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 تْیِ ٍ تٌظین: 

 هٌْذع الْبم تمَایی )وبسؿٌبع ثْذاؿت هحیظ(

 هحوذی )وبسؿٌبع ثْذاؿت هحیظ(هٌْذع حذیثِ 

 97اسدیجْـت  تاریخ تٌظین:

 ثؼوِ تؼبلی



 

 

 ترًاهِ عولیاتی پسواًذّای پسضکی تیوارستاى

 )تراساس قاًَى هذیریت پسواًذّا ٍ آئیي ًاهِ اجرائی هرتَطِ(

 اطالعات سیستن هذیریت پسواًذ تیوارستاى:

 دسهبًی حضشت ٍلیؼلش )ػح( هشوض آهَصؿی       ًبم ٍاحذ :  (1

   08632222003 ؿوبسُ توبع:      آدسع : اسان هیذاى ٍلیؼلش

  3814957558وذ پؼتی: 

 دوتش ػیذ هحوذ خوبلیبى      :  ًبم ٍ ًبم خبًَادگی سیبػت ثیوبسػتبى (2

 08632231283ؿوبسُ فىغ :       08632248046ؿوبسُ توبع ثبثت: 

 ػبثذیدوتش احوذسضب     ًبم ٍ ًبم خبًَداگی هذیشیت ثیوبسػتبى :  (3

 08632248046: ثبثت توبع ؿوبسُ

 ػبٍیض اثشاّیوی   ًبم ٍ ًبم خبًَادگی وبسؿٌبع تدْیضات پضؿىی ثیوبسػتبى: (4

 2207 داخلی 08632222003ؿوبسُ توبع ثبثت: 

 هٌْذع الْبم تمَایی   ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هؼئَل ثْذاؿت هحیظ ثیوبسػتبى :   (5

 2352داخلی  08632222003ؿوبسُ توبع ثبثت : 

 اطالعات پرسٌل خذهات درگیر در ترًاهِ هذیریت پسواًذ: 

 ػلی اكغش ًوىی  ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:  (1

 1390صهبى ؿشٍع ثِ وبس:  

 

 



 

 

 اطالعات تخص ّای درهاًی

 

 تؼذاد پشػٌل تخت فؼبل تؼذاد تؼذاد تخت ثبثت هؼئَل ثخؾ ًبم ثخؾ سدیف

 53 - 16 ػلوت سًدجش اٍسطاًغ حبد 1

 24 22 21 سًدجش ػلوت اٍسطاًغ صًبى 2

 26 24 30 ػلوت سًدجش اٍسطاًغ هشداى 3

هؼلَهِ ػبثذی  اٍسطاًغ ػشپبیی 4

 هٌفشد

7 - 10 

 13 20 20 صّشا ؿبیؼتِ ػَختگی 5

 3 - - ػلی ػبخذیبى فیضیَتشاپی 6

 37 - - هْشداد ًحَی آصهبیـگبُ 7

 14 24 24 هشین ػبدات هىی Bخشاحی 8

 17 36 36 هختبس ٍلی اللْی Aخشاحی  9

هؼؼَدُ ػبؿك  خشاحی اػلبة 10

 حؼیٌی

36 36 20 

ؿیشیي صادحؼیي  استَپذی 11

 گٌدی

56 56 25 

 24 40 40 هشین ًَسٍصی ػفًَی ٍ ایضٍلِ تٌفؼی 12

 88 - - اوجش هحؼٌی اتبق ػول 13

 1 - 1  ّوَدیبلیض 14

هحوذخَاد ثْشاهی  ولیٌیه تخللی 15

 ّضاٍُ

- - 14 

 25 - - خبًیسضب تمی  سادیَلَطی 16

17   ICU21 8 8 ػغیِ حجیجی خشاحی 

18 ICU22 8 8 صّشا ًظشی ًشٍػشخشی 

19 ICU23 11 11 اوشم داٍد آثبدی ًَسٍلَطی 



 

 

 اطالعات پسواًذ تَلیذی

 )ویلَگشم دس سٍص(

 ًَن تیض ٍ ثشًذُ داسٍیی_ؿیویبیی  ػفًَی ػبدی ًبم ثخؾ / ٍاحذ سدیف

 0.3 0.7 36 11 اٍسطاًغ حبد 1

 0.3 0.3 10 16.5 اٍسطاًغ صًبى 2

 1 0.2 9 10.5 اٍسطاًغ هشداى 3

 2 0.6 15 21 اٍسطاًغ ػشپبیی 4

 0.2 0.7 37 7.5 ػَختگی 5

 0.4 0.4 5 11 ولیٌیه تخللی 6

 0.9 0.3 23 6.5 آصهبیـگبُ 7

 B 25 5 1 0.5خشاحی  8

 A 32 13 1.3 0.3خشاحی  9

 0.8 0.7 20 43 خشاحی اػلبة 10

 1.2 1.2 16 65 استَپذی 11

 0.5 1.9 56 10 ػفًَی ٍ ایضٍلِ تٌفؼی 12

 0.4 0.5 80 20 اتبق ػول 13

14   ICU0.3 0.7 27 9.5 خشاحی 

15 ICU0.3 0.9 19 9 ًشٍػشخشی 

16 ICU0.6 2.8 39 11.5 ًَسٍلَطی 

 - - 2.5 4 پشتَپضؿىی 17

 - - - 40 اداسی 18

 

 

 

 



 

 

 تیوارستاىترًاهِ عولیاتی هذیریت پسواًذ 

 تحلیل ٍضع هَجَد

گفتِ  "ولیِ پؼوبًذ ػفًَی ٍ صیبى آٍس ًبؿی اص ثیوبسػتبى ّب، هشاوض ثْذاؿتی، دسهبًی، آصهبیـگبّْبی تـخیق عجی ٍ ػبیش هشاوض هـبثِ"پؼوبًذّبی ثیوبسػتبى ثِ عجك لبًَى هذیشیت پؼوبًذّب، 

ِ تَلیذ ، خوغ آٍسی ، رخیشُ ػبصی ، هی ؿَد ، وِ هذیشیت اخشایی آى وِ ؿبهل ؿخلیت حمیمی یب حمَلی اػت وِ هؼئَل ثشًبهِ سیضی ،ػبهبًذّی ، هشالجت ٍ ػولیبت اخشایی هشثَط ث

 صهیٌِ هی ثبؿذ.خذاػبصی ، حول ٍ ًمل ، ثبصیبفت ، پشداصؽ ٍ دفغ پؼوبًذ ّب ٍ ّوچٌیي آهَصؽ ٍ اعالع سػبًی دس ایي 

( ثش ػْذُ تَلیذوٌٌذُ خَاّذ ثَد ٍ دسكَست تجذیل آى ثِ اخشایی پؼوبًذّبی كٌؼتی ٍ ٍیظُ )وِ ؿبهل ثیوبسػتبًی ّن هی ثبؿذ هذیشیت"وِ ثیبى هی داسد  ثش عجك هبدُ ّفتن لبًَى پیـگفت

هذیشیت اخشای اص ًظش لبًًَی هتَخِ تَلیذوٌٌذُ خَاّذ ثَدوِ دس ٍالغ ثیوبسػتبى ّبی ٍاثؼتِ ثِ داًـگبُ ّبی پؼوبًذ ػبدی ثِ ػْذُ ؿْشداسی ّب ، دّیبسی ّب ٍ ثخـذاسی ّب هی ثبؿذ.ولیِ هشاحل 

ی ثِ هٌظَس خشایی هی ثبؿذ ٍ دس خلَف هشاوض غیشدٍلتی ًیض ّش هشوض ثبیؼتی هؼئَلیت آى سا ثشػْذُ ثگیشد یب آى سا ثِ افشاد حمیمی یب ؿشوت ّبی تخلل اػلَم پضؿىی، ٍصاست ثْذاؿت هذیش

سٍؽ ثشای ولیِ هشاوض ثْذاؿتی ٍ دسهبًی ّویي سٍؽ  هذیشیت دفغ یب تجذیل آى ثِ پؼوبًذ ػبدی ٍ اسخبع آى ثِ ؿْشداسی ّب ، دّیبسی ّب ٍ ثخـذاسی ّب ثِ ػْذُ ثگیشًذ. ثب كشفِ تشیي ٍ ثْتشیي

ِ سٍؽ ّب هَسدًظش ثَدُ ٍ ثشای ّش هشوض تَلیذوٌٌذُ حؼت هغبلؼبت اًدبم ؿذُ سٍؽ ّبی خبكی سا دس ًظش اخیش یؼٌی ثی خغش ػبصی ٍ تجذیل آى ثِ پؼوبًذ ػبدی هی ثبؿذ. ٍلی هی ثبیؼت ولی

 داؿت.

َة داًـگبّی اػت وِ ثِ ػٌَاى هْوتشیي هشوض اسائِ خذهبت دسهبًی دس اػتبى هشوضی ٍ اػتبى ّبی ّودَاس هی ثبؿذ.تخت هل ،هشوض آهَصؿی دسهبًی حضشت ٍلیؼلش )ػح( یه هشوض دسهبًی

ثخؾ ثؼتشی، دسهبًگبُ ػشپبیی ٍ اٍسطاًغ تخللی هی ثبؿذ ٍ هشوض اكلی تشٍهب ٍ حَادث  12ػول هدْض ٍ  اتبق 8داسایهی ثبؿذ ّوچٌیي تخت  320تخت ٍ تؼذاد تخت فؼبل 280ثیوبسػتبى 

 .اػتبى اػت

 1.2تخت( هی ثبؿذ.ایي ثیوبسػتبى دس ًظش داسد خْت وبّؾ پؼوبًذ ػفًَی ٍ ًضدیه وشدى ثِ اػتبًذاسد ویلَگشم ثِ اصای ّش 2.14ویلَگشم ) 408هیبًگیي سٍصاًِ پؼوبًذ ػفًَی تَلیذی ثیوبسػتبى

تَلیذی ، هَثش ٍ خذاػبصی تفىیه دس هجذا پؼوبًذّبی  ویلَگشم ثِ اصای ّش تخت ثیوبسػتبًی ػیبػت وبّؾ پؼوبًذ ػفًَی سا اتخبر ًوبیذ ، چٌبًچِ هؼتمذین ثیوبسػتبى ّب لبدسًذ ثب اػوبل هذیشیت

بیل ٍ سا تب حذ لبثل تَخْی وبّؾ دٌّذ ، صیشا ثب وبّؾ حدن پؼوبًذّبی تَلیذی اص یه ػَ ثب اػتْالن ووتش دػتگبُ ّب ٍ اص ػَی دیگش ثب وبّؾ ٍػ فغّضیٌِ ّبی ثخؾ ّبی ثی خغش ػبصی ٍ د

 ّضیٌِ ّب وبّؾ هی یبثذ. ، تدْیضات هَسد ًیبس تلفیِ ٍ دفغ 

 کاّص پسواًذ تَلیذی: (1

پؼوبًذ تَلیذی هحذٍد هی ثبؿذ ٍلیىي دس ثخؾ ّبی خذهبت ٍ اداسی  هی تَاى ثب تَخیِ  خؾ ثْذاؿت ٍ پضؿىی ثِ ػلت هحذٍدیت اػتفبدُ اص ٍػبیل ، ووی اهىبى اػتفبدُ هدذد ، وبّؾدس ث

 لل هیضاى سػبًیذ.امذاس ٍ حدن ثِ حذوبسوٌبى ّش لؼوت دس خْت وبّؾ تَلیذ پؼوبًذ ٍ اػتفبدُ  اص اهىبًبت ، فشایٌذ تَلیذ پؼوبًذ سا اص لحبػ ه



 

 

 کاّص پتاًسیل خطرزایی: (2

ع ػفًَی ، ػبدی ، ؿیویبیی ٍ ًَن تیض ٍثشًذُ لبثل ثشای وبّؾ پتبًؼیل خغشصایی پؼوبًذّبی پضؿىی، تفىیه پؼوبًذ دس هجذا تَلیذ هْن تشیي گبم هی ثبؿذ ، وِ پؼوبًذّبی پضؿىی ثب تَخِ ثِ ًَ

 تفىیه هی ثبؿٌذ.

 رخیرُ پسواًذ در تخص یا ٍاحذ تیوارستاى:ًگْذاری ٍ  (3

پؼوبًذّبی ؿویبیی داسٍیی تَػظ ؿشوت ػلش كٌؼت ػجض وبػپیي ٍ  پؼوبًذّبی ثیوبسػتبًی اص لجیل ػفًَی ، ػبدی ، ًَن تیض ٍ ثشًذُ وِ ؿبهل اػضبی ثذى ٍ اخؼبد ًجبؿذ ثِ كَست سٍصاًِ

 . حول ٍ اهحبء هی گشدد ثِ كَست فللی ایشاًیبى

 هٌتمل هی ؿًَذ.آساهؼتبى ثذى ًیض ثشای دفي ثِ ٍاًذاهْبی لغغ ؿذُ  هشثَط ثِ اػضبپؼوبًذّبی 

 جوع آٍری پسواًذ (4

 پؼوبًذّبی پضؿىی ثب تَخِ ثِ ضشٍست تفىیه اص لحبػ ًَع ، دس ثیي ّبی هخلَف ًگْذاسی هی ؿًَذ.

 پؼوبًذ ّبی ػفًَی دس ویؼِ ٍ ػغل صسد -

 پؼوبًذ ّبی ػبدی دس ویؼِ هـىی ٍ ػغل آثی -

 پؼوبًذ ّبی ًَن تیض ٍ ثشًذُ دس ػفتی ثبوغ -

 ٍ ػغل لَُْ ای لَُْ ای پؼوبًذ ؿیویبیی داسٍیی دس ویؼِ -

 حول ٍ ًقل تِ سایت تی خطر سازی : (5

ّوچٌیي  ًگْذاسی )ثیي( اًدبم هی گیشد.ػفًَی ثیوبسػتبى ثِ ػبیت ثی خغشػبصی دس پبیبى ّش ؿیفت وبسی ، تَػظ پشػٌل خذهبت ثب اػتفبدُ اص ظشٍف ػبدی ٍ  فشایٌذ حول ٍ ًمل پؼوبًذّبی 

 .دّذ هی اًدبمًیض  سا داسٍیی _ؿیویبیی ٍ ثشًذُ ٍ تیض ّبی پؼوبًذ آٍسی خوغ ٍ ػبصی خغش ثی وبسدػتگبُ اهحبء پؼوبًذ ػفًَی ،  اپشاتَس

 

 ًگْذاری در سایت تی خطرسازی: (6

لیتشی هىبًیضُ  660  هخلَف ّبی ثیي ثِ اًذ ؿذُ خغش ثی،  ػبص خغش ثی دػتگبُ دس وِ ّبیی پؼوبًذپؼوبًذ ػفًَی ٍ غیشػفًَی ثیوبسػتبى دس اتبله ّبی هخلَف هدضا ًگْذاسی هی ؿًَذ . 

 ًوبیٌذ.ثِ لٌذفیل ّبی هٌبػت هٌتمل هی تخلیِ ًوَدُ ٍ هی ؿًَذ ٍ هبهَسیي ؿْشداسی سٍصاًِ پؼوبًذ ػبدی ٍ ػفًَی ثی خغشؿذُ سا اص اتبله ّبی هزوَس  هٌتمل



 

 

 ٍاحذ تی خطرسازی پسواًذ: (7

لیتش خْت ثی خغشػبصی پؼوبًذّبی ػفًَی، تیضٍ ثشًذُ دس ایي  500تشی فلؾ ثِ ظشفیت  اتَوالٍ دس دػتگبُ اتَ والٍ ثی خغش هی ؿًَذ . دٍ دػتگبُ ثیوبسػتبى پؼوبًذ ّبی ػفًَی ٍ ًَن تیض

 ویلَگشم پؼوبًذ سا ثی خغش هی ًوبیذ.  300-400هشوض هَخَد اػت وِ سٍصاًِ حذٍداً 

 اًجام تست ّای تی خطر سازی: (8

  ّوچٌیي. گشدد هی ثجت سٍصاًِ ًتبیح ٍ ؿذُ اًدبم اهحب ّبی دػتگبُ پبیؾ ٍ ػولىشد كحت اص اعویٌبى هٌظَس ثِ ػیىل یه دس ثٍَیذیه تؼت خغشػبصی ثیثىبس دػتگبُ  ؿشٍع اص لجل سٍصاًِ

 هحیظ هؼتوذ آصهبیـگبُ تَػظ ّب دػتگبُ ثیَلَطیىی پبیؾ ضوٌب. ؿَد هی اًدبم ّفتگی كَست ثِ )تؼت ٍیبل اػپَس( ثیَلَطیه پبیؾ ٍ ػیىل ّش دس سٍصاًِ كَست ثِ (6)والعؿیویبیی پبیؾ

 .گشدد هی اسػبل ًتبیح ٍ اًدبم ثِ كَست فللی( خٌَة دسیتین) صیؼت

 :فیسیکی فضای (9

 لذیوی ػبختبس ٍ تش هٌبػت فضبی ٍخَد ػذم ثِ تَخِ ثب ٍلی ثبؿذ ًوی هٌبػجی هىبى هشاخؼیي ٍ پشػٌل تشدد ٍ غزایی هَاد اًجبس ٍ آؿپضخبًِ ٍ ػول اتبق ثِ ًضدیىی لحبػ ثِ فؼلی فیضیىی فضبی

 .ؿَد هی تلمی تْذیذ یه ػٌَاى ثِ ثیوبسػتبى

 .اػت ًوَدُ ایدبد پؼوبًذ آٍسی خوغ ّبی ثیي ًگْذاسی خْت هٌبػجی خبیگبُ وثیف اتبق ٍخَد ًیض ثخؾ ّش دس

 تازیافت ٍ پردازش: (10

 ٍ وبستي تدْیضات دیبلیض اؿبسُ وشد وِ ّوشاُ وبغز ثبعلِ ّبی اداسی ثبصیبفت هی ثبؿٌذ وِ اص خولِ آى هی تَاى ثِ ثغشی آة همغش هَسداػتفبدُ دسهمذاس هحذٍدی اص پؼوبًذّبی ثیوبسػتبًی لبثل 

 ثشای ثبصیبفت تحَیل هی ؿًَذ. 

 ) پرسٌل / خذهات / تیواراى / ّوراّاى تیوار ( :ترًاهِ ّای آهَزضی  (11

 پضؿىی خْت وبدس دسهبًیثشگضاسی والع ّبی آهَصؿی ثِ كَست هذاٍم دس ّش فلل خْت وبسوٌبى خذهبت ٍ آهَصؽ ًحَُ تفىیه پؼوبًذ ّبی  -

 آهَصؽ چْشُ ثِ چْشُ وبسوٌبى خذهبت ٍ آهَصؽ ًحَُ تفىیه پؼوبًذ ّبی پضؿىی خْت وبدس دسهبًی دس ثبصدیذّبی دٍسُ ای -



 

 

 یش ػفًَیٍ غتْیِ پوفلت ّبی آهَصؿی خْت وبسوٌبى ، ثیوبساى ٍ ّوشاّبى ثِ هٌظَس آؿٌبیی ٍ آهَصؽ آى ّب دس ًحَُ ٍ هَاسد اػتفبدُ اص ػغل ّبی ػفًَی  -

 : ٍیژُ ّای پسواًذ هذیریت ًحَُ (12

 .  اػت ؿذُ تذٍیي ثیوبسػتبى دس ٍیظُ پضؿىی ّبی پؼوبًذ هذیشیت ػولیبتی ثشًبهِ  (1

 : اػت گشفتِ كَست صیش الذاهبت ٍیظُ پضؿىی ّبی پؼوبًذ تَلیذ هیضاى وبّؾ ساػتبی دس ( 2

 ػفًَی صثبلِ ػغل اص ثیشٍى ثِ ّب ػًَذ ٍ ّب ػشم ، ّب ػشًگ هحتَی وشدى خبلی خلَف دس وبدس ثِ آهَصؽ  – الف

 ّب داسٍ ٍ ّب ػشًگ ّبی پَؿؾ آٍسی خوغ ػذم خلَف دس آهَصؽ  – ة

 خغشًبن غیش ٍ ووتش پؼوبًذ ثب ٍػبیل ٍ هَاد خشیذ خلَف دس ثیوبسػتبى هذیشیت ثِ پیـٌْبد  – ج

  پؼوبًذ تَلیذ هجذا دس ٍیظُ پضؿىی اص ػبدی ّبی پؼوبًذ  دلیك خذاػبصی ثش ًظبست  – د

 ػفًَی صثبلِ ػبصی خغش ثی ٍاحذ دس دیذُ آهَصؽ ٍ هدشة اپشاتَس گیشی وبس ثِ  (3

 فشدی حفبظت ٍػبیل اص اػتفبدُ ثِ پؼوبًذ هذیشیت وبسوٌبى ولیِ وشدى هلضم ( 4

 ػبص خغش ثی دػتگبُ اپشاتَس ثشای ثْذاؿتی پشًٍذُ تـىیل  ( 5

 هجذا دس ػبدی ٍ پضؿىی ّبی پؼوبًذ تفىیه ثشای الصم اهىبًبت گشفتي ًظش دس ( 6

 ثیوبسػتبى دس پضؿىی ّبی پؼوبًذ تَلیذ هحل ٍ اًَاع لیؼت تْیِ ( 7

 ػبدی ٍ داسٍیی – ؿیویبیی ، ثشًذُ ٍ تیض ًَن ، ػفًَی كَست ثِ ٍیظُ ّبی پؼوبًذ تفىیه  ( 8

 یب ػذین ولشیت ّیپَ هحلَل ثب صدایی آلَدگی ، ثبًیِ 15 الل حذ هذت ثِ گشاد ػبًتی دسخِ 82 آة ثب ؿَ ٍ ؿؼت)  گشدًذ هی ػفًَی ضذ ٍ ؿؼتِ ، ؿذى خبلی ثبس ّش اص پغ صثبلِ ّبی ػغل  ( 9

 ( تبییذ هَسد هحلَالت ػبیش

 .   ؿَد هی پیـگیشی تَلیذ هحل اص ویؼِ هحتَی ًَع تؼییي ٍ چؼت ثش داؿتي ثذٍى پؼوبًذ هحتَی ّبی ویؼِ خشٍج اص  ( 10

 .  ثبؿذ هی ٍاضح ٍ گَیب تبثلَی داسای ػفًَی پؼوبًذ ًگْذاسی هحل ( 11

 .ثبؿذ هی هَخَد آى هؼتٌذات ٍ اًدبم سٍصاًِ كَست ثِ تَلیذی ّبی پؼوبًذ اًَاع دلیك ثجت ٍ تَصیي ( 12

 .   ؿَد هی دادُ تحَیل ؿْشداسی ثِ ثیوبسػتبى ؿذُ خغش ثی ٍ ػبدی ّبی پؼوبًذ  ( 13

 .  گیشد هی اًدبم ػبلیبًِ كَست ثِ ػبص خغش ثی دػتگبُ وبلیجشاػیَى  ( 14

 .  گیشد هی اًدبم هبّبًِ كَست ثِ هخلَف ّبی اًذیىبتَس ثب ػبصی خغش ثی دػتگبُ ثیَلَطیىی تؼت  ( 15



 

 

 اسػبل اػتبى ثْذاؿتی هؼبًٍت ثِ  ًبهِ اظْبس اخز خْت ًوًَِ ًتیدِ ٍ ؿذُ اًدبم صیؼت هحیظ هؼتوذ ؿشوت تَػظ ؿذُ خغش ثی ّبی پؼوبًذ اص فللی كَست ثِ هیىشٍثی ثشداسی ًوًَِ   ( 16

 .  گشدد هی

 . اػت ؿذُ الصم ّبی ّوبٌّگی ثْذاؿتی هؼبًٍت ٍ ؿْشداسی ثب داسٍیی – ؿیویبیی ّبی پؼوبًذ دفغ خْت  ( 17

  



 

 

 ساختار اجرایی هذیریت پسواًذ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 سیبػت

 هذیشیت داخلی

 ػَپشٍایضس وٌتشل ػفًَت ثْذاؿت هحیظوبسؿٌبع 

 پشػٌل خذهبتی پشػٌل دسهبًی

 وبسگشاى ؿْشداسی



 

 

 SWOTجذٍل 

 

                                                                       Strengthًمبط  لَت:                        

 
 ٍخَد دػتگبُ ثی خغشػبص پؼوبًذ  -

 خغشػبصی ٍ خبیگبُ ًگْذاسی هَلت پؼوبًذّبٍخَد ػبیت ثی  -

 ًظبست هؼتوش ثش ًحَُ وبس ٍاحذ هذیشیت پؼوبًذ تَػظ هؼئَل ٍاحذ -

 ًظبست هؼتوش ثش ًحَُ تفىیه پؼوبًذ دس ثخؾ ّب -

 آهَصؽ ٍ هـبّذُ دس خلَف هـىالت ثخؾ ّبی دسهبًی دس صهیٌِ پؼوبًذّب -

 ٍخَد ثشچؼت ؿٌبػبیی پؼوبًذّب -

 دس خْت آهَصؽ ثیوبساى ٍ هشاخؼیي اػتفبدُ اص پوفلت ٍ پَػتش -

 

                                                                       Opportunities : فشكت ّب

 
 ثشگضاسی وبسگبُ ّبی آهَصؿی -

 ثبصدیذ اص اسگبى ّبی ًظبستی خبسج اص ػیؼتن -

                                                       Weaknesses ًمبط ضؼف:                     

 ًبهٌبػت ثَدى فضبی فیضیىی ػبیت اهحبء ٍ خبیگبُ ًگْذاسی هَلت پؼوبًذّب -

 ووجَد ًیشٍی اًؼبًی ؿبغل دس هذیشیت پؼوبًذ ثب تَخِ ثِ هیضاى پؼوبًذ تَلیذی -

گبُ ّبی ًذاؿتي هْبست فٌی ٍ ػلوی اپشاتَس ٍ هتلذی حول پؼوبًذ دس خلَف دػت -

 ثی خغشػبص

 ووجَد تدْیضات هَسد ًیبص اص خولِ لجبع فشم، وفؾ هٌبػت ٍ ... -

 ؿذُ ذیتَل یخغشػبص ثب حدن پؼوبًذ ػفًَ یدػتگبُ ث تیًبهتٌبػت ثَدى ظشف -

                                                                                                                            Threats ب:                            تْذیذ ّ

 
 ػذم خزة ًیشٍ هتخلق دس ػیؼتن -

 هؼتْله ؿذى دػتگبُ ّبی ثی خغش ػبص ثب گزؿت صهبى -

 

 

 

 



 

 

 جذٍل فعالیت ترًاهِ عولیاتی:

 هذیشیت كحیح پؼوبًذّبی ثیوبسػتبًیّذف کلی: 

 97 اػفٌذ پبیبى % تب 10ثِ هیضاى   هجذا اص تفىیه ثشاػبع ّب ثخؾ تَلیذی ػفًَی پؼوبًذّبی تَلیذ وبّؾ ّذف اختصاصی:

  راّکار یا استراتژی:

 تَاًوٌذ ػبصی ٍ آهَصؽ ّوىبساى دسگیش دس اهش تفىیه پؼوبًذّبی ػفًَی اص غیشػفًَی )پشػٌل دسهبًی(الف( 

 تشٍلی حول پؼوبًذ ٍ ... تْیِ هلضٍهبت اػتبًذاسد ثشای تفىیه پؼوبًذّب اص خولِ ػغل ّبی اػتبًذاسدة( 

 خلت هـبسوت ثیوبساى ٍ ّوشاّبى )هٌبثغ( تَلیذوٌٌذُ پؼوبًذ ػفًَی ٍ غیشػفًَی دس خلَف تفىیه پؼوبًذج( 

 تَاًوٌذػبصی ّوىبساى دسگیش دساهش تفىیه ٍ خوغ آٍسی پؼوبًذّبی ػفًَی اص غیشػفًَی)پشػٌل خذهبت(د(  

 بل ٍ ثی خغشػبصی پؼوبًذّبًظبست ثش ثشًبهِ خوغ آٍسی ، تفىیه ، اًتمُ( 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلت هـبسوت ثیوبساى ٍ ّوشاّبى ج( 

)هٌبثغ( تَلیذوٌٌذُ پؼوبًذ ػفًَی ٍ 

 غیشػفًَی دس خلَف تفىیه پؼوبًذ

تْیِ هلضٍهبت اػتبًذاسد ة( 

ثشای تفىیه پؼوبًذّب اص خولِ 

ػغل ّبی اػتبًذاسد تشٍلی حول 

 پؼوبًذ ٍ ...

 

تَاًوٌذ ػبصی ٍ آهَصؽ  الف(

ّوىبساى دسگیش دس اهش تفىیه 

پؼوبًذّبی ػفًَی اص غیشػفًَی 

 )پشػٌل دسهبًی(

ًظبست ثش ثشًبهِ خوغ آٍسی ، تفىیه ، ُ( 

 اػتبًذاسد خغشػبصی پؼوبًذّباًتمبل ٍ ثی 

تَاًوٌذػبصی ّوىبساى دسگیش د( 

دساهش تفىیه ٍ خوغ آٍسی 

پؼوبًذّبی ػفًَی اص 

 غیشػفًَی)پشػٌل خذهبت(

 دسكذی 10 وبّؾ

 پؼوبًذّبی تَلیذ

 ّب ثخؾ تَلیذی ػفًَی

 هجذا اص تفىیه ثشاػبع

 97 اػفٌذ پبیبى تب



 

 

 هاتریس تصوین گیری:

 

 ُ د ج ة الف هَاسد

 *  * *  الف

   *   ة

      ج

 *     د

ُ      

 0 1 0 1 3 اهتیبص سدیف ّب

 2 3 0 0 0 اهتیبص ػتَى ّب

 2 4 0 1 3 اهتیبص ّب خوغ ول

 4 1 5 3 2 هشاتت اٍلَیت

 

  



 

 

 جذٍل اٍلَیت تٌذی ٍ اًتخاب:

 (0-5داهٌِ اهتیبصات)هبتشیغ اًتخبة                                  

ػَاهل 

 هَثش
 ّضیٌِ ثشی

ػَْلت 

 اخشا
 تذاٍم همجَلیت اثشثخـی

خوغ 

 اهتیبصات

ستجِ 

 )اٍلَیت(

 2 19 4 4 2 4 5 الف

 3 14 2 3 3 3 3 ة

 5 12 2 3 2 3 2 ج

 1 25 4 4 4 4 5 د

ُ 3 1 3 3 3 13 4 

 

  



 

 

 ّذف اختصاصی:

 97 اسفٌذ پایاى % تا 10تِ هیساى   هثذا از تفکیک تراساس ّا تخص تَلیذی عفًَی پسواًذّای تَلیذ کاّص

 استراتژی ّای اًتخاب ضذُ تِ ترتیة اٍلَیت:

  ّوىبساى دسگیش دس اهش تفىیه پؼوبًذّبی ػفًَی اص غیشػفًَی )پشػٌل دسهبًی(تَاًوٌذ ػبصی ٍ آهَصؽ  .1

 تَاًوٌذػبصی ّوىبساى دسگیش دساهش تفىیه ٍ خوغ آٍسی پؼوبًذّبی ػفًَی اص غیشػفًَی)پشػٌل خذهبت( .2

 خلت هـبسوت ثیوبساى ٍ ّوشاّبى )هٌبثغ( تَلیذوٌٌذُ پؼوبًذ ػفًَی ٍ غیشػفًَی دس خلَف تفىیه پؼوبًذ .3

 ًظبست ثش ثشًبهِ خوغ آٍسی ، تفىیه ، اًتمبل ٍ ثی خغشػبصی پؼوبًذّب .4

 تْیِ هلضٍهبت اػتبًذاسد ثشای تفىیه پؼوبًذّب اص خولِ ػغل ّبی اػتبًذاسد تشٍلی حول پؼوبًذ ٍ ... .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

ّوبٌّگی ثب هتشٍى ٍ وؼت ًظش هَافك ٍ تَخیِ ایـبى _ 1

 دس خلَف اّویت ثشًبهِ تفىیه اص هجذاء

تَخِ هؼئَلیي هحتشم ثخؾ ّب دس خلَف اّویت  _ 2

 تفىیه اص هجذا پؼوبًذّب ًٍظبست ثش وبس وبدس دسهبًی

 ( :S1استراتژی اٍل )

تَاًوٌذ ػبصی ٍ آهَصؽ ّوىبساى دسگیش دس اهش تفىیه پؼوبًذّبی 

 ػفًَی اص غیشػفًَی )پشػٌل دسهبًی(

 وبسؿٌبع تَػظ سٍتیي ثبصدیذّبی دس تش خذی ًظبست_ 4

 دس ػفًَی پؼوبًذّبی تفىیه ثشهمَلِ هحیظ ثْذاؿت

 ثخـْب

 اًَاع خلَف دس ثخؾ ّش دس آهَصؿی خلؼبت ثشگضاسی_ 3

 پؼوبًذّبی ػبصی خغش ثی ٍ تفىیه اّویت پؼوبًذّب،

 ثخؾ دسهبًی پشػٌل ثشای ػفًَی



 

 

 صفحِ :   اراک(  عج )هرکس آهَزضی درهاًی حضرت ٍلی عصر 

 تاریخ تکویل :      

ضوارُ 

 02ٍیرایص

 عولیاتی ٍاحذ تْذاضت هحیطترًاهِ 

Gهذیریت صحیح پسواًذّای تیوارستاًی  : کلی ّذف 

O97 اسفٌذ پایاى % تا 10تِ هیساى   هثذا از تفکیک تراساس ّا تخص تَلیذی عفًَی پسواًذّای تَلیذ کاّص :اختصاصی ّذف 

 کذ هذرک : تَاًوٌذ سازی ٍ آهَزش ّوکاراى درگیر در اهر تفکیک پسواًذّای عفًَی از غیرعفًَی )پرسٌل درهاًی( :  1 ضوارُ استراتژی
01FM11 

 فرد هجری فعالیت ردیف
ّواٌّگی 

 هَردًیاز
 ّسیٌِ ضیَُ پایص

هذت 

 اجرا

 زهاًی ترًاهِ )جذٍل چارت گاًت

 عولیاتی(

 گسارش

  پیطرفت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 
 ترًاهِ

1 

ّوبٌّگی ثب هتشٍى ٍ وؼت ًظش هَافك ٍ 

تَخیِ ایـبى دس خلَف اّویت ثشًبهِ 

 تفىیه اص هجذاء

وبسؿٌبع ثْذاؿت 
 هحیظ

              97خشداد - - -

2 

تَخِ هؼئَلیي هحتشم ثخؾ ّب دس 

خلَف اّویت تفىیه اص هجذا پؼوبًذّب 

 ًٍظبست ثش وبس وبدس دسهبًی

وبسؿٌبع ثْذاؿت 
 هحیظ

ّوبٌّگی ثب 

هتشٍى ٍ 

هؼئَلیي 

 ثخـْب

اخشا دس هَلغ 

همشس ٍ پبیؾ اص 

عشیك 

ثبصدیذّبی هىشس 

 ٍ ػشصدُ

              97خشداد -

3 

 دس ثخؾ ّش دس آهَصؿی خلؼبت ثشگضاسی

 ٍ تفىیه اّویت پؼوبًذّب، اًَاع خلَف

 ثشای ػفًَی پؼوبًذّبی ػبصی خغش ثی

 ثخؾ دسهبًی پشػٌل

وبسؿٌبع ثْذاؿت 
 هحیظ

ّوبٌّگی ثب 

هذیش 

ثیوبسػتبى، 

هتشٍى ٍ 

اخشا دس هَلغ 

 همشس ٍ
- 

خشداد ٍ 
  97تیش 

             



 

 

 

  

 ػَپشٍایضس 

4 

 سٍتیي ثبصدیذّبی دس تش خذی ًظبست

 ثشهمَلِ هحیظ ثْذاؿت وبسؿٌبع تَػظ

 ثخـْب دس ػفًَی پؼوبًذّبی تفىیه

وبسؿٌبع ثْذاؿت 
 هحیظ

- - - 
دس عَل 

 ػبل
             



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

ثخؾ ّب ٍ تَخیِ ایـبى دس خلَف ّوبٌّگی ثب _ 1

ًظبست ثیـتش ٍ حؼبع ثَدى دس اهش خوغ آٍسی ٍ تفىیه 

 پؼوبًذّب دس ٍاحذ هشثَعِ

تَخیِ وبسثش ثی خغش ػبص دس خلَف وٌتشل  _ 2

 كحیح پؼوبًذّبی تحَیلی ثخـْب اص وبدس خذهبت

 ( :S2) استراتژی دٍم

تَاًوٌذػبصی ّوىبساى دسگیش دساهش تفىیه ٍ خوغ آٍسی 

 پؼوبًذّبی ػفًَی اص غیشػفًَی)پشػٌل خذهبت(

خذهبت اص ثخؾ ّب ثبصدیذّبی سٍصاًِ هـتشن ثب هؼئَل _ 4

ٍ ًظبست خذی تش ثش پشػٌل خذهبتی دس خشیبى پشٍػِ خوغ 

 آٍسی ٍ اًتمبل پؼوبًذّب ٍ پشػٌل خذهبتی

ثشگضاسی دٍ خلؼِ آهَصؿی دس خلَف ًحَُ كحیح _ 3

خوغ آٍسی ، اًتمبل ٍ ثی خغشػبصی صثبلِ ّبی ػفًَی ثشای 

 پشػٌل خذهبتی ثیوبسػتبى



 

 

 صفحِ :   اراک(  عج )هرکس آهَزضی درهاًی حضرت ٍلی عصر 

 تاریخ تکویل :      

ضوارُ 

 02ٍیرایص

 تْذاضت هحیط عولیاتی ٍاحذترًاهِ 

Gصحیح پسواًذّای تیوارستاًیهذیریت   : کلی ّذف 

O97 اسفٌذ پایاى % تا 10تِ هیساى   هثذا از تفکیک تراساس ّا تخص تَلیذی عفًَی پسواًذّای تَلیذ کاّص :اختصاصی ّذف 

 هذرک :کذ  تَاًوٌذسازی ّوکاراى درگیر دراهر تفکیک ٍ جوع آٍری پسواًذّای عفًَی از غیرعفًَی)پرسٌل خذهات(  :  2ضوارُ استراتژی
01FM11 

 فرد هجری فعالیت ردیف
ّواٌّگی 

 هَردًیاز
 ّسیٌِ ضیَُ پایص

هذت 

 اجرا

 زهاًی ترًاهِ )جذٍل چارت گاًت

 عولیاتی(

 گسارش

  پیطرفت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 
 ترًاهِ

1 

ثخؾ ّب ٍ تَخیِ ایـبى دس ّوبٌّگی ثب 

خلَف ًظبست ثیـتش ٍ حؼبع ثَدى دس 

اهش خوغ آٍسی ٍ تفىیه پؼوبًذّب دس 

 ٍاحذ هشثَعِ

وبسؿٌبع ثْذاؿت 
 هحیظ

عشح دس 

وویتِ 

ثْذاؿت 

هحیظ خشداد 

 هبُ

ًظبست دس 

ثبصدیذّبی 

 سٍتیي ثخؾ ّب

              97خشداد -

2 

وبسثش ثی خغش ػبص دس خلَف تَخیِ 

وٌتشل كحیح پؼوبًذّبی تحَیلی ثخـْب 

 اص وبدس خذهبت

وبسؿٌبع ثْذاؿت 
 هحیظ

ّوبٌّگی ثب 

وبسثشٍاحذ ثی 

 خغشػبص

              97خشداد - پبیؾ ّبی هىشس

3 

ثشگضاسی دٍ خلؼِ آهَصؿی دس خلَف 

ًحَُ كحیح خوغ آٍسی ، اًتمبل ٍ ثی 

خغشػبصی صثبلِ ّبی ػفًَی ثشای پشػٌل 

 خذهبتی ثیوبسػتبى

وبسؿٌبع ثْذاؿت 
 هحیظ

ّوبٌّگی ثب 

هذیش 

ثیوبسػتبى، 

هؼئَل 

اخشا دس هَلغ 

 همشس 
- 

خشداد ٍ 
  97تیش 

             



 

 

 

  

خذهبت ٍ  

ػَپشٍایضس 

 آهَصؿی

4 

 اص خذهبت هؼئَل ثب هـتشن سٍصاًِ ثبصدیذّبی

 خذهبتی پشػٌل ثش تش خذی ًظبست ٍ ّب ثخؾ

 اًتمبل ٍ آٍسی خوغ پشٍػِ خشیبى دس

 خذهبتی پشػٌل ٍ پؼوبًذّب

وبسؿٌبع ثْذاؿت 
 هحیظ

ّوبٌّگی ثب 

هؼئَل 

 خذهبت

ّوبٌّگی ثب 

هذیش ثیوبسػتبى، 

 هؼئَل خذهبت

- 
دس عَل 

 ػبل
             



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

تْیِ ٍ عشاحی پوفلت آهَصؿی دس خلَف اّویت _ 1

 هَضَع ثشای ثیوبساى ٍ ّوشاّبى

تَصیغ ٍ دس اختیبس گزاؿتي پوفلتْبی آهَصؿی اص _ 2

 عشیك هٌـی ّبی ثخؾ ثِ ثیوبساى ٍ ّوشاّبى

 ( :S3) استراتژی سَم

خلت هـبسوت ثیوبساى ٍ ّوشاّبى )هٌبثغ( تَلیذوٌٌذُ پؼوبًذ 

 غیشػفًَی دس خلَف تفىیه پؼوبًذػفًَی ٍ 

ًلت پَػتشّبی هـخق وٌٌذُ تفىیه پؼوبًذ ثِ سٍی _ 3

دسة ػغل ّب ٍ ثبالی ػغل ّب ثشای اعالع ثیـتش ّوشاّبى 

 ٍ ثیوبساى



 

 

 صفحِ :   اراک(  عج )هرکس آهَزضی درهاًی حضرت ٍلی عصر 

 تاریخ تکویل :      

ضوارُ 

 02ٍیرایص

 تْذاضت هحیط ٍاحذعولیاتی ترًاهِ 

Gهذیریت صحیح پسواًذّای تیوارستاًی  : کلی ّذف 

O97 اسفٌذ پایاى % تا 10تِ هیساى   هثذا از تفکیک تراساس ّا تخص تَلیذی عفًَی پسواًذّای تَلیذ کاّص :اختصاصی ّذف 

 کذ هذرک : پسواًذ تفکیک خصَظ در غیرعفًَی ٍ عفًَی پسواًذ تَلیذکٌٌذُ( هٌاتع) ّوراّاى ٍ تیواراى هطارکت جلة  :  3ضوارُ استراتژی
01FM11 

 ّسیٌِ ضیَُ پایص ّواٌّگی هَردًیاز فرد هجری فعالیت ردیف
هذت 

 اجرا

 زهاًی ترًاهِ )جذٍل چارت گاًت

 عولیاتی(

 گسارش

  پیطرفت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 
 ترًاهِ

1 

تْیِ ٍ عشاحی پوفلت آهَصؿی دس 

خلَف اّویت هَضَع ثشای 

 ثیوبساى ٍ ّوشاّبى

وبسؿٌبع 
 ثْذاؿت هحیظ

گشفتي دػتَس خشیذ اص 

هذیذیشت ٍ تبهیي اػتجبس 

اص اهَس هبلی ٍ ّوبٌّگی 

ثب وبسپشداص دس خلَف 

 تْیِ آًْب

اخشا دس هَلغ 

همشس ٍ ّوبٌّگی 

ّبی ثیـش ٍ 

اص ثبصدیذ 

 ثیوبسػتبى

              97تیش -

2 

تَصیغ ٍ دس اختیبس گزاؿتي 

پوفلتْبی آهَصؿی اص عشیك هٌـی 

 ّبی ثخؾ ثِ ثیوبساى ٍ ّوشاّبى

وبسؿٌبع 
 ثْذاؿت هحیظ

گشفتي دػتَس خشیذ اص 

هذیشیت ٍ تبهیي اػتجبس 

هبلی ٍ ّوبٌّگی ثب 

وبسپشداص دس خلَف 

 تْیِ آًْب

 - ثبصدیذ هؼتوش   
دس عَل 

 ػبل
             

3 
ًلت پَػتشّبی هـخق وٌٌذُ 

تفىیه پؼوبًذ ثِ سٍی دسة 
وبسؿٌبع 

 ثْذاؿت هحیظ

گشفتي دػتَس خشیذ اص 

هذیشیت ٍ تبهیي اػتجبس 

اخشا دس هَلغ 

 همشس 
              97خشداد  -



 

 

 

  

ػغل ّب ٍ ثبالی ػغل ّب ثشای 

  اعالع ثیـتش ّوشاّبى ٍ ثیوبساى

هبلی ٍ ّوبٌّگی ثب 

وبسپشداص دس خلَف 

 تْیِ آًْب



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

ٍ ثخؾ ّب خْت خوغ  ّوبٌّگی ثب هؼئَل خذهبت_ 1

 دس ػبػت خبف تَػظ خذهبت آٍسی پؼوبًذّب

پبیؾ ٍ ثبصدیذّبی هؼتوش ٍ سٍتیي اص ثخـْب دس _ 2

 ؿیفت ّبی هختلف

 ( :S4) استراتژی چْارم

ًظبست ثش ثشًبهِ خوغ آٍسی ، تفىیه ، اًتمبل ٍ ثی خغشػبصی 

 پؼوبًذّب

ًظبست هشتت ٍ هؼتوش ثشوبس اپشاتَس ثی خغشػبص ٍ تْیِ _ 3

ٍ تىویل چه لیؼت ّبی هشتجظ تَػظ وبسؿٌبع ثْذاؿت 

 هحیظ



 

 

 

 

 صفحِ :   اراک(  عج )هرکس آهَزضی درهاًی حضرت ٍلی عصر 

 تاریخ تکویل :      

ضوارُ 

 02ٍیرایص

 تْذاضت هحیط عولیاتی ٍاحذترًاهِ 

Gهذیریت صحیح پسواًذّای تیوارستاًی  : کلی ّذف 

O97 اسفٌذ پایاى % تا 10تِ هیساى   هثذا از تفکیک تراساس ّا تخص تَلیذی عفًَی پسواًذّای تَلیذ کاّص :اختصاصی ّذف 

 کذ هذرک : ًظارت تر ترًاهِ جوع آٍری ، تفکیک ، اًتقال ٍ تی خطرسازی پسواًذّا   :  4ضوارُ استراتژی
01FM11 

 ضیَُ پایص ّواٌّگی هَردًیاز فرد هجری فعالیت ردیف
ّسی
ًِ 

هذت 

 اجرا

 زهاًی ترًاهِ )جذٍل چارت گاًت

 عولیاتی(

 گسارش

  پیطرفت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 
 ترًاهِ

1 

ٍ ثخؾ ّب  ّوبٌّگی ثب هؼئَل خذهبت

دس ػبػت خبف  خْت خوغ آٍسی پؼوبًذّب

 تَػظ خذهبت

وبسؿٌبع 
ثْذاؿت 

 هحیظ

ّوبٌّگی ثب هؼئَل 

 خذهبت ٍ ثخؾ ّب

فؼبلیت هَلغ  ثِاخشا 

 ٍ وؼت ًظش هَافك
- 

خشداد
97 

             

2 
پبیؾ ٍ ثبصدیذّبی هؼتوش ٍ سٍتیي اص ثخـْب 

 ّبی هختلفدس ؿیفت 

وبسؿٌبع 
ثْذاؿت 

 هحیظ

ّوبٌّگی ثب هتشٍى، 

هؼئَل خذهبت ٍ 

 ػَپشٍایضس وـیه

اخشا ثِ هَلغ فؼبلیت 

ٍ وؼت ًظش هَافك ٍ 

 ثبصدیذ سٍصاًِ

- 
دس عَل 

 ػبل
             

3 

ًظبست هشتت ٍ هؼتوش ثشوبس اپشاتَس ثی 

خغشػبص ٍ تْیِ ٍ تىویل چه لیؼت ّبی 

 هحیظهشتجظ تَػظ وبسؿٌبع ثْذاؿت 

وبسؿٌبع 
ثْذاؿت 

 هحیظ
  ّوبٌّگی ثب هؼئَل

فؼبلیت هَلغ  ثِاخشا 

 ٍ ثبصدیذ سٍصاًِ
- 

دس عَل 
 ػبل

             



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

تْیِ ٍ تبهیي تؼذاد هَسدًیبص ػغل ّبی اػتبًذاسد پذالی _ 1

ٍ غیشػفًَی ٍ تشٍلی ّبی حول پؼوبًذّبی ػفًَی  ٍیظُ

 پؼوبًذ

 

تْیِ هؼتوش پالػتیه ّبی هـىی ٍ صسد سًگ دس  _ 2

 اًذاصُ هٌبػت ٍیظُ پؼوبًذّبی ػفًَی ٍ غیشػفًَی

 ( :S5) استراتژی پٌجن

تْیِ هلضٍهبت اػتبًذاسد ثشای تفىیه پؼوبًذّب اص خولِ ػغل 

 ّبی اػتبًذاسد تشٍلی حول پؼوبًذ ٍ ...

تْیِ ٍػبیل حفبظت فشدی پشػٌل خذهبتی ًظیش لجبع _ 4

 وبس ، چىوِ ، دػتىؾ ، هبػه ٍ...

ػفًَی ٍ تْیِ ثشچؼت ّبی اعالػبت پؼوبًذّبی _ 3

 غیشػفًَی



 

 

 صفحِ :   اراک(  عج )هرکس آهَزضی درهاًی حضرت ٍلی عصر 

 تاریخ تکویل :      

ضوارُ 

 02ٍیرایص

 تْذاضت هحیط عولیاتی ٍاحذترًاهِ 

Gپسواًذّای تیوارستاًیهذیریت صحیح   : کلی ّذف 

O97 اسفٌذ پایاى % تا 10تِ هیساى   هثذا از تفکیک تراساس ّا تخص تَلیذی عفًَی پسواًذّای تَلیذ کاّص :اختصاصی ّذف 

 : کذ هذرک تْیِ هلسٍهات استاًذارد ترای تفکیک پسواًذّا از جولِ سطل ّای استاًذارد ترٍلی حول پسواًذ ٍ ...   :  5ضوارُ استراتژی
01FM11 

 ّسیٌِ ضیَُ پایص ّواٌّگی هَردًیاز فرد هجری فعالیت ردیف
هذت 

 اجرا

 زهاًی ترًاهِ )جذٍل چارت گاًت

 عولیاتی(

 گسارش

  پیطرفت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 
 ترًاهِ

1 

تْیِ ٍ تبهیي تؼذاد هَسدًیبص ػغل 

 ّبی اػتبًذاسد پذالی ٍیظُ

ٍ غیشػفًَی ٍ پؼوبًذّبی ػفًَی 

 تشٍلی ّبی حول پؼوبًذ

وبسؿٌبع 
ثْذاؿت 

 هحیظ

گشفتي دػتَس خشیذ اص 

هذیشیت، تبهیي اػتجبس اص اهَس 

هبلی ٍّوبٌّگی ثب وبسپشداص دس 

 خلَف تْیِ آًْب

 تْیِ ثِ هَلغ

 هلضٍهبت
              97تیش -

2 

تْیِ هؼتوش پالػتیه ّبی 

هـىی ٍ صسد سًگ دس اًذاصُ 

هٌبػت ٍیظُ پؼوبًذّبی ػفًَی ٍ 

 غیشػفًَی

وبسؿٌبع 
ثْذاؿت 

 هحیظ

عشح دس وویتِ ثْذاؿت 

هحیظ ٍ الضام اهَس هبلی ثِ 

 تبهیي ثشاػبع ًیبص ػبلیبًِ

ًجَد ووجَد دس 

 اًجبس
- 

دس عَل 
 ػبل

             

3 

تْیِ ثشچؼت ّبی اعالػبت 

 پؼوبًذّبی ػفًَی ٍ غیشػفًَی 

 

وبسؿٌبع 
ثْذاؿت 

 هحیظ

گشفتي دػتَس خشیذ اص 

هذیشیت، تبهیي اػتجبس اص اهَس 

هبلی ٍّوبٌّگی ثب وبسپشداص دس 

 خلَف تْیِ آًْب

اخشا دس هَلغ 

 همشس 
               97تیش  -



 

 

 

4 

تْیِ ٍػبیل حفبظت فشدی پشػٌل 

لجبع وبس ، چىوِ ، خذهبتی ًظیش 

 دػتىؾ ، هبػه ٍ...

وبسؿٌبع 
ثْذاؿت 

 هحیظ

گشفتي دػتَس خشیذ اص 

هذیشیت، تبهیي اػتجبس اص اهَس 

هبلی ٍّوبٌّگی ثب وبسپشداص دس 

 خلَف تْیِ آًْب

تْیِ ثِ هَلغ 

 هلضٍهبت
              97هشداد -


