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 .9هقدهه
«زض ح٤ظ ٥آ٤ٝظـ٧بی ٨ٝبضتی ،فْٚٞطز ؾبظٝب ٟآ٤ٝظـ ى٢ی  ٣حطى٦ای ّك٤ض
ٝب٢١س ثؿیبضی اظ زؾتٖب٧٥بی آ٤ٝظقی١ ،یبظ٢ٝس ثبظٖ١طی اؾت»(ٝهجبح ،حؿی٢ی،
ىتحی« .)1391،ؾب٨ٙبؾت ّ ٦ثبظز٧ی ّ ٣بضایی زض ای ٠ؾبظٝب ٟاظ عطیٌ ثطٍطاضی
اضتجبط ثی ٠آ٤ٝظـ ٝ ٣يب٧یٝ ٣ ٜقیبض٧بیی چ١ ٟ٤يطؾبفت١ ،يط ز٣ض٧ ،٥عیّ ٦٢طز
ثٍ٤ٝ ٦ـ ٢ٝبثـ ترهیم یبىت . . . ٣ ٦ؾ٢دیس ٥قس ٣ ٥زض تهٞیٜؾبظی٧ب ٣
تهٞیٕٜیطی٧ب ّٞتط ث ٦ا١ساظٕ٥یطی ٝیعا ٟاثطثركی آ٤ٝظـ٧ب زض اضتجبط ثب ٧سه
انٚی آ ٟیق٢ی ایدبز اقتنبٗ ،ضىـ ١یبظ٧ب  ٣ا١تؾبضات ثبظاض ّبض  ٣خبٝق٦
پطزاذت٦ا١س» (ٝهجبح،حؿی٢ی،ىتحیٖ١ .)1391،ب٧ی ٕصضا ث ٦ض١٣س ثط١ب ٦ٝضیعی
ؾبظٝب١ ٟكبٝ ٟی ز٧س ّ ٦زض َٝغقی تالـ ثطای ٠ث٤ز ٦ّ ٥آ٤ٝظـ٧بی ٨ٝبضتی زض
تٞبٝی ٕؿتطّ ٥ك٤ض ثه٤ضت ٝؿب٣ی ت٤ظیـ ق١٤س ،چطا ّ١ ٦بثطاثطی زض تٞبٛ
ؾغ٤حٝ ،كط٣فیت ؾیبؾی زٙ٣ت ضا ذسق ٦زاض ّطز ٣ ٥حبّٞیت زٙ٣ت ضا ث٦
ٝط٣ض زض ٝؿیط ١بث٤زی ٍطاض ٝیز٧س(ٕعاضـ ت٤ؾق ٦ا١ؿب١ی ثط١ب ٦ٝت٤ؾق٘ٚٝ ٦
ٝتحس 1)2005،اٝب ثبیس ثپصیطی ٦ّ ٜت٤ظیـ  ٣پطاّ٢ف ٝجت٢ی ثط ٝؿب٣ات ،ثب ان٘
فساٙت ٝتقبضو اؾت .ثطذی اظ تهٞیٕٜیط١سٕب٤ّ ٟقیس٥ا١س ،ا٧٤ٖٙبی ت٤ؾق٦ای
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ؾبظٝب ٟضا ثطاؾبؼ ٝغبٙقبت تغجیَی  ٣ثط ٝج٢بی یْی اظ ٝسٗ٧بی ٤ٝىٌ زض
ّك٤ض٧بی پیكطىت ،٦عطاحی  ٣اخطا ٞ١بی٢س ٕ ٣ط٧٣ی ٝقتَس ث٤ز٥ا١س ّ ٦ت٤ظیـ ٣
پطاّ٢ف اْٝب١بت آ٤ٝظـ٧بی ٨ٝبضتی ثبیس ٢ٝغجٌ ثب ١یبظ ن٢قت ث٤ز ٣ ٥آ٤ٝظـ
نطىب تَبضب ٝح٤ض ثبقس .زض ثرف زیٖطی اظ ؾبظٝبٖ١ ، ٟطـ چك ٜا١ساظ ٝح٤ض،
ٝج٢بی تهٞیٜؾبظی  ٣تهٞیٕٜیطی ث٤ز ٣ ٥ا٧ساه ث٢ٚس ٝست ّ ٣ال ،ٟثط اؾبؼ
چكٜا١ساظ٧ب  ٣ثب ف٤٢ا ٟت٤ؾق ٦پبیساض ث ٦ثط١ب٧٦ٝبی فٚٞیبتی تجسی٘ قس٥ا١س ،زض
ن٤ضتی ّ ٦پبضازای ٜت٤ؾقة پبیساض زض ٣اٍـ پبؾرٖ٤ی ١یبظ٧بی ١ؿ٘ ىقٚی ،ثسٟ٣
آؾیت ضؾب١س ٟث ٦ؽطىیت٧بی آی٢س ٥اؾت(حؿی٠ظاز ٥زٙیطٖ١ .)1385،ب ٥زیٖط،
ٖ١طـ ٝؿتَ٘ اظ  ٦ٞ٧ف٤ا ٘ٝثیط١٣ی  ٣ز٣ض اظ تهٞیٕٜیطی٧بی فٞٚی ٣
اؾتب١ساضز ٝ ٣تبثط اظ ٝجبزالت ؾیبؾی ثب َٝبٝبت اثطٕصاض زض اؾتب٧ٟب ث٤ز ٥اؾت ّ٦
زض عی آ ،ٟاىعایف تقساز ٝطاّع آ٤ٝظـ ى٢ی  ٣حطى٦ای ثس ٟ٣زض ١ؾط ٕطىت٠
ضؾبٙت ّ ٣بضایی آ٨١ب ،ث ٦ف٤٢ا٧ ٟسه ٤ٝ ٣ىَیت١ ،كبٕ٦١صاضی قس ٥اؾت .حبن٘
ای ٠ض٣یْطز ضقس ١بٝت٤اظ ٣ ٟایدبز ١بثطاثطی ث٤ز ٣ ٥ثبیس ثپصیطی ٦ّ ٜای٤١ ٠ؿ
١بثطاثطی٧ب ظٝی ٦٢ؾبظ ثط٣ظ ٝكْالتی ٝی ق١٤س ٍّ ٦بزض١س آؾیت٧بی خجطاٟ
١بپصیطی ضا ثط خبٝق٣ ٦اضز ّ٢٢س (ؾدبزی ْٞ٧ ٣بضا .)1390،ٟپیب ٛفس ٛت٤اظٟ
ٝق٤ٞالً ١بّبضآیی اٍتهبزی ١ ٣بثطاثطی اختٞبفی اؾت ٤ٞ٧ ٣اض ٥ای٣ ٠ضقیت ٢ٝدط
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ث ٦ىكبض ؾیبؾی ثطای اظ ٝیب ٟثطز ٟقْبه ٝیق٤ز(ٙغیيی .)1388،زض حبٙیْ٦
آذطی ٠آٝبض ٝؿت٢س ١كبٖ١ط ٣خ٤ز ٝ 7طّع آ٤ٝظـحطى٦ایٝ 3 ،2طّع ّبضآ٤ٝظی ٣
ٝ 21طّع آ٤ٝظـ خ٤اض ّبضٕب٧ی زض ؾبٗ  1353زض ّك٤ض اؾت(ّٞبٙی،)1380،
تقساز ٝطاّع ؾبظٝب ٟزض ؾبٗ 1382ثٝ 580 ٦طّع اىعایف یبىت(٦ؾب٢ٙب ٦ٝآٝبضی ٣
تق٨سات آ٤ٝظقی ؾبظٝب ٟآ٤ٝظـ ى٢ی  ٣حطى٦ای ّك٤ض ٣ )1382،ثب ایدبز 72
ٝطّع آ٤ٝظـ ى٢ی  ٣حطى٦ای 3زضق٨طُ٧بی ن٢قتی  ٣ایدبز ٝطاّع آ٤ٝظقی اظ
ٝح٘ ؾيط٧بی ٧یبت زٙ٣ت ث ٦اؾتب٧ٟبٝ ،طح٦ٚای زیٖط اظ ضقس ثی ض٣یّٜ ٣ ٦
ٝغبٙقٝ ٦طاّع آ٤ٝظـ ى٢ی  ٣حطى٦ای قْ٘ ٕطىت ٣ ٦تقساز ٝطاّع زٙ٣تی ای٠
ؾبظٝب ٟزض ؾبٗ  1392ثٝ 700 ٦طّع ضؾیس ٥اؾت .زضؾت اؾت ّ ٦فٝ٤ٞیت ٣
ٕؿتطـ ٝطاّع آ٤ٝظقی فٚی اٙره٤ل ت٤ؾقٝ ٦طاّع آ٤ٝظـ ى٢ی  ٣حطى٦ای اظ
خ٣ ٦ٚٞیػٕی٧بی ثطخؿت ٦ز١یبی ٝسض ٣ ٟث ٦تقجیطی یْی اظ ٣یػٕی٧بی خ٨ب١ی
قس ٟاؾت(نبٙحی فٞطا )1392،ٟاٝب «فس ٛت٤اظ ٟزض ت٢بؾت ؾ ٜ٨آ٤ٝظـ٧ب ثب
ىطنت٧بی قنٚی خبٝق ٦زض ؾ ٦ح٤ظ ٥ن٢قت ،ذسٝبت ّ ٣كب٣ضظی ،ثط ّب٧ف
ّبضایی  ٣اثطثركی آ٤ٝظـ٧ب ثطای ١ی٘ ث ٦اقتنبٗ ٤ٝثط ذ٤ا٧س ث٤ز»
(ٝهجبح،حؿی٢ی،ىتحی.)1391،
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 .2هعرفی حوزه تاثیر برناهه و جاهعه هدف هستقین
تح٤الت ٝسا ٛ٣تْ٤ٙ٤٢غی ١ ٣یبظ ض٣ظ اىع ٟ٣ثبظاض ّبض ث١ ٦یط٣ی ّبض ٝب٧ط ٣
ٝدطة زض ؾبٗ ٧بی اذیط اظ یِ ؾ ٣ ٤ضط٣ضت ؾطفت ثركیس ٟثٕ ٦ؿتطـ
ذسٝبت آ٤ٝظقی ثب ض٣یْطز ٝكبضّت ثیكتط ثرف میطزٙ٣تی ،ؾبظٝب ٟآ٤ٝظـ
ى٢ی  ٣حطى ٦ای ضا ثب تَبضب٧بی خسیس ٝ ٣ت٤٢فی ض٣ثط ٣ؾبذت  ٣ؾجت ٕطزیس
تب ای ٠ؾبظٝب ٟض ٠ٞاضتَبء  ٣ث ٦ض٣ظ ضؾب١ی آ٤ٝظـ ٧بی ثرف زٙ٣تی اظ ت٤ا٣ ٟ
ؽطىیت ٧بی ثرف میطزٙ٣تی ١یع ث٨ط ٥خ٤یس .اظ ای٢ط ٣ث ٦اؾت٢بز ٝبزٍ 111 ٥بٟ٤١
ّبض خ٤٨ٞضی اؾالٝی ایطا١ ،ٟرؿتی ٠ثبض آئی١ ٠ب١ ٦ٝح٥٤ی تكْی٘  ٣ازاض٥
آ٤ٝظقٖب٧ ٥بی آظاز ى٢ی  ٣حطى ٦ای ث٢ب ث ٦پیك٨٢بز قٞبض٤ٝ 53843 ٥ضخ
٣ 1365/5/7ظاضت ّبض  ٣ا٤ٝض اختٞبفی ٍ٣ت زض خٚؿ٤ٝ ٦ضخ ٧ 1365/7/2یبت
ٝحتط٣ ٛظیطاٝ ٟغطح ٤ٝ ٣ضز ته٤یت ٍطاض ٕطىت .ای ٠اٝط ث ٦ثرف ذه٤نی
ٝبی٘ ث ٦حض٤ض زض فطن ٦اضائ ٦آ٤ٝظـ ٧بی ى٢ی  ٣حطى ٦ای اخبظ ٥زاز ٥اؾت ّ٦
ثب زضیبىت ٝد٤ظ تبؾیؽ اظ ازاضات ّ٘ اؾتب١ی ؾبظٝب ٟآ٤ٝظـ ى٢ی  ٣حطى ٦ای
ّك٤ض ١ؿجت ث ٦ضا ٥ا١ساظی آ٤ٝظقٖب ٥ى٢ی  ٣حطى ٦ای آظاز اٍسا ٣ ٛثط اؾبؼ
ض٤اثظ اثالمی اظ ؾ٤ی زىتط آ٤ٝظقٖب٧ ٥بی آظاز ٝ ٣كبضّت ٝطزٝی ؾبظٝب ٣ ٟثب
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زض ١ؾط ٕطىت ٠ثط١ب٧ ٦ٝبی ٝه٤ة ١ؿجت ث ٦اضائ ٦ذسٝبت آ٤ٝظقی اٍساٞ١ ٛبی٢س.
زض حبٗ حبضط  11653آ٤ٝظقٖب ٥ى٢ی  ٣حطى ٦ای آظاز زض ؾطاؾط ّك٤ض زض
چبضچ٤ة ض٤اثظ  ٣قطایظ ٢ٝسضج زض آئی١ ٠ب١ ٦ٝح ٥٤تكْی٘  ٣ازاض ٥آ٤ٝظقٖب٥
٧بی آظاز ى٢ی  ٣حطى ٦ای  ٣تحت ٝسیطیت زىتط ى ً٤اٙصّط ضا ٥ا١ساظی قس ٦ّ ٥ثب
ث٨طٕ ٥یطی اظ ١ 24900يط ٝطثی ،اٍسا ٛث ٦ثط١ب ٦ٝضیعی  ٣اخطای ز٣ض٧ ٥بی
آ٤ٝظقی زض چبضچ٤ة اؾتب١ساضز٧بی ٨ٝبضتی ٝه٤ة ٝی ٞ١بی٢س .ای ٠ز٣ض٧ ٥ب ّ٦
زض ٍبٙت 62ضقت ٣ ٦ثبٙل ثط 1427ف٤٢ا ٟحطى ٦ثب ١ؾبضت ٝؿتٞط ؾبظٝب ٟزض ثرف
میطزٙ٣تی اخطا  ٣اضائٝ ٦ی ٕطزز ،حبئع افتجبض  ٣اضظقی ٝقبزٗ ز٣ض٧ ٥بی آ٤ٝظقی
ثرف زٙ٣تی اؾت .زض ؾبٗ  ،1396آ٤ٝظقٖب٧ ٥بی ى٢ی  ٣حطى ٦ای آظاز ثب
ثطٕعاضی 124830ز٣ض ٥آ٤ٝظقی٤ٝ ،ىٌ ث ٦اضائ 154139508 ٦ؾبفت آ٤ٝظـ
ثطای خبٝق٧ ٦سه ١ 682179يطی ذ٤ز ٕطزیس ٥ا١س.

 .2تحلیل وضعیت و چالص های هوجود
ق٤ا٧س آٝبضی زض ثبظ ٥ظٝب١ی ؾبٗ ٧بی  1391تب  1396ثیبٖ١ط ایْ١ ٠ت ٦اؾت ّ٦
تقساز ٨١بیی آ٤ٝظقٖب٧ ٥بی ىقبٗ زض عی ای ٠ؾب٨ٙب ضقس ٍبث٘ ت٤خ٨ی ١ساقت٦
اؾت ث١ ٦ح٤ی ّ ٦ثطای٢س تقساز آ٤ٝظقٖب ٥تبؾیؽ قس ٣ ٥اثغبٗ قس ٥زض ؾبٗ
٨٢ٝ ،1394بی ؾ ٦آ٤ٝظقٖب ،٥زض ؾبٗ  1395ؾی پ٢ح آ٤ٝظقٖب ٣ ٥زض ؾبٗ 1396
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٤١ظز ٥آ٤ٝظقٖبٕ ٥عاضـ قس ٥اؾت.

ای ٠زض قطایغی اؾت ّ ٦ضطیت ث٨ط ٥ثطزاضی اظ آ٤ٝظقٖب٨٧بی آظاز ١یع قطایظ
ٝغ٤ٚثی ضا ١كبٞ١ ٟی ز٧س .ثطاؾبؼ ٕعاضـ ٧بی آٝبضی ،إط چ ٦ؽطىیت اؾٞی
آ٤ٝظقٖب٧ ٥بی ٤ٝخ٤ز زض ؾطاؾط ّك٤ض ٝ 874یٚی١ ٟ٤يط-ؾبفت زض ؾبٗ ٝی
ثبقس اٝب فْٚٞطز آ٤ٝظقی آ٤ٝظقٖب٨٧بی آظاز زض ؾبٗ  1396ت٨٢ب ٝ 154یٚیٟ٤
١يط-ؾبفت ث٤ز ٥اؾت (ٝ 720یٚی١ ٟ٤يط-ؾبفت ؽطىیت ثال اؾتيبز .)٥ث ٦فجبضت
زیٖط آ٤ٝظقٖب٧ ٥بی ّ١٤٢ی زض اؾتيبز ٥حساّثطی اظ ؽطىیت ٧ب  ٣پتب١ؿی٘ ٧بی
٤ٝخ٤ز ٤ٝىٌ ١ج٤ز ٥ا١س  ٣ت٨٢ب  %18ؽطىیت اؾٞی ای ٠آ٤ٝظقٖب٧ ٥ب (قب ٘ٝىضب،
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تد٨یعات  ٣ؾبٝب٧٦١بی پكتیجب١ی) زض ّ٘ ّك٤ض ٤ٝضز ث٨ط ٥ثطزاضی ٍطاض ٕطىت٦
اؾتَٝ .بیؿ ٦قبذم ث٨ط٥ثطزاضی ٝ ٣یبٖ١ی ٠ق٨طیّ ٦بضآ٤ٝظا١ ٟكبٖ١ط ایْ١ ٠ت٦
اؾت ّ ٦ؾبال ٦١ثغ٤ض ٝت٤ؾظ ،ؽطىیت ٕطزـ ٝبٙی ثطاثط 25,200,000,000,000
ضیبٗ ٤ٝضز ميٚت ٍطاض ٕطىت ٦اؾت.

ٝت٤ؾظ تقساز ّبضٕب ٥آ٤ٝظقی ثطای ٧ط آ٤ٝظقٖب ٥زض ّ٘ ّك٤ض ١یعّ 1/8 ،بضٕب٥
ث ٦اظاء ٧ط آ٤ٝظقٖب ٥اؾت ّ ٦ای ٠اٝط ١كبٖ١ط ض٣یْطز  ٦١چ٢سا٢ٝ ٟبؾت ث ٦ت٤ؾق٦
ّیيی زض از٣اض ٕصقت ٦ث٤ز ٥اؾت.
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ثطاؾبؼ ٕعاضقبت آٝبضی زض ؾبٗ  11653 ،1396آ٤ٝظقٖب ٥آظاز ،فْٚٞطزی
ثطاثط ٝ 154یٚی١ ٟ٤يط -ؾبفت زاقت ٦ا١س ْ١ ٣تٍ ٦بث٘ ت٤خ ٦ای ٦ْ٢اظ ایٝ ٠یب،ٟ
 511آ٤ٝظقٖب ٥یق٢ی ت٨٢ب  4/4زضنس اظ ّ٘ آ٤ٝظقٖب٧ ٥بی ّك٤ض 29/1 ،زضنس
خٞـ فْٚٞطز ؾبٗ ضا (ٝ 44/8یٚی١ ٟ٤يط -ؾبفت) ث ٦ذ٤ز اذتهبل زاز ٥ا١س .ای٠
ق٤ا٧س ،تبییس زیٖطی ثط ٙع ٛ٣ثبظٖ١طی  ٣انالح ض١٣س ٤ٝخ٤ز ٤١ ٣ؿ ٖ١طـ ث٦
ت٤ؾقّٞ ٦ی ّ ٣یيی آ٤ٝظقٖب٧ ٥بی آظاز ى٢ی  ٣حطى ٦ای اؾت.
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اظ ؾ٤ی زیٖط ٍ٤ا١ی ٣ ٠زؾت٤ضاٙق٧ ٘ٞبی اخطایی ٤ٝخ٤ز زض ح٤ظ ٥آ٤ٝظقٖب٥
٧بی ى٢ی  ٣حطى ٦ای آظاز ١یع زیٖط پبؾرٖ٤ی ١یبظ٧بی ٝحیظ پ٤یب  ٣ؾطقبض اظ
تح ٗ٤ثبظاض ّبض  ٣ثٖ٢ب٧ ٥بی اٍتهبزی ١یؿت .ث ٦ف٤٢اٝ ٟثبٗ ا٤ٖٙی تقیی٣ ٠
ته٤یت ق٨طی ٦ز٣ض٧ ٥بی آ٤ٝظقی ثط اؾبؼ «قی١ ٥٤ب١ ٦ٝح ٥٤تقیی ٠ق٨طی٦
ّبضآ٤ٝظا ٟآ٤ٝظقٖب٧ ٥بی ى٢ی  ٣حطى ٦ای آظاز» ثب چبٙف خسی فس ٛتبثقیت اظ
یِ ٍبفسٝ ٥ق٢ب زاض زض اؾتب٨١بی ٝرتٚو ض٣ثط٣ؾتَٝ .بیؿ ٦ای زض ق٨طی ٦ثطذی
اظ ضقت٧ ٦ب ث ٦تيْیِ اؾتب٤ٝ ،ٟیس ضط٣ضت اٍسا ٛانالحی  ٣ثبظٖ١طی زض قی٥٤
١ب ٦ٝاخطایی اؾت.
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ٝط٣ضی ثط ض١٣س ایدبز  ٣ت٤ؾق ٦ای ٠آ٤ٝظقٖب٧ ٥ب ،ؾیط تح٤الت تب َٝغـ ّ١٤٢ی
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ضا زض  3ا٣٤ٖٙاض ٥ث ٦قطح خس ٗ٣ظیط ذالنٝ ٦ی ّ٢س.
الگوواره (پاراداین)

چطن انداز

دستاورد

اخطایی قسٝ ٟبز111 ٥

ٝكبضّت ثرف ذه٤نی زض اخطای

تبؾیؽ تقسازی آ٤ٝظقٖب ٥ثب قی٥٤

ٍبّ ٟ٤١بض

آ٤ٝظق٨بی ى٢ی  ٣حطى ٦ای

ٝسیطت ؾ٢تی

خصة ٝكبضّت ؾطٝبیٕ ٦صاضا ٟىبٍس
ثٖ٢ب ٥زاضی

ترهم ٨ٝبضتی  ٣اىعایف آٝبض
اقتنبٗ

تبؾیؽ ثبٙل ثط ٧ 17عاض ّبضٕب٥
پطاّ٢س ٥ث١ ٦ب ٛآ٤ٝظقٖب٥
تنییطات ٝسا ٛ٣زؾت٤ضاٙق٧ ٘ٞبی
اخطایی  ٣تجسی٘ ٍ٤افس ٢ٝسضج زض

ٝسیطیت چبٙف ٧ب

ّب٧ف فس ٛتدب١ؽ ٍ٤افس آ٤ٝظقی
ثب ٍ٤افس حبّ ٜثط ثبظاض ؾطٝبی٦

آیی١ ٠ب ٦ٝاظ ٝ 45بز ٥زض  18نيح٦
زض ٍغـ  A5ثٝ ٦دٚسی زاضای
 252نيح ٦زض ٍغـ ٤٢٧ ٦ّ A4ظ
خبٝقیت الظ ٛثطای ازاض ٥ا٤ٝض
آ٤ٝظقٖب٧ ٥ب ضا ١ساضز

ؽ٤٨ض  ٣ت٤ؾق ٦قی٤١ ٥٤ی ٠زضن٢قت
آ٤ٝظقٖب ٥زاضیٝ ،ت٢بؾت ثب
ٝسٗ ت٤ؾقّٞ ٦ی ّ ٣یيی

زٕطٕ١٤ی ٝسٗ ٧بی ّؿت ّ ٣بض٣ ،

پیك٨٢بزی ثطای ثط١ب100 ٦ٝ

ثب ؾبذتبضی ا١قغبه پصیطٕ٤١ ،طا ٣

ض٣ظ٥

ضٍبثتی ث ٦ف٤٢ا ٟضا٧جطز اؾبؾی ثطای
پی١٤س ثی ٠ثبظاض ّبض  ٣آ٤ٝظـ ى٢ی ٣
حطى ٦ای

٧سایت  ٣ثْبضٕیطی ٍبثٚیت ٧ب ٣
ٝكبضّت ثرف ذه٤نی ثب تبّیس
ثط ثط١س٧بی اٍتهبزی  ٣آ٤ٝظقی
زض اضائ ٦آ٤ٝظـ ٧بی ى٢ی  ٣حطى٦
ای ٧سى٢ٞس ١ ٣تیدٝ ٦ح٤ض  ٣ؾبیط
ٝب٤ٝضیت ٧بی ؾبظٝبٟ

ثب ت٤خ ٦ث ٦خٞیـ ٤ٝاضز ى ً٤اٙصّطٞ٨ٝ ،تطی ٠چبٙف٧بی ؾبظٝب ٟزض ح٤ظ ٥ث٨ط٥
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ٕیطی اظ ت٤ا ٟثب ٥٤َٙآ٤ٝظقٖب٧ ٥بی ى٢ی  ٣حطى ٦ای آظاز فجبضت٢س اظ:
 .1زضحبٗ حبضط ٍ٤افس حبّ ٜثط آ٤ٝظقٖب٧ ٥بی آظاز ى٢ی  ٣حطى ٦ای ث ٦قست
ثب ان ٗ٤اٍتهبز ضٍبثتی ىبن ٦ٚزاضز .اٍتهبز ضٍبثتی ،اٍتهبزی اؾت ّ ٦زض آٟ
ىقبٙیت ثٖ٢ب٧٥بی زٙ٣تی  ٣قج ٦زٙ٣تی ث ٦حساٍ٘  ٠ْٞٝضؾیس٣ ٥
ؾطٝبیٕ٦صاضا ٟثرف ذه٤نی آظاز١س ّ ٦ثب ّٞتطی ٠تكطیيبت ٣ ،٠ْٞٝاضز
یِ ن٢قت ذبل قس ٥یب اظ آ ٟن٢قت ذبضج ٕطز١س .زض یِ اٍتهبز
ضٍبثتی ،زٙ٣ت ٝحس٣زیتی ثطای ٍیٞت ٝحه٤الت  ٣ذسٝبت ثٖ٢ب٧٥بی
اٍتهبزی ٝرتٚو ٣ضـ ٞ١یّ٢س.
 .2تب ٍ٣تی اٍتهبز یِ ّك٤ض ث ٦ؾٞت اٍتهبز ضٍبثتی حطّت ٢ْ١س،
ذه٤نیؾبظی تبثیط ذبنی ثط ض ٌ١٣اٍتهبزی آّ ٟك٤ض ١ر٤ا٧س زاقت.
 .3زض ن٤ضتی ّ ٦اخطای ثط١ب٧٦ٝبی ذه٤نیؾبظی ،ثب اخطای ثط١ب٧٦ٝبیی ث٦
٢ٝؾ٤ض ثؿتطؾبظی ثطای اٍتهبز ضٍبثتی تطّیت ١ك٤ز ،ث٨ج٤ز چ٢سا١ی زض
ّبضآیی اٍتهبزی قب٧س ١ر٤ا٧ی ٜث٤ز.
 .4زض قطایظ ّ١٤٢ی ،آ٤ٝظقٖب٧ ٥بی آظاز ى٢ی  ٣حطى ٦ای ىقبٗ زض ٧ط ثرف،
تالـ ٝی ّ٢٢س تب ث ٦عطً ٝرتٚو اظ نس٣ض ٝد٤ظ٧بی زٙ٣تی ثطای آمبظ ث٦
ّبض ضٍجبی ت٤ا٢ٞ١س خٕ٤ٚیطی ّطز ٥یب اظ عطیٌ افٞبٗ ١ؾط زض ٧یبت ٧بی
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١ؾبضتٝ ،د٤ظ ثٖ٢ب٧٥بی ضٍیت ذ٤ز ضا ث ٦حبٙت تقٚیٌ زض آ٣ضز١س.
 .5فٚیطم ٜتالـ ٧بی ٍبث٘ ت٤خٕ ٦صقتٖب ،ٟزؾت٤ضاٙق٧ ٘ٞبی ٤ٝخ٤ز ٣
خبضی١ ،ت٤ا١ؿت ٦ا١س ثب ىطآی٢س عجیقی زٕطٕ١٤ی ٧ب  ٣تح٤الت اختٞبفی،
اٍتهبزی ،ؾیبؾی ،ا٢ٝیتی  ٣ىطٖ٢٧ی حبّ ٜثط خبٝق٢ٝ ٦غجٌ قس ٣ ٥یب حساٍ٘
ث ٦آ١ ٟعزیِ ق١٤س.
 .6زض قطایظ حبّ١٤٢ّ ٜی ثط ؾبظٝب ٟآ٤ٝظقٖب٧ ٥بی آظاز ى٢ی  ٣حطى ٦ای
تطخیح ٝیز٢٧س ث ٦خبی ٧عی ٦٢زض تحَیٌ  ٣ت٤ؾق ٣ ٦عطاحی  ٣اضائ٦
ذسٝبت خسیس  ٣اىعایف ّیيیت ،تقساز ّبضآ٤ٝظا ٟذ٤ز ضا ثبال ثطز ٣ ٥ؾ٤ز
ذ٤ز ضا اظ ای ٠عطیٌ ثیكیٞ١ ٦٢بی٢س.
 .7زضحبٗ حبضط  ٣زض فهط ای٢يّ٤طاؾی ،ؾبظٝب ٟثب ا١ج٧٤ی اظ اعالفبت ٝطث٤ط
ث ٦ثرف ذه٤نی ّ ٦ث ٦ف٤٢ا ٟزاز٧ ٥بی ؾیؿت١ ،ٜیبظ٢ٝس پطزاظـ،
٨ٖ١ساضی  ٣ثبظیبثی اؾت ٤ٝاخ ٦ث٤ز ٣ ٥اظ خ٨ت زیٖط ؾیؿت٧ ٜبی ٝسیطیت
 ٣اثعاض٧بی ّ٢تطٗ زضع ٗ٤ظٝب ٟتنییطات ظیبزی پیسا ّطز ٥ا١س ،اظ ای ٠پؽ
ّ٢تطٗ اظ عطیٌ ؾ٢ت  ٣ازضاُ ،تقجی٢ّ ٦تطٗ زضؾبذتبض ؾبظٝب١ی ٢ّ ٣تطٗ
ّبضیعٝبتیِ زیٖط پبؾرٖ٤ی اٙعاٝبت ٝطث٤ط ث ٦ذط٣ج اظ تهسی ٕطی ٣
تٞطّع ثط ٣ؽبیو حبّٞیتی ١ج٤ز ٣ ٥ضط٣ضت زاضز ّ٢تطٗ اظ عطیٌ ١طٛ
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اىعاض٧ب(ّ٢تطٗ ای٢ي٤ضٝبتیِ) ثغ٤ض خسی افٞبٗ ٕطزز.
 .8فس ٛت٢بؾت آ٤ٝظـ ٧بی اضائ ٦قس ٥ث ٦قبمٚی ٠ثب ٨ٝبضت٨ب  ٣تْ٤ٙ٤٢غی٨بی
٤ٝضز ١یبظ ثبظاض ّبض
 .9اضائ١ ٦عزیِ ث 70 ٦زضنس آ٤ٝظق٨بی ضایٖب ٟزٙ٣تی ث ٦ت٨٢ب ّٞتط اظ 10
زضنس ثٖ٢ب٧ ٥بی اٍتهبزی  ٣فس ٛفساٙت ت٤ظیقی
 .10فٚیطم ٜثطذی تَٚی ٧بی ١بضؾب ّ ٦ثط پیكطا ٟث٤ز ٟن٢بیـ ثعضٓ زض اٍتهبز
تبّیس زاض١س ،ثبیس ٕيت ٤ٝت٤ض ٝحطُ اٍتهبزی زض امٚت ّك٤ض٧ب ،ثٖ٢ب٨٧ب ٣
ن٢بیـ ّ٤چِ ٝ ٣ت٤ؾظ ث٤ز ٥اؾت .ای ٠زضحبٙی اؾت ّ ٦ث٨ط٢ٝ ٥سی
ثٖ٢ب٨٧ب  ٣ن٢بیـ ّ٤چِ اظ آ٤ٝظق٨بی ٨ٝبضتی ١ؿجت ث ٦ن٢بیـ ٝت٤ؾظ ٣
ثعضٓ١ ،بچیع ث٤ز ٥اؾت.
 .11ىَساْٝ ٟب١یع ٛثبظاضیبثی آ٤ٝظقی  ٣تجٚینبت ّبىی زضذه٤ل ٝقطىی
آ٤ٝظق٨بی ى٢ی  ٣حطى ٦ای ث ٦ثٖ٢ب٧ ٥بی اٍتهبزی زض ثرف زٙ٣تی ؾبظٝبٟ
 .12فس ٛثطضؾی اثطثركی آ٤ٝظق٨بی اضائ ٦قس ٥زض ثٖ٢ب٧ ٥بی اٍتهبزی ت٤ؾظ
ثرف زٙ٣تی ؾبظٝبٟ
 .13پبؾد زیط ٖ٢٧ب ٛثرف زٙ٣تی ؾبظٝب ٟث١ ٦یبظ٧بی آ٤ٝظقی ثٖ٢ب٧ ٥بی
اٍتهبزی
08

کد گسارشA100-04 :

گسارش دوره ای پیشرفت پروشه

دفتر آموزاگشه اهی آزاد و مشا کرت مردمی
عنوان پروشه:

استقرار نظام جدید مدیریت آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای

ماه گسارش :آذر

طراحان پروشه:

امیرسعید مصباح – دالرام فتحی

تاریخ تنظیم7091/9/03 :

 .14پیچیسٕی ؾبذتبضی ثرف زٙ٣تی ؾبظٝب ،ٟزض ثْبضٕیطی ٝسضؾب ٟثی ٠اٚٚٞٙی
ثطای آ٤ٝظـ قبمٚی ٠ثٖ٢ب٧ ٥بی اٍتهبزی
 .15ىَسا٤١ ٟآ٣ضی  ٣اٍساٝبت انالحی زض ح٤ظ ٥آ٤ٝظـ قبمٚی ٠ثٖ٢ب٧ ٥بی
اٍتهبزی ث ٦زٙی٘ میط ضٍبثتی ث٤ز ٟىقبٙیت ٧بی ثرف زٙ٣تی ؾبظٝبٟ
٧ .16عی ٦٢ثط ث٤ز ٟتبؾیؽ آ٤ٝظقٖب ٥ث ٦قی١٤٢ّ ٥٤ی (اٙعا ٛث ٦تبٝی ٠ىضبی
ىیعیْی زاضای چ٢س ّبضٕب ٣ ٥تبٝی ٠تد٨یعات ٝت٢بؾت ثب آ)ٟ

 .4چطن انداز برناهه
٣اضح اؾت ّ٧ ٦طٕ ٦١٤قتبثعزٕی یب ّ٢سض٣ی زض تهٞیٜؾبظی ٣
تهٞیٕٜیطی٧بی ّال ،ٟذؿبضت٧بی خجطا١ٟبپصیطی ضا ثطای ؾبظٝب ٣ ٟث ٦تجـ آٟ
ثطای ّك٤ض ایدبز ذ٤ا٧س ّطزٞ٧ .چ٢یٞ١ ٠یت٤ا ٟثب ثّ ٦بض ثؿت ٠تْ٢یِ٧ب ٣
ض٣ـ٧بی ١ب٢ٝبؾت ،ثطای ضىـ ١بثطاثطی٧ب ٧ ٣سایت خطیب ٟؾطٝبی٧٦ب زض ٝؿیط
ث٨ی ٦٢اٍسا٤ٞ١ ٛز .حد ٜاعالفبت  ٣ؾطفت تنییطات ١ ٣یع چبٙف ٝ ٣كْالت
پیف ض٣ی ؾبظٝب٧ٟب ،ضط٣ضت زاقتٝ ٠قیبض٧بیی ثطای تقییٍ٤ٝ ٠قیت ٣
ثط١ب٦ٝضیعی ضا ثیكتط ٞ١بیبٝ ٟیّ٢س .آ١چٝ ٦ؿ ٜٚاؾت ،ا١ؿب٨١ب ٝق٤ٞال زض
تهٞیٕٜیطی یب ث ٦ض٣ـ آظ ٣ ٟ٤ٝذغب 4فٝ ٘ٞیّ٢٢س  ٣یب اظ ض٣ـ ٝسٗ ؾبظی

5

4 Trial and error
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گسارش دوره ای پیشرفت پروشه

کد گسارشA100-04 :

دفتر آموزاگشه اهی آزاد و مشا کرت مردمی
عنوان پروشه:

استقرار نظام جدید مدیریت آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای

ماه گسارش :آذر

طراحان پروشه:

امیرسعید مصباح – دالرام فتحی

تاریخ تنظیم7091/9/03 :

ث٨طٝ ٥یثط١س .زض ض٣ـ آظ ٣ ٟ٤ٝذغب ،تهٞیٕٜیط١س ٥زض ٤ٝاخ ٦٨ثب ٍ٣بیـ یْی اظ
ٕعی٧6٦٢بی پیف ض ٣ضا ا١تربة ّطز١ ٣ ٥تید ٦ا١تربة ضا ٝكب٧سٝ ٥یّ٢س .عجیقتب
ؾطٝبیٕ٦صاضی٧بی ّال ٣ ٟث٢ٚس ٝست ث ٦ض٣ـ ؾقی  ٣ذغب ،زض ن٤ضت فسٛ
٤ٝىَیت ،ذؿبضت٧بی خجطا١ ٟبپصیطی ضا ث ٦ز١جبٗ ذ٤ا٧س زاقت .اٝب زض ٝسٗ
ؾبظیٝ ،ؿئ٣ ٦ٚاٍقی زض یِ ٝسٗ ٍطاض ٕطىت ،٦اخعاء  ٣اثط آ٨١ب ثط ٞ٧سیٖط ضا
ٝكرم ٤ٞ١ز ٣ ٥پؽ اظ تدعی ٣ ٦تحٚی٘ٝ 7سٗ ،فْٚٞطز ٝؿئ ٦ٚزض قطایظ ٣اٍقی
ضا پیف ثی٢ی ٝی ّ٢٢س .چ٢ی ٠ض٣یْطزی ث ٦تهٞیٕ ٜیطی ٤ٝخت ذ٤ا٧س قس تب
ضٞ٧ ٠ٞبٖ٢٧ی  ٣یْؿ٤یی فٚٞیبت  ٣اٍساٝبت ت٤ؾق٦ای زض ح٤ظ ٥آ٤ٝظقٖب٥
٧بی ى٢ی  ٣حطى ٦ای آظاز ،ث ٦تقیی ٠ذظ ٝ ٣كی ؾبظٝب ٟزض ای ٠ثرف ِّٞ
قبیب١ی ٤ٞ١ز ،٥خ ٤ٚز٣ثبضّ ٥بضی  ٣اتاله ٢ٝبثـ ضا ٕطىت٢ٝ ،٦بىـ ٝ ٣هبٙح فب٦ٝ
ٝطز ٛضا ٝس ١ؾط ٍطاض زاز ٣ ٥ثب ث٨طٕ٥یطی اظ ذه٤نیبتی چ ٟ٤پبیساضی،
آی٢سٖ١٥طی٣ ،اٍـثی٢ی٧ ،سهزاضی ،فٝ٤ٞیتٕ ،ؿتطزٕی ٞ١ ٣بیبٖ١طی ،خٞیـ
خ٨بت  ٜ٨ٝزض تهٞیٜؾبظی ضا زذی٘ ٞ١بیس.
ٝسٗ ت٤ؾقّٞ ٦ی ّ ٣یيی آ٤ٝظقٖب٧ ٥بی ى٢ی  ٣حطى ٦ای آظاز ،زاضای ؾبذتبضی

5 Modeling
6 Alternative
7 Analysis

21

گسارش دوره ای پیشرفت پروشه

کد گسارشA100-04 :

دفتر آموزاگشه اهی آزاد و مشا کرت مردمی
عنوان پروشه:

استقرار نظام جدید مدیریت آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای

ماه گسارش :آذر

طراحان پروشه:

امیرسعید مصباح – دالرام فتحی

تاریخ تنظیم7091/9/03 :

ذ٤ا٧س ث٤ز ّ ٦تحٌَ ٤ٝاضز ظیط ضا زض ّ٤تبٝ ٥ست تضٞیٞ١ ٠بیس:
 .1آٝبز ٥ؾبظی اىطاز ضا ثطای ٣ض٣ز ث ٦ز١یبی ّبض ت٤ؾظ آ٤ٝظقٖب٧ ٥بی ى٢ی ٣
حطى٦ای آظاز
 .2پبؾدٕ٤یی ث١ ٦یبظ٧بی زض حبٗ تنییط ثبظاض ّبض ثب ا١تَبٗ ٨ٝبضت ٣
قبیؿتٖی ٤ٝضز ١یبظ ،ت٤ؾظ آ٤ٝظقٖب٧ ٥بی ى٢ی  ٣حطى٦ای آظاز
ّ .3ب٧ف چكٖٞیط ضبیقبت ٧ ٣عی٧٦٢بی تٙ٤یس زض ّبض اضائ ٦قس ٥ت٤ؾظ
آ٤ٝظـ زیسٕب ٟآ٤ٝظقٖب٧ ٥بی ى٢ی  ٣حطى٦ای آظاز
 .4ا١تَبٗ  ٣اضتَبء تْ٤ٙ٤٢غی ث٣ ٦اؾغ ٦ىطا ٜ٧ؾبظی ٝطا٣زات ثی ٠اٚٚٞٙی
آ٤ٝظقٖب٧ ٥بی ى٢ی  ٣حطى٦ای آظاز
 .5ىطا ٜ٧ؾبظی اىعایف ٍسضت ضٍبثت آ٤ٝظقٖب٧ ٥بی ى٢ی  ٣حطى٦ای آظاز
زض ثبظاض٧بی آ٤ٝظـ خ٨ب١ی
 .6تطثیت ١یط٣ی ا١ؿب١ی ٝب٧ط ٝ ٣ترهمِ ٍبزض ث ٦ى ٜ٨تْ٤ٙ٤٢غی ٣ ٤١
پیچیس٥تط ،ت٤ؾظ آ٤ٝظقٖب٧ ٥بی ى٢ی  ٣حطى٦ای آظاز
 .7آ٤ٝظـ ٞ٧طا ٥ثب تقب ٘ٝثب ثبظاض ّبض  ٣شی٢يقب ٣ ٟاؾتيبز ٥آ٤ٝظقٖب٧ ٥بی
ى٢ی  ٣حطى٦ای آظاز اظ ت٤ا ٟثب ٣ ٥٤َٙثبٙيق٘ ؾبیط ثرف ٧ب،زؾتٖب٧ ٥ب ٣
ثٖ٢ب٧ ٥بی اٍتهبزی
20

گسارش دوره ای پیشرفت پروشه

کد گسارشA100-04 :

دفتر آموزاگشه اهی آزاد و مشا کرت مردمی
عنوان پروشه:

استقرار نظام جدید مدیریت آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای

ماه گسارش :آذر

طراحان پروشه:

امیرسعید مصباح – دالرام فتحی

تاریخ تنظیم7091/9/03 :

 .8تَ٤یت َ١ف آ٤ٝظقٖب٧ ٥بی ى٢ی  ٣حطى٦ای آظاز زض ث ٦ض٣ظ ضؾب١ی ٣
تْٞی٘ ٨ٝبضت قبمال١ی ّ ٦ث ٦زٙی٘ تنییطات ى٢ب٣ضی زچبض ّب٧ف ّبضایی
ٝیق١٤س
ٝ .9سیطیت تبثیط ٝتَبث٘ تَبضبی آ٤ٝظقی(ّ ٦اٖ١یع٧٥بی اٍتهبزی اؾت) ٣
فطض ٦آ٤ٝظـ ى٢ی  ٣حطى٦ای ت٤ؾظ آ٤ٝظقٖب٧ ٥بی آظاز
ٝ .10ق٢ی زاض قس ٟثطای٢س ى٤ایس ٧ ٣عی٧٦٢بی اختٞبفی  ٣قرهی زض ؾغ٤ح
ٝرتٚو آ٤ٝظقی آ٤ٝظقٖب٧ ٥بی ى٢ی  ٣حطى٦ای آظاز
 .11اىعایف ضضبیت ٤ٝؾؿیٝ ،٠طثیّ ٣ ٠بضّ٢ب ٟآ٤ٝظقٖب٧ ٥بی ى٢ی ٣
حطى٦ای آظاز (ثبٙل ثط ١ 45000يط)

 .5اهداف کالى برناهه
ٝد٤ٞف ٦ثط١ب٧ ٦ٝبی ای ٠ثرف ٝتض ٠ٞزؾتیبثی ث ٦ا٧ساه ّال١ی اظ خ ٦ٚٞتحٌَ
اخطای آ٤ٝظق٨بی ى٢ی  ٣حطى ٦ای ؾيبضـ ٝح٤ض١ ،یبظؾ٢دی حطى ٦ای ٝ ٣كب٣ض٥
٧ ٣سایت آ٤ٝظقی -قنٚی ٢ٝجقث اظ زٗ ثبظاض ّبض ،اىعایف اقتنبٗ ١بقی اظ
ت٢بؾت ٨ٝبضت اىعایی ثب اٙعاٝبت ٤ٝضز ١یبظ ثٖ٢ب ٥اٍتهبزی ،اضتَبء ث٢یب ٟحًَ٤
ٝهطه ّ٢٢سٕبٝ ٟتبثط اظ فطضٝ ٦حه ٗ٤یب ذسٝبت ّیيی ت٤ؾظ ١یط٣ی ّبض
ٝب٧ط ،یبزٕیطی زض حی ٠ا١دبّ ٛبض ،تس٣ی ٠اؾتب١ساضز٧بی تقَیت  ٣ت٢ؾی٢٢ّ ٜس٥
22

گسارش دوره ای پیشرفت پروشه

کد گسارشA100-04 :

دفتر آموزاگشه اهی آزاد و مشا کرت مردمی
عنوان پروشه:

استقرار نظام جدید مدیریت آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای

ماه گسارش :آذر

طراحان پروشه:

امیرسعید مصباح – دالرام فتحی

تاریخ تنظیم7091/9/03 :

ذ٤اؾت٧ ٦بی ز١یبی ّبض ،زؾتیبثی ظ٣زٖ٢٧ب ٛث ٦قبیؿتٖی ٧بی حبئع اٞ٧یت ثطای
ت٤ؾق ٦اٍتهبزی زض ثبظاضّبض ،ایدبز ثبقٖب٧ ٥بی ٨ٝبضتی ،اىعایف خبٝق ٦پصیطی
آ٤ٝظـ حطى ٦ای ث٣ ٦ؾیَ١ ٦ٚف ثعضٓ ؾطٝبی ٦ثط١س٧ب ْٞ٧ ٣بضی تٖ٢بت ٔ٢ثب
آ٨١ب ٨١ ٣بیتب تَ٤یت ذ٤ز ١ؾبضتی اظ عطیٌ شی٢يقب ،ٟثٖ٢ب٨٧بی اٍتهبزی ٍ ٣ضب٣ت
ٝطز ٛذ٤ا٧س ث٤ز.

 .6زیر برناهه ها
زیر برناهه ضواره : 9
ّب٧ف ٤ٝا١ـ ازاضی  ٣تؿ٨ی٘ زض ؾیبؾت٧ب  ٣ث٨ج٤ز ىضبی ّؿت ّ ٣بض
آ٤ٝظقٖب٧ ٥بی ى٢ی  ٣حطى ٦ای آظاز اظ عطیٌ ثبظٖ١طی زؾت٤ضاٙق٧ ٘ٞب  ٣قی٥٤
١ب٧ ٦ٝب ثط اؾبؼ ان٘ ق٢بذت  ٣زضُ ١یبظ٧بی ٝكتطی  ٣تٞطّع ثط ٝكتطی ٣
ٞ٧چ٢ی ٠ث٨ج٤ز ىطای٢س٧ب اظ زیس ٝكتطی
ا٧ساه انٚی عطح :


زؾتیبثی ثٝ« ٦عیت ٧بی ضٍبثتی» ٍ٤ٝقیتی ،خ٢جكی (پ٤یب)ٝ ،تدب١ؽ،
١بٝتدب١ؽٝ ،ك٤٨ز١ ،بٝك٤٨ز ،ؾبزٝ ،٥طّتٍ٤ٝ ،تی ،پبیساض  ٣ىطا ٜ٧ؾبظی
ا١تَبٗ ا٤ٝض میط حبّٞیتی ث ٦تكْ٘ ٧بی ن٢يی
23

گسارش دوره ای پیشرفت پروشه

کد گسارشA100-04 :

دفتر آموزاگشه اهی آزاد و مشا کرت مردمی
عنوان پروشه:

استقرار نظام جدید مدیریت آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای

ماه گسارش :آذر

طراحان پروشه:

امیرسعید مصباح – دالرام فتحی

تاریخ تنظیم7091/9/03 :



اضتجبط ٝؿتَی ٜثب اضظـ ٧بی ٤ٝضز ١ؾط ٝكتطیب ٟث١ ٦ح٤ی ّ ٦اضظـ ٧بی
فطض ٦قس ٥ت٤ؾظ آ٤ٝظقٖب٧ ٥ب ث ٦اضظـ ٧بی ٤ٝضز ١ؾط ٝكتطیب١ ٟعزیْتط
یب ثب آ٢ٝ ٟغجٌ تط  ٣اظ ٧عی٧ ٦٢بی ٝكتطی ثبالتط ثبقس.



ضٍبثت پصیطی  ٣زؾتیبثی ثٍ٤ٝ ٦قیتی ٞٝتبظ اظ ٙحبػ فْٚٞطزی زض ثبظاض
ٝجت٢ی ثط ٝكتطی ٝساضی



اضائ ٦اضظـ ٧بیی ّ ٦زض آ ٟظٝب ٟای ٠اضظـ ت٤ؾظ ضٍجبی ثب ٣ ٥٤َٙثبٙيق٘
فطضٞ١ ٦یق١٤س



ّ٢تطٗ ف٤ا ٘ٝث٢یبزی ٠قب٘ٝ؛ ٣خ٤ز ضٍجب ،ت٨سیس تبظ٣ ٥اضز٧ب ،ذسٝبت
خبیٖعیٍ ،٠سضت چب٦١ظ١ی ؾيبضـ ز٢٧سٍ ٣ ٥سضت چب٦١ظ١ی آ٤ٝظـ
ٕیط١س.٥



ّؿت خبیٖب ٥ایس٥آٗ  ٣ایدبز یِ خبیٖب ٥اضظق٢ٞس  ٣یْتب .ث ٦قْٚی ّ٦
آ٤ٝظقٖب٧ ٥ب ثت٤ا٢١س ذ٤ز ضا زض زیس ٝكتطیب٧ ٟسه ذ٤ز ٝتٞبیع ١كب ٟزاز٥
 ٣ثب ٝد٤ٞف ٦ىقبٙیت٧بیی ٝتيب٣ت اظ ضٍجب ،اضظـ اىع٣ز ٥ایدبز ّ٢٢س.



آٝبزٕی ٤ٝاخ ٦٨ثب ضٍجبیی ّ ٦اٝط٣ظ ٣خ٤ز ١ساض١س ٙ٣ی ىطزا  ٠ْٞٝاؾت
ؽب٧ط ق١٤س



تٞطّع ثط ا١قغبهپصیطی  ٣چبثْی ثطای اؾتيبز ٥ثالىبن ٦ٚاظ ىطنت٧بیی
24

گسارش دوره ای پیشرفت پروشه

کد گسارشA100-04 :

دفتر آموزاگشه اهی آزاد و مشا کرت مردمی
عنوان پروشه:

استقرار نظام جدید مدیریت آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای

ماه گسارش :آذر

طراحان پروشه:

امیرسعید مصباح – دالرام فتحی

تاریخ تنظیم7091/9/03 :

ّ ٦ث٣٦خ٤ز ٝیآی٢س
زیر برناهه ضواره : 2
ایدبز ثجبت زض ثبظاض ّبض آ٤ٝظقٖب٧ ٥بی ى٢ی  ٣حطى ٦ای آظاز اظ عطیٌ تَ٤یت
ىطای٢س ١ؾبضت ٧ ٣سایت ٝتبثط اظ یْپبضچ ٦ؾبظی ؾبٝب٧ ٦١بی زىتط آ٤ٝظقٖب٧ ٥بی
آظاز ٝ ٣كبضّت ٝطزٝی
ا٧ساه انٚی عطح :


ىقبٗ ّطز ٟآ٤ٝظقٖب٧ ٥بی ى٢ی  ٣حطى ٦ای آظاز ١ی ٦ٞتقغی٘



٨ٝبخطت اظ ؾبٝب٧ ٦١بی خعیط ٥ای ٢ٝ ٣يطز ّ ٦فٞستبً ّبضّطزٝح٤ض ٝ ٣جت٢ی
ثط ١یبظ٧بی ّ٤چِ َٝ ٣غقی ؾبظٝب ٟث٤ز ٥ا١س ،ث ٦ؾٞت ؾبٝب٧ ٦١بی ىطای٢س
ٝح٤ضی ّّٚ ٦یة ىطای٢س٧بی ؾبظٝب ٟضا زض اتهبٗ ثی ٠زىتط آ٤ٝظقٖب٧ ٥بی
آظاز ،ازاضات ّ٘ ،شی٢يقب ٣ ٟؾبیط ؾبظٝب٨١ب ٨١ ٣بز٧بی ٣اثؿت ٦ث٦
ىطای٢س(ازاض١ ٥ؾبضت ثط اٝبّ ٠فٝ٤ٞی ١بخب ،ثجت اح٤اٗ )... ،پ٤قف ٝی
ز٢٧س.



اعٞی٢ب ٟپصیطی اظ ّ٢تطٗ ٤٧ق٢ٞس ىطآی٢س٧ب



ّب٧ف ذغب٧بی اتيبٍی  ٣یب ثط١ب ٦ٝضیعی قس(٥ترٚيبت فٞسی)
25

گسارش دوره ای پیشرفت پروشه

کد گسارشA100-04 :

دفتر آموزاگشه اهی آزاد و مشا کرت مردمی
عنوان پروشه:

استقرار نظام جدید مدیریت آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای

ماه گسارش :آذر

طراحان پروشه:

امیرسعید مصباح – دالرام فتحی

تاریخ تنظیم7091/9/03 :



تَ٤یت ىطای٢س ١ؾبضت ٧ ٣سایت ث٢ٝ ٦ؾ٤ض ا١تَبٗ اعٞی٢ب ٟثرف ا٤ٝض میط
حبّٞیتی ث ٦تكْ٘ ٧بی ن٢يی آ٤ٝظقٖب٧ ٥بی آظاز



ٍبثٚیت افٞبٗ ؾطیـ تنییطات ١بقی اظ ا٧ساه ،ؾیبؾت٨ب  ٣ضا٧جطز٧بی
ؾبظٝبٟ



ٍبثٚیت ا١غجبً ىطای٢س٧ب ثب ٣یػٕی ٧بی ذبل ؾبظٝبٟ



ث٨ج٤ز ىطای٢س٧ب ٖ٢٧ب ٛپیبز ٥ؾبظی ؾبٝب٦١



یْپبضچٖی ىطای٢س٧بی ثی ٠ؾبظٝب١ی ثب ؾبیط ؾبظٝب٧ ٟبی زٙ٣تی



ٍبثٚیت ٝؿت٢سؾبظی



ض٣ـ٢ٝسیٍ ،بفس٢ٝ٥سی ٍ ٣بثٚیت ٢٨ٝسؾی ٝدسز ىطای٢س٧ب



خبٝقیت (زض ثط ٕیط١س ٥تٞبٝی اثقبز  ٣ؾغ٤ح ؾبظٝب)ٟ



تبٝی ٠اٙعاٝبت ٕعاضـٕیطی



تبٝی ٠اٙعاٝبت تهٞی ٜیبضی



اعٞی٢ب ٟاظ ا٢ٝیت ٝ ٣حطٝب ٦١ث٤ز ٟاعالفبت ؾبظٝبٝ ٣ ٟطزٛ



ز ٣عطى ٦ث٤ز ٟخطیب ٟاعالفبت ٝیب ٟشی٢يقب ٣ ٟؾبظٝبٟ

یبزآ٣ضی ٝ :ٜ٨ٝد٤ٞف ٦ای ٠اٍساٝبت تضٞیٞ١ ٠یّ٢س ّٝ ٦كْالت ١بقی اظ فسٛ
یْپبضچٖی ؾبٝب٧ ٦١بی زىتط ثه٤ضت ٝغ ٌٚضىـ ق٤ز ظیطا ّ٢تطٗ ٝتنیط٧بی
26

گسارش دوره ای پیشرفت پروشه

کد گسارشA100-04 :

دفتر آموزاگشه اهی آزاد و مشا کرت مردمی
عنوان پروشه:

استقرار نظام جدید مدیریت آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای

ماه گسارش :آذر

طراحان پروشه:

امیرسعید مصباح – دالرام فتحی

تاریخ تنظیم7091/9/03 :

ق٢بذت ٦قس ٥ؾبظٝب١ی  ٣ثط ٟ٣ؾبظٝب١ی(ٝب٢١س :تنییط َ١ف ٧بی ؾبظٝب ٟزض آی٢س،٥
ٝیعا ٟتٞطّع ثط ّ٢تطٗ ٧بی ٝسیطیتی ،چ٨بضچ٤ة ظٝب١ی ١ ٣یع ٝیعا٤١ ٣ ٟؿ ت٤ؾق٦
اثقبز ؾبظٝب ٟزض ایب ٛآتی) ّ ٦زض ذط٣خی٧بی ثط١ب ٦ٝؾبٝب ٦١یْپبضچ٤ٝ ٦ضز تَبضب،
تأثیطٕصاض١س ،زض ٝحیظ پ٤یب  ٣تقبٚٝی اظ فسٍ ٛغقیت ثطذ٤ضزاض اؾت.
زیر برناهه ضواره : 2
ایدبز ٝطاّع ترههی میط زٙ٣تی اضائ ٦ذسٝبت یبزٕیطی ى٢ی  ٣حطى ٦ای
ا٧ساه انٚی عطح :


ض٣یْطز فٚٞی ؾبظٝب ٟث ٦ذه٤نی ؾبظی



چبثِ ؾبظی ؾبظٝبٟ



اضتَبء قب ٟؾبظٝب ٟث ٦یِ ؾبظٝب ٟافتجبض ثرف ١ ٣بؽط ثب ٝتس ض٣ظ خ٨ب١ی



ت٤ظیـ ؾ٤ز  ٣ضیؿِ ٝیبٙ ٟیؿب١ؽ ز٢٧سٙ ٣ ٥یؿب١ؽ ٕیط١سٕبٝ ٟتقسز ٣
تقسی٘ ّ ٣ب٧ف ٤١ؾب١بت قسیس فطض ٣ ٦تَبضبی ثبظاض



ت٤ظیـ ،ا١تكبض ٕ ٣ؿتطـ آ٤ٝظق٨بی ٝجت٢ی ثطتْ٤ٙ٤٢غی ٧بی ٤١ی ٠یب
ذسٝبت حبن٘ اظ آ ٟزض َ١بط ٝرتٚو ّك٤ض



ث٨ط ٥خؿت ٠اظ ؽطىیت اضائ ٦ذسٝبت آ٤ٝظقی ثیكتطٕ ،ؿتطـ ٝیسا ٟت٤ظیـ
27

گسارش دوره ای پیشرفت پروشه

کد گسارشA100-04 :

دفتر آموزاگشه اهی آزاد و مشا کرت مردمی
عنوان پروشه:

استقرار نظام جدید مدیریت آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای

ماه گسارش :آذر

طراحان پروشه:

امیرسعید مصباح – دالرام فتحی

تاریخ تنظیم7091/9/03 :

 ٣اؾتيبز ٥اظ تدطثٝ ٦سیطیت ٝحٚی ٙیؿب١ؽ ٕیط١س٥


تَ٤یت ىطای٢س ١ؾبضت ثط ّیيیت ٧ ٣سایت ث ٦زٙی٘ تالـ ٙیؿب١ؽ ز٢٧س٥
ثطای حيؼ ذ٤ق٢بٝی  ٣افتجبض ٝ ٣طاٍجت ٙیؿب١ؽ ٕیط١س ٥ثطای پط٧یع اظ
پطزاذت خطای ٜؾٖ٢ی ٠ثٙ ٦یؿب١ؽ ز٢٧س٥



ض٧بیی ١ؿجی ٝطاّع میطزٙ٣تی اظ ٍیس  ٣ث٢س٧بی خبضی زض ٝطاّع زٙ٣تی  ٣ث٦
تجـ آ ٟاىعایف چبثْی ،ؾطفت پبؾرٖ٤یی ،خبثدبیی ثسٝ ٟ٣حس٣زیت
تد٨یعات  ٣اْٝب١بت ،اْٝب ٟا١قَبز ا٤١اؿ ٍطاضزاز٧بی پیف ثی٢ی قس ٥زض
ٍب ٣ ٟ٤١ث٨طٕ ٥یطی اظ حساّثط ؽطىیت اؾٞی ثطای ؾ٤زآ٣ضی ثیكتط



تبٝی ٠اٙعاٝبت ٕعاضـٕیطیٝ ،ؿت٢سؾبظی ٍ ٣بفس٢ٝ٥سی



اْٝب ٟذطیس ذسٝبت ٝطث٤ط ث ٦تطثیت ٝطثی  ٣ثبظآ٤ٝظی ٝطثیب ،ٟذطیس
ذسٝبت ٝكب٣ض٧ ٣ ٥سایت آ٤ٝظقی  ٣قنٚی ،ذطیس ذسٝبت تس٣ی٣ ٠
ثبظٖ١طی اؾتب١ساضز٧بی آ٤ٝظقی ،عطاحی ؾ٤اٗ  ٣پط٣غ٧ ٥بی فٚٞی
٣اخطای ىطای٢س آظٟ٤ٝ



ٍبثٚیت نس٣ض ٝد٤ظ ىقبٙیت٨بی تْٞیٚی  ٣ترههی ١ؾیط تطثیت ٝطثی،
ت٤ا٢ٞ١س ؾبظی آؾیت زیسٕب ٟاختٞبفی  ٣اىطاز زض ٝقطو آؾیت ،تطثیت
١یط٣ی ّبض ثطای افعا ٛث ٦ذبضج اظ ّك٤ضّ ،بضآىطی٢ی  ٣ت٤ؾق ٦اقتنبٗ،
28

گسارش دوره ای پیشرفت پروشه

کد گسارشA100-04 :

دفتر آموزاگشه اهی آزاد و مشا کرت مردمی
عنوان پروشه:

استقرار نظام جدید مدیریت آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای

ماه گسارش :آذر

طراحان پروشه:

امیرسعید مصباح – دالرام فتحی

تاریخ تنظیم7091/9/03 :

اضائ ٦آ٤ٝظـ ٧بی ٝدبظی .....٣


ث٨طٕ ٥یطی آؾب ٣ ٟىبضك اظ َٝطضات حبّ ٜثط ثرف زٙ٣تی اظ ٝطثیب ٟمیط
ایطا١ی



ا١قَبز ٍطاضزاز ْٞ٧بضی ثب ٤ٝؾؿبت ٝقتجط آ٤ٝظقی ذبضج اظ ّك٤ض ٣
تقب ٘ٝثب ز١یبی ذبضج

زیر برناهه ضواره : 4
ایدبز آ٤ٝظقٖب٧ ٥بی ى٢ی  ٣حطى ٦ای ؾيبضـ ٝح٤ض (٣یػ ٥آ٤ٝظـ ث ٦ؾيبضـ
ثٖ٢ب ٥اٍتهبزی)
ا٧ساه انٚی عطح :


اىعایف  ٣تَ٤یت زض ٜ٧ت٢یسٕی ؾبذتبض٧بی آ٤ٝظـ  ٣اقتنبٗ  ٣اضتجبط
اضٕب١یِ ّبض  ٣آ٤ٝظـ



ٝسیطیت  ٣ت٤ا٢ٞ١سؾبظی ؾطٝبیة ا١ؿب١ی ث ٦ف٤٢اٞ٨ٝ ٟتطی٢ٝ ٠جـ ت٤ؾقة
٤١آ٣ضی



ٝسیطیت ّبضآٝس ٨ٝبضت آ٤ٝظی قبمٚی ٠ثٖ٢ب٧ ٥بی اٍتهبزی



آ٤ٝظقٖب٧ ٥بی آظاز ى٢ی  ٣حطى ٦ای ٣یػ ٥ثٖ٢ب٧ ٥بی اٍتهبزی ،ثطای ّؿت
29

گسارش دوره ای پیشرفت پروشه

کد گسارشA100-04 :

دفتر آموزاگشه اهی آزاد و مشا کرت مردمی
عنوان پروشه:

استقرار نظام جدید مدیریت آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای

ماه گسارش :آذر

طراحان پروشه:

امیرسعید مصباح – دالرام فتحی

تاریخ تنظیم7091/9/03 :

ؾ ٜ٨ثیكتطی اظ ثبظاض آ٤ٝظـ ؾقی ذ٤ا٢٧س ّطز تب ثب ایدبز اضظق٨بی
ضٍبثتی ثیكتط  ٣اضائ ٦ذسٝبت ٝغ٤ٚثتط  ٣ثط٣ظ تط ،اظ عطیٌ ث٨ج٤ز ؾبذتبض٧ب
 ٣ض٣ـ ٧ب ث ٦ؾ٤ز ثیكتطی ١بئ٘ ٕطز١س.


آ٤ٝظقٖب٧ ٥بی آظاز ى٢ی  ٣حطى ٦ای ٣یػ ٥ثٖ٢ب٧ ٥بی اٍتهبزیٍ ،بثٚیت
اِفٞبٗ چبثِ اٍساٝبت ٝت٢بؾت ثب تنییطات ؾطیـ ١یبظ٧بی آ٤ٝظقی ١بقی اظ
پ٤یبیی ا٧ساه ،ؾیبؾت٨ب  ٣ضا٧جطز٧بی ثبظاض ضا زاضا ذ٤ا٢٧س ث٤ز



ٍبثٚیت اضائٝ ٦كب٣ض ٥ترههی ثطای ث٨ج٤ز ىطای٢س٧ب ٞ٧طا ٥ثب اضائ ٦آ٤ٝظـ



ؾطفت ثبالی پبؾرٖ٤یی ث١ ٦یبظ٧بی آ٤ٝظقی ثب ٍبثٚیت ٢٨ٝسؾی ٝدسز
ىطای٢س٧ب



ایدبز ضاثغ ٦ثطز-ثطز ٝیب ٟثٖ٢ب ٥اٍتهبزی  ٣آ٤ٝظقٖب٧ ٥بی آظاز ى٢ی ٣
حطى ٦ای ٣یػ ٥ثٖ٢ب٧ ٥بی اٍتهبزی



ت٤ظیـ فبزال ٦١آ٤ٝظق٨ب  ٣ایدبز اْٝبٍ ٟسضت چب ٦١ظ١ی ثطای عطىی٠



اْٝب ٟاضائ ٦آ٤ٝظق٨بی ٝغبٙج ٦قس ٥ای ّ ٦ثرف ذه٤نی ٍبزض ث٦
پبؾرٖ٤یی ث ٦آ١ ٟیؿت ،ت٤ؾظ ثرف زٙ٣تی



ایدبز آ٤ٝظقٖب٧ ٥بی آظاز ى٢ی  ٣حطى ٦ای ٣یػ ٥ثٖ٢ب٧ ٥بی اٍتهبزی ت٤ؾظ
اقربل حٍَ٤ی میطزٙ٣تی ،ثب تبٝی ٠حساٍ٘ ىضبی الظ ٛثطای اؾتَطاض زىتط
31

گسارش دوره ای پیشرفت پروشه

کد گسارشA100-04 :

دفتر آموزاگشه اهی آزاد و مشا کرت مردمی
عنوان پروشه:

استقرار نظام جدید مدیریت آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای

ماه گسارش :آذر

طراحان پروشه:

امیرسعید مصباح – دالرام فتحی

تاریخ تنظیم7091/9/03 :

ٝطّعی  ٣اخطای ؾیبض آ٤ٝظـ زض ثٖ٢ب٧ ٥بی اٍتهبزی


١ؾبضت ّیيی ثط فْٚٞطز آ٤ٝظقی  ٣ق٨طی ٦آ٤ٝظقٖب ٥ت٤ؾظ ّبضىطٝب ١ ٣یع
افٞبٗ ذ٤ز ّ٢تطٙی ثطای تضٞی ٠ثَب زض ىضبی ضٍبثتی

 .7جدول وقایع عوده طرح
اٍسا ٛفٞس٥

ضزیو

ٝغبٙق٣ ٦ضقیت ٤ٝخ٤ز  ٣تحٚی٘ َ١بط ضقو ٤ٍ ٣ت ض٣یْطز خبضی
ثطاؾبؼ ثطضؾی ٝیعا ٟتبثیط ٕط٧ ٥٣بی:

 ف٤ا ٘ٝىطٖ٢٧ی ،اختٞبفی ،اضظقی

1

 ف٤ا ٘ٝاٍتهبزی

 ف٤ا ٘ٝى٢ی تْ٢یْی
 ف٤ا ٘ٝازاضی ،ؾبظٝب١ی
 ف٤ا ٘ٝؾیبؾیٍ ،ب١٤١ی

 ف٤ا ٘ٝاٍٚیٞی  ٣خنطاىیبیی
 ثطضؾی پػ٧٣ف ٧بیی ّ ٦زض پ٢ح ؾبٗ اذیط زض ح٤ظ ٥آ٤ٝظـ٧بی ى٢ی
 ٣حطى٦ای  ٣زض زاذ٘ ّك٤ض زض ٤ٝض٤فبت ظیط ن٤ضت پصیطىت٦
2

اؾت:
 آ٤ٝظـ ى٢ی  ٣حطى٦ای ،اضظقیبثی ،تضٞیّ ٠یيیت ١ ٣یبظ٧بی ٨ٝبضتی
 آ٤ٝظـ ى٢ی  ٣حطى٦ای ،اقتنبٗ  ٣آی٢س ٥پػ٧٣ی
30

گسارش دوره ای پیشرفت پروشه

کد گسارشA100-04 :

دفتر آموزاگشه اهی آزاد و مشا کرت مردمی
عنوان پروشه:

استقرار نظام جدید مدیریت آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای

ماه گسارش :آذر

طراحان پروشه:

امیرسعید مصباح – دالرام فتحی

تاریخ تنظیم7091/9/03 :

 آ٤ٝظـ ى٢ی  ٣حطى٦ای ،یبزٕیطیٝ ،سیطیت  ٣ضىتبض ؾبظٝب١ی

 آ٤ٝظـ ى٢ی  ٣حطى٦ایٝ ،كبم٘ ذبٖ١ی  ٣ت٤ؾق ٦پبیساض ض٣ؾتبیی
 آ٤ٝظـ ى٢ی  ٣حطى٦ای ّ ٣بضآىطی٢ی
 آ٤ٝظـ ى٢ی  ٣حطى٦ای  ٣ظ١بٟ

 آ٤ٝظـ ى٢ی  ٣حطى٦ای ،اٍتهبز  ٣تٙ٤یس ٚٝی٨ٝ ،بضتآ٤ٝظی ٣
یبزٕیطی  ٣اذالً حطى٦ای
 آ٤ٝظـ ى٢ی  ٣حطى٦ای ،ى٢ب٣ضی ١ ٣ؾب ٛخبٝـ ٨ٝبضت  ٣ى٢ب٣ضی
 آ٤ٝظـ ى٢ی  ٣حطى٦ای  ٣آ٤ٝظـ فبٙی
3

ا١دبٝ ٛهبحج ٦ثب ذجطٕب ٣ ٟنبحج٢ؾطا ٣ ٟپیبز ٥ؾبظی ىبی٘ ٧بی ن٤تی
ثطضؾی زاز٧ ٥ب ثب ض٣یْطز تطّیجی اّتكبىی  ٣ث ٦ن٤ضت تطتیجی اظ عطیٌ

4

تحٚی٘ ٝحت٤ای ٝيٝ٤٨ی تبییسی  ٣تٚریهی ثب ض٣یْطز ٍیبؾی  ٣تقیی٣ ٠ظ،ٟ
اضظـ  ٣اٞ٧یت ثب تْ٢یِ آ١تط٣پی قبTOPSIS ٣ ANP ،ٟ٤١

5

عطاحی ٝسٗ ت٤ؾقّٞ ٦ی ّ ٣یيی آ٤ٝظقٖب٧ ٥بی آظاز

6

ته٤یت ٝسٗ زض ٧یبت ١ؾبضت ٝطّعی

7

تس٣ی ٠قی١ ٥٤ب ٦ٝاخطایی ٝسٗ

8

ته٤یت قی١ ٥٤ب ٦ٝاخطایی ٝسٗ زض ٧یبت ١ؾبضت ٝطّعی

9

ثبظٖ١طی زؾت٤ضاٙق٧ ٘ٞبی خبضی ثب ض٣یْطز ا١غجبً حساّثطی ثب ا٧ساه
اخطایی ان٘ ٍ 44ب ٟ٤١اؾبؾی

10

ته٤یت زؾت٤ضاٙق٧ ٘ٞبی انالح قس ٥زض ٧یبت ١ؾبضت ٝطّعی

11

اثالك ٨١بیی ث ٦اؾتب٧ ٟب ثطای اخطا
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اقداهات الزم

.9

ٝغبٙقٝ ٦یسا١ی  ٣آٝبضی ٣ضقیت ٤ٝخ٤ز
 ٣تحٚی٘ َ١بط ضقو ٤ٍ ٣ت ض٣یْطز
خبضی ثطاؾبؼ ثطضؾی ٝیعا ٟتبثیط ٕط٥٣
٧بی ف٤ا٘ٝ

.2

ضاخص کوی

تعهد

وضعیت در

درصد

(برناهه)

هقطع گسارش

پیطرفت

ٕعاضـ
ْٝت٤ة

یِ خٚس

یِ خٚس

%911

ٝغبٙقبت

ثطضؾی پػ٧٣ف ٧بیی ّ ٦زض پ٢ح ؾبٗ
اذیط زض ح٤ظ ٥آ٤ٝظـ٧بی ى٢ی ٣
حطى٦ای  ٣زض زاذ٘ ّك٤ض ن٤ضت

تقساز َٝب٦ٙ

50

404

%818

پصیطىت ٦اؾت
.3
.4

ا١دبٝ ٛهبحج ٦ثب ذجطٕب ٣ ٟنبحج٢ؾطاٟ

ؾبفت

 ٣پیبز ٥ؾبظی ىبی٘ ٧بی ن٤تی

ٝهبحج٦

90

108

%921

ثطضؾی زاز٧ ٥ب ثب ض٣یْطز تطّیجی
اّتكبىی  ٣ث ٦ن٤ضت تطتیجی اظ عطیٌ
تحٚی٘ ٝحت٤ای ٝيٝ٤٨ی تبییسی ٣

ٝدٚس ٕعاضـ

تٚریهی ثب ض٣یْطز ٍیبؾی  ٣تقیی٠

پػ٧٣كی

٣ظ ،ٟاضظـ  ٣اٞ٧یت ثب تْ٢یِ آ١تط٣پی
قبTOPSIS ٣ ANP ،ٟ٤١
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.5

عطاحی ٝسٗ ت٤ؾقّٞ ٦ی ّ ٣یيی
آ٤ٝظقٖب٧ ٥بی آظاز

ٝسٗ خبٝـ

.6

ته٤یت ٝسٗ زض ٧یبت ١ؾبضت ٝطّعی

ٝه٤ث٦

.7

تس٣ی ٠قی١ ٥٤ب ٦ٝاخطایی ٝسٗ

ىه٘

.8

ته٤یت قی١ ٥٤ب ٦ٝاخطایی ٝسٗ زض
٧یبت ١ؾبضت ٝطّعی

.9

ٝه٤ث٦

عطاحی

پبیب ٟعطاحی

ٝسٗ

ٝسٗ

ٝه٤ث٦
٨١بیی
 12ىه٘
12
ٝه٤ث٦

%911

ته٤یت زض
٧یبت ١ؾبضت

%911

ٝطّعی
 10ىه٘

%82

ىه٘ زض ٧یبت

%67

ته٤یت 8
١ؾبضت ٝطّعی

ثبظٖ١طی زؾت٤ضاٙق٧ ٘ٞبی خبضی ثب
ض٣یْطز ا١غجبً حساّثطی ثب ا٧ساه

ىه٘

 20ىه٘

 15ىه٘

%75

اخطایی ان٘ ٍ 44ب ٟ٤١اؾبؾی
 .10ته٤یت زؾت٤ضاٙق٧ ٘ٞبی انالح قس٥
زض ٧یبت ١ؾبضت ٝطّعی
 .11اثالك ٨١بیی ث ٦اؾتب٧ ٟب ثطای اخطا

ٝه٤ث٦
اثالمی٦
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ٝه٤ث٦
٨١بیی
3

ته٤یت 7
ىه٘ زض ٧یبت

%25

١ؾبضت ٝطّعی
0

0
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