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ثشًبهِ استشاتظيل داًطنذُ ثْذاضت اساك 92-95
چطن اًذاص ()Vision
هب ثشآًين دس حيغِ آهَصؽ ًيشٍّبي هتخلق تبهيي وٌٌذُ ثْذاؿت ٍ ػالهت خبهؼِ ثب تشثيت وبدس ػلوي هدشة ٍ استمبء هْبستْبي
عي  5ػبل آيٌذُ خض
حشفِ اي ٍ ؿىَفبيي اػتؼذادّبي دسخـبى ٍ ،تَػؼِ سؿتِ ّبي تحليلي دس همبعغ تحليالت تىويلي
10داًـىذُ ثشتش ثْذاؿت وـَس ثبؿين ٍ صهيٌِ تَليذ ٍ اًتمبل داًؾ دس ػلَم ثْذاؿتي سا دس آيٌذُ استمبء ثخـين .
سسبلت (: )Mission
سػبلت هب ايدبد ؿشايظ هغلَة ثشاي يبددّي ٍ يبدگيشي داًؾ ،هْبست ٍ اسصؿْبي حشفِ اي دس حيغِ ػلَم ثْذاؿتي ٍ ػالهت ا ػت .
هب ػؼي خَاّين ًوَد ،ثب تَاًوٌذ ػبصي ًيشٍّبي اًؼبًي  ،افضايؾ اًگيضُ دس هذسػيي ٍ فشاگيشاى  ،اػتفبدُ ثْيٌِ اص هٌبثغ ٍ تدْيضات ٍ
تحَل دس ثشًبهِ ّبي آهَصؿي ثِ سػبلت فَق دػت يبثين .
ريٌفؼبى ()stakeholders
ريٌفؼبى دسًٍي
داًـدَيبى
اػضبءّيبت ػلوي
هشاوض ثْذاؿتي دسهبًي دٍلتي
هشاوض تحميمبتي ٍاثؼتِ ثِ داًـگبُ
هؼبًٍت ثْذاؿتي ٍ دسهبًي
هؼبًٍت تَػؼِ هذيشيت ٍ هٌبثغ
داًـگبُ
هؼبًٍت داًـدَيي ٍ فشٌّگي

ريٌفؼبى ثیشًٍي
خبهؼِ
ػيبػتگزاساى
ًظبم ثْذاؿتي
دسهبًگب ّْب ٍ هشاوض ثْذاؿتي دسهبًي
خلَكي
ػبصهبى ٍاداسات ؿْشػتبًي
گشٍّْبي ػلوي -هشاوض تحميمبتي
غيشٍاثؼتِ ثِ داًـگبُ
كٌبيغ ٍ وبسخاًدبت اػتبى
ؿْشداسي اػتبى
اداسُ آة ٍ فبضالة اػتبى

اسصش ّب ()values
-1خذاهحَسي
 -2حفظ وشاهت اًؼبًي
-3پبػخگَيي دس لجبل خبهؼِ ٍوبسوٌبى
-4سػبيت اخالق حشفِ اي،آهَصؿي-پظٍّـي
ًَ-5گشايي ٍ پشٍسؽ اػتؼذ ادّب ٍخالليت ّب
-6تمَيت تؼبهالت آهَصؿي دس ػغح وـَس
-7تفىش اػتشاتظيه
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ًقبط قَت ،ضؼف ،فشصت ّب ٍتْذيذّب))SWOT
ًقبط قَت Internal factor Evaluation matrix )IFE( :
ٍخَد اػضبي ّيبت ػلوي تَاًوٌذ
-1
ٍخَد گشٍّْبي ػلوي هتؼذد ٍ تَاًوٌذ دس ػغح داًـگبُ ٍ داًـىذُ ثْذاؿت (گشٍّْبي آهَصؿي ثْذاؿت ػوَهي ،آهَصؽ
-2
ثْذاؿت ٍ استمبء ػالهت ،ثْذاؿت هحيظ ٍ ثْذاؿت حشفِ اي)
ثَهي ثَدى اوثش وبدس ػلوي ٍاخشايي
-3
ٍخَد وويتِ تحميمبت داًـدَيي فؼبل دس داًـىذُ
-4
فؼبل ثَدى پَستبل داًـىذُ
-5
حوبيت ؿَساي داًـگبُ
-6
حوبيت ّيبت سئيؼِ داًـگبُ
-7
ٍخَد هشاوض ثْذاؿتي دسهبًي هتٌَع ٍ گؼتشدُ دس ػغح اػتبى
-8
ٍخَد ثؼتش هٌبػت خْت استمبي فؼبليت ّبي آهَصؿي
-9
ٍ - 10خَد ثؼتش هٌبػت ثشاي اػتفبدُ اص تَاًبيي داًـدَيبى اػتؼذاد دسخـبى
ٍ - 11خَد صهيٌِ هٌبػت ثشاي اًدبم پظٍّؾ دس آهَصؽ
ٍ - 12خَد دفتش استجبط ثب كٌؼت دس داًـگبُ
ٍ - 13خَد وتبثخبًِ ثب ثشخَسداسي اص وتبة ّبي هتٌَع
ٍ - 14خَد دفتش  EDoفؼبل دس داًـگبُ
ٍ - 15خَد ٍػبيل ووه آهَصؿي

ًقبط ضؼفFactor Evaluution matrix)IFE(:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

Internal

ػذم تلَيت ًوَداس تـىيالت ػبصهبًي هلَة ًيشٍي اًؼبًي ثشاي داًـىذُ ثْذاؿت تبوٌَى
ًبوبفي ثَدى ًوَداس تـىيالت ػبصهبًي ًيشٍي اًؼبًي دس ًظش گشفتِ ؿذُ ثشاي داًـىذُ ثْذاؿت خْت تَػؼِ ايي داًـىذ ُ ثِ ٍيظُ
ووجَد اػضبي ّيبت ػلوي ٍ وبسوٌبى
ػذم تخليق اػتجبسات ٍ هٌبثغ اختلبكي ثِ داًـىذُ ثْذاؿت ٍ ػذم اختيبس هؼئَليي خْت تلوين گيشي دس صهيٌِ تَػؼِ ٍ سؿذ
داًـىذُ ٍ تبهيي ًيبصّبي اٍليِ آى
ًبوبفي ثَدى فضبّبي فيضيىي داًـىذُ وِ ثب افضايؾ سًٍذ خزة داًـدَ ٍ سؿتِ ّبي خذيذ دس حبل حبضش ٍ دس ػبلْبي آتي ايي
داًـىذُ سا دچبس چبلؾ اػبػي هي ًوبيذ
ًبوبفي ثَدى اهىبًبت ووه آهَصؿي ٍ داًـدَيي
ًبوبفي ثَدى پَؿؾ ايٌتشًتي (اػن اص تدْيضات ػخت افضاسي ٍ ًشم افضاسي)
ػذم ساُ اًذاصي ثشخي سؿتِ ّبي تحليالت تىويلي ٍ وبسؿٌبػي ػليشغن ٍخَد اهىبًبت
ووجَد ٍ يب ػذم ٍخَد اهىبًبت ٍ تدْيضات آصهبيـگبّْبي تخللي دس داًـىذُ
-8
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فشصتْبEuternal Factor Evaluatio Matrix )EFE(:
ثشاي تذٍيي ثشًبهِ

ٍ-1خَد چـن اًذاص تَػؼِ  20ػبلِ وـَس ٍ ًمـِ خبهغ ػلوي ثِ ػٌَاى هجٌب ٍ ساٌّوبيي دس خْت ثْشُ گيشي
اػتشاتظيه داًـگاُ
 -2اخشاي ثشًبهِ پضؿه خبًَادُ دس اػتبى هشوضي
هغ ًٍت آهَصؿي ٍ پظٍّـي داًـگبُ ثش گؼتشؽ ويفي ٍ ووي سؿتِ ّبي تحليالت تىويلي ٍ اًدبم تحميمبت ثيي
 -3ػيبػت گزاسي ا
ثخـي
 -4هَلؼيت خغشافيبيي اػتبى هشوضي دس ػغح وـَس
ٍ -5خَد تفبّن ًبهِ ّبي ّوىبسي ثيي داًـگبّي اةداًـگبّْبي تيپ يه تْشاى ،ؿْيذ ثْـتي ،اكفْبى ٍ داًـگبّْبي ّودَاس ّوذاى
ٍ لضٍيي ٍ لن ٍ اهىبى ثشلشاسي ٍ ايدبد استجبعبت ػلوي ثب ػبيش داًـگبّْب ٍهشاوض آهَصؽ ػبلي دس وـَس
ٍ -6خَد صهيٌِ ّبي ّوىبسي داًـىذُ ثْذاؿت ثب ؿشوتْب ٍ هشاوض ٍ لغجْبي كٌؼتي وـَس

چبلص ّب(تْذيذّب) Euternal Factor Evaluation matrix )EFE(:
 -1هحذٍديت هٌبثغ ٍ ًب هغلَة ثَدى هيضاى اػتجبسات ثخؾ ثْذاؿت ٍ دسهبى
-2ػذم ثجبت دس ثشًبهِ سيضي عشحْبي هلي هٌغمِ اي
—-3توشوض ثيـتش آييي ًبهِ استمب اػضبي ّيبت ػلوي ثِ اًدبم فؼبليتْبي پظٍّـي دس همبيؼِ ثب آهَص ؽ
 -4ػذم تٌبػت تشثيت ًيشٍي اًؼبًي هتٌبػت ثب ًيبص خبهؼِ

اّذافGoals :
 -G1ايدبد همغغ دوتشاي تخللي سؿتِ آهَصؽ ٍ استمبء ػالهت ثب تَخِ ثِ پتبًؼيل هَخَد دس داًـىذُ
 - G2استمبءتؼذاد سؿتِ ّبي تحليلي دس همغغ وبسؿٌبػي اسؿذ (اپيذهيَلَطي ،ثْذاؿت حشفِ اي ،ثْذاؿت هحيظ)
 -G3تبػيغ سؿتِ وبسؿٌبػي تغزيِ ثب تَخِ ثِ ًيبص اػتبى
-G4استمبء هشتجِ اػضبي ّيبت ػلوي داًـىذُ ثْذاؿت
–G5استمب ووي ٍ ويفي اسائِ خذهبت آهَصؿي داًـىذُ
-G6ثْيٌِ ػبصي ٍ ػبهبًذّي ػبختبس ًيشٍي اًؼبًي داًـىذُ
 -G7گؼتشؽ داًؾوذُ ثب آصهبيـگبّْب ٍ والػْبي اػتبًذاسد ،ػبلي وٌفشاًغ ٍ خلؼبت
 -G8اخز هدَص هشوض تحميمبت ػالهت هحيظ ٍ وبس
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 -G1ايجبد هقغغ دمتشاي تخصصي ثبتَجِ ثِ پتبًسیل هَجَد دس داًطنذُ
 objectivesاّذاف اختصبصي
 -o1ساُ اًذاصي سؿتِ دوتشاي تخللي آهَصؽ ٍ استمبء ػالهت تب پبيبى ػبل 1394اص عشيك اخز هدَص ًْبيي
استشاتظي:
-1تبهيي فشآيٌذ ّبي پـتيجبًي هٌبػت ثِ هٌظَس تبػيغ سؿتِ
-2خزة داًـدَ ٍ تْيِ ٍ تذٍيي ثشًبهِ ّبي آهَصؿي ثشاثش ثب ػشفلل ّبي دٍسُ آهَصؿي

 - G2استقبءتؼذاد سضتِ ّبي تحصیلي دس مقغغ مبسضٌبسي اسضذ (اپیذهیَلَطي ،ثْذاشت حشفِ اي،
ثْذاضت هحیظ ،ثْذاضت سبلوٌذاى )
 objectivesاّذاف اختصبصي
 -o1ساُ اًذاصي سضتِ مبسضٌبسي اسضذ اپیذهیَلَطي تب پبيبى سبل  1393اص عشيق اخز هجَص ًْبيي سضتِ
استشاتظي:
-1تبهيي فشآيٌذ ّبي پـتيجبًي هٌبػت ثِ هٌظَس تبػيغ سؿتِ
-2خزة داًـدَ ٍ تْيِ ٍ تذٍيي ثش ًبهِ ّبي آهَصؿي ثشاثش ثب ػشفلل ّبي دٍسُ آهَصؿي
 -o2ساُ اًذاصي سضتِ مبسضٌبسي اسضذ ثْذاضت حشفِ اي تب پبيبى سبل  1394اص عشيق اخز هجَص ًْبيي سضتِ
استشاتظي:
-1تبهيي فشآيٌذ ّبي پـتيجبًي هٌبػت ثِ هٌظَس تبػيغ سؿتِ
-2خزة داًـدَ ٍ تْيِ ٍ تذٍيي ثشًبهِ ّبي آهَصؿي ثشا ثش ثب ػشفلل ّبي دٍسُ آهَصؿي
 -o3ساُ اًذاصي سضتِ مبسضٌبسي اسضذ ثْذاضت هحیظ تب پبيبى سبل  1393اص عشيق اخز هجَص ًْبيي سضتِ
استشاتظي:
-1تبهيي فشآيٌذ ّبي پـتيجبًي هٌبػت ثِ هٌظَس تبػيغ سؿتِ
-2خزة داًـدَ ٍ تْيِ ٍ تذٍيي ثشًبهِ ّبي آهَصؿي ثشاثش ثب ػشفلل ّبي دٍسُ آ هَصؿي
04ساُ اًذاصي سضتِ مبسضٌبسي اسضذ سالهت سبلوٌذاى تب پبيبى سبل  1393اص عشيق اخز هجَص ًْبيي سضتِ
استشاتظي:
-1تبهيي فشآيٌذ ّبي پـتيجبًي هٌبػت ثِ هٌظَس تبػيغ سؿتِ
-2خزة داًـدَ ٍ تْيِ ٍ تذٍيي ثشًبهِ ّبي آهَصؿي ثشاثش ثب ػشفلل ّبي دٍسُ آهَصؿي
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-G3افضايص تؼذاد سضتِ ّبي مبسضٌبسي ( ،مبسضٌبسي تغزيِ )
 objectivesاّذاف اختصبصي
1 -o-oساُ اًذاصي سضتِ مبسضٌبسي تغزيِ تب پبيبى سبل  1394اص عشيق اخز هجَص ًْبيي سضتِ
استشاتظي:
-1تبهيي فشآيٌذ ّبي پـتيجبًي هٌبػت ثِ هٌظَس تبػيغ سؿتِ
-2خزة داًـدَ ٍ تْيِ ٍ تذٍيي ثشًبهِ ّب ي آهَصؿي ثشاثش ثب ػشفلل ّبي دٍسُ آهَصؿي

-G4استقبء هشتجِ اػضبي ّیبت ػلوي داًطنذُ ثْذاضت
 -o1استقب موي ٍ میفي فؼبلیت مویتِ هٌتخت داًطنذُ ثِ هیضاى %10دس ّشسبل
استشاتظي:
فشاّن ًوَدى اهىبًبت الصم ثِ هٌظَس استمب ػغح فؼبليت ّبي ػلوي پظٍّـي اػضب ّئيت ػلوي
 - O2استقب دسجِ تحصیلي  %50اص اػضبي ّئیت ػلوي داًطنذُ ثِ حذاقل دسجِ استبديبسي دس سبل 1394
استشاتظي :
ثؼتش ػبصي هٌبػت ثشاي اداهِ تحليل اػضب ّئيت ػلوي دس همبعغ ثبالتش
 - O3استقب دسجِ تحصیلي  20دسصذ اص اػضبي ّئیت ػلوي داًطنذُ ثِ دسجِ داًطیبسي دس سبل 1393
استساتظي

-G5استقبءموي ٍ میفي اسائِ خذهبت آهَصضي داًطنذُ
 objectiveاّذاف اختصبصي
 -o1استقب موي اهنبًبت هَسد ًیبص داًطنذُ
اػتشاتظي :تبهيي فضبي فيضيىي ٍ تدْيضات هَسد ًيبص داًـىذُ
-o2استقب ضبخص ّبي آهَصضي داًطنذُ ثِ هیضاى  %10دس ّش سبل
استشاتظي:
ثْجَد فشآيٌذ اسائِ خذهبت آهَصؿي ٍ اػبتيذ هـبٍس
-o3استقب موي ٍ میفي آصهبيطگبّْبي داًطنذُ
استشاتظي:
ساُ اًذاصي آصهبيـگبّْبي هَسد ًيبص داًـىذُ ( آصهبيـگبّْبي ؿيوي تدضيِ ٍ هيىشٍثيَلَطي آة ،آصهبيـگبُ ايوٌي ثْذاؿت حشفِ اي،
وبسگبُ تىٌَلَطي آهَصؿي  ،تْيِ خبًِ ثْذاؿت ًوًَِ ثشاي داًـدَيبى )
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 -O4استقبي میفیت هنبًْبي آهَصضي هَجَد دس داًطنذُ
استشاتظي:
ثْيٌِ ػبصي فضبّبي آهَصؿي داًـىذُ اػن اص والػْبي دسػي ٍ فضبّبي آصهبيـگبّي ،پبيؾ ٍ ًظبست ثش هحيغْبي وبساهَصي
 -O5اصالح سٍضْبي اسصضیبثي داًطجَيبى
استشاتظي :
تـىيل وويتِ ًظبست ثش اهتحبًبت ،ثشگضاسي وبسگبّْبي آهَصؿي ٍ آؿٌبػبصي اػضبي ّيبت ػلوي ثب سٍؿْبي اسصؿيبثي داًـدَيبى

-G6ثْیٌِ سبصي ٍ سبهبًذّي سبختبس ًیشٍي اًسبًي داًطنذُ
 Objectivesاّذاف اختصبصي
-o1تالش دس جْت ت اصالح چبست سبصهبًي داًطنذُ تب پبيبى سبل 1393
استشاتظي:
اػالم ًيبصّبي پشػٌلي ثِ هؼبًٍت هحتشم آهَصؽ ٍ تحمميبت ٍ هؼبًٍت تَػؼِ ٍ هٌبثغ اًؼبًي داًـگبُ
 -O2تطنیل سسوي گشٍّْبي آهَصضي داًطنذُ تب پبيبى سبل 1394
استشاتظي :
افضايؾ خزة ًيشٍّبي ثَهي دس وبدس ّيبت ػلوي ٍ اػالم ثِ هؼبًٍت هحتشم آهَصؿي

 -G7احذاث سبختوبى جذيذ داىضنذُ ثب آصهبيطگبّْب ٍ مالسْبي استبًذاسد
 Objectivesاّذاف اختصبصي
 -o1اخز ثَدجِ ّبي جبسي اص هٌبثغ استبًي ٍ مطَسي ثِ هیضاى  %20اص مل ثَدجِ دس ّش سبل
استشاتظي:
اًدبم هىبتجبت ٍ پيگيشي ثب اػتبًذاسي اػتبى هشوضي ٍ ٍصاست هتجَع خْت تخليق ثَدخِ
 -O2پیگیشي هصٍثِ ّیبت دٍلت هجٌي ثش تطنیل داًطنذُ ثْذاضت دس سبل 1391
استشاتظي :
اًدبم هىبتجبت ٍ پيگيشي دس ٍصاست هتجَع ٍ اػتبًذاسي

 -G8اخز هجَص هشمض تحقیقبت سالهت هحیظ ٍ مبس
 Objectivesاّذاف اختصبصي
-o1تالش دس جْت اخز هجَص هشمض تحقیقبت سالهت هحیظ ٍمبس تب پبيبى سبل 1393
استشاتظي:
اخز تفبّن ًبهِ ثب داًـگبّْبي ّودَاس دس خْت ساُ اًذاصي هشوض تحميمبت
 -O2اخز تفبّن ًبهِ ثب اداسا ت ٍ هشامض صٌؼتي هشتجظ دس استبًذس سبل 1393
7

استشاتظي :
اًدبم هىبتجبت ٍ پيگيشي ثب هشاوض ٍ اداسات كٌؼتي هشتجظ دس اػتبى

G9

اخز هجَص ساُ اًذاصي هجلِ ػلوي داًطنذُ ثْذاضت

 Objectivesاّذاف اختصبصي
-o1تالش دس جْت اخز هجَص ساُ اًذاصي هجلِ ػلوي داًطنذُ ثْذاضت تب پبيبى سبل 1393
استشاتظي:

اًدبم هىبتجِ ثب هؼبًٍت هحتشم آهَصؿي ٍ پظٍّـي داًـگبُ ٍ پيگيشي حضَسي دس خْت ساُ اًذاصي هدلِ

G10

استقبء فشآيٌذ هذيسيت آهَصضي ٍ پظٍّطي دس داًطنذُ

 Objectivesاّذاف اختصبصي

 -O1استقبء فشآيٌذ هذيشيت آهَصضي ٍ پظٍّطي دس داًطنذُ ثِ كَست هؼتوش دس عي ثشًبهِ
استشاتظي:

ثْجَد ػيؼتن ًظبستي ٍ اسصيبثي وبسوٌبى

-G11

استقب ئ خذهبت النتشًٍیل داًطنذُ

 Objectivesاّذاف اختصبصي
 -O1اخز ثَدجِ ّبي الصم جْت تقَيت ٍاحذ  ITداًطنذُ دس عي ثشًبهِ
استشاتظي:

اًدبم هىبتجبت ٍ پيگيشي اص هؼبًٍت هحتشم آهَصؽ ٍ تحميمبت داًـگبُ

 -O2استقب ئ خذهبت النتشًٍیل داًطنذُ ثِ كَست هؼتوش دس عي ثشًبهِ
استشاتظي:

تَػؼِ ووي ٍ ويفي ٍاحذ سايبًِ ٍ اعالع سػبًي داًـىذُ
 -G12استقبء فشآيٌذ آهَصضي دس داًطنذُ
 Objectivesاّذاف اختصبصي
 -O1استقبء فشآيٌذ آهَصضي دس داًطنذُ ثِ كَست هؼتوش دس عي ثشًبهِ

8

استشاتظي:

فؼبل ػبصي هشوض تَػؼِ آهَصؽ هـتشن داًـىذُ ثْذاؿت ٍ تَاًجخـي
 -O2پبيص ٍ اسصيبثي فؼبلیتْبي آهَصضي دس داًطنذُ ثِ كَست مػتوش دس عي ثشًبهِ
استشاتظي:

اػالم ؿشح ٍظبيف ٍ اًدبم اسصيبثي دٍسُ اي اص ػولىشد اػضبي داًـىذُ

9

ثِ ًبم خذاًٍذ ثخطٌذُ هْشثبى
جوَْسي اسالهي ايشاى
ٍصاست ثْذاضت  ,دسهبى ٍ آهَصش پضضني

داًطگبُ ػلَم پضضني ٍخذهبت ثْذاضتي دسهبًي اسا ك

ثشًبهِ ػولیبتي داًطنذُ ثْذاضت اساك -95
92
تْیِ ٍ تذٍيي :

ػشوبس خبًن دوتش هحجَثِ خَسػٌذي ( سيبػت داًـىذُ ثْذاؿت)
خٌبة آلبي هحؼي ؿوؼي ( هؼبًٍت آهَصؿي ٍ پظٍّـي داًـىذُ ثْذاؿت)
ثب ّونبسي :

وليِ اػضبي ّيبت ػلوي ٍ وبسؿٌبػبى داًـىذُ ثْذاؿت
فشٍسديي هبُ 1393

10

جذاٍل ثشًبهِ ػولیبتي

11

داًطنذُ ثْذاضت
ّذف اختصبصي:ساُ اًذاصي سضتِ دمتشاي تخصصي آهَصش ٍ استقبء سالهت تب اثتذاي سبل 1394
استشاتظي:تبهیي فشآيٌذ ّبي پطتیجبًي هٌبست ثِ هٌظَس تبسیس سضتِ
سديف

فؼبليت ّبي هشتجظ

ّوىبساى

صهبى اخشا

ثَدخِ هَسد ًيبص

1

خوغ آٍسي اعالػبت ٍ اًدبم
ًيبصػٌدي دس خبهؼِ ثِ سؿتِ هَسد
ًظش ٍ ػپغ اسائِ پيـٌْبد تبػيغ
سؿتِ دس ؿَساي آهَصؿي داًـىذُ

اػضبي ؿَساي آهَصؿي
داًـىذُ

ًيوِ اٍل ػبل 1393

ثَدخِ خبسي هؼبًٍت
آهَصؽ ٍ تحميمبت
داًـگبُ

2

اسائِ پيـٌْبد تبػيغ سؿتِ دس
ؿَساي آهَصؿي داًـىذُ

اػضبي ؿَساي آهَصؿي
داًـىذُ

ًيوِ اٍل ػبل 1393

ثَدخِ خبسي هؼبًٍت
آهَصؽ ٍ تحميمبت
داًـگبُ

3

اسائِ پيـٌْبد تبػيغ سؿتِ دس
ؿَساي آهَصؿي داًـگبُ ثِ هٌظَس
وؼت هَافمت

اػضبي ؿَساي آهَصؿي
داًـگبُ

ًيوِ اٍل ػبل 1393

--------

4

تؼييي هؼئَل ساُ اًذاصي سؿتِ پغ اص سئيغ ٍ هؼبٍى آهَصؿي
داًـىذُ
تبئيذؿَساي آهَصؿي داًـگبُ

ًيوِ اٍل ػبل 1393

--------

5

ثشسػي اهىبًبت ٍ تدْيضات هَسد ًيبص
سؿتِ ٍ اهىبًبت هَخَد ٍ دسخَاػت
تْيِ ٍػبيل هَسد ًيبص

هؼئَل ساُ اًذاصي سؿتِ ٍ
سييغ داًـىذُ ٍ هؼبٍى
آهَصؿي

ًيوِ اٍل ػبل 1393

ثَدخِ خبسي هؼبًٍت
آهَصؽ ٍ تحميمبت
داًـگبُ

6

هؼئَل ساُ اًذاصي سؿتِ ٍ
تىويل فشهْبي تبػيغ سؿتِ ٍ
اسػبل ثِ هؼبًٍت آهَصؿي خْت اػالم سييغ داًـىذُ ٍ هؼبٍى
آهَصؿي ٍ هشوض تَػؼِ
ثِ ٍصاست هتجَع
هغبلؼبت پضؿىي

ًيوِ دٍم ػبل 1393

--------

7

پيگيشي ًمبيق ٍ هـىالت اػالم ؿذُ
اص ػَي ٍصاست هتجَع

هؼئَل ساُ اًذاصي سؿتِ ٍ
سييغ داًـىذُ ٍ هؼبٍى
آهَصؿي ٍ هشوض تَػؼِ
هغبلؼبت پضؿىي

ًيوِ دٍم ػبل 1393

--------

8

دػَت ٍّوشاّي ثب گشٍُ اسصيبة
سؿتِ اص ٍصاست هتجَع

هؼئَل ساُ اًذاصي سؿتِ ٍ
سييغ داًـىذُ ٍ هؼبٍى
آهَصؿي ٍ هشوض تَػؼِ
هغبلؼبت پضؿىي

ًيوِ دٍم ػبل 1393

---------

9

پيگيشي ًتبيح ثبصديذ گشٍُ اسصيبة

هؼئَل ساُ اًذاصي سؿتِ ٍ
سييغ داًـىذُ ٍ هؼبٍى
آهَصؿي ٍ هشوض تَػؼِ
هغبلؼبت پضؿىي

ًيوِ دٍم ػبل 1393

-------

12

داًطنذُ ثْذاضت
ّذف اختصبصي:ساُ اًذاصي سضتِ مبسضٌبسي اسضذ اپیذهیَلَطي تب پبيبى سبل 1393
استشاتظي:تبهیي فشآيٌذ ّبي پطتیجبًي هٌبست ثِ هٌظَس تبسیس سضتِ
سديف

فؼبلیت ّبي هشتجظ

ّونبساى

صهبى اجشا

ثَدجِ هَسد ًیبص

1

خوغ آٍسي اعالػبت ٍ اًدبم
ًيبصػٌدي دس خبهؼِ ثِ سؿتِ هَسد
ًظش ٍ ػپغ اسائِ پيـٌْبد تبػيغ
سؿتِ دس ؿَساي آهَصؿي داًـىذُ

اػضبي ؿَساي آهَصؿي
داًـىذُ

ًيوِ اٍل ػبل 1393

ثَدخِ خبسي هؼبًٍت
آهَصؽ ٍ تحميمبت
داًـگبُ

2

اسائِ پيـٌْبد تبػيغ سؿتِ دس
ؿَساي آهَصؿي داًـىذُ

اػضبي ؿَساي آهَصؿي
داًـىذُ

ًيوِ اٍل ػبل 1393

ثَدخِ خبسي هؼبًٍت
آهَصؽ ٍ تحميمبت
داًـگبُ

3

اسائِ پيـٌْبد تبػيغ سؿتِ دس
ؿَساي آهَصؿي داًـگبُ ثِ هٌظَس
وؼت هَافمت

اػضبي ؿَساي آهَصؿي
داًـگبُ

ًيوِ اٍل ػبل 1393

--------

4

تؼييي هؼئَل ساُ اًذاصي سؿتِ پغ اص سئيغ ٍ هؼبٍى آهَصؿي
داًـىذُ
تبئيذؿَساي آهَصؿي داًـگبُ

ًيوِ اٍل ػبل 1393

--------

5

ثشسػي اهىبًبت ٍ تدْيضات هَسد ًيبص
سؿتِ ٍ اهىبًبت هَخَد ٍ دسخَاػت
تْيِ ٍػبيل هَسد ًيبص

هؼئَل ساُ اًذاصي سؿتِ ٍ
سييغ داًـىذُ ٍ هؼبٍى
آهَصؿي

ًيوِ اٍل ػبل 1393

ثَدخِ خبسي هؼبًٍت
آهَصؽ ٍ تحميمبت
داًـگبُ

6

هؼئَل ساُ اًذاصي سؿتِ ٍ
تىويل فشهْبي تبػيغ سؿتِ ٍ
اسػبل ثِ هؼبًٍت آهَصؿي خْت اػالم سييغ داًـىذُ ٍ هؼبٍى
آهَصؿي ٍ هشوض تَػؼِ
ثِ ٍ.صاست هتجَع
هغبلؼبت پضؿىي

ًيوِ اٍل ػبل 1393

--------

7

پيگيشي ًمبيق ٍ هـىالت اػالم ؿذُ
اص ػَي ٍصاست هتجَع

هؼئَل ساُ اًذاصي سؿتِ ٍ
سييغ داًـىذُ ٍ هؼبٍى
آهَصؿي ٍ هشوض تَػؼِ
هغبلؼبت پضؿىي

ًيوِ دٍم ػبل 1393

--------

8

دػَت ٍّوشاّي ثب گشٍُ اسصيبة
سؿتِ اص ٍصاست هتجَع

هؼئَل ساُ اًذاصي سؿتِ ٍ
سييغ داًـىذُ ٍ هؼبٍى
آهَصؿي ٍ هشوض تَػؼِ
هغبلؼبت پضؿىي

ًيوِ دٍم ػبل 1393

---------

9

پيگيشي ًتبيح ثبصديذ گشٍُ اسصيبة

هؼئَل ساُ اًذاصي سؿتِ ٍ
سييغ داًـىذُ ٍ هؼبٍى
آهَصؿي ٍ هشوض تَػؼِ
هغبلؼبت پضؿىي

ًيوِ دٍم ػبل 1393

-------

13

داًطنذُ ثْذاضت
ّذف اختصبصي:ساُ اًذاصي سضتِ مبسضٌبسي اسضذ ثْذاضت حشفِ اي تب پبيبى سبل 1394
استشاتظي:تبهیي فشآيٌذ ّبي پستیجبًي هٌبست ثِ هٌظَس تبسیس سضتِ
سديف

فؼبلیت ّبي هشتجظ

ّونبساى

صهبى اجشا

ثَدجِ هَسد ًیبص

1

خوغ آٍسي اعالػبت ٍ اًدبم
ًيبصػٌدي دس خبهؼِ ثِ سؿتِ هَسد
ًظش ٍ ػپغ اسائِ پيـٌْبد تبػيغ
سؿتِ دس ؿَساي آهَصؿي داًـىذُ

اػضبي ؿَساي آهَصؿي
داًـىذُ

ًيوِ اٍل ػبل 1393

ثَدخِ خبسي هؼبًٍت
آهَصؽ ٍ تحميمبت
داًـگبُ

2

اسائِ پيـٌْبد تبػيغ سؿتِ دس
ؿَساي آهَصؿي داًـىذُ

اػضبي ؿَساي آهَصؿي
داًـىذُ

ًيوِ اٍل ػبل 1393

ثَدخِ خبسي هؼبًٍت
آهَصؽ ٍ تحميمبت
داًـگبُ

3

اسائِ پيـٌْبد تبػيغ سؿتِ دس
ؿَساي آهَصؿي داًـگبُ ثِ هٌظَس
وؼت هَافمت

اػضبي ؿَساي آهَصؿي
داًـگبُ

ًيوِ اٍل ػبل 1393

--------

4

تؼييي هؼئَل ساُ اًذاصي سؿتِ پغ
اص تبئيذؿَساي آهَصؿي داًـگبُ

سئيغ ٍ هؼبٍى آهَصؿي
داًـىذُ

ًيوِ اٍل ػبل 1393

--------

5

ثشسػي اهىبًبت ٍ تدْيضات هَسد ًيبص هؼئَل ساُ اًذاصي سؿتِ ٍ
سؿتِ ٍ اهىبًبت هَخَد ٍ دسخَاػت سييغ داًـىذُ ٍ هؼبٍى
آهَصؿي
تْيِ ٍػبيل هَسد ًيبص

ًيوِ اٍل ػبل 1393

ثَدخِ خبسي هؼبًٍت
آهَصؽ ٍ تحميمبت
داًـگبُ

6

تىويل فشهْبي تبػيغ سؿتِ ٍ
اسػبل ثِ هؼبًٍت آهَصؿي خْت
اػالم ثِ ٍ.صاست هتجَع

هؼئَل ساُ اًذاصي سؿتِ ٍ
سييغ داًـىذُ ٍ هؼبٍى
آهَصؿي ٍ هشوض تَػؼِ
هغبلؼبت پضؿىي

ًيوِ اٍل ػبل 1393

--------

7

پيگيشي ًمبيق ٍ مؿىالت اػالم
ؿذُ اص ػَي ٍصاست هتجَع

هؼئَل ساُ اًذاصي سؿتِ ٍ
سييغ داًـىذُ ٍ هؼبٍى
آهَصؿي ٍ هشوض تَػؼِ
هغبلؼبت پضؿىي

ًيوِ دٍم ػبل 1393

--------

8

دػَت ٍ ّوشاّي ثب گشٍُ اسصيبة
سؿتِ اص ٍصاست هتجَع

هؼئَل ساُ اًذاصي سؿتِ ٍ
سييغ داًـىذُ ٍ هؼبٍى
آهَصؿي ٍ هشوض تٍػؼِ
هغبلؼبت پضؿىي

ًيوِ دٍم ػبل 1393

9

پيگيشي ًتبيح ثبصديذ گشٍُ اسصيبة

هؼئَل ساُ اًذاصي سؿتِ ٍ
سييغ داًـىذُ ٍ هؼبٍى
آهَصؿي ٍ هشوض تَػؼِ
هغبلؼبت پضؿىي

ًيوِ دٍم ػبل 1393

14

داًطنذُ ثْذاضت
ّذف اختصبصي:ساُ اًذاصي سضتِ مبسضٌبسي اسضذ ثْذاضت هحیظ تب اثتذاي سبل 1393
استشاتظي:تبهیي فشآيٌذ ّبي پستیجبًي هٌبست ثِ هٌظَس تبسیس سضتِ
سديف

فؼبلیت ّبي هشتجظ

ّونبساى

صهبى اجشا

ثَدجِ هَسد ًیبص

1

خوغ آٍسي اعالػبت ٍ اًدبم
ًيبصػٌدي دس خبهؼِ ثِ سؿتِ هَسد
ًظش ٍ ػپغ اسائِ پيـٌْبد تبػيغ
سؿتِ دس ؿَساي آهَصؿي داًـىذُ

اػضبي ؿَساي آهَصؿي
داًـىذُ

ًيوِ دٍم ػبل 1392

ثَدخِ خبسي هؼبًٍت
آهَصؽ ٍ تحميمبت
داًـگبُ

2

اسائِ پيـٌْبد تبػيغ سؿتِ دس
ؿَساي آهَصؿي داًـىذُ

اػضبي ؿَساي آهَصؿي
داًـىذُ

ًيوِ دٍم ػبل 1392

ثَدخِ خبسي هؼبًٍت
آهَصؽ ٍ تحميمبت
داًـگبُ

3

اسائِ پيـٌْبد تبػيغ سؿتِ دس
ؿَساي آهَصؿي داًـگبُ ثِ هٌظَس
وؼت هَافمت

اػضبي ؿَساي آهَصؿي
داًـگبُ

ًيوِ دٍم ػبل 1392

--------

4

تؼييي هؼئَل ساُ اًذاصي سؿتِ پغ
اص تبئيذؿَساي آهَصؿي داًـگبُ

سئيغ ٍ هؼبٍى آهَصؿي
داًـىذُ

ًيوِ دٍم ػبل 1392

--------

5

ثشسػي اهىبًبت ٍ تدْيضات هَسد ًيبص هؼئَل ساُ اًذاصي سؿتِ ٍ
سؿتِ ٍ اهىبًبت هَخَد ٍ دسخَاػت سييغ داًـىذُ ٍ هؼبٍى
آهَصؿي
تْيِ ٍػبيل هَسد ًيبص

ًيوِ دٍم ػبل 1392

ثَدخِ خبسي هؼبًٍت
آهَصؽ ٍ تحميمبت
داًـگبُ

6

تىويل فشهْبي تبػيغ سؿتِ ٍ
اسػبل ثِ هؼبًٍت آهَصؿي خْت
اػالم ثِ ٍصاست هتجَع

هؼئَل ساُ اًذاصي سؿتِ ٍ
سييغ داًـىذُ ٍ هؼبٍى
آهَصؿي ٍ هشوض تَػؼِ
هغبلؼبت پضؿىي

ًيوِ دٍم ػبل 1392

---------

7

پيگيشي ًمبيق ٍ هـىالت اػالم
ؿذُ اص ػَي ٍصاست هتجَع

هؼئَل ساُ اًذاصي سؿتِ ٍ
سييغ داًـىذُ ٍ هؼبٍى
آهَصؿي ٍ هشوض تَػؼِ
هغبلؼبت پضؿىي

ًيوِ اٍل ػبل 1393

----------

8

دػَت ٍ ّوشاّي ثب گشٍُ اسصيبة
سؿتِ اص ٍصاست هتجَع

هؼئَل ساُ اًذاصي سؿتِ ٍ
سييغ داًـىذُ ٍ هؼبٍى
آهَصؿي ٍ هشوض تَػؼِ
هغبلؼبت پضؿىي

ًيوِ اٍل ػبل 1393

----------

9

پيگيشي ًتبيح ثبصديذ گشٍُ اسصيبة

هؼئَل ساُ اًذاصي سؿتِ ٍ
سييغ داًـىذُ ٍ هؼبٍى
آهَصؿي ٍ هشوض تَػؼِ
هغبلؼبت پضؿىي

ًيوِ اٍل ػبل 1393

-----------

15

ّذف اختصبصي:ساُ اًذاصي سضتِ مبسضٌبسي اسضذ سالهت سبلوٌذاى تب اثتذاي سبل 1394
استشاتظي:تبهیي فشآيٌذ ّبي پستیجبًي هٌبست ثِ هٌظَس تبسیس سضتِ
سديف

فؼبلیت ّبي هشتجظ

ّونبساى

صهبى اجشا

ثَدجِ هَسد ًیبص

1

خوغ آٍسي اعالػبت ٍ اًدبم
ًيبصػٌدي دس خبهؼِ ثِ سؿتِ هَسد
ًظش ٍ ػپغ اسائِ پيـٌْبد تبػيغ
سؿتِ دس ؿَساي آهَصؿي داًـىذُ

اػضبي ؿَساي آهَصؿي
داًـىذُ

ًيوِ اٍل ػبل 1392

ثَدخِ خبسي هؼبًٍت
آهَصؽ ٍ تحميمبت
داًـگبُ

2

اسائِ پيـٌْبد تبػيغ سؿتِ دس
ؿَساي آهَصؿي داًـىذُ

اػضبي ؿَساي آهَصؿي
داًـىذُ

ًيوِ دٍم ػبل 1392

ثَدخِ خبسي هؼبًٍت
آهَصؽ ٍ تحميمبت
داًـگبُ

3

اسائِ پيـٌْبد تبػيغ سؿتِ دس
ؿَساي آهَصؿي داًـگبُ ثِ هٌظَس
وؼت هَافمت

اػضبي ؿَساي آهَصؿي
داًـگبُ

ًيوِ دٍم ػبل 1392

--------

4

تؼييي هؼئَل ساُ اًذاصي سؿتِ پغ
اص تبئيذؽٍساي آهَصؿي داًـگبُ

سئيغ ٍ هؼبٍى آهَصؿي
داًـىذُ

ًيوِ دٍم ػبل 1392

--------

5

ثشسػي اهىبًبت ٍ تدْيضات هَسد ًيبص هؼئَل ساُ اًذاصي سؿتِ ٍ
سؿتِ ٍ اهىبًبت هَخَد ٍ دسخَاػت سييغ داًـىذُ ٍ هؼبٍى
آهَصؿي
تْيِ ٍػبيل هَسد ًيبص

ًيوِ دٍم ػبل 1392

ثَدخِ خبسي هؼبًٍت
آهَصؽ ٍ تحميمبت
داًـگبُ

6

تىويل فشهْبي تبػيغ سؿتِ ٍ
اسػبل ثِ هؼبًٍت آهَصؿي خْت
اػالم ثِ ٍصاست هتجَع

هؼئَل ساُ اًذاصي سؿتِ ٍ
سييغ داًـىذُ ٍ هؼبٍى
آهَصؿي ٍ هشوض تَػؼِ
هغبلؼبت پضؿىي

ًيوِ دٍم ػبل 1392

---------

7

پيگيشي ًمبيق ٍ هـىالت اػالم
ؿذُ اص ػَي ٍصاست هتجَع

هؼئَل ساُ اًذاصي سؿتِ ٍ
سييغ داًـىذُ ٍ هؼبٍى
آهَصؿي ٍ هشوض تَػؼِ
هغبلؼبت پضؿىي

ًيوِ اٍل ػبل 1393

----------

8

دػَت ٍ ّوشاّي ثب گشٍُ اسصيبة
سؿتِ اص ٍصاست هتجَع

هؼئَل ساُ اًذاصي سؿتِ ٍ
سييغ داًـىذُ ٍ هؼبٍى
آهَصؿي ٍ هشوض تَػؼِ
هظالؼبت پضؿىي

ًيوِ اٍل ػبل 1393

----------

9

پيگيشي ًتبيح ثبصديذ گشٍُ اسصيبة

هؼئَل ساُ اًذاصي سؿتِ ٍ
سييغ داًـىذُ ٍ هؼبٍى
آهَصؿي ٍ هشوض تَػؼِ
هغبلؼبت پضؿىي

ًيوِ اٍل ػبل 1393

-----------

16

داًطنذُ ثْذاضت
ّذف اختصبصي:ساُ اًذاصي سضتِ مبسضٌبسي تغزيِ تب پبيبى سبل 1393
استشاتظي:تبهیي فشآيٌذّبي پطتیجبًي هٌبست ثِ هٌظَس تبسیس سضتِ
ثَدجِ هَسد

سديف

فؼبلیت ّبي هشتجظ

ّونبساى

صهبى اجشا

1

خوغ آٍسي اعالػبت ٍ اًدبم ًيبصػٌدي دس
خبهؼِ ثِ سؿتِ هَسد ًظش ٍ ػپغ اسائِ
پيـٌْبد تبػيغ سؿتِ دس ؿَساي آهَصؿي
داًـىذُ

اػضبي ؽٍساي آهَصؿي داًـىذُ

ًيوِ اٍل
ػبل 1392

ثَدخِ خبسي
هؼبًٍت آهَصؽ ٍ
تحميمبت داًـگبُ

2

اسائِ پيـٌْبد تبػيغ سؿتِ دس ؿَساي
آهَصؿي داًـىذُ

اػضبي ؿَساي آهَصؿي داًـىذُ

ًيوِ اٍل
ػبل 1393

ثَدخِ خبسي
هؼبًٍت آهَصؽ ٍ
تحميمبت داًـگبُ

3

اسائِ پيـٌْبد تبػيغ سؿتِ دس ؽٍساي
آهَصؿي داًـگبُ ثِ هٌظَس وؼت هَافمت

اػضبي ؿَساي آهَصؿي داًـگبُ

ًيوِ اٍل
ػبل 1393

--------

4

تؼييي هؼئَل ساُ اًذاصي سؿتِ پغ اص
تبئيذؿَساي آهَصؿي داًـگبُ

سئيغ ٍ هؼبٍى آهَصؿي داًـىذُ

ًيوِ اٍل
ػبل 1393

--------

5

سؿت ٍ
ثشسػي اهىبًبت ٍ تدْيضات هَسد ًيبص ُ
اهىبًبت هَخَد ٍ دسخَاػت تْيِ ٍػبيل هَسد
ًيبص

هؼئَل ساُ اًذاصي سؿتِ ٍ سييغ
داًـىذُ ٍ هؼبٍى آهَصؿي

ًيوِ اٍل
ػبل 1393

ثَدخِ خبسي
هؼبًٍت آهَصؽ ٍ
تحميمبت داًـگبُ

6

تىويل فشهْبي تبػيغ سؿتِ ٍ اسػبل ثِ
هؼبًٍت آهَصؿي خْت اػالم ثِ ٍصاست هتجَع

هؼئَل ساُ اًذاصي سؿتِ ٍ سييغ
داًـىذُ ٍ هؼبٍى آهَصؿي ٍ هشوض
تَػؼِ هغبلؼبت پضؿىي

ًيوِ اٍل
ػبل 1393

--------

7

پيگيشي ًمبيق ٍ هـىالت اػالم ؿذُ اص ػَي
ٍصاست هتجَع

هؼئَل ساُ اًذاصي سؿتِ ٍ سييغ
داًـىذُ ٍ هؼبٍى آهَصؿي ٍ هشوض
تَػؼِ هغبلؼبت پضؿىي

ًيوِ دٍم
ػبل 1393

--------

8

دػَت ٍ ّوشاّي ثب گشٍُ اسصيبة سؿتِ اص
ٍصاست هتجَع

هؼئَل ساُ اًذاصي سؿتِ ٍ سييغ
داًـىذُ ٍ هؼبٍى آهَصؿي ٍ هشوض
تَػؼِ هغبلؼبت پضؿىي

ًيوِ دٍم
ػبل 1393

--------

9

پيگيشي ًتبيح ثبصديذ گشٍُ اسصيبة

هؼئَل ساُ اًذاصي سؿتِ ٍ سييغ
داًـىذُ ٍ هؼبٍى آهَصؿي ٍ هشوض
تَػؼِ هغبلؼبت پضؿىي

ًيوِ دٍم
ػبل 1393

--------

ًیبص

17

داًطنذُ ثْذاضت
ّذف اختصبصي :استقبءموي ٍمیفي فؼبلیت مویتِ هٌتخت داًطنذُ ثِ هیضاى %10دسّش سبل
استشاتظي:فشاّن ًوَدى اهنبًبت الصم ثِ هٌظَس استقبءسغح فؼبلیتْبي ػلوي پظٍّطي اػضبء ّیئت ػلوي
سديف

فؼبلیت ّبي هشتتط

ّونبساى

صهبى اجشا

ثَدجِ هَسد ًیبص

1

تـىيل هٌظن خلؼبت ؿَساي پظٍّـي
داًـىذُ آهَصؿي-پظٍّـي

اػضبءؿَساي پظٍّـي
داًـىذُ

هبّي 2ثبسدسػبل

ثَدخِ خبسي هؼبًٍت
آهَصؽ ٍ تحميمبت
داًـگبُ

2

وَتبُ ًوَدى فشآيٌذ تلَيت عشحْبي
پظٍّـي

اػضبءؿَساي پظٍّـي

دس عَل ثشًبهِ

-------

3

افضايؾ تؼذاد همبالت اػتخشاخي اص
عشحْبي پظٍّـي ثبفشاّن آٍسدى ثؼتش
هٌبػت

اػضبءّيئت ػلوي-
سئيغ داًـىذُ -هؼبٍى
آهَصؿي داًـىذُ

دس عَل ثشًبهِ

--------

4

اعالع سػبًي ٍتـَيك اػضبءّيئت
ػلوي خْت ؿشوت دس وبسوبّْب

اػضبءؿَساي پظٍّـي

دس عَل ثشًبهِ

--------

5

اػالم وبسوبّْبي هَسد ًيبص اػضبءّيئت
ػلوي ثِ هؼبًٍت آهَصؽ ٍتحميمبت

ؿَساي آهَصؿي ٍهؼبٍى
پظٍّـي داًـىذُ

دس عَل ثشًبهِ

--------

6

تـىيل هٌظن خلؼبت وويتِ
استمبءداًـىذُ

اػضبءوويتِ استمبء

فللي يىجبس

ثَدخِ خبسي هؼبًٍت
آهَصؽ ٍ تحميمبت
داًـگبُ

7

فشاّن ًوَدى اهىبى ؽسوت
اػضبءّيئت ػلوي دس وٌىشُ ّبي
داخلي ٍخبسخي وـَس

ؿَساي پظٍّـي
داًـگبُ

دس عَل ثشًبهِ

ثَدخِ خبسي هؼبًٍت
آهَصؽ ٍ تحميمبت
داًـگبُ

18

داًطنذُ ثْذاضت
ّذف اختصبصي :استقب دسجِ تحصیلي  %50اص اػضبي ّئیت ػلوي داًطنذُ ثِ حذاقل دسجِ استبديبسي ٍ داًطیبسي
دس سبل 1393-5
استشاتظي:ثستش سبصي هٌبست جْت اهنبى اداهِ تحصیل اػضبء ّیئت ػلوي دس هقبعغ ثبالتش
سديف

فؼبلیت ّبي هشتجظ

ّونبساى

صهبى اجشا

ثَدجِ هَسد ًیبص

1

پيـٌْبد تب هيي ًيشٍي اًؼبًي
خبيگضيي هٌبػت دس كَست لجَلي
اػضبءدس همبعغ ثبالتش

سييغ داًـىذُ

ػبل 93-94

ثَدخِ خبسي هؼبًٍت
آهَصؽ ٍ تحميمبت
داًـگبُ

2

پيگيشي ٍ هَافمت خْت اػضام اػضبء
ّيئت ػلوي ثِ ػٌَاى هبهَس آهَصؿي
يب ثَسػيِ

ؿَساي آهَصؿي ٍ
سييغ داًـىذُ

ػبل 91-94

--------

3

ّوىبسي ٍ هؼبػذت دس صهيٌِ اخشاي
ثشًبهِ ّبي آهَصؿي هَظفي اػضبءدس
صهبى تحليل هغبثك آييي ًبمُ ّب

سييغ-هؼبٍى آهَصؿي
داًـىذُ

ػبل 91-94

---------

4

تَخيِ اػضبي ّيئت ػلوي اػتبديبس دس
خلَف آييي ًبهِ استمب ثِ هشتجِ
داًـيبسي

سييغ-هؼبٍى آهَصؿي
داًـىذُ،هشوض تَػؼِ
داًـىذُ

ػبل 91-94

ثَدخِ خبسي هؼبًٍت
آهَصؽ ٍ تحميمبت
داًـگبُ

19

داًطنذُ ثْذاضت
ّذف اختصبصي :استقبء موي اهنبًبت هَسد ًیبص داًطنذُ
استشاتظي:تبهیي فضبي فیضيني ٍ تجْیضات هَسد ًیبص آهَصش داًطنذُ
سديف

فؼبلیت ّبي هشتجظ

ّونبساى

صهبى اجشا

ثَدجِ هَسد ًیبص

1

ثشسػي تؼذاد والع ّبي هَسد ًيبص ثب
تَخِ ثِ سؿتِ همغغ ٍ تؼذاد
داًـدَيبى داًـىذُ وِ ثِ كَست
تدوؼي دس حبل افضايؾ هي ثبؿذ

سيبػت داًـىذُ –
هؼبٍى آهَصؿي ٍ
وبسؿٌبػبى آهَصؽ
داًـىذُ

ًيوِ اٍل ػبل ٍ 1393
دس عَل ثشًبهِ

-----

2

اػالم تؼذاد والػْبي هَسد ًيبص ثِ هذيش اهَس ػوَهي –سيبػت
داًـىذُ-هؼبٍى
اهَس ػوَهي داًـگبُ ٍپيگيشي ّبي
آهَصؿي داًـىذُ
الصم

ًيوِ اٍل ػبل ٍ 1393
دس عَل ثشًبهِ

-----

3

اػالم تؼذاد اتبق ّبي اػبتيذ هَسد ًيبص
ثِ هذيش اهَس ػوَهي ٍپيگيشي تب وؼت
ًتبيح الصم

اهَس ػوَهي –سيبػت
داًـىذُ-هؼبٍى
آهَصؿي داًـىذُ

ًيوِ اٍل ػبل ٍ 1393
دس عَل ثشًبهِ

----

4

تؼييي تدْيضات هَسد ًيبص اتبق ّبي
اػبتيذ ٍ والع ّبي دسع ٍ ػبلي
وٌفشاًغ اػالم ثِ هذيش يت اهَس
ػوَهي ٍ پيگيشي ّبي هشثَط

اهَس ػوَهي –سيبػت
داًـىذُ-هؼبٍى
آهَصؿي داًـىذُ

ًيوِ اٍل ػبل ٍ 1393
دس عَل ثشًبهِ

ثَدخِ خبسي هؼبًٍت
آهَصؽ ٍ تحميمبت
داًـگبُ

5

تدْيض ٍ احذ تحليالت تىويلي
داًـىذُ

اهَس ػوَهي –سيبػت
داًـىذُ-هؼبٍى
آهَصؿي داًـىذُ

ًيوِ اٍل ػبل ٍ 1393
دس عَل ثشًبهِ

ثَدخِ خبسي هؼبًٍت
آهَصؽ ٍ تحميمبت
داًـگبُ

6

تدْيض وتبثخبًِ ٍ ػبلي هغبلؼِ

اهَس ػوَهي –سيبػت
داًـىذُ-هؼبٍى
آهَصؿي داًـىذُ

ًيوِ اٍل ػبل  ٍ 1393ثَدخِ خبسي هؼبًٍت
آهَصؽ ٍ تحليمبت
دس عَل ثشًبهِ
داًـگبُ

7

هؼتمل ًوَدى دثيش خبًِ ٍ اهَسهبلي ٍ
اًجبس داًـىذُ ثْذاؿت

اهَس ػوَهي –سيبػت
داًـىذُ-هؼبٍى
آهَصؿي داًـىذُ

ًيوِ دٍم 93

8

تدْيض ًوَدى ٍ احذ سايبًِ داًـىذُ

اهَس ػوَهي –سيبػت
داًـىذُ-هؼبٍى
آهَصؿي داًـىذُ

ًيوِ اٍل ػبل  ٍ 1393ثَدخِ هؼبًٍت
پـتيجبًي ٍ هؼبًٍت
دس عَل ثشًبهِ
آهَصؽ ٍ تحميمبت
داًـگبُ

20

ثَدخِ هؼبًٍت
پـتيجبًي ٍ هؼبًٍت
آهَصؽ ٍ تحميمبت
داًـگبُ

داًطنذُ ثْذاضت
ّذف اختصبصي :استقبءضبخص ّبي آهَصضي داًطنذُ ثِ هیضاى  %10دس ّش سبل
استشاتظي:ثْجَد فشآيٌذ اسائِ خذهبت آهَصضي ٍاسبتیذ هطبٍس  ،ا صالح هتذّبي آهَصضي ٍ اسصضیبثي
سديف

فؼبلیت ّبي هشتجظ

ّونبساى

صهبى اجشا

ثَدجِ هَسد ًیبص

1

ػوليبتي ًوَدى آييي ًبهِ اػبتيذ
هـبٍس(هؼبٍى آهَصؿي داًـىذُ)

سيبػت داًـىذُ-هؼبٍى
آهَصؿي داًـىذُ-هؼئَل
اػبتيذ هـبٍس داًـىذُ

دس ؿشٍع ثشًبهِ

-------

2

تؼييي هؼئَل اػبتيذ هـبٍس اص ثيي
اػضب ّيئت ػلوي داساي تدشثِ
هٌبػت ٍتَخيِ ايـبى

سيبػت داًـىذُ-هؼبٍى
آهَصؿي داًـىذُ

دس ؿشٍع ّش ػبل
تحليلي

ثَدخِ خبسي هؼبًٍت
آهَصؽ ٍ تحميمبت
داًـگبُ

3

ثبصًگشي ٍ اكالح ثشًبهِ ّبي دسػي
هٌغجك ثب ًيبصّبي خبهؼِ ٍ اّذاف
والى داًـگبُ

سئيغ داًـىذُ هؼبٍى ٍ
اػبتيذ

دس عَل ثشًبهِ

-------

4

ثِ وبسگيشي اػبتيذ ٍ هشثيبى هدشة
حك التذسيغ ثب تَخِ ثِ اسصؿيبثي
ػبليبًِ آًْب

هؼبٍى آهَصؿي ٍ هذيشاى
گشٍّْب

دس عَل ّش ًين ػبل -------
تحليلي

5

ًظبست ٍاسصيبثي فؼبليت اػبتيذ
هـبٍس داًـىذُ

هؼئَل اػبتيذ هـبٍس

دس عَل ّش ًين ػبل -------
تحليلي

6

دسيبفت گضاسؽ فؼبليت ّبي اػبتيذ
ٍ اًؼىبع ثِ هؼبًٍت آهَصؿي
داًـگبُ

هؼئَل اػبتيذ هـبٍس-هؼبٍى
آهَصؿي

دس عَل ّش ًين ػبل -------
تحليلي

7

فشاّن ًوَدى ثؼتش اًدبم فؼبليتْبي
تَػؼِ اي دس صهيٌِ آهَصؽ تَػظ
اػبتيذ اص عشيك اسايِ هـبٍسُ،
ثشگضاسي خـٌَاسُ ّبي اهَصؿيٍ -
ًـش ًتبيح فؼبليتْبي تَػؼِ آهَصؿي

سييغ داًـىذُ –هؼبٍى
آهَصؿي –هؼئَل اػبتيذ
هـبٍس –هؼئَل آهَصؽ

دس عَل ّش ًين ػبل -------
تحليلي

8

اتخبر ػيبػتْبي تـَيمي خْت
داًـدَيبى ثب هؼذل ثشتش ٍ لجَل

هؼبًٍت آهَصؿي داًؾگبُ-
سييغ داًـىذُ –هؼبٍى
21

دس عَل ػبل
تحليلي

--------

9

ؿذگبى دس همبعغ ثبالتش

آهَصؿي داًـىذُ

ًظبست ثش ًحَُ تذسيغ اػبتيذ ثش
عجك ػشفللْبي اػالم ؿذُ ٍ اسايِ
ثبصخَسد اسصؿيبثي داًـدَيبى ثِ
اػبتيذ

سييغ داًـىذُ –هؼبٍى
آهَصؿي داًـىذُ

دس عَل ّش ًين ػبل --------
تحليلي

داًطنذُ ثْذاشت
ّذف اختصبصي:استقبءموي ٍ میفي آصهبيطگبّْبي داًطنذُ
استشاتظي :تجْیض ٍ ساُ اًذاصي آصهبيطگبّْبي هَسد ًیبص داًطنذُ (آصهبيطگبُ ضیوي ٍ هینشٍثیَلَطي آة ،آصهبيطگبُ
ايوٌي )
سديف

فؼبلیت ّبي هشتجظ

ّونبساى

صهبى اجشا

ثَدجِ هَسد ًیبص

1

تؼييي هؼئَل ساُ اًذاصي ٍ تدِيض
آصهبيـگبُ ؿيوي

سييغ داًـىذُ ٍ هؼبٍى
آهَصؿي

ؿْشيَس 93

ثَدخِ خبسي هؼبًٍت
آهَصؽ ٍ تحميمبت
داًـگبُ

2

تؼييي هؼئَل ساُ اًذاصي ٍ تدْيض
آصهبيـگبُ ايوٌي

سييغ داًـىذُ ٍ هؼبٍى
آهَصؿي

ػبل 93

ثَدخِ خبسي هؼبًٍت
آهَصؽ ٍ تحميمبت
داًـگبُ

3

تؼييي فضبي فيضيىي جّت آصهبيـگبُ
ؿيوي

سييغ داًـىذُ -اهَس
ػوَهي-هؼئَل ساُ اًذاصي

ػبل 93

-------

4

تؼييي فضبي فيضيىي خْت آصهبيـگبُ
ايوٌي

سييغ داًـىذُ –اهَس
ػوَهي-هؼئَل ساُ اًذاصي

ػبل 93

-------

5

تؼييي تدْيضات الصم خْت آصهبيـگبُ
ؿيوي ٍ اسايِ ثِ هؼبًٍت آهَصؿي ٍ اهَس
ػوَهي داًـگبُ

سييغ داًـىذُ-هؼئَل ساُ
اًذاصي

ػبل 93

ثَدخِ خبسي هؼبًٍت
آهَصؽ ٍ تحميمبت
داًـگبُ

6

تؼييي تدْيضات الصم خْت آصهبيـگبُ
ايوٌي ٍ اسايِ ثِ هؼبًٍت آهَصؿي ٍ اهَس
ػوَهي داًـگبُ

سييغ داًـىذُ هؼئَل ساُ
اًذاصي

ػبل 93

-------

7

پيگيشي خشيذ ًٍلت تدْيضات
آصهبيؾگبُ ؿيوي

سييغ داًـىذُ –هؼئَل ساُ
اًذاصي

ػبل 93

ثَدخِ خبسي هؼبًٍت
آهَصؽ ٍ تحميمبت
داًـگبُ

8

پيگيشي خشيذ ًٍلت تدْيضات
آصهبيـگبُ ايوٌي

سييغ داًـىذُ –اهَس
ػوَهي -هؼئَل ساُ اًذاصي

ػبل 93

ثَدخِ خبسي هؼبًٍت
آهَصؽ ٍ تحميمبت
داًـگبُ

22

تبهيي ٍ خشيذ تدْيضات هَسد ًيبص
آصهبيـگبّْبي هَخَد دس داًـىذُ
هغبثك ثب ػشفللْبي خذيذ سؿتِ ّبي
تبصُ تبػيغ ؿذُ دس داًـىذُ

9

سييغ داًـىذُ-اهَسػوَهي -دس عي ثشًبهِ
هؼذيشاى گشٍّْبي اهَصؿي
ثْذاؿت هحيظ ٍ حشفِ اي

ثَدخِ خبسي هؼبًٍت
آهَصؽ ٍ تحميمبت
داًـگبُ

داًطنذُ ثْذاضت
ّذف اختصبصي :ثبصًگشي ٍاصالح چبست تطنیالت داًطنذُ
استشاتظي :ايجبدگشٍّْبي آهَصضي داًطنذُ ثِ ضنل سسوي
سديف

فؼبلیت ّبي هشتجظ

ّونبساى

صهبى اجشا

ثَدجِ هَسد ًیبص

1

پيگيشي تلَيت چبست اكالحيِ
پيـٌْبدي داًـىذُ

سييغ داًـىذُ-هؼبٍى
آهَصؿي داًـىذُ

ػبل93

--------

2

سفغ ًَالق احتوبل اػالم ؿذُ ثِ
هٌظَس ايدبدگشٍّْب آهَصؿي هؼتمل

سييغ داًـىذُ-هؼبٍى
آهَصؿي داًـىذُ

ػبل93

--------

3

اػالم تؼذاد ًيشٍي هَسد ًيبص ّيئت
ػلوي ثِ هشوض تَػؼِ

سييغ داًـىذُ-هؼبٍى
آهَصؿي داًـىذُ

ػبل 93

--------

4

خزة ًيشٍي عشحي يب تؼْذ خذهت تب
صهبى تلَيت چبست

سييع داًـىذُ –هؼبٍى
آهَصؿي

دس عَل ثشًبهِ

ثَدخِ خبسي

5

تـىيل گشٍّْبي آهَصؿي ّوشاُ ثب
اثالؽ سػوي ٍ هٌذسج دس حىن ثؼذ اص
تلَيت چبست

سييغ داًـىذُ –هؼبٍى
آهَصؿي

ثالفبكلِ پغ اص تلَيت
چبست داًـىذُ

6

خزة ًيشٍّبي وبسؿٌبع آهَصؽ
هتٌبػت ثب افضايؾ تؼذاد داًـدَيبى

هغاًٍت آهَصؿي داًـگبُ-
سييغ داًـىذُ –هؼبٍى
آهَصؿي داًـىذُ -اهَس
ػوَهي داًـگبُ

دس عَل ثشًبهِ

ثَدخِ خبسي

7

خزة ًيشٍي وبسؿٌبع خْت
آصهبيـگبّْبي داًـىذُ

هؼبًٍت آهَصؿي داًـگبُ-
سييغ داًـىذُ –هؼبٍى
آهَصؿي داًـىذُ -اهَس
ػوَهي داًـگبُ

دس عَل ثشًبهِ

ثَدخِ خبسي

23

داًطنذُ ثْذاضت
ّذف اختصبصي :پیگیشي تَسؼِ داًطنذُ ثْذاضت دس داًطگبُ ػلَم پضضني اساك
استشاتظي :احذاث فضبي فیضيني داًطنذُ ثْذاضت
سديف

فؼبلیت ّبي هشتجظ

ّونبساى

صهبى اجشا

ثَدجِ هَسد ًیبص

1

تؼييي فضبي فيضيىي هحل احذاث داًـىذُ
ثْذاؿت دس هدوَػِ ػبيت پشديغ داًـگبُ

سئيغ داًـىذُ -اهَس
ػوَهي داًـگبُ

ػبل 1393

----------

2

اسايِ ًمـِ ػبختوبًي داًـىذُ ثْذاؿت ثب دس
ًظش گشفتي ًيبصّبي اتي داًـىذُ

سئيغ داًـىذُ -دفتش
فٌي داًـگبُ

ػبل 1393

-------

3

پيگيشي خزة ثَدخِ خْت تبػيغ داًـىذُ
اص عشيك هؼبًٍت تَػؼِ داًـگبُ

سئيغ داًـىذُ-
هؼبًٍت تَػؼِ داًـگبُ

ػبل 1393

--------

4

اًدبم هىبتجبت ٍ پيگيشي حضَسي اص ٍصسات
هتجَع دس خْت تبهيي ثَدخِ دس ساػتبي
اخشاي هلَثِ ّبي دٍلت

سئيغ داًـىذُ-
هؼبًٍت تَػؼِ داًـگبُ

ػبل 1393

-------------

5

اًدبم هىبتجبت ٍ پيگيشي حضَسي دس خْت
اخز ثَدخِ اص اػتبًذاسي اػتبى هشوضي خْت
ساُ اًذاصي داًـىذُ

سئيغ داًـىذُ-
هؼبًٍت تَػؼِ داًـگبُ

ػبل 1393

------------

6

احذاث فبص اٍل فضبي فيضيىي داًـىذُ
ثْذاؿت دس ػبيت پشديغ داًـگبُ

دفتش فٌي داًـگبُ -اهَس
ػوَهي داًـگبُ

ػبل 1393

ثَدخِ ّبي هلَة

7

ثْشُ ثشداسي اص فبص اٍل داًـىذُ ثْذاؿت ٍ
اًتمبل تؼذادي اص داًـدَيبى ثِ ػبيت
ػشدؿت دس ػبختوبى خذيذ داًـىذُ

سئيغ داًـىذُ-اهَس
ػوَهي داًـگبُ

ػبل 1393

-------------

8

احذاث فبص دٍم فضبي فيضيىي داًـىذُ
ثْذاؿت دس ػبيت پشديغ داًـگبُ

دفتش فٌي داًـگبُ -اهَس
ػوَهي داًـگبُ

ػبل 1393

ثَدخِ ّبي هلَة

9

ثْشُ ثشداسي اص فبص اٍل ٍ دٍم داًـىذُ
ثْذاؿت ٍ اًتمبل آصهبيـگبّْب ٍ تؼذادي اص
داًـدَيبى ثِ ػبيت ػشدؿت دس ػبختوبى
خذيذ داًـىذُ

سئيغ داًـىذُ-اهَس
ػوَهي داًـگبُ

ػبل 1393

------------

10

احذاث فبص ػَم فضبي فيضيىي داًـىذُ

دفتش فٌي داًـگبُ -اهَس

ػبل 1394

ثَدخِ ّبي هلَة

24

11

ثْذاؽت دس ػبيت پشديغ داًـگبُ

ػوَهي داًـگبُ

ثْشُ ثشداسي اص ػبختوبى خذيذ داًـىذُ
ثْذاؿت ٍ اًتمبل وليِ تدْيضات ،اهىبًبت ،
آصهبيـگبّْب ٍ داًـدَيبى ثِ ػبيت
ػشدؿت دس ػبختوبى خذيذ داًـىذُ

سئيغ داًـىذُ-اهَس
ػوَمي داًـگبُ

ػبل 1395

---------------

داًطنذُ ثْذاضت
ّذف اختصبصي :ساُ اًذاصي هشمض تحقیقبت سالهت تب پبيبى سبل 1393
استشاتظي :اخز هجَص هشمض تحقیقبت سالهت
سد

ّونبساى

فؼبلیت ّبي هشتجظ

صهبى اجشا

يف

ثَدجِ
هَسد
ًیبص

1

اسايِ پيـٌْبد تبػيغ هشوض تحميمبت ػالهت هحيظ ٍ وبس
دس ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ ثْذاؿت

سئيغ داًـىذُ -هؼبًٍت
پظٍّـي داًـىذُ -ؿَساي
پظٍّـي داًـىذُ

ًيوِ دٍم ػبل
1392

---------

2

اسائِ پيـٌْبد تبػيغ هشوض تحميمبت ثِ ؿَساي آهَصؿي ٍ
پظٍّـي داًـگبُ ثِ هٌظَس وؼت هَافمت

سئيغ داًـىذُ -هؼبٍى
پظٍّـي داًـىذُ

ًيوِ دٍم ػبل
1392

-------

3

تؼييي هؼئَل ساُ اًذاصي هشوض تحميمبت پغ اص
تبئيذؿَساي آهَصؿي داًـگبُ

سئيغ داًـىذُ -هؼبٍى
پظٍّـي داًـىذُ

ًيوِ دٍم ػبل
1392

------------

4

ثشسػي اهىبًبت ٍ تدْيضات هَسد ًيبص هشوض تحميمبت ٍ
اهىبًبت هَخَد ٍ دسخَاػت تْيِ ٍػبيل هَسد ًيبص

سئيغ داًـىذُ -هؼئَل ساُ
اًذاصي هشوض تحميمبت

ًيوِ دٍم ػبل
1392

ثَدخِ
ّبي
خبسي

5

اًدبم هىبتجبت ٍ پيگيشي حضَسي اص ٍصسات هتجَع دس
خْت تبهيي ثَدخِ دس ساػتبي احذاث هشوض تحميمبت

هؼبًٍت آهَصؽ ٍ پظٍّؾ
داًـگبُ -هؼئَل ساُ اًذاصي
هشوض تحميمبت

ًيوِ اٍل ػبل
1392

------

6

اًدبم هىبتجبت ٍ پيگيشي حضَسي ثب ػبيش ػبصهبًْب ٍ
اسگبًْبي هشتجظ دس اػتبى خْت اخز ّوىبسي ٍ ثَدخِ ٍ
تدْيضات هَسد ًيبص هشوض تحميمبت ػالهت هحيظ ٍوبس

سيبػت داًـگبُ -هؼبًٍت
آهَصؽ ٍ پظٍّؾ داًـگبُ-
هؼئَل ساُ اًذاصي هشوض
تحميمبت

ًيوِ اٍل ػبل
1393

----------

7

اًدبم هىبتجبت ٍ پيگيشي حضَسي دس خْت اخز ثَدخِ اص
اػتبًذاسي اػتبى هشوضي خْت ساُ اًذاصي هشوض تحميمبت

سيبػت داًـگبُ -هؼبًٍت
پظٍّؾ داًـگبُ -هؼئَل ساُ
اًذاصي هشوض حميمبت

ًيوِ اٍل ػبل
1393

---------

8

پيؾ ثيٌي ٍ تؼييي فضبي فيضيىي هٌبػت خْت هحل
احذاث هشوض تحميمبت ػالهت هحيظ ٍ وبس

ًيوِ اٍل ػبل
1392

---------

سيئغ داًـىذُ -هؼئَل ساُ
اًذاصي هشوض تحميمبت -اهَس
25

ػوَهي داًـگبُ
9

تىويل فشهْبي تبػيغ هشوض تحميمبت ٍػي ٍي اػضبي
هشتجظ ٍ اسػبل ثِ هؼبًٍت آهَصؿي خْت اػالم ثِ ٍصاست
هتجَع

هؼئَل ساُ اًذاصي هشوض
تحليمبت

ًيوِ دٍم ػبل
1393

---------

10

پيگيشي ًمبيق ٍ هـىالت اػالم ؿذُ اص ػَي ٍصاست
هتجَع

هؼئَل ساُ اًذاصي هشوض
تحميمبت

ًيوِ دٍم ػبل
1393

------------

11

دػَت ٍ ّوشاّي ثب گشٍُ اسصيبة هشوض تحميمبت اص ٍصاست
هتجَع

هؼبًٍت آهَصؿي داًـگبُ-
سئيغ داًـىذُ ٍ مػبٍى
پظٍّـي -هؼئَل اسُ اًذاصي -
هشوض تَػؼِ آهَصؽ پضؿىي
داًـگبُ

ًيوِ دٍم ػبل
1393

--------------

12

پيگيشي ًتبيح ثبصديذ گشٍُ اسصيبة

هؼئَل اسُ اًذاصي هشوض
تحميمبت -هشوض تَػؼِ
آهَصؽ پضؿىي داًـگبُ

ًيوِ دٍم ػبل
1393

---------

26

ّذف اختصبصي :ساُ اًذاصي هجلِ ػلوي داًطنذُ ثْذاضت تب پبيبى سبل 1393
استشاتظي :اخز هجَص ساُ اًذاصي هجلِ ػلوي داًطنذُ ثْذاضت
سد

ّونبساى

فؼبلیت ّبي هشتجظ

صهبى اجشا

يف

ثَدجِ
هَسد
ًیبص

1

اسايِ پيـٌْبد ساُ اًذاصي هدلِ دس ؿَساي پظٍّـي
داًـىذُ ثْذاؿت

سئيغ داًـىذُ -هؼبًٍت
پظٍّـي داًـىذُ -ؿَساي
پظٍّـي داًـىذُ

ًيوِ دٍم ػبل
1393

---------

2

اسائِ پيـٌْبد سُ اًذاصي هدلِ ثِ ؿَساي پظٍّـي
داًـگبُ ثِ هٌظَس وؼت هَافمت

سئيغ داًـىذُ -هؼبٍى
پظٍّـي داًـىذُ

ًيوِ دٍم ػبل
1393

-------

3

تؼييي هؼئَل ساُ اًذاصي پغ اص تبئيذؽٍساي آهَصؿي
داًـگبُ

سئيغ داًـىذُ -هؼبٍى
پظٍّـي داًـىذُ

ًيوِ دٍم ػبل
1393

------------

4

ثشسػي اهىبًبت ٍ تدْيضات ٍ ًيشٍي اًؼبًي هَسد ًيبص
هدلِ ػلوي ٍ اهىبًبت هَخَد ٍ دسخَاػت تْيِ ٍػبيل
هَسد ًيبص

سئيغ داًـىذُ -هؼئَل ساُ
اًذاصي هدلِ

ًيوِ دٍم ػبل
1393

ٍدخِ
ة
ّبي
خبسي

5

اًدبم هىبتجبت ٍ پيگيشي خْت تبهيي ثَدخِ اص هؼبًٍت
پظٍّـي داًـگبُ

هؼبًٍت آهَصؽ ٍ پظٍّؾ
داًـگبُ -هؼئَل ساُ اًذاصي
هدلِ

ًيوِ دٍم ػبل
1392

------

6

تؼييي هذيش هؼئَل ٍ ػشدثيش ٍ هذيش اخشايي ٍ اػضبي
ّيئت تحشيشيِ

هؼبًٍت ٍ هذيشيت پظٍّؾ
داًـگبُ

ىيوِ دٍم ػبل
1393

6

اًدبم هىبتجبت ٍ پيگيشي حضَسي خْت اخز هدَص هشثَعِ

سيبػت داًـگبُ -هؼبًٍت
آهَصؽ ٍ پظٍّؾ داًـگبُ-
هؼئَل ساُ اًذاصي هشوض
تحميمبت

ًيوِ دٍم ػبل
1393

----------

10

پيگيشي ًمبيق ٍ هـىالت اػالم ؿذُ اص ػَي ٍصاست
هتجَع

هؼئَل ساُ اًذاصي هدلِ

ًيهِ دٍم ػبل
1393

------------

11

فشاخَاى خزة همبلِ ٍساُ اًذاصي ػيؼتن آًاليي هدلِ

ًيوِ دٍم ػبل

-------
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1393

--------

ّذف اختصبصي :استقبء فشآيٌذ هذيشيت آهَصضي ٍ پظٍّطي دس داًطنذُ
استشاتظي:ثْجَد سیستن ًظبست ٍاسصيبثي مبسمٌبى
سديف

فؼبلیت ّبي هشتجظ

ّونبساى

صهبى اجشا

ثَدجِ هَسد ًیبص

1

ثبصًگشي ٍاكالح ؿشح ٍظبيف تذٍيي
ؿذُ خْت اًدبم فؼبليتْبي آهَصؿي ٍ
پظٍّـي اػضبي ّيبت ػلوي

سييغ داًـىذُ-هؼبٍى
آهَصؿي

91-95

--------

2

اػالم ؿشح ٍظبيف ثِ ّش يه اص
وبسوٌبى

سييغ داًـىذُ-هؼبٍى
آهَصؿي

91-95

--------

3

اًدبم اسصياثي ػولىشد دٍسُ اي

سييغ داًـىذُ -هؼبٍى
آهَصؿي داًـىذُ

91-95

--------

4

اػالم ثبص خَسد ًظبست ّب ثِ ّش يه اص
اػضبي ّيبت ػلوي ٍ وبسوٌبى اص
عشيك هلبحجِ حضَسي

سييغ داًـىذُ-هؼبٍى
آهَصؿي

91-95

---------

5

سفغ ًَالق احتوبل هذيشيتي داًـىذُ

سييغ داًـىذُ-هؼبٍى
آهَصؿي

91-95

داًطنذُ ثْذاضت

ّذف اختصبصي :استقب ئ خذهبت النتشًٍیل داًطنذُ
استشاتظي:تَسؼِ موي ٍ میفي ٍاحذ سايبًِ ٍ اعالع سسبًي داًطنذُ
سديف

فؼبلیت ّبي هشتجظ

ّونبساى

صهبى اجشا

ثَدجِ هَسد ًیبص

1

گؼتشؽ فضبي ٍاحذ اعالع سػبًي

سييغ داًـىذُ ٍ اعالع
سػبًي داًـگبُ ٍ داًـىذُ
ٍ اهَس ػوَهي

ػبل 93-94

ثَدخِ خبسي هؼبًٍت
آهَصؽ ٍ تحميمبت
داًـگبُ

2

تدْيض داًـىذُ ثِ ػيؼتن WIFI

سييغ داًـىذُ ٍ اعالع
سػبًي داًـگبُ ٍ داًـىذُ
ٍ اهَس ػوَهي

ػبل 93-94

--------

3

افضايؾ پٌْبي ثبًذ ايٌتشًت داًـىذُ

سييغ داًـىذُ ٍ اعالع
سػبًي داًـگبُ ٍ داًـىذُ
ٍ اهَس ػوَهي

ػبل 93-94

---------

4

افضايؾ تؼذاد وبهپيَتش هَخَد دس ٍاحذ
اعالع سػبًي ثِ تؼذاد ّش ً 15فش يه
وبهپيَتش

سييغ داًـىذُ ٍ اعالع
سػبًي داًـگبُ ٍ داًـىذُ
ٍ اهَس ػوَهي

ػبل 93-94

ثَدخِ خبسي هؼبًٍت
آهَصؽ ٍ تحميمبت
داًـگبُ

28

ّذف اختصبصي :استقبء فشآيٌذ آهَصضي دس داًطنذُ
استشاتظي:تبسیس هشمض تَسؼِ آهَصش هطتشك داًطنذُ ثْذاضت ٍ تَاًجخطي
سديف

فؼبلیت ّبي هشتجظ

1
تؼؼيي اػضبي هشثَعِ ٍ كذٍس اثالؽ

5

ّونبساى

صهبى اجشا

ثَدجِ هَسد ًیبص

داًـىذُ تَاًجخـي ٍ
هذيشيت تَػؼِ داًـگبُ

ًيوِ اٍل ػبل 92

--------

2

اػالم ؿشح ٍظبيف ثِ ّش يه اص اػضب

سييغ داًـىذُ-هؼبٍى
آهَصؿي

-92

--------

3

اًدبم اسصيبثي ػولىشد دٍسُ اي

سييغ داًـىذُ -هؼبٍى
آهَصؿي داًـىذُ

92-93

--------

تىويل وبدس تخللي ٍاحذ سايبًِ داًـىذُ

سييغ داًـىذُ ٍ اعالع
سػبًي داًـگبُ ٍ داًـىذُ
ٍ اهَس ػوَهي

29

ػبل 93-94

