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 مقدمه -1

ثز اعبط اّذاف هتزتت ثز عبسهبى ًظبم هٌْذعی عبختوبى در قبًَى ًظبم هٌْذعی هْوتزیي ٍظبیف عبسهبًْبی ًظبم هٌْذعی تبهیي 

سهیٌِ ّبی اػتالی هٌْذعی ، تقَیت ٍ تَعؼِ فزٌّگ ٍ ارسؽْبی اعالهی در هؼوبری ٍ ؽْزعبسی ٍ ّوچٌیي تٌغیق اهَر هزثَط ثِ 

ثِ . اس هْوتزیي رعبلتْبی عبسهبًْبی ًظبم هٌْذعی کؾَر هیجبؽذ ... هؾبغل ٍ حزفِ فٌی ٍ هٌْذعی در ثخؾْبی عبختوبى ٍ ؽْزعبسی ٍ 

ّویي دلیل ّیئت هذیزُ دٍرُ ّفتن در اداهِ فؼبلیتْبی ّیئت هذیزُ ّبی ادٍار گذؽتِ اجزای کبهل قبًَى ًظبم هٌْذعی ٍ آئیي ًبهِ ّبی 

 .هزثَعِ را در دعتَر کبر خَد قزار دادُ اعت 

در راعتبی تحقق اّذاف ٍ ثزًبهِ ّبی راّجزدی عبسهبى ًظبم هٌْذعی اعتبى ، ثَدجِ عبلیبًِ کِ ًؾبى دٌّذُ اقذاهبت اجزایی عی 

یکغبل خَاّذ ثَد در قبلت اّذاف ٍ عیبعتْبی کالى ٍ ثلٌذ هذت ٍ ّوچٌیي اقذاهبت خزد ٍ کَتبُ هذت تٌظین ٍ پظ اس تقَیت در 

 .ّیئت هذیزُ عبسهبى ثزای عی هزاحل قبًًَی ٍ تقَیت ًْبیی ارائِ هیؾَد

 اهداف -2

 اهداف اصلی -  2-1

 :اّذاف افلی عبسهبى ًظبم هٌْذعی اعتبى در ٍاقغ ّوبى اّذاف افلی هٌذرج در قبًَى ًظبم هٌْذعی هیجبؽذ کِ ثِ ؽزح سیز اعت

تقَیتَتَعؼْفزٌّگَارسؽْبیبعالهیذرهؼوبریَؽْزعبسی - 2-1-1

تٌغیقبهَرهزثَعجْوؾبغلَحزفْْبیفٌیَهٌْذعیذرثخؾْبیغبختوبًَؽْزعبسی - 2-1-2

 اعتبىتأهیٌوَججبتزؽذٍاػتالیوٌْذعیذر- 2-1-3

 تزٍیجبفَلوؼوبریَؽْزعبسیَرؽذآگبّیؼوَهیٌغجتجْأًَهقزراتولّیغبختوبًَافشایؾجْزَّری- 2-1-4

 ثبالثزدًکیفیتخذهبتوٌْذعیًَظبرتجزحغٌبجزایخذهبت- 2-1-5

 ارتقبیذاًؾفٌیقبحجبًحزفْْبدرایٌجخؼ- 2-1-6
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2-1-7 -

ٍضؼوقزراتولّیغبختوبًجْوٌظَراعویٌبًبسایوٌی،ثْذاؽت،ثْزّذّیوٌبعت،آعبیؾَفزفْبقتقبدیَاجزاءٍکٌتزآلًذرجْتحوبیتبسهزدهجْؼٌَاًجِ

 رّجزداراًبسعبختوبًْبٍفضبّبیؾْزیَاثٌیَْهغتحذثبتؼوَهیَحفظَافشایؾجْزَّریوٌبثؼوَادٍاًزصیَعزهبیْْبیولّی

 تْیَْتٌظیووجبًیقیوتگذاریخذهبتوٌْذعی- 2-1-8

2-1-9 -

الشاهجْزػبیتوقزراتولّیغبختوبى،ضَاثغَهقزراتؾْزعبسیَهفبدعزحْبیجبهؼَتفقیلیَّبدیبسعَیتوبهذعتگبّْبیذٍلتی،ؽْزداریْب،عبسًذگبى،م

ٌّذعیي،ثْزّجزداراًَتوبهبؽخبفحقیقیَحقَقیوزتجغجبثخؾغبختوبًجْؼٌَاًبفلحبکوجزکلیْزٍاثغَفؼبلیتْبیأًْبٍفزاّوغبختٌشهیٌْْوکبریکبهل

 هیبًَسارتوغکٌَؽْزعبسی،ؽْزداریْبٍتؾکلْبیوٌْذعیَحزفْبیَفٌَفغبختوبى

اجزایغزحْبیتَعؼَْآثبداًیکؾَر ٍتْیِرجلجوؾبرکتحزفْبیوٌْذعبًَفبحجبًحزفْْبٍفٌَفغبختوبًیذ- 2-1-10

 اهداف عملیاتی – 2 – 2

تؾکیل کویتِ ّبی تخققی ثزای اًجبم اهَر هزثَعِ ثِ هٌظَر اجزای ػلوی ٍ تخققی ٍظبیف عبسهبًی ٍ دٍری اس - 2-2-1

 :اّن ایي کویتِ ّب سیز اعت. رفتبرّبی علیقِ ای ثب ًْبدیٌِ ؽذى ایي کویتِ ّب 

  کویتِ تٌظین ثَدجِ–الف 

  کویتِ عبهبًذّی ًیزٍی اًغبًی–ة 

  کویتِ ًظبرت ثز اجزای عبختوبى–ج 

 .ثزحغت ًیبس ثِ تؾخیـ اػضبی ّیئت هذیزُ ٍ یب ثِ پیؾٌْبد اػضب ، ًغجت ثِ تؾکیل کویتِ ّبی جذیذ هیتَاى اقذام ًوَد

ثِ هٌظَر ارتقبء عغغ .. ایجبد سهیٌِ هٌبعت ثزای ارتجبط ثب داًؾگبّْب ، هجبهغ فٌفی ، تؾکلْبی حزفِ ای فٌی ٍ هٌْذعی ٍ - 2-2-2

ػلوی ٍ داًؼ فٌی اػضب ٍ ّوچٌیي آؽٌبیی ثب آخزیي دعتبٍردّبی ػلوی فٌؼت عبختوبى در قبلت ثزگشاری ّوبیؾْب ، کٌفزاًغْب ، 

 ...ثزگشاری دٍرُ ّبی آهَسؽی ، ؽزکت در ًوبیؾگبّْبی داخلی ٍ خبرجی ٍ 

تَجِ ٍیضُ ثِ فؼبلیت دفبتز ؽْزعتبًی ثب ارائِ خذهبت پؾتیجبًی ٍ فٌی ، تبهیي هٌبثغ هبلی هَرد ًیبس ثزای تَعؼِ فؼبلیتْبی - 2-2-3

فٌی ٍ هٌْذعی در ؽْزعتبًْب ٍ اجزای کبهل قبًَى ًظبم هٌْذعی در توبهی ؽْزّبی اعتبى ، تبهیي هٌبثغ هبلی هَرد ًیبس ثزای خزیذ یب 

 .احذاث عبختوبى دفبتز ًوبیٌذگیْبی عزاعز اعتبى 
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فزاّن عبختي سهیٌِ هٌبعت ثزای ؽزٍع فؼبلیت دفبتز خذهبت هٌْذعی ٍ جلَگیزی اس فؼبلیت دفبتز غیز قبًًَی ثِ ٍعیلِ -2-2-4

 پیگیزیْبی حقَقی

اعتفبدُ اس ثبسٍّبی هؾَرتی هختلف عبسهبى ثِ ٍیضُ گزٍّْبی تخققی ّفت گبًِ عبسهبى در اهَر تخققی ٍ در - 2-2-5

فَرت احغبط ًیبس در توبم سهیٌِ ّبی فؼبلیت عبسهبى ثب ثزگشاری جلغبت هؾتزک ّیئت هذیزُ یب ّیئت رئیغِ ثب گزٍّْبی تخققی 

ّوچٌیي ایجبد سهیٌِ هٌبعت ثزای هؾبرکت گزٍّْبی تخققی در فزایٌذ تقوین عبسی ثزای اػتالی ّزچِ ثیؾتز .ثِ فَرت دٍرُ ای 

 . عبسهبى 

اختقبؿ در فذی اس ثَدجِ عبلیبًِ ثِ اهَر پضٍّؾی ثِ هٌظَر ارتقبء  جبیگبُ ػلوی عبسهبى در عغح هجبهغ ػلوی ٍ - 2-2-6

 پضٍّؾی ، ّوچٌیي اًتؾبر هٌظن ًؾزیِ عبسهبى ٍ تَجِ ٍیضُ ثِ ارتقبء عغغ ػلوی آى ثب اٍلَیتبعتفبدُ اس هقبالت ػلوی ٍ پضٍّؾی اػضب

پیگیزی ٍ اجزایی ًوَدى توبهی سهیٌِ ّبی ؽزح خذهبت هٌْذعی در توبهی رؽتِ  ّب ٍ ایجبد سهیٌِ ّبی جذیذ فؼبلیتجِ - 2-2-7

هٌظَر ارتقبء عغح درآهذی اػضب ثب هؾبرکت فؼبل ٍ تؼبهل ثب عبیز ًْبدّبی هغئَل اس قجیل ادارُ کل راُ ٍ ؽْزعبسی اعتبى ، اعتبًذاری 

 ...، ؽْزداریْب ٍ ثٌیبد هغکي 

 تقَیت ثؼذ ًظبرتی عبسهبى ثِ هٌظَر کٌتزل ، ًظبرت ٍ ثبسرعی اس توبم خذهبت هٌْذعی اعتبى ٍ عبهبًذّی عبس ٍ کبر –2-2-8

 ًظبرت ثز فؼبلیت هٌْذعیي 

 تْیِ ٍ تکویل ًزم افشار جبهغ عبسهبى ثِ هٌظَر یکپبرچِ عبسی کلیِ خذهبت هٌْذعی در عغح اعتبى ، ثزای افشایؼ دقت –2-2-9

ٍ عزػت اجزای کبر ، کبّؼ هزاجؼبت ارثبة رجَع ،اهکبى ارائِ خذهبت تحت ٍة ثزای کبّؼ هیشاى هزاجؼبت اػضبی هحتزم ثِ 

هحل عبسهبى ،  ّوچٌیي قغغ ارتجبط هبلی هبلکیي ٍ هٌْذعیي تب حذ اهکبى ٍ اجزایی ؽذى عیغتن هکبًیشُ ارجبع کبر ثِ ٍیضُ در ثخؼ 

 ًظبرت تب پبیبى عبل

ثزای ... تَعؼِ فؼبلیتْبی ٍرسؽی ٍ رفبّی اس قجیل اًجبم ثزًبهِ ّبی فزٌّگی ، ٍرسؽی ، ثزگشاری هزاعوبت ٍ جؾٌْب ٍ -  2-2-10

ایجبد ّوجغتگی ٍ ارتجبط ثیؾتز ثیي اػضبی عبسهبى ، تبهیي ؽزایظ هٌبعت ثزای ارائِ خذهبت ثیوِ ای ، ایجبد ؽزایظ هٌبعت ثزای راُ 

 ...اًذاسی ؽؼجِ ثبًک در داخل هجوَػِ عبسهبى ثزای رفبُ حبل اػضب ، ٍ 

 ٍاگذاری آهَسػ ثِ خبرج اس عبسهبى ٍ ًظبرت ثز حغي اجزای دٍرُ ّبی آهَسؽی- 2-2-11

 ایجبد ثبًک اعالػبتی جبهغ ثزای کلیِ اػضبی عبسهبى- 2-2-12
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 . پیگیزیکٌتزل کلیِ ًقؾِ ّبی عزاحی هؼوبری در عبسهبى– 2-2-13

 .قغغ ارتجبط هبلی هبلک ٍ هٌْذعیي عبسهبى ثِ ٍاعغِ تجویغ فؼبلیتْبی تَسیغ ٍ کٌتزل ًقؾِ در عبسهبى عجق قبًَى- 2-2-14

ّیئت هذیزُ عبسهبى هکلف اعت عبس ٍ کبر اجزایی ٍ ًحَُ پزداخت ٍ دریبفت حق الشحوِ هٌْذعیي را در قبلت آئیي ًبهِ : تجقزُ 

 هبلی تْیِ ٍ در اٍلیي فزفت پظ اس تقَیت ثِ اعالع اػضب ثزعبًذ

 . ثَدجِ عبلیبًِ عبسهبى تَعظ ّیئت هذیزُ تٌظین ٍ ثزای ثزرعی ٍ تقَیت ثِ هجوغ ػوَهی تقذین هیؾَد – 3

 . ػولکزد ثَدجِ ّز عبل پظ اس اًجبم حغبثزعی ٍ تبییذ ثبسرعبى هحتزم عبسهبى  هجوغ ػوَهی هغزح خَاّذ ؽذ  -4

 . درفذ ّز ردیف ثِ ّیئت هذیزُ تفَیض هیٌوبیذ25هجوغ اختیبر تغییزات ارقبم ثَدجِ را تب  -5

 قبًَى هبلیبت ّبی هغتقین ، کلیِ هٌْذعبى ٍ ؽزکت ّب ػضَ عبسهبى  هَظف ّغتٌذ اهَر هبلیبتی 104ثب ػٌبیت ثِ حذف هبدُ -6

 .خَد را راعب پیگیزی ًوبیٌذ

 .ّیبت هذیزُ عبسهبى هکلف اعت درفَرت ًیبس اس تغْیالت ثبًکی جْت تکویل عبختوبى عبسهبى اعتفبدُ ًوبیذ -7

 

 

 

 


