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 فشم تکویل جْت کبستبثل ثِ ٍسٍد اص قجل : تَجِ
 ٍ ًوَدُ اسکي سا خَد اهضبء اثتذا عولکشد اسصیبثی

 ٍ تذسیس ، اجشایی ٍ تحقیقبتی عشح هستٌذات
 PDF فبیل غَست ثِ جذاگبًِ سا ٍیژُ ّبی هَفقیت

 پیَست آهبدُ ثبیت کیل150َ حجن حذاکثش ثب ٍ
. ًوبییذ
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ثب عٌبیت ثِ ًػت ٍ ساُ اًذاصی سبهبًِ اسصیبثی عولکشد      
تحت ٍة کبسکٌبى هشاحل اًجبم فشآیٌذ اسصیبثی عولکشد کِ     

اًجبم گیشد ثِ ( اسصضیبثی ضًَذُ ) هی ثبیستی تَسظ هستخذم 
:ضشح ریل هی ثبضذ 

هشاجعِ ثِ سبیت داًطگبُ ٍسپس سبهبًِ هتوشکض کبسکٌبى -1
دس غَستیکِ قجال ثِ سبهبًِ هزکَس هشاجعِ ًٌوَدُ ایذ ًبم : ًکتِ     

.کبسثشی ٍ کلوِ عجَس کذ هلی هستخذم هی ثبضذ 
آیب سهض عجَس خَد سا ” دسغَست فشاهَش ًوَدى سهض سٍی آیکي 

کلیک کشدُ ٍ پس اص ٍسٍد اعالعبت ٍ “ فشاهَش کشدُ ایذ ؟
.جَاة ثِ سَاالت سهض ثبصیبثی هی ضَد 
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پس اص ٍسٍد ثِ قسوت سبهبًِ ّب ٍ سیستن ّبی هذیشیتی  -2
ٍکلیک ثش سٍی ًبم کبسثشی هستخذم ٍ اًتخبة گضیٌِ 

.تٌظیوبت کبسثشی ًسجت ثِ ثبسگضاسی اهضبء اقذام گشدد 
جْت ٍسٍد ثِ سبهبًِ اسصیبثی ٍ اًجبم اسصضیبثی : ًکتِ 

سبلیبًِ اسکي اهضب ٍ ثبسگضاسی دس قسوت اهضب کبسثشی 
.الضاهی هی ثبضذ 
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پس اص ٍسٍد ثِ قسوت سبهبًِ ّب ٍ سیستن ّبی هذیشیتی ، پس  -2
اص کلیک ثش سٍی ًبم کبسثشی هستخذم ٍ اًتخبة گضیٌِ 

.تٌظیوبت کبسثشی ًسجت ثِ ثبسگضاسی اهضبء اقذام گشدد 
جْت ٍسٍد ثِ سبهبًِ اسصیبثی ٍ اًجبم اسصضیبثی سبلیبًِ : ًکتِ 

اسکي اهضب ٍ ثبسگضاسی دس قسوت اهضب کبسثشی الضاهی هی 
.  ثبضذ 

غبحت سٌذ یب اسصضیبثی ) دس قسوت اهضبء کبسثشی ، هستخذم  -3 
هی ثبیستی اهضبء خَد سا ثبسگضاسی ٍ حذاکثش ثب حجن ( ضًَذُ 

کیلَ ثبیت دس قسوت هشثَعِ ثبسگضاسی ٍ سپس ثش سٍی  100
.آیکي ثجت اعالعبت کلیک ًوبیذ 
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لیل
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 غفحِ ثِ هجذدا کبسثشی اهضبء ثبسگضاسی اص پس    
 عولکشد اسصیبثی آیکي سٍی ثش ٍ هشاجعِ اغلی
 عولکشد اسصیبثی سبهبًِ ٍاسد سپس ٍ کشدُ کلیک

. ضَیذ هی
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پس اص ثبسگضاسی اهضب هجذد ٍاسد غفحِ اغلی اسصیبثی    
عولکشد ضذُ ٍ پس اص ثشسسی ٍ تبییذ هطخػب کبسثشی دس 

قسوت کلیذّبی هیبًجش ثش سٍی آیکي ثجت اسصیبثی 
 1395کلیک کشدُ ٍ غفحِ فشم اسصضیبثی عولکشد سبل 

.جْت ثجت ٍ اعالعبت ٍ اًجبم اسصضیبثی ثبص هی ضَد 
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الثب    
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 19) دس ثبالی غفحِ فشم اسصضیبثی هذت صهبى ثجت اعالعبت     
ٍ فشم هشثَعِ ٍ  (  1395سبل ) ، دٍسُ اسصیبثی ( دقیقِ 

ّوچٌیي هطخػبت اسصیبثی ضًَذُ هطخع ضذُ است ٍ پس 
اص آى جْت ثجت ضبخػْبی اختػبغی ، ثش سٍی آیکي 

ضبخػْبی اختػبغی کلیک کشدُ ٍ ًسجت ثِ ثجت  
.ضبخػْبی اختػبغی اقذام گشدد 

ضبخػْبی اختػبغی هعیبس اغلی سٌجص عولکشد  :ًکتِ     
کبسکٌبى دس هأهَسیت ّب، ثشًبهِ ّب ٍ ضشح ٍظبیف آًْب هی  

کِ عجق قبًَى ٍ هقشسات هجٌبی اسصیبثی عولکشد آًْب  . ثبضذ
.قشاس هی گیشد
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ضبخع ّبی اختػبغی اسصیبثی، ثش اسبس ثشًبهِ عولیبتی      
ثذیي گًَِ .ٍ ضشح ٍظبیف افشاد تْیِ ٍ تذٍیي هی گشدد

کِ ثشًبهِ عولیبتی ّشیک اص ٍاحذّب تجذیل ثِ ضبخػْبی 
قبثل سٌجص دس خػَظ ّشیک اص کبسهٌذاى ثش اسبس 

ضشح ٍظبیف ٍ اهَس هحَلِ هی ضَد ٍ اسصیبثی کٌٌذُ هی 
.  تَاًذ ًسجت ثِ تغییش آى ثب سعبیت هقشسات اقذام ًوبیذ

ثذیْی است دس خػَظ ّش یک اص کبسهٌذاى ،ضبخػْب 
.  هتفبٍت خَاّذ ثَد
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ضبخػْبی اختػبغی هذیشاى ٍ کبسکٌبى ضبهل ستًَْبیی ثِ ضشح صیش 
:هی ثبضذ  

ثب ضغل هَسد تػذی ٍ ضشح ٍظبیف ٍ   هتٌبست) ضشح ٍظیفِ کبسهٌذ  
( ٍاحذ / ثشًبهِ ّبی هشکض 

صهبى ، هکبى ، سشعت ، دقت ، کویت ، کیفیت  ) ضبخع ّبی اسصیبثی 
. (دیذُ ضَد ......ٍ 

صهبى ، هیضاى سسیذى ثِ ّذف ، ) ٍاحذ سٌجص ثػَست حشٍفی 
(تعذاد

(  عذدی ) ّذف کوی هَسد اًتظبس 
( هیضاى اهتیبص هَسد ًظش هذیش ثشاسبس اٍلَیتْب ) سقف اهتیبص 

(هیضاى چگًَگی اًجبم ٍظبیف ٍ فعبلیتْب ٍ ًتبیج حبغل ) عولکشد
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:  ٍضعیت کبسهٌذ دس سِ هحَس ریل تقسین ثٌذی هیطَد 
هَفقیت کبسهٌذ دس اًجبم هیضاى هَسد ًیبص کبس ) کویت اًجبم کبس 

(      هحَلِ 
(ضیَُ اًجبم ٍظبیف هحَلِ ) کیفیت اًجبم کبس 

داًص ، اعالعبت ٍ هْبستْبی ضغلی  
(هیضاى اهتیبص حبغلِ اص عولکشد کبسهٌذ ) اهتیبص هکتسجِ 

علل عذم تحقق اّذاف ، ًقبط قَت ٍ ضعف ٍ اسائِ ) تحلیل عولکشد 
(ساّکبسّب 

دس ستَى ضبخػْبی اسصضیبثی یِ هٌظَس کوک ثِ اسصیبة دس  : تزکش 
اًجبم فشایٌذ اسصضیبثی ٍ تعییي هٌبسجتشیي اهتیبص عولکشد کبسهٌذ 

.ضبخػْبیی دس ّش هحَس هطخع گشدیذُ است 
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پس اص ثجت ضبخػْبی اختػبغی ، ًسجت ثِ ثجت ضبخػْبی عوَهی ثِ     
:ضشح ریل اقذام هی گشدد 

(  اسصیبة ) اثتکبس ٍ خالقیت هی ثبیستی تَسظ هسئَل ٍاحذ : قسوت اٍل 
. تعییي گشدد 

اسصضیبثی ضًَذُ یب ) اثتکبس ٍ خالقیت تَسظ غبحت سٌذ : قسوت دٍم 
پیَست هستٌذات هشثَعِ الضاهی هی : ًکتِ . تکویل هی گشدد ( هستخذم 

.ثبضذ 
تطَیقبت ٍ آهَصش ضوي خذهت اص سیستن پشسٌلی ثبسگضاسی ضذُ ًٍیبصی 

. ثِ ثجت تَسظ اسصضیبثی ضًَذُ ًوی ثبضذ 
هی ثبیستی جْت ( 1395سبل ) تطَیقبت هشثَط ثِ دٍسُ اسصضیبثی : ًکتِ 

ثجت دس سیستن پشسٌلی ٍ هحبسجِ دس اهتیبصت اسصضیبثی سبلیبًِ ثِ ٍاحذ 
.  کبسگضیٌی هحل خذهت تحَیل گشدد 
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تذسیس دس صهیٌِ ضغل ) دس قسوت اًتْبی فشم اسصضیبثی    
هَسد تػذی دس دٍسُ ّبی عوَهی ٍ اختػبغی ٍ کست 

اسصضیبثی ضًَذُ دس غَست ًیبص ًسجت ثِ ( هَفقیت ٍیژُ 
تکویل ٍ ّوچٌیي ثبسگضاسی هستٌذات هشثَعِ اقذام گشدد 
ٍ دس ًْبیت قسوت سضبیت هٌذی هی ثبیستی تَسظ هسئَل 

.تکویل گشدد ( اسصیبة ) ٍاحذ 
:ًکتِ     
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