعظ اعبتیذ در جْت ثزًبهِ ریشی هٌبعت ٍ رفذ وزدى ًحَُ اجزای ثزًبهِ تَعظداًؾجَیبى.
ثزگشاری جلغبت تَجیْی ثزای داًؾجَیبى عبل اٍل تحقیالت تىویلی )وبرؽٌبعی ارؽذ ٍ دوتزی (ٍ آگبّی دادى ثِداًؾجَیبى در ایي خقَؿ اس عزیك ارائِ تَضیحبت در خقَؿ لَاًیي آهَسؽی ٍ ّوچٌیي چبح ثزٍؽَر ٍ وتبثچِ ثب هؼزفی
ثخؼ ًبهِ ّبی هْن ٍ لَاًیي آهَسؽی
ایجبد سیزعبخت ّبی السم ثزای ثزگشاری دٍرُ ّبی هجبسی ٍ آهَسػ اس راُ دٍر ثزای گزایؼ ّبی پز تمبضب پذیزػ داًؾجَیبى پغب دوتزی در گزٍّْبی آهَسؽی ٍ هؤعغبت تحمیمبتیّوىبری ثب عبسهبًْب ٍ ًْبدّبی هزتجظ جْت عفبرػ عزح پضٍّؾی پغب دوتزی ٍ ٍاگذاری هغئَلیت تبهیي ّشیٌِ ّبیتحمیمبتی در عی دٍرُ ثِ ّوبى عبسهبى یب ًْبد.
پزداخت حك الشحوِ ثِ هحمك پغب دوتزی اس هحل اػتجبر پضٍّؾی داًؾگبُ یب اس اػتجبر پضٍّؾی حبفل اس لزارداد ثب عبسهبى یبًْبد عفبرػ دٌّذُ عزح پضٍّؾی
ایجبد اًگیشُ ّبی السم در هیبى داًؾجَیبى جْت ؽزوت در دٍرُ ّبی پغبدوتزی اس عزیك افشایؼ اهىبًبت آهَسؽی ٍپضٍّؾی
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ؽاخـ ػولکزد

ًغثت اعتاد تِ داًؾجَ ()5-2

هقیاط کًٌَی

 1تِ 19

ّذف  5عالِ

 1تِ 15

ّذف  3عالِ

 1تِ 17

ّذف  1عالِ

 1تِ 18

راّثزد اٍل

اعتخذام اػضای ّیات ػلوی جذیذ

راّثزد دٍم

تٌظین ظزفیت پذیزػ تا رػایت ّزم ّیات ػلوی

راّکارّا:
تْیِ ثزًبهِ جذة اػضبی ّیبت ػلوی ثب ّذف تحمك ًغجت هَرد ًظز هغبثك ثب ًیبسّب ٍ جذة در تخقـ ّبی هتٌبعت ثبثزًبهِ ّبی تَعؼِ پضٍّؾی ٍ ػلوی داًؾىذُ
ایجبد حذالل تغْیالت ٍ اهىبًبت ثزای ّیأت ػلوی ّوچَى اتبق ،وبهپیَتز ،پزیٌتز ،تلفيتَعؼِ ووی ٍ ویفی آسهبیؾگبُ ّب ٍ تجْیشات هزثَعِ ثقَرت ّذفوٌذ ٍ هتٌبعت ثب ًیبسّبی آهَسؽی ٍ پضٍّؾیثزرعی ٍ همبیغِ ًغجت اعتبد ثِ داًؾجَ در رؽتِ ّبی هختلف ٍ اٍلَیت ثٌذی رؽتِ ّبیی وِ در آًْب ًیبس ثِ جذة اعتبدهی ثبؽذ
جذة اعبتیذ هجزة در رؽتِ ّبیی وِ اعتبد وبفی ٍجَد ًذاردجذة داًؾجَ در رؽتِ ّبیی وِ تؼذاد داًؾجَ ووتز اس ظزفیت هَجَد هی ثبؽذوٌتزل ٍ تٌظین تؼذاد ٍرٍدی ّبی ّز رؽتِ در دفتزچِ عبسهبى عٌجؼ ثب تَجِ ثِ ظزفیت هَجَدؽاخـ ػولکزد

ًغثت اعتاد تِ داًؾیار ()6-2

هقیاط کًٌَی

 1تِ 9

ّذف  5عالِ

 6تِ 12

ّذف  3عالِ

 5تِ 10

ّذف  1عالِ

 3تِ 7

راّثزد اٍل

تاهیي اهکاًات ،تجْیشات آسهایؾگاّی ٍ سیزعاخت پضٍّؾی

راّثزد دٍم

فزفت ّای هطالؼاتی ٍ تاهیي گزًت پضٍّؾی

ؽاخـ ػولکزد

ًغثت داًؾیار تِ اعتادیار ()7-2

هقیاط کًٌَی

 9تِ 9

ّذف  5عالِ

12تِ 12

ّذف  3عالِ

 11تِ 13
21

ّذف  1عالِ

 10تِ 12

راّثزد اٍل

تاهیي اهکاًات ،تجْیشات آسهایؾگاّی ٍ سیزعاخت پضٍّؾی

راّثزد دٍم

فزفت ّای هطالؼاتی ٍ تاهیي گزًت پضٍّؾی

راّکارّا:
جذة اػضبی ّیبت ػلوی ثب هزتجِ داًؾیبر ٍ اعتبدتؾَیك اػضبی ّیبت ػلوی داًؾىذُ ٍ ثغتز عبسی هٌبعت ثزای ارتمب آًْب ) عجك راّىبرّبی پیؾٌْبدی ثزای تحمك ثزًبهِراّجزدی پضٍّؾی(
وبّؼ ثزٍوزاعی اداری دعت ٍ پبگیز ارتمب ،ؽفبف عبسی ٍ هٌغمی وزدى ٍ اعالع رعبًی همزرات هزثَعِافشایؼ سیز عبخت ّب ٍ تغْیالت تحمیمبتی هبًٌذ اهىبًبت آسهبیؾگبّی جْت افشایؼ ظزفیت تحمیمبتی ٍ ارتمبء ػلویاػضبء ّیبت ػلوی
ثِ وبرگیزی ّزچِ ثیؾتز اعتبدیبر ّب در وٌبر اعبتیذ ثب تجزثِ جْت ارتمبء ػلوی آًْبؽاخـ ػولکزد

درفذ قثَلی در دٍرُ ّای تاالتز ()8-2

هقیاط کًٌَی

ٍ %30رٍدی ّز عال

ّذف  5عالِ

%60

ّذف  3عالِ

%40

ّذف  1عالِ

-

راّثزد اٍل

ایجاد اًگیشُ ٍرٍد تِ دٍرُ ّای تاالتز

راّثزد دٍم

تْثَد فضای کتاتخاًِ ٍ عالي هطالؼِ ٍ تؾَیق داًؾجَیاى تِ افشایؼ هطالؼِ

راهکارها:
تَعؼِ فؼبلیت ّبی فَق ثزًبهِ داًؾجَیبى اس عزیك فؼبلیت اًجوي ػلوی داًؾجَیی ٍ ّوبٌّگی در ثزگشاری ثزخی والطّبی فَق ثزًبهِ هتٌبعت ثب ًیبس داًؾجَیبى جْت آهبدگی ثزای وٌىَر وبرؽٌبعی ارؽذ
اعتفبدُ اس هؾبٍرُ اعبتیذ ثب تجزثِ در جْت ثبالثزدى درفذ لجَلی داًؾجَیبىپخؼ والعْب در عَل ّفتِ جْت حضَر ّز چِ ثیؾتز داًؾجَیبى ٍ ارتجبط آًْب ثب داًؾگبُ ٍ اس عزفی فؾزدُ عبسی ثزًبهِ ٍایجبد ٍلت آساد در ًیوغبل پیؼ اس وٌىَر
-راُ اًذاسی هغبثمبت داًؾجَیی ّذفوٌذ جْت ایجبد اًگیشُ ٍ رلبثت

ؽاخـ ػولکزد

تؼذاد رؽتِ ّای دایز ()9-2

هقیاط کًٌَی

کارؽٌاعی  ،1ارؽذ ،11دکتزی 6
21

ّذف  5عالِ

کارؽٌاعی  ،2ارؽذ  ، 12دکتزی 10

ّذف  3عالِ

کارؽٌاعی  ،1ارؽذ  ،11دکتزی 8

ّذف  1عالِ

-

راّثزد اٍل

پذیزػ داًؾجَ در رؽتِ ّای هقَب ٍ دایز تحقیالت تکویلی

راّثزد دٍم

-

ؽاخـ ػولکزد

تؼذاد هیاى رؽتِ ّای دایز ()10-2

هقیاط کًٌَی

ارؽذ  ،4دکتزی 1

ّذف  5عالِ

ارؽذ  ،6دکتزی 3

ّذف  3عالِ

ارؽذ 5

ّذف  1عالِ

-

راّثزد اٍل

تؼزیف هیاى رؽتِ ّای جذیذ

راّثزد دٍم

پذیزػ داًؾجَ در دٍرُ دکتزی هیاى رؽتِ ّای هَجَد

راهکارها:
افشایؼ تؼذاد هیبى رؽتِ ّبی جذیذ ٍ هَرد ًیبس وؾَر ثبالخـ در دٍرُ ّبی وبرؽٌبعی ارؽذایجبد سیزعبخت ّبی السم ثزای ثزگشاری دٍرُ ّبی هجبسی ٍ آهَسػ اس راُ دٍر ثزای گزایؼ ّبی پز تمبضب ثزرعی ٍ ثبسًگزی ثزًبهِ درعی وبرؽٌبعی ارؽذ ٍ دوتزی ثِ هٌظَر ارتمبی داًؼ ٍ هْبرت ّب ٍ تَاًبئی ّبی تخققی ٍػوَهی.

تْیِ ٍ تٌظین ثزًبهِ سهبى ثٌذی ثزای اًجبم ثبسًگزی ٍ ثبسثیٌی ٍ تؾىیل وویتِ ثزرعی ثزای ارسیبثی عزفقل ّباًجبم هغبلؼِ تغجیمی ثیي ثزًبهِ ٍ عز فقل ّبی درٍط ثب ثزًبهِ درعی ٍ درٍط هتٌبظز ارائِ ؽذُ در وؾَر ّبی دیگزثِ رٍس ًوَدى ثزًبهِ ّبی درعی ٍ عزفقل ّبی لذیوی ثب تَجِ ثِ تحَالت داًؼ ثؾزیاًغجبق ّز چِ ثیؾتز ثزًبهِ ّبی درعی ثب ًیبسّبی جبهؼِتٌبعت ّز چِ ثیؾتز ثزًبهِ ّبی درعی ثب اهىبًبت ٍ تَاًبئیْبی داًؾگبُ-رای گیزی اس اػضبی ّیبت ػلوی در خقَؿ تغییزات پیؾٌْبدی
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فرم  -2تذویي اهذاف و راهبردها  -بخص اعتبارات و اهکاًات
ؽاخـ ػولکزدی کلیذی

فضای فیشیکی ()1-3

هقیاط کًٌَی

 1500هتز هزتغ (عزاًِ داًؾجَئی  4.1هتز هزتغ)

ّذف  5عالِ

 6800هتز هزتغ

ّذف  3عالِ

گغتزػ فضای اداری ٍ آهَسؽی در طثقِ دٍم عاختواى هزکشی در حقارک

ّذف  1عالِ

تکویل هزاحل تاعیظ داًؾکذُ ػلَم سهیي

راّثزد اٍل

عاخت عاختواى داًؾکذُ ػلَم سهیي

راّثزد دٍم

اعتفادُ تْیٌِ اس فضای فیشیکی هَجَد

ؽاخـ ػولکزدی کلیذی

فضای فیشیکی آهَسؽی ()2-3

هقیاط کًٌَی

 157هتز هزتغ

ّذف  5عالِ

 1200هتز هزتغ

ّذف  3عالِ

-

ّذف  1عالِ

-

راّثزد اٍل

عاخت عاختواى داًؾکذُ ػلَم سهیي

راّثزد دٍم

اعتفادُ تْیٌِ اس فضای فیشیکی هَجَد

ؽاخـ ػولکزدی کلیذی

فضای فیشیکی اداری ()3-3

هقیاط کًٌَی

 210هتز هزتغ

ّذف  5عالِ

 2500هتز هزتغ

ّذف  3عالِ

اختقاؿ فضای جذیذ ٍ تْثَد فضای فیشیکی هَجَد

ّذف  1عالِ

-

راّثزد اٍل

عاخت عاختواى داًؾکذُ ػلَم سهیي

راّثزد دٍم

اعتفادُ تْیٌِ اس فضای فیشیکی هَجَد

ؽاخـ ػولکزدی کلیذی

فضای فیشیکی آسهایؾگاّی ()4-3

هقیاط کًٌَی

 1037هتز هزتغ

ّذف  5عالِ

 3100هتز هزتغ

ّذف  3عالِ

-

ّذف  1عالِ

تؼویز ٍ تاسعاسی فضای هَجَد در سیزسهیي عاختواى هزکشی در حقارک

راّثزد اٍل

عاخت عاختواى داًؾکذُ ػلَم سهیي

راّثزد دٍم

اعتفادُ تْیٌِ اس فضای فیشیکی هَجَد
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ؽاخـ ػولکزدی کلیذی

عزاًِ فضای فیشیکی آهَسؽی ()5-3

هقیاط کًٌَی

 0/4هتز هزتغ

ّذف  5عالِ

 2/5هتز هزتغ

ّذف  3عالِ

-

ّذف  1عالِ

-

راّثزد اٍل

عاخت عاختواى داًؾکذُ ػلَم سهیي

راّثزد دٍم

اعتفادُ تْیٌِ اس فضای فیشیکی هَجَد

ؽاخـ ػولکزدی کلیذی

عزاًِ فضای فیشیکی آسهایؾگاّی ()6-3

هقیاط کًٌَی

 2/8هتز هزتغ

ّذف  5عالِ

 6/5هتز هزتغ

ّذف  3عالِ

-

ّذف  1عالِ

تؼویز ٍ تاسعاسی فضای هَجَد در سیزسهیي عاختواى هزکشی در حقارک

راّثزد اٍل

عاخت عاختواى داًؾکذُ ػلَم سهیي

راّثزد دٍم

اعتفادُ تْیٌِ اس فضای فیشیکی هَجَد

ؽاخـ ػولکزدی کلیذی

تؼذاد کادر اد اری ()7-3

هقیاط کًٌَی

ً 3فز

ّذف  5عالِ

ً 11فز

ّذف  3عالِ

ً 8فز

ّذف  1عالِ

ً 5فز

راّثزد اٍل

اًتقال کادر اداری اس دیگز تخؼ ّای داًؾگاُ کِ کارهٌذ هاساد دارًذ

راّثزد دٍم

اعتخذام کارهٌذاى تا کیفیت ٍ تَاًوٌذ

ؽاخـ ػولکزدی کلیذی

تؼذاد کارؽٌاعاى آسهایؾگاُ ()8-3

هقیاط کًٌَی

ً 5فز

ّذف  5عالِ

ً 10فز

ّذف  3عالِ

ً 7فز

ّذف  1عالِ

ً 6فز

راّثزد اٍل

اعتخذام کارؽٌاعاى تا قاتلیت فٌی

راّثزد دٍم

اًتقال کارؽٌاعاى تا تخقـ السم اس دیگز داًؾکذُ ّا
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تجْیشات آسهایؾگاّی ٍ کارگاّی ()9-3

هقیاط کًٌَی

 %20ؽزایط هطلَب

ّذف  5عالِ

 %70ؽزایط هطلَب

ّذف  3عالِ

 %50ؽزایط هطلَب

ّذف  1عالِ

 %25ؽزایط هطلَب

راّثزد اٍل

افشایؼ تَدجِ اختقافی

راّثزد دٍم

تاهیي تَدجِ درقالة ؽاػا ٍ اعتفادُ اس ظزفیت ّای هَجَد در تخؼ فٌؼت در قالة تفاّن ًاهِ ّا

ؽاخـ ػولکزدی کلیذی

اػتثار تَدجِ اتالغی ٍ تحقق تَدجِ ()10-3

هقیاط کًٌَی

 900هیلیَى ریال (عزاًِ داًؾجَئیّ610 :شار ریال)  %60هحقق هی ؽَد

ّذف  5عالِ

 5000هیلیَى ریال تا  %100تحقق تَدجِ

ّذف  3عالِ

افشایؼ  %75در تَدجِ کًٌَی

ّذف  1عالِ

افشایؼ  %25در تَدجِ اتالغی

راّثزد اٍل

افشایؼ تَدجِ اتالغی هتٌاعة تا هیشاى تَرم ٍ ًیاسهٌذی رٍسافشٍى داًؾگاُ

راّثزد دٍم

افشایؼ درآهذ اختقافی داًؾکذُ
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