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گبهْبی تذٍیي بزًبهِ ریشی راّبزدی ٍ عولیبتی
گبم اٍل :تذٍیي رسبلت ٍ چطن اًذاس
گبم دٍم :تذٍیي ارسش ّب
گبم سَم  :تحلیل ٍضعیت هَجَد بز اسبس تکٌیک SWOT
گبم چْبرم :تعییي جبیگبُ استزاتژیک سبسهبى
گبم پٌجن :تعییي استزاتژی ّب ٍ اّذاف استزاتژیک

ضیَُ تٌظین ًگبرش ثیبى هسئلِ در هعرفی ثرًبهِ عولیبتی
گبم ضطنّ :ذف گذاری

اّذاف کلی:
اّذاف اختصبصی:
گبم ّفتن ٍ ّطتن  :ارائِ راُ حل ّبی هوکي ٍ اًتخبة بْتزیي راُ حل

هبتریکس تصوین گیری
هبتریکس اًتخبة
جذٍل اًتخبة ًْبیی راُ حل افسایص سطح آگبّی ثَْرزاى
گبم ًْن :تذٍیي لیست فعبلیت ّب ٍ بَدجِ عولیبتی

ثَدجِ ریسی عولیبتی
تذٍیي لیست فعبلیت ّب:
در ٌّگبم تعییي فعبلیت ّب ایي ًکبت را هذ ًظر قرار دّیذ:
جذٍل فعبلیتْبی هرثَط ثِ ّر یک از اّذاف ثرًبهِ عولیبتی ٍاحذ
هثبل :جذٍل فعبلیت ّبی یکی از اّذاف ثرًبهِ عولیبتی
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ثرآٍرد زهبى در ثرًبهِ عولیبتی
جذٍل گبًت ()Gantt chart
جذٍل زهبًی ثرًبهِ عولیبتی یکسبلِ (گبًت چبرت)
ثرآٍرد ًیرٍی اًسبًی هَرد ًیبز در ثرًبهِ عولیبتی
جذٍل ثرآٍرد ًیرٍی اًسبًی هَرد ًیبز ثرای ثرًبهِ عولیبتی
ًوًَِ جذٍل ثرآٍرد ًیرٍی اًسبًی هَرد ًیبز ثرای ثرًبهِ عولیبتی
ثرآٍرد ٍسبیل ٍ تجْیسات هَرد ًیبز در ثرًبهِ عولیبتی
جذٍل ثرآٍرد هَاد ٍ /سبیل  /اثسار ثرای ثرًبهِ عولیبتی
ًوًَِ جذٍل ثرآٍرد هَاد ٍ /سبیل  /اثسار ثرای ثرًبهِ عولیبتی
ًتبیج دٍ جذٍل ثبال را در جذٍل زیر خالصِ کٌیذ :جذٍل ثرآٍرد کل ّسیٌِ ثرًبهِ عولیبتی
گبم دّن :پبیص ٍ ارسضیببی

جذٍل ضبخص ّبی پبیص ٍ ارزضیبثی فعبلیت ّب
ًوًَِ جذٍل ضبخص ّبی پبیص ٍ ارزضیبثی فرایٌذ ثرگساری کبرگبُ آهَزش هطبٍرُ کبرضٌبسبى
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گبهْبی تذٍیي بزًبهِ استزاتژیک ٍ عولیبتی سبل  0931داًطکذُ دارٍسبسی

تدوین ماموریت و رسالت سازمان
تدوین چشم انداز

تدوین ارزش ها
تحلیل و ارزیابی محیط داخلی و خارجی بر اساس تکنیک SWOT

تعییي جبیگبُ ٍ هَقعیت استزاتژیک داًطکذُ
تعییي استزاتژی ّب ٍ اّذاف استزاتژیک

تدٍیي چبرچَة ٍ اّداف کالى داًشکدُ دارٍسبزی در سبل 98
تعییي اّداف کالى ٍ اسٌبد ثبالدستی اختصبصی
تلفیق اّداف کالى داًشگبُ ٍ داًشکدُ ٍ تدٍیي چبرچَة ثرًبهِ عولیبتی
اثالغ چبرچَة ثرًبهِ عولیبتی سبل 98ثِ کلیِ ٍاحدّبی زیرهجوَعِ داًشکدُ
ثبزًگری ٍ تکویل جدٍل ّ 10دف اٍلَیت دار ّر ٍاحد ٍ ارسبل ثرای ٍاحدّب
ثررسی جداٍل ارسبلی در جلسِ کویتِ ثرًبهِ عولیبتی
ارائِ ثبزخَرد ثِ ٍاحد هرثَطِ

طرح اٍلَیت ّبی ًْبیی ّر ٍاحد در جلسِ هشترک کویتِ راّجردی داًشکدُ ٍ ٍاحد هرثَطِ ٍ عقد تفبّن ًبهِ
هبلی
پبیش هٌظن ثرًبهِ
ارزشیبثی پبیبى سبل
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هراحل

ٍاحد هسئَل
ًویتِ ساّجشدی ٍ سیبست

1

تذٍیي چبسچَة ٍ اّذاف ًالى داًطگبُ دس سبل 98

2

تؼییي اّذاف ًالى ٍ اسٌبد ثبالدستی اختصبصی ّش هؼبًٍت

ًویتِ ساّجشدی
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تللین اّذاف ًالى داًطگبُ ٍ داًطٌذُ ٍ تذٍیي چبسچَة ثشًبهِ ػولیبتی

ًویتِ ّبی ثشًبهِ ػولیبتی

4

اثالؽ چبسچَة ثشًبهِ ػولیبتی سبل  89ثِ ًلیِ ٍاحذّبی صیشهدوَػِ

دثیش ًویتِ ثشًبهِ ػولیبتی

5

ثبصًگشی ٍ تٌویل خذٍل ّ 10ذف اٍلَیت داس ّش ٍاحذ ٍ اسسبل ثشای ٍاحذ ًلیِ ٍاحذّب ٍ گشٍُ ّبی
هشثَطِ
داًطٌذُ

6

ثشسسی خذاٍل اسسبلی دس خلسِ ًویتِ ثشًبهِ ػولیبتی

ًویتِ ّبی ثشًبهِ ػولیبتی

7

اسائِ ثبصخَسد ثِ ٍاحذ هشثَطِ

دثیش ًویتِ ثشًبهِ ػولیبتی

8

طشح اٍلَیت ّبی ًْبیی ّش ٍاحذ دس خلسِ هطتشى

هؼبًٍت اداسی هبلی

9

پبیص ثشًبهِ (ثؼذ اص  6هبُ)

ساثط ثشًبهِ ساّجشدی

10

اسصضیبثی پبیبى سبل

سیبست داًطٌذُ

داًطٌذُ

زهبى اًجبم
.....

گبم سَم :تحلیل ٍضعیت هَجَد
تحلیل ٍضؼیت هَخَد ثشای ضٌبخت هسبئل ٍاحذ ٍ ثب استلبدُ اص یٌی اص تٌٌیي ّبی ثبسش اكٌبس (طَكبى
كٌشی) ،ضجٌِ ػلیت ٍ یب ًوَداس ػلت ٍ هؼلَل (استخَاى هبّی) اًدبم هی گیشد ٍ ًیبصی ثِ ثجت هستٌذات ٍ
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ًوَداسّبی هشثَط ثِ آى دس ثشًبهِ ػولیبتی ٍاحذ ّب ًوی ثبضذ ٍ تٌْب الصم است ًِ یي ثیبى هسئلِ هختصش دس
ایي گبم ًَضتِ ضذُ ٍ هسبئل ٍاحذ دس آى رًش گشدًذ.

ضیَُ تٌظین ًگبرش بیبى هسئلِ در هعزفی بزًبهِ عولیبتی

اثتذا ثبیذ ثیبى هسئلِ ثسیبس هختصشی دسهَسد هسبئل هَخَد دس ٍاحذ ًِ ثب تذٍیي ٍ اخشای ایي ثشًبهِ ػولیبتی
هصذ پبسخگَیی ثِ اًْب سا داسین تذٍیي ًوبیین.

در تَصیف دقیق هسألِ ثِ هطبلت زیر تَجِ گردد:
 ًحَُ ثشٍص هطٌل  /هسألِ چگًَِ ثَدُ است؟ ٍ چِ ػَاسضی اص خَد ثش خبی هیگزاسد؟ ٍسؼت هسألِ ٍ ضذت آى چوذس است؟ چِ ػَاهل هْوی هیتَاًٌذ دس ایدبد هسألِ ًوص داضتِ ثبضٌذ؟ چشا تالش دس خْت ثشطشف ًشدى آى هْن است؟ آیب دس حبل حبضش تالضی ثشای سكغ هطٌل اًدبم هیضَد؟ چِ ًبستیّبیی هطبّذُ هیضَد؟ -چِ ًتبیدی اص حل هطٌل اًتظبس هیسٍد ٍ چِ كَایذی خَاّذ داضت؟

 ثیبى هسألِ سا ثبیذ ثِ صَستی ثٌَیسین ًِ هختصش ٍ ضبهل ًٌبت اصلی ثبضذ.
 اص آٍسدى ػجبسات صایذ ٍ احسبسی ،خَدداسی ًٌین.

 ثیبى هسألِ ثبیذ طَسی ثبضذ ًِ صهیٌِ هطبسًت سبیش ًبسًٌبى سا ثشای ّوٌبسی دس سكغ هطٌل ایدبد
ًشدُ ٍ تَخِ هذیشیت سا ثشای حل هسبلِ خلت ًٌذ تب اهٌبًبت ٍ هٌبثغ دس اختیبس هب ثگزاسد.
 دس تؼشیق هطٌل ثِ ػلل آى اضبسُ ًوی ضَد.

 پس اص ًَضتي ثیبى هسألِ ،آى سا چٌذ ثبس هشٍس ًٌین.
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گبم ضطنّ :ذف گذاری

اّذاف عجبرتٌذ از ًقبط هطلَثی کِ سبزهبى توبیل ثِ دستیبثی ثِ آًْب دارد .تقسین ثٌذی اّذاف در ثرًبهِ ّب:
اّذاف کلی (ًْبیی)Goals :

 اّذاف اختصبصیObjectives :اّذاف کلی:

ّذف ًلی ّوبى هطٌالت اصلی ٍاحذ ّستٌذ ًِ هجال دس ًلیِ ٍاحذّب تذٍیي ضذُ ٍ ثب ًذ  Gدس ثشًبهِ
ساّجشدی هؼبًٍت هشاسگشكتِ اًذ.
اّذاف اختصبصی:

اقذاهبتی کِ ثرای دستیبثی ثِ اّذاف ًْبیی سبزهبى ثبیذ اًجبم ضًَذ را ثیبى هی کٌٌذ ٍ ایي اّذاف ثبیذ دارای
فعل عولیبتیً ،تبیج هٌفرد ،اختصبصی ٍ قبثل اًذازُ گیری ٍ تبریخ هعیي ثرای اًجبم کبر ثبضٌذّ .وچٌیي
اّذاف اختصبصی ثبیذ  SMARTثبضٌذ (ثرای کست اطالعبت ثیطتر ثِ جسٍُ تفضیلی هراجعِ فرهبئیذ)
ویژگی های اهداف اختصاصی SMART
•ٍاضح ٍ عیٌی
•اص ثِ ًبس ثشدى اكؼبل اًتضاػی (یبد گشكتي ،كْویذى ،احسبس ًشدى) پشّیض ًٌیذ ٍ ّویطِ اص اكؼبل ػیٌی استلبدُ ًٌیذ.

ecificذSp

•قبثل اًدازُ گیری
•هطوئي ضَیذ ًِ هبدس ّستیذ هَكویت ّبی ثشًبهِ سا اًذاصُ گیشی ٍ ثجت ًٌیذ.

Measurable

•قبثل دستیبثی
•دیگشاى ّن آى سا ثِ اًدبم سسبًذُ اًذ؛ اص ًظش تئَسی ،اهگبًپزیش است؛ دستشسی ثِ هٌبثغ ًبكی؛ اسصیبثی هحذٍدیت ّب

Achievable

•ٍاقع گرایبًِ
•اّذاف اختصبصی ثبیذ ثب هٌبثغ اًسبًی ،صهبى ،اػتجبسات ٍ كشصت ّب ،استجبط داضتِ ثبضذ.

Realistic

•هحدٍد ثِ زهبى
•تبسیخ دهین ضشٍع ٍ پبیبى كؼبلیت ّب ثبیذ رًش ضَد.

Time Bound
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گبم ّفتن ٍ ّطتن :ارائِ راُ حل ّبی هوکي ٍ اًتخبة بْتزیي راُ حل

دس ایي گبهْب اص اثضاسّبیی (هبتشیٌس تصوین گیشی ،هبتشیٌس اًتخبة ٍ هبتشیٌس اًتخبة ًْبیی) ثشای اًتخبة
یٌی اص ساُ حل ّب اص هیبى ساُ حل ّبی طشح ضذُ ،استلبدُ هی ضَد .دس ضشایطی ًِ ثشای دستیبثی ثِ یي ّذف
ثیص اص یي ساُ حل هلیذ ٍ هبثل تَخِ ٍخَد داضتِ ثبضذ ٍ ًیض تصوین گیشًذگبى دسهَسد ایي ساُ حل ّب ثیص اص
یي ًلش ثَدُ ٍ تَاكن ًسجی ثش سٍی یٌی اص ساُ حل ّب ٍخَد ًذاضتِ ثبضذ ،الصم است ایي  2گبم ًیض طی ضًَذ ٍ
هستٌذات هشثَط ثِ خذاٍل آًْب دس ثشًبهِ ػولیبتی ٍاحذ آٍسدُ ضًَذ؛ دس ؿیش ایٌصَست ًیبصی ًیست ثشای ایي
گبهْب اهذام خبصی اًدبم ضَد ٍ ساُ حل هٌبست ثطَس هستوین اًتخبة ضذُ ٍ در خذٍل كؼبلیت ّب ٍاسد هی ضًَذ.

هبتزیکس تصوین گیزی
استراتژی ّب

خوغ اهتیبصات

خوغ اهتیبصات

هبتزیکس اًتخبة
هؼیبسّبی اًتخبة

ثب صشكِ
ثَدى

سَْلت

هوجَلیت

استوشاس

اثشثخطی

خوغ

هشاتت

اهتیبصات

اٍلَیت

استشاتژی ّب

جدٍل
استشاتژی ّب

ستجِ ًْبیی
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گبم ًْن :تذٍیي لیست فعبلیت ّب ٍ بَدجِ عولیبتی

بَدجِ ریشی عولیبتی

ثَدخِ سیضی ػولیبتی سٍضی ثشای تخصیص هٌبثغ ثِ هٌظَس دستیبثی ثِ اّذاف ،ثشًبهِ ّب ٍ ًتبیح اسصیبثی ضذُ
است .دس ایي سٍش هٌبثغ ثَدخِ ثِ اّذاف هَسد ًظش دس هبلت ثشًبهِ ثِ ًحَی ًبسا ٍ اثشثخص تخصیص هی یبثذ.
دس ثسیبسی اص هَاسد كؼبلیت ّبیی ًِ ٍاحذّب اًدبم هی دٌّذ خضء سٍال ًبسی ٍاحذّب است ٍ ثَدخِ خبصی
ثشای آًْب تؼلن ًوی گیشد ٍ یب ایٌٌِ كؼبلیت ثِ خض ّضیٌِ ّبی ًیشٍی اًسبًیّ ،ضیٌِ دیگشی ًذاسًذ ٍ ّضیٌِ ّبی
ًیشٍی اًسبًی ًیض اص طشین حوَم هبّیبًِ اكشاد پشداخت هی گشدد؛ لزا ثشای چٌیي كؼبلیت ّبیی ًیبصی ثِ تٌویل
ستَى ثَدخِ ًیست.
ّوچٌیي تَخِ ضَد ،ثِ ٌّگبم تٌظین ثَدخِ هَسد ًیبص الصم است هبثلیت حصَل ثَدخِ ًیض هَسد ثشسسی هشاسگشكتِ
ٍ اص دسج ثَدخِ ّبیی ًِ تب ًٌَى سبثوِ پشداخت آًْب دس ٍاحذ ٍخَد ًذاضتِ است خَدداسی ضَد.

تذٍیي لیست فعبلیت ّب:

ثشای ّش یي اص اّذاف اختصبصی هدوَػِ ای اص كؼبلیت ّب دس ًظش گشكتِ هی ضَد ًِ دس حویوت ػولیبت
اخشایی ثشًبهِ سا تطٌیل هی دّذ.
سٍش ًبس:
 ّذف ًلی ٍ اّذاف اختصبصی ًِ دس گبم سَم هطخص ًشدُ این سا كْشست هی ًٌین. ثشای ّش یي اص اّذاف اختصبصی ،ثبیذ یي خذٍل كؼبلیت سسن ًوبیین. كؼبلیت ّبیی ًِ ثبیذ اًدبم ضَد سا ثِ تشتیت توذم ًَضتِ ٍ گشٍُ ّذف ،هسئَلیت اكشاد ،صهبى ،هٌبى،هٌبثغ الصم ،چگًَگی اخشا ،ضیَُ ّبی پبیص ٍ اسصیبثی كؼبلیت ّب سا هطخص هی ًٌین.
 -هیضاى اػتجبس هَسد ًیبص چٌذ سیبل است؟ ٍ اص چِ هحلی هی تَاى آى سا تبهیي ًوَد؟
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در ٌّگبم تعییي فعبلیت ّب ایي ًکبت را هذ ًظز قزار دّیذ:

 صهبى ثٌذی دهین ٍ هطخص اص ضشٍسیبت یي ثشًبهِ ػولیبتی است .تبسیخ دهین ضشٍع ٍ پبیبى كؼبلیت ّبثبیذ دس خذٍل رًش ضَد.
 كؼبلیت ّب ثبیذ ثش اسبس تَالی صهبى اخشا دس خذٍل ثجت ضًَذ. اكشاد هسئَل ًِ كؼبلیت ّب ثِ آًْب سپشدُ هی ضًَذ ثبیذ ثب رًش ًبم دس خذٍل هطخص ضًَذ. ًحَُ پبیص كؼبلیت ّب ثبیذ ثِ تلٌیي ّش كؼبلیت هطخص ثبضذ .ثِ ایي هؼٌی ًِ هطوئي ثبضین ثِ اًذاصًُبكی هستٌذات ثشای اثجبت اًدبم كؼبلیت ّب خوغ آٍسی خَاّذ ضذ .ثِ ػٌَاى هثبلً" :حَُ پبیص
خلسبت ثشگضاس ضذُ ،صَستدلسِ ًطست ّب" هی ثبضذً" ، .حَُ پبیص آهَصش ّبی اسائِ ضذُ،
گضاسضْبی ًتجی خلسِ آهَصضی ثشگضاس ضذُ" ،خَاّذ ثَد.
 رًش ثشآٍسد ّضیٌِ ّبی هبثل پیص ثیٌی دس هَاسدی ًِ تبهیي ّضیٌِ الصم اًدبم كؼبلیت ّب است اص ًٌبتهْوی است ًِ ایدبة هی ًٌذ حوبیت ًٌٌذگبى ٍ تبهیي ًٌٌذگبى هٌبثغ هبلی ثشًبهِ اص اثتذا دس خشیبى
تٌظین ثشًبهِ هشاس گشكتِ ٍ پس اص تٌظین سٌذ ًیض ثِ طَس سسوی خْت تبهیي اػتجبس ،سٌذ ثشًبهِ ػولیبتی سا
ثِ هَهغ دسیبكت ٍ ثشسسی ًوبیٌذ
 تبًیذ ثِ استلبدُ اص اهٌبًبت هَخَد ٍ ًبسثشد ػولی آًْب سبصگبس ثب ضَاثط ٍ سیبست ّبی دٍلت هَخت ًبّص ّضیٌِ ثشای كشد ٍ خبهؼِ -اًؼطبف پزیش ٍ هبثل اًؼطبف ثب ضشایط هحلی
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جدٍل فعبلیتْبی هرثَط ثِ ّر یک از اّداف ثرًبهِ عولیبتی ٍاحد
ّدف کلی:

ردیف

ّدف اختصبصی:

1
2
3
4
5
6
7
8

شرح فعبلیت

هسئَل

زهبى

هکبى

چگًَگی

اجرا

اجرا

اجرا

اجرا

ثَدجِ

ًحَُ پبیش

شبخص ارزشیبثی

هالحظبت

جدٍل فعبلیت ّبی یکی از اّداف ثرًبهِ عولیبتی داًشکدُ دارٍسبزی ........
:G1

ردیف

:O1

ضزح فعبلیت

هسئَل اجزا

سهبى اجزا

هکبى اجزا

چگًَگی
اجزا

ضبخص

هعیبر

بَدجِ

هالحظبت

1
2
3
4
5
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هثبل :بزًبهِ عولیبتی کَتبُ هذت ٍ هیبى هذت داًطکذُ دارٍسبسی (ضص هبِّ ٍ یک سبلِ )

ردیف

1

ّذف استزاتژیک
تَسعِ هٌببع
اًسبًی

استزاتژی

اّذاف کلی

ّذف عولیبتی

 -1افصایش تعداد نیسوی انسانی

 -1افصایش تعداد نیسوی انسانی حوشه

میصان جرب

پشتیبانی

نیسو

استزاتژی تَسعِ

فعبلیتْب

ضبخص

هعیبر

سهبى

بَدجِ

تعداد

تا پایان آذز

 111میلیون

ماه

زیال

 -2فصایش تعداد هیات علمی
 -2ازتقای سطح دانش کازکنان

بسگصازی دوزه های آموششی

13

بزآٍرد سهبى در بزًبهِ عولیبتی

پس اص تشسین خذٍل كؼبلیت ّب الصم است خْت ثشآٍسد صهبى اًدبم كؼبلیت ّب ،یي گبًت چبست (خذٍل صهبًی ثشًبهِ ػولیبتی)
تْیِ ًوبییذ .ایي خذٍل هیضاى پیطشكت ًبسّب سا ًطبى دادُ ٍ ثب استلبدُ اص آى هی تَاًیذ ثِ صهبى ثٌذی ًبسّب ثپشداصین.

جذٍل گبًت ()Gantt chart

ایي سٍش اصَال ثشای صهبى ثٌذی اًدبم ٍظبیق ثِ ٍخَد آهذُ ٍ داسای دٍ ثؼذ است:
 .1هحَس ػوَدی ضشح كؼبلیت ّب سا ثش حست توذم ٍ تبخش اًدبم آًْب (هشاحل اًدبم ًبس) ًطبى هی دّذ.
 .2هحَس اكوی ًیض ًطبى دٌّذُ صهبى هی ثبضذ .ثستِ ثِ ًَع كؼبلیت ّب ،خذٍل صهبًی هی تَاًذ ثش حست سٍصّ ،لتِ یب هبُ تٌظین
گشدد.

جذٍل سهبًی بزًبهِ عولیبتی یکسبلِ (گبًت چبرت)
ردیف

فعبلیت ّب

هذت
(هبُ)

1

2

3

4

1

1

2

1

*

3

1

*

4

1

*

5

3

*

6

4

5

6

7

8

9

10

*

*

*
*

*

*

*
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12

بزآٍرد ًیزٍی اًسبًی هَرد ًیبس در بزًبهِ عولیبتی

دسصَستی ًِ ثشای اًدبم كؼبلیت ّبی ثشًبهِ ػولیبتیً ،یشٍی اًسبًی ٍاحذ ًیبص ثِ هْبستْبی تٌویل داسًذ ٍ یب ایٌٌِ ٍاحذ ًیبص ثِ
خزة ًیشٍی اًسبًی خذیذ داسد ٍ ثستش الصم ثشای خزة ًیشٍ كشاّن است ،الصم است ایي خذٍل تٌویل ضَد ٍ دس ؿیش ایي صَست
ًیبصی ثِ تٌویل ایي خذٍل ًوی ثبضذ.

جذٍل بزآٍرد ًیزٍی اًسبًی هَرد ًیبس بزای بزًبهِ عولیبتی
ردیف

هْبرت

فعبلیت

تعداد

ًفر

ّسیٌِ

کل

سبعت

در

ّسیٌِ

سبعت
1
2
3
خوغ

جذٍل بزآٍرد ًیزٍی اًسبًی هَرد ًیبس بزای بزًبهِ عولیبتی
ردیف

هْبرت

فعبلیت

تعداد

ًفر

ّسیٌِ

کل

سبعت

در

ّسیٌِ

سبعت

خوغ (سیبل)
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بزآٍرد ٍسبیل ٍ تجْیشات هَرد ًیبس در بزًبهِ عولیبتی

دسصَستی ًِ ثشای اًدبم كؼبلیت ّبی ثشًبهِ ػولیبتیً ،یبص ثِ تْیِ ٍسبیل ٍ تدْیضات خذیذ ثشای ٍاحذ هی ثبضذ ،الصم است ایي
خذٍل تٌویل ضَد ٍ دس ؿیش ایي صَست ًیبصی ثِ تٌویل ایي خذٍل ًوی ثبضذ.

جذٍل بزآٍرد هَاد ٍ /سبیل  /ابشار بزای بزًبهِ عولیبتی
ردیف

ٍسیلِ  /اثسار  /هَاد

فعبلیت

تعداد /

ّسیٌِ

کل

هقدار

ٍاحد

ّسیٌِ

1
2
3
خوغ (سیبل)

ًوًَِ جذٍل بزآٍرد هَاد ٍ /سبیل  /ابشار بزای بزًبهِ عولیبتی
ردیف

ٍسیلِ  /اثسار  /هَاد

فعبلیت

تعداد /

ّسیٌِ

کل

هقدار

ٍاحد

ّسیٌِ

خوغ (سیبل)

ًتبیج دٍ جذٍل ببال را در جذٍل سیز خالصِ کٌیذ :جذٍل بزآٍرد کل ّشیٌِ بزًبهِ عولیبتی

ّضیٌِ

هجلؾ (سیبل)

ًیشٍی اًسبًی
هَاد ٍ ٍسبیل
سبیش
خوغ ًل
ًٌتِ :دس ثشآٍسد ّضیٌِ ّب ثبیذ اهٌبًبت ثبلوًَُ ،یشٍی داٍطلت ٍ اهٌبًبت هَخَد سا دس ًظش ثگیشین ٍ تَخِ ًٌین ًِ ّوِ ثشًبهِ ّب
ّضیٌِ ثش ًیستٌذ ،ثلٌِ ثب ّوبى ّضیٌِ كؼلی ٍلی ثب تـییش دس سٍش ّبی ًبس ،هی تَاى ًتیدِ ثْتشی گشكت ٍ هسبئل سا حل ًشد.
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گبم دّن :پبیص ٍ ارسضیببی

پبیش ( )Monitoringعجبرت است از :اًدبم اهذاهبتی ثشای حصَل اطویٌبى اص اخشا ضذى ثِ هَهغ كؼبلیت ّبیی ًِ دس ثشًبهِ
پیص ثیٌی ضذُ است.
ارزشیبثی ( )Evaluationعجبرت است از :ثشسسی چگًَگی تبثیش یي ثشًبهِ یب یي هذاخلِ دس تـییش ٍضؼیت یي هسئلِ.
اسصضیبثی ثِ ایي سَال پبسخ هی دّذ ًِ آیب اهذاهبت اًدبم ضذ ُ تبثیش گزاس ثَدُ است یب خیش .آیب هسئلِ حل ضذُ است ٍ اگش حل
ضذُ است ثِ چِ هیضاى.

درًٍداد

فرایٌد

ثرًٍداد
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جذٍل ضبخص ّبی پبیص ٍ ارسضیببی فعبلیت ّب

ردیف

شبخص

عٌَاى شبخص

پبیش

فرهَل هحبسجِ شبخص

ارزشیبثی

هٌجع جوع

دٍرُ

آٍری

هحبسجِ

اطالعبت

شبخص

1

2

3

4

ًوًَِ جذٍل ضبخص ّبی پبیص ٍ ارسضیببی فزایٌذ بزگشاری کبرگبُ آهَسش هطبٍرُ کبرضٌبسبى
ردیف

شبخص

عٌَاى شبخص
پبیش

ارزشیبثی

فرهَل هحبسجِ شبخص

هٌجع جوع

دٍرُ

آٍری

هحبسجِ

اطالعبت

شبخص

*ػالهت " " /ثِ هٌضلِ خط ًسشی هی ثبضذ
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هثبلْبیی اس ضبخص سبسی در حَسُ ّبی دادُ ،فزایٌذ ٍ ستبًذُ:

تعذاد کبرضٌبسبًی کِ جْت یبدگیری در کبرگبُ
آهَزضی ضرکت کردُ اًذ
×100

= درصذ کبرضٌبسبًی کِ تَاًبیی ثرگساری
تعذاد کل کبرضٌبسبى

Input:

کبرگبُ آهَزضی هطبٍرُ را دارًذ

دعَت ضذُ

تعذاد کبرضٌبسبًی کِ هحتَای ثرًبهِ را ثرای کست
هْبرت هطبٍرُ هَثر هی داًٌذ
×100

= درصذ کبرضٌبسبًی کِ ثِ درستی
تعذاد کل کبرضٌبسبى

آهَزش ّب ثرای آًْب اًجبم ضذُ است

Service
process:

دعَت ضذُ

تعذاد کبرضٌبسبًی کِ هذت زهبى اجرای کبرگبُ را
ثرای کست هْبرت هطبٍرُ هٌبست هی داًٌذ
= درصذ کبرضٌبسبًی کِ هذت زهبى

×100
تعذاد کل کبرضٌبسبى
دعَت ضذُ

اجرای ثرًبهِ را ثرای کست هْبرت

Out
Come:

هطبٍرُ هٌبست هی داًٌذ

تعذاد پرسٌل کِ هْبرت هطبٍرُ را آهَزش دیذُ اًذ
×100

= درصذ پرسٌل داًطکذُ کِ آهَزش
تعذاد کل پرسٌل داًطکذُ

دریبفت کردُ اًذ

Out
Come:

تعذا د آزهبیطبت اًجبم ضذُ در حَزُ ارتجبط ثب
صٌعت
×100

= درصذ آزهبیطبت هرجع

Impact:

تعذاد کل آزهبیطبت
داًطکذُ
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