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 فصل یکم: مقدمه

 چشا تشًاهِ سیضی؟

وٝ ا٘ؼبٖ ٞب حك داؿتٝ ثبؿٙذ ثشای خٛدؿبٖ ثش٘بٔٝ سیضی وٙٙذ. ثش٘بٔٝ سیضی اص صٔب٘ی ٔتذاَٚ ؿذ وٝ ثـش  ٓذاِت ٔمذٔبتی حىٓ ٔی وٙذ

ػت. ثٝ فىش افتبد تب تزشثیبتی سا وٝ دس حبَ ٔی آٔٛصد دس آیٙذٜ ثٝ وبس ثشد. ِٚی ٔفبٞیٓ ثش٘بٔٝ سیضی اص ثذٚ پیذایؾ تبوٖٙٛ تغییش یبفتٝ ا

ػبدٜ ای ثٛد وٝ افشاد، خب٘ٛادٜ ٞب ٚ ٌشٜٚ ٞبی وٛچه اص آٖ اػتفبدٜ ٔی وشد٘ذ، ِیىٗ صٔب٘ی وٝ  دس صٔبٖ ٌزؿتٝ ثش٘بٔٝ سیضی ٚػیّٝ

 ارتٕبٓبت ػبصٔبٖ یبفتٙذ، ثش٘بٔٝ سیضی ثٝ كٛست یىی اص تذاثیش سٞجشی ٚ اثضاس ٔذیشیت دس آٔذ.

 تشًاهِ سیضی ٍ تَسؿِ

ٔحیٌی وٝ ٔذیشاٖ ثب آٖ ػش ٚ وبس داس٘ذ ثضسٌتش ٚ پیچیذٜ تش  دس ػبصٔبٖ ٞب، ثش٘بٔٝ سیضی یىی اص ُٚبیف ٔذیشاٖ اػت صیشا ٞش لذس

تب صٔبٖ وٙٛ٘ی وٝ ٞضاسٜ ػْٛ آغبص ؿذٜ اػت، ػبصٔبٖ ٞبی دِٚتی،  1980ثبؿذ، هشٚست ثش٘بٔٝ سیضی آؿىبستش ٔی ؿٛد. اص دٞٝ 

ػتٝ دس حبَ تغییش ٚ دٌشٌٛ٘ی ثٟذاؿتی ٚ دسٔب٘ی، التلبدی، ثبصسٌب٘ی، كٙٔتی، آٔٛصؿی ٚ خذٔبتی دس ٔحیٌی فٔبِیت داس٘ذ وٝ پیٛ

اػت. تغییش دس ػبختبس رٕٔیت، ؿیٜٛ ص٘ذٌی، ٔٔبدالت ػیبػی، سٚاثي ثیٗ إُِّ، ٔٔبدالت التلبدی، اٍِٛی ثیٕبسی ٞب، ّْٓٛ ٚ فٖٙٛ، 

ی ثضسي ٚ استجبًبت ٚ غیشٜ پی دس پی پذیذ ٔی آیذ. ثٝ ایٗ تشتیت وٓ ٚ ثیؾ حبِت ٘بپبیذاسی دس ٔحیي ٚرٛد داسد وٝ ٕٞٛاسٜ تغییشات

، تٛاْ ثب ػبصٌبسی ثب چٙیٗ تحٛالتی اػت صیشا ٘بػبصٌبسی «تغییش»وٛچه دس ؿشف تىٛیٗ اػت وٝ الصٔٝ ٔٛارٟٝ ثب آٟ٘ب پزیشؽ اكُ 

 ػبصٔبٖ، ثب ؿشایي دس حبَ تغییش ٔحیي ثٝ ٔٙضِٝ ٘بتٛا٘ی دس پبػخٍٛیی ٚ پزیشؽ ٚسؿىؼتٍی ٚ آ٘تشٚپی ػبصٔبٖ اػت.

ػبدٜ تشی داس٘ذ ُٕٓ پیؾ ثیٙی فٔبِیت ٞبی آیٙذٜ ٘یض ػبدٜ تش اػت أب دس ٔحیي یب ربٔٔٝ ای دس ػبصٔبٖ ٞبی وٛچه وٝ ُٚبیف 

ثضسي ٚ پٛیب وٝ داسای ُٚبیف ٚ ّٕٓیبت پیچیذٜ اػت ثبیذ ٔٙبثْ ٔحذٚد ثٝ ا٘تِبسات ٘بٔحذٚد ػبصٔبٖ سا آ٘چٙبٖ آؿتی ٚ ػبصؽ داد 

ص چٙبٖ اٌ٘ٔبف پزیشی ثشخٛسداس ثبؿذ وٝ ثتٛا٘ذ خٛد سا ثب تغیشات ٔحیي وٝ اص یه ػٛ ٘یُ ثٝ ٞذف ٔیؼش ؿٛد ٚ اص ػٛی دیٍش ػبصٔبٖ ا

 ٕٞبًٞٙ ػبصد.

أشٚصی تحمیك وشدٜ ٚ ػپغ « پیـشفتٝ»یىی اص ساٜ ٞبی پیؾ ثیٙی ٔؼیش ٘ٛػبصی آٖ اػت وٝ دسثبسٜ ؿشایي ص٘ذٌی رٛأْ ثٝ اكٌالح 

 ًشح آیٙذٜ ٘ضدیه سا ثشیضیٓ.
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 ت آن با آینده نگریفصل دوم: مفهوم برنامه ریسی و تفاو

 هفَْم تشًاهِ سیضی

 سٞجشاٖ ٚ ٔذیشاٖ ػبصٔبٖ ٞبی تِٛیذی، خذٔبتی، دِٚتی، یب خلٛكی ثش٘بٔٝ سیضی سا ٚػیّٝ ای پٛیب تّمی ٔی وٙٙذ وٝ اثضاسی اػت ثشای:

 تٔییٗ ٞذفٟبی آیٙذٜ -

 سؿذ ٚ تٛػٔٝ ٚ سػیذٖ ثٝ ٞذف -

 آیٙذٜ ٔتغیشآٔبدٜ ػبختٗ یه ربٔٔٝ، یب ػبصٔبٖ رٟت ٔٛارٝ ؿذٖ ثب  -

 سٞجشی وبسوٙبٖ، پشٚسؽ ٚ تزٟیض آٟ٘ب ثشای ا٘زبْ ُٚبیف ٚ تٛػٔٝ -

 ایزبد تغییشات ٚ تحٛالت ٌّٔٛة دس فشآیٙذٞب ٚ سٚؽ ٞبی ّٕٓیبتی ٚ تشویت ٔٙبثْ یه ربٔٔٝ یب ػبصٔبٖ. -

 چٙذا٘ی ٘ذاسد.ثش٘بٔٝ سیضی ثب ػبصٔبٖ ٞبیی وٝ فمي ٔی خٛاٞٙذ پشٚطٜ ٞبی فّٔی خٛد سا ثٝ آیٙذٜ ٔٙتمُ وٙٙذ ساثٌٝ 

 تؿییي تشًاهِ سیضی

 ثش٘بٔٝ سیضی ثٝ ٓٙٛاٖ یه وٛؿؾ ٞذفٕٙذ ٚ ػبصٔبٖ یبفتٝ، ٞٓ ٔتىی ثٝ فٔبِیت رٞٙی ٚ ؿٙبختی ٚ ٞٓ ٔتىی ثٝ فٔبِیت ّٕٓی اػت.

 فایذُ تشًاهِ سیضی

 ٛلْ داس٘ذ:ػبصٔبٖ ٞبیی وٝ ثشای فٔبِیت ٞبی آیٙذٜ خٛد ثش٘بٔٝ سیضی ٔی ٕ٘بیٙذ دس حمیمت فٛایذ صیش سا اص آٖ ت

 تٟیٝ ٔؼیش ٌٔٙمی ٚ ٔـخلی دس صٔبٖ حبَ ثشای فٔبِیت ٞبی آیٙذٜ -1

 ٕٞبًٞٙ ٕ٘ٛدٖ فٔبِیت ٞبی ٔختّف آیٙذٜ ػبصٔبٖ -2

 تٟیٝ اػتب٘ذاسدٞبی ٔٙبػت ثشای ارشای وٙتشَ -3

 آٔبدٜ ػبختٗ ػبصٔبٖ ثشای ٔمبثّٝ ٚ ٔٛارٟٝ ثب تغییشات ٚ دٌشٌٛ٘ی ٞبی غیشلبثُ پیؾ ثیٙی -4

 ٘یبصٔٙذی ٞبی ٔـتشیبٖآٌبٞی اص احتیبربت ٚ  -5

پی سیضی ػیؼتٓ اًالٓبت ٔذیشیت ثٝ ِٔٙٛس ایٙىٝ اؿخبكی وٝ ثب فٔبِیت ٞبی آیٙذٜ ػبصٔبٖ ثٝ ٘حٛی ػش ٚ وبس داس٘ذ، دس  -6

 رشیبٖ أٛس لشاس ٌیش٘ذ.

 پیؾ ثیٙی ٘یبصٔٙذی ٞبی ٌشٜٚ ٞبی ریٙفْ)ػٟبٔذاساٖ، وبسٔٙذاٖ ٚ ٔـتشیبٖ( -7

 ٔتغیش ٚ دٌشٌٖٛ ؿٛ٘ذٜ تٔییٗ ٚ ٔـخق وشدٖ ٘مق ػبصٔبٖ دس ٔحیي -8

 سٚؿٗ وشدٖ ٔؼئِٛیت ٞبیی وٝ دس آیٙذٜ ثٝ ٟٓذٜ ٔذیشاٖ ارشایی ٚ ػشپشػتبٖ ٌزاسدٜ خٛاٞذ ؿذ. -9

 آیٌذُ ًگشی ٍ تشًاهِ سیضی

 1اص ِ٘ش ٔبستب ٌبسَ آیٙذٜ ٍ٘شی اص پٙذ رٙجٝ صیش ثب سٚیىشدٞبی پیؾ ثیٙی ٚ ثش٘بٔٝ سیی ٔتفبٚت اػت.

 ُگستش 

ٕٔٔٛالً وٓ ٚ ثیؾ ثٝ ًٛس وبُٔ سٚی آٖ ثخؾ تٕشوض داسد ٚ ثش٘بٔٝ سیضی اػتشاتظیه ٓٛأُ اكّی ثشٖٚ ثش٘بٔٝ سیضی دسٖٚ یه ثخؾ 

ثخـی سا وٝ ثش ػبیش ثخؾ ٞب احش ٔی ٌزاس٘ذ ٘یض دس ِ٘ش ٔی ٌیشد، ِٚی سٚیىشد آیٙذٜ ٍ٘شی ٌبٔی فشاتش ٔی ٌزاسد ثٝ ایٗ ٔٔٙی وٝ 

ٚ ػیبػتٍزاسی اػت دس ِ٘ش ٔی ٌیشد ٔب٘ٙذ ؿَٕٛ ػبیش ثخؾ ٞب، رٙجٝ ٞبی ثیٗ ٕٔٔٛالً حیٌٝ ٚػیْ تشی اص آ٘چٝ وٝ دس ثش٘بٔٝ سیضی 

 ثخـی ٚ حتی ٓٛأّی وٝ فٔالً ٚرٛد ٘ذاسد یب تبصٜ ُٟٛس وشدٜ ا٘ذ.

                                                           
1 - Garell MJ, 1999 
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 )تَجِ تِ ؾلل پٌْاى)الیِ ّای صیشیي 

ٔبٔالت ٚ ٓٛأُ پٟٙب٘ی سٚیىشد ایٙذٜ ٍ٘شی ثٝ فشاتش اص اٍِٛٞبی ػٌحی ٕٞب٘ٙذ سٚ٘ذ ثخؾ ٞبی ٔختّف ِ٘ش داسد ٚ ػٔی دس وـف ت

 داسد وٝ ایٗ اٍِٛٞب سا پذیذ آٚسدٜ ا٘ذ.

 پشسص ّای هتفاٍت 

پشٚطٜ ٞبی آیٙذٜ ٍ٘شی ثٝ پشػؾ ٞبیی غیش اص آٟ٘بیی وٝ دس ثش٘بٔٝ سیضی ٚ ػیبػتٍزاسی ٌٔشح ٔی ؿٛد، پبػخ ٔی دٞذ، ثزبی پشػؾ 

ٕٔىٗ اػت ایٗ پشػؾ ٌٔشح »ثشای ایٗ ثخؾ چیؼت؟  دس ٔٛسد ّٕٓیبت آیٙذٜ ثیـتش ایٗ پشػؾ سا ٌٔشح ٔی وٙذ آیٙذٜ ٌّٔٛة ٔب

ثٔوی اص آیٙذٜ « ِٚی ایٗ ػٛاَ ثؼیبس ثیـتش ٌٔشح ٔی ؿٛد»ٔحتُٕ تشیٗ آیٙذٜ ای وٝ ثشایؾ ٔی تٛا٘یٓ ثش٘بٔٝ داؿتٝ ثبؿیٓ چیؼت؟ « ؿٛد

 ٞبی غیشٔحتُٕ وٝ ٕٔىٗ اػت ثٝ ٞش حبَ سٚی دٞذ ٚ ٔب ثبیذ ثشایؾ آٔبدٜ ثبؿیٓ، چیؼت؟

 هٌثؽ اطالؾات 

ٔٙبثْ اًالٓبتی وٝ دس آیٙذٜ ٍ٘شی ثٝ وبس ٔی سٚ٘ذ ؿبُٔ ٔٛاسدی اػت وٝ ثٝ ٘ذست دس ػبیش فشآیٙذٞبی پیؾ ثیٙی اػتفبدٜ ٔی ؿٛ٘ذ، 

ٕٔىٗ اػت ػیؼتٓ ٞبی اًالٓبت اداسی ٚ پبیٍبٜ ٞبی سػٕی دس آیٙذٜ ٍ٘شی ثٝ وبس سٚ٘ذ ِٚی ٔلبحجٝ ٞبی ٔتٔذد ثب ٌشٜٚ ٞبی ٔتـىُ 

تٝ ٞبی ًشح ٞبی پظٚٞـی پیٕبیـی دس ٔٛسد ٓمبیذ ٚ افىبس ٕٓٛٔی ٚ ٓمبیذی وٝ اص ًشیك ٔشارٔٝ ثٝ سػب٘ٝ ٞبی اص افشاد ثشٌضیذٜ، یبف

 ٌشٚٞی ٚ ادثیبت دا٘ـٍبٞی حبكُ ٔی ؿٛد، ثخؾ ٕٓذٜ اًالٓبت دسآیٙذٜ ٍ٘شی اػت.

 2افق صهاًی 

 20ػبَ ٚ اوخشاً  10فك صٔب٘ی آیٙذٜ ٍ٘شی حذالُ آیٙذٜ ٍ٘شی ثب ػیبػت ٌزاسی ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ثٝ ِحبٍ دٚسٕ٘بی صٔب٘ی ٔتفبٚت اػت. ا

 ػبَ ٚ حتی دس ٔٛاسدی ثیـتش اػت. 30یب 

 تصوین گیشی چیست؟ 

تلٕیٓ ٌشفتٗ، ا٘تخبة »ثٝ ٓمیذٜ آوٛف، «. ا٘تخبة یه ساٞىبس اص ٔیبٖ دٚ یب چٙذ ساٞىبس»ثٝ ثیبٖ ػبدٜ تلٕیٓ ٌیشی ٓجبست اػت اص 

غیشٞب سا ٔتغیش تلٕیٓ یب ٔتغیش وٙتشَ ؿذٜ ٔی ٘بٔیٓ، اِجتٝ ٕٞٝ ٔتغیشٞبی لبثُ وٙتشَ وٝ دس اسصؽ ٞبی وٕی ٚ ویفی ٔتغیشٞب اػت. ایٗ ٔت

یه ٔٛلٔیت تلٕیٓ ٚرٛد داس٘ذ وٙتشَ ٕ٘ی ؿٛ٘ذ. ػٔی ٔی ؿٛد تٟٙب ٔتغیشٞبیی وٝ ثش ٘تیزٝ احش داس٘ذ وٙتشَ ؿٛ٘ذ. ٔخالً ٔتغیش ٔحُ 

 .وبسخب٘ٝ ٔتغیشی اػت وٝ ثش ٞضیٙٝ ّٕٓیبت آٖ تبحیش داسد

تشویت دا٘ؾ، ا٘ذیـٝ، احؼبع ٚ تلٛس، ثٝ ًٛسی وٝ ٔزٕٛٓٝ حبكُ، »، تلٕیٓ ٌیشی ٓجبست اػت اص 3ثٙب ثٝ تٔشیف ؿبوُ ٚ ٕٞىبساٖ

ثٝ ثیبٖ دیٍش تلٕیٓ ٌیشی ّٕٓی اػت وٝ ٕ٘ی تٛاٖ آٖ سا ثب فشَٔٛ ٚ سٚاثي لٌٔی ٘ـبٖ داد ِٚی یىی اص ٚیظٌی ٞبی « لبثُ ارشا ثبؿذ.

 ٔذیشیت آٖ اػت وٝ ٓذْ یمیٗ ٚ إًیٙبٖ، دس آٖ ٔٛرٛد ٚ ٔـٟٛد اػت. ؿٙبختٝ ؿذٜ تلٕیٓ ٌیشی

  

                                                           
2 - Time Perspective 
3 - Shacle G et al 
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 فصل سوم: نظریه ها و انواع برنامه ریسی

 پشسص ّای اساسی

 ثٝ ًٛس وّی ِ٘شیٝ ٞبی ثش٘بٔٝ سیضی ثٝ دٚ ّ٘ٛ اكّی تمؼیٓ ٔی ؿٛ٘ذ:

 : وٝ ثٝ تٛهیح ٚ تجییٗ ػیؼتٓ ٞبی ارتٕبٓی ٔی پشداص٘ذ.4اِف( ِ٘شیٝ ٞبی تجییٙی

: وٝ دس رؼتزٛی ساٜ ٞب ٚ ٚػبیّی ٞؼتٙذ وٝ ثٝ ِ٘بست، ایزبد اكالح ٚ تغییش دس ػیؼتٓ ٞبی ارتٕبٓی 5ة( ِ٘شیٝ ٞبی تغییش)ٞٙزبسی(

 ٔشثٛى ٔی ؿٛ٘ذ.

ِ٘شیٝ ٞبی تٙجییٙی ثیـتش ثب ؿٙبخت ٓیٙی ٚالٔیت یٔٙی ّْٓٛ ِ٘شی ػش ٚ وبس داس٘ذ، ِٚی ِ٘شیٝ ٞبی تغییش ثٝ ًٛس ٕٓذٜ دس ّْٓٛ 

 ، اص رّٕٝ دا٘ؾ ٞبی ٔشثٛى ثٝ اكالح ػیؼتٓ ٞبی ارتٕبٓی ٔخُ ٟٔٙذػی ارتٕبٓی ٚ ٔذیشیت ثٝ وبس ٔی سٚ٘ذ.وبسثشدی

 اًَاؼ تشًاهِ سیضی تِ لحاظ سٍیکشد صهاًی

 :6ٕٔٔٛالً ثش٘بٔٝ سیضی ثٝ ِحبٍ سٚیىشد صٔب٘ی ثٝ چٟبس ٌشایؾ تمؼیٓ ٔی ؿٛد

 ٌزؿتٝ اػت ٚ ثش٘بٔٝ سیضی پغ اص ٚلّٛ ٔؼبِٝ ا٘زبْ ٔی ؿٛد.(: ٌشایؾ ٔؼّي ثش٘بٔٝ سیضاٖ ثٝ 7ٌشایؾ ٚاوٙـی)استزبٓی -1

 (: ٌشٚٞی وٝ ثٝ صٔبٖ حبَ دس ثش٘بٔٝ سیضی تٛرٝ داس٘ذ ٚ ػٔی دس حفَ ؿشایي ٔٛرٛد داس٘ذ.8ٌشایؾ ثی وٙـی)غیشفٔبَ -2

اػتفبدٜ ٔی « غییشت»(: ثش٘بٔٝ سیضا٘ی وٝ ثٝ آیٙذٜ تٕبیُ داس٘ذ ٚ اص تىِٙٛٛطی ثشای ػشٓت ثخـیذٖ ثٝ 9ٌشایؾ پیؾ وٙـی)فٔبَ -3

 وٙٙذ.

(: ٌشٚٞی وٝ ثٝ ٌزؿتٝ، حبَ ٚ آیٙذٜ ثشای آیٙذٜ ػبصٔبٖ تٛرٝ داس٘ذ. ایٗ ثش٘بٔٝ سیضی 10ٌشایؾ ا٘ذسوٙـی یب فشاوٙـی)تٔبّٔی -4

پٛیب اػت ٚ صٔبٖ ٞبی ٌزؿتٝ ٚ حبَ ٚ آیٙذٜ سا ثٝ ٓٙٛاٖ ثخؾ ٞبیی ٔزضا ٚ ِیىٗ غیشلبثُ تفىیه یه آؿفتٍی وٝ ثبیذ ثشای آٖ 

سیضی وشد ٔی ؿٙبػٙذ. ایٗ ٍ٘شؽ ثش ایٗ ثبٚس اػت وٝ ثذٖٚ دس ِ٘ش ٌشفتٗ ٞش ػٝ رٙجٝ صٔب٘ی، تٛػٔٝ أىبٖ پزیش ٘خٛاٞذ ثش٘بٔٝ 

 ثٛد.

 سٍیکشد سیستوی دس تشًاهِ سیضی

سٚیىشد ػیؼتٕی دس ثش٘بٔٝ سیضی ارتٕبٓی، كٙٔتی ٚ ػبیش ثخؾ ٞب ثٝ ٓٙٛاٖ ثش٘بٔٝ سیضی ساٞجشدی)اػتشاتظیه( ٔٔشٚف ؿذٜ اػت. 

جب٘ی ِ٘شی ثش٘بٔٝ سیضی ساٞجشدی اص ِ٘شیٝ ػیؼتٓ ٞب ٚ ِ٘شیٝ تلٕیٓ ٌیشی دس ٔذیشیت اخز ؿذٜ اػت ِٚی تزبسة ّٕٓی آٖ ثٝ ثش٘بٔٝ ٔ

اثتذا دس ثخؾ خلٛكی ثٝ ُٟٛس سػیذ ٚ ػپغ ثٝ ثش٘بٔٝ سیضی دس ثخؾ ٞبی ٕٓٛٔی  1960سیضی ساٞجشدی ٔشثٛى ٔی ؿٛد وٝ دس دٞٝ 

 آٔشیىب ساٜ پیذا وشد.

 

 

                                                           
4 - Explanatory 
5 - Normative 
 Ackoff, 1986( ٍ 1375آکَف)تزجوِ  - 6
7 - Reactive planning 
8 - Inactivism 
9 - preactivisim 

10 - Proactivisim 
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 سٍیکشد سیستوی تِ ؾٌَاى هذل ساصی 

ثشای ٌٔبِٔٝ ػیؼتٓ ٞب ٚ ٔذاخّٝ دس  12ٚ ٔذَ ػبصی 11«ؿجیٝ ػبصی»ِ٘شیٝ ٕٓٛٔی ػیؼتٓ ٞب: اػتفبدٜ اص سٚؽ »یىی اص دػتبٚسدٞبی 

 آٟ٘بػت.

ػیؼتٓ خبف ٔحؼٛة ٔی ؿٛد وٝ اص ًشیك آٖ سفتبس یه « ٔذَ»اص ایٗ دیذٌبٜ ثش٘بٔٝ سیضی، ٘ٛٓی ؿجیٝ ػبصی ٚالٔیت ثٝ كٛست یه 

دس رٟت اٞذاف ٔٛسد ِ٘ش ٞذایت ٔی ٌشدد. اٞذاف ٔذَ ػبصی ثٝ ًٛس وّی ٓجبست اػت اص ؿٙبخت دلیك ػبختبس ٚ ّٕٓىشد یه 

ػیؼتٓ ثٝ ِٔٙٛس وٕه ثٝ حُ ٔـىالت آٖ ٚ دس ٟ٘بیت اكالح یب ثبصػبصی ػیؼتٓ، ٔذَ ٞب، ثش اػبع اٞذاف ٔختّف ٔٛسدِ٘ش ثٝ چٙذ 

ٔذَ ٞبی »ٚ « ٔذَ ٞبی تلٕیٓ ٌیشی»، «ٔذَ ٞبی پیؾ ثیٙی وٙٙذٜ»)تٛكیفی( « َ ٞبی ؿٙبختیٔذ»ّ٘ٛ اكّی تمؼیٓ ٔی ؿٛ٘ذ: 

 «ٞٙزبسی

 اًَاؼ تشًاهِ سیضی تِ لحاظ سٍیکشد اجتواؾی ٍ سیاسی

 :13ػیبػی سا ٔی تٛاٖ ثش حغ ٔذَ ٞبی صیش دػتٝ ثٙذی وشد –ا٘ٛاّ ثش٘بٔٝ سیضی ثٝ ِحبٍ سٚیىشد ارتٕبٓی 

 14تشًاهِ سیضی فشآیٌذی 

سٚیىشد فشآیٙذی دس ٚالْ ثٝ آٖ رٙجٝ اص ثش٘بٔٝ سیضی ساٞجشدی تبویذ ٔی ٚسصد وٝ ثش٘بٔٝ سیضی فمي تٟیٝ ًشح ٚ ثش٘بٔٝ ٘یؼت، ثّىٝ 

فشآیٙذی ًٛال٘ی ٚ ٔؼتٕش اػت وٝ اٞذاف ٚ ا٘ذیـٝ ٞب سا ثٝ ٔشحّٝ ارشا دس ٔی آٚسد ٚ ثب اسصیبثی ٘تبیذ ثٝ اكالح آٟ٘ب ٚ تٔشیف اٞذاف 

 .رذیذ ٔی پشداصد

 15تشًاهِ سیضی دهَکشاتیک 

ثش٘بٔٝ سیضی دٔٛوشاتیه، ٘یض ِ٘شیٝ ای اػت وٝ ثش پبیٝ آتمبد ثٝ دٔٛوشاػی، وخشت ٌشایی ٚ ربٔٔٝ ٔذ٘ی اػتٛاس اػت. اص ایٗ دیذٌبٜ، 

ثبیذ ثش  تلٕیٓ ٌیشی دسثبسٜ تٛػٔٝ ٚ ٕٓشاٖ ؿٟش یب ٌٔٙمٝ، ثبیذ تٛػي ٕٞٝ وؼب٘ی ا٘زبْ ٌیشد وٝ دس آٖ ٔٛحش ٚ ریٙفْ ٞؼتٙذ ٚ ٔی

 اػبع ٓذاِت، آصادی ٚ حك ا٘تخبة ؿٟشٚ٘ذاٖ اػتٛاس ٌشدد.

  ِ16سیضی گام تِ گامتشًاه 

دس ثش٘بٔٝ سیضی ٌبْ ثٝ ٌبْ، تٛكیٝ ٔی ؿٛد وٝ ثٝ ربی تٔییٗ ثش٘بٔٝ ٞب ٚ ػیبػت ٞبی دساص ٔذت، ثٟتش اػت اٞذاف ثش٘بٔٝ دس ٔمبًْ 

شات ٚ ؿشایي ػیبػت ٞبی ٔٙبػت اتخبر ٌشدد. ثٝ ٚیظٜ دس ٔٛهٛٓبت ٔـىُ ٚ صٔب٘ی وٛتبٜ ٔذت تٔییٗ، ٚ دس ٞش ٔشحّٝ ثب تٛرٝ ثٝ تغیی

پیچیذٜ، وٝ ٕ٘ی تٛاٖ تلٛیش سٚؿیٗ اص آیٙذٜ ثٝ دػت آٚسد، تٟٙب ساٜ تٛػُ ثٝ الذأبت خشد خشد ٚ حشوت تذسیزی اػت. ثٝ ِ٘ش 

سا خضیذٖ ثٝ ػٕت آیٙذٜ ٚ ػٕت ٘بؿٙبختٝ ٞب  ِیٙذثّْٛ، تلٕیٓ ٌیشی دس چٙیٗ ؿشایٌی، ٘ٛٓی پیـشٚی ٌبْ ثٝ ٌبْ اػت وٝ ٔی تٛاٖ آٖ

 17تٛكیف وشد.

 

 

                                                           
11 - Simulation 
12 - Moddeling 
 1382هْذی سادُ ٍ ّوکبراى   - 13
14 - Process Planning 
15 - Democratic Planning 
16 - Incremantal Planning 
 1382هْذی سادُ ٍ ّوکبراى،  - 17
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 18تشًاهِ سیضی حوایتی

ایٗ رشیبٖ دس آغبص ثشای ٔجبسصٜ ثب تجٔین ٘ظادی دس ؿٟشٞبی آٔشیىب ٚ دفبّ اص ٔشدْ فمیش ٚ ٔحشٚٔبٖ ؿىُ ٌشفت ٚ ثٙبثشایٗ ٕ٘ی تٛاٖ 

ایٗ ا٘ذیـٝ ثش٘بٔٝ سیضی حٕبیتی ٞٓ دس دسٖٚ حىٛٔت ٚ ٞٓ دس ثیشٖٚ آٖ سا ثٝ ٓٙٛاٖ یه اٍِٛی ثش٘بٔٝ سیضی ثٝ حؼبة آٚسد. ثب ٚرٛد 

اص آٖ اؿبٓٝ پیذا وشد ٚ ِ٘ش ٔذیشاٖ ٚ ثش٘بٔٝ سیضاٖ ارتٕبٓی سا ثیـتش اص پیؾ ثٝ ػٕت ُٚبیف ارتٕبٓی ٚ ٓذاِت ًّجی دس تٛػٔٝ ٚ 

 ٕٓشاٖ رّت ٕ٘ٛد.

 19تشًاهِ سیضی پاسخگَ

آیٙذ تلٕیٓ ػبصی دس ثش٘بٔٝ سیضی ٔی ثبیذ دس ثشاثش ٘یبصٞبی ٔشدٔی وٝ تحت تبحیش ارشای ِٔٙٛس اص ثش٘بٔٝ سیضی پبػخٍٛ ایٗ اػت وٝ فش

 ثش٘بٔٝ ٞب لشاس داس٘ذ، پبػخٍٛ ٚ ٔؼئَٛ ثبؿذ.

 اًَاؼ تشًاهِ سیضی تِ لحاظ اّذاف

 اٞذاف ثش٘بٔٝ سیضی ثٝ ػٝ دػتٝ تمؼیٓ ٔی ؿٛ٘ذ:

دػتیبثی آٟ٘ب سا داؿت ٕٔٔٛالً اٞذاف تب یه ػبَ سا ٔی  وٝ دس دٚسٜ ثش٘بٔٝ سیضی ٔی تٛاٖ ا٘تِبس ّذف ّای کَتاُ هذت: -1

 پٛؿب٘ٙذ.

وٝ دس دٚسٜ ثش٘بٔٝ سیضی ا٘تِبس دػتیبثی ثٝ آٟ٘ب ٘یؼت، ثّىٝ أیذ ٔی سٚد وٝ ثٔذاً حبكُ ؿٛ٘ذ ٚ ّذف ّای هیاى هذت:  -2

 ٕٔٔٛالً یه تب پٙذ ػبَ سا دس ثش ٔی ٌیش٘ذ.

 پٙذ ػبَ حبكُ ٔی ؿٛ٘ذ.وٝ دس دٚسٜ ٞبی صٔب٘ی ثیؾ اص  ّذف ّای تلٌذ هذت: -3

ثش٘بٔٝ سیضی ثبیذ ثٝ كشاحت ٞش ػٝ ٔملذ پیؾ ٌفتٝ سا دس ثش ٌیشد، أب اغّت ثش٘بٔٝ ٞب چٙیٗ ٘یؼتٙذ، اػتفبدٜ اص ٞش یه اص ایٗ ٔملذٞب 

 تٔیٗ ٔی وٙذ وٝ ثش٘بٔٝ سیضی ّٕٓیبتی، تبوتیىی، ا ػتشاتظیه یب ٞٙزبسی اػت.

ٚػیّٝ ٞب ثشای سػیذٖ ثٝ ٞذف ٞبی وٛتبٜ ٔذت وٝ یب اص پیؾ تٔییٗ ؿذٜ ا٘ذ، یب تٛػي ٔمبْ  ثش٘بٔٝ سیضی ّٕٓیبتی ٓجبست اػت اص ا٘تخبة

ثبالتش تحٕیُ ؿذٜ یب ثٝ كٛست لشاسدادی پزیشفتٝ ؿذٜ ا٘ذ؛ ٔخالً، ثش٘بٔٝ سیضی تِٛیذ تٔذاد ٔـخلی ٔحلَٛ وٝ تٛػي ٔمبْ ثبالتش 

فٔبالٖ ّٓی سغٓ ٍ٘شؽ ٔٙفی ٘ؼجت ثٝ ثش٘بٔٝ سیضی ثٝ ًٛس وّی، ٔـخق ؿذٜ اػت. ایٗ ثش٘بٔٝ سیضی ٕٔٔٛالً وٛتبٜ ٔذت اػت. غیش

 دسٌیش ثش٘بٔٝ سیضی ّٕٓیبتی ا٘ذ. ٞذف آٟ٘ب حفَ ٚهْ ٔٛرٛد اػت، أب ثبیذ ٚػیّٝ ا٘زبْ ایٗ وبس سا ا٘تخبة وٙٙذ.

ٔذتی وٝ یب اص پیؾ  ثش٘بٔٝ سیضی تبوتیىی ٓجبست اػت اص ا٘تخبة ٚػیّٝ ٞب ٚ ٞذف ٞبی وٛتبٜ ٔذت ثشای سػیذٖ ثٝ ٞذف ٞبی ٔیبٖ

تٔییٗ ؿذٜ ا٘ذ، یب تٛػي ٔمبْ ثبالتش تحٕیُ ٔی ؿٛ٘ذ یب ثٝ ًٛس لشاس دادی پزیشفتٝ ؿذٜ ا٘ذ. ٔخالً، ٞذف ٔیبٖ ٔذت ؿشوت ثشای دػتیبثی 

بكّٝ ثیٗ ثٝ سٞجشی ثبصاس دس پٙذ ػبَ آیٙذٜ ٕٔىٗ اػت ثٝ اداسٜ ثبصاسیبثی آٖ تحٕیُ ؿٛد. ایٗ اداسٜ ػپغ ٔی تٛا٘ذ تلٕیٓ ثٍیشد وٝ ف

ؿشوت ٚ سٞجش فّٔی ثبصاس سا ثٝ ٔیضاٖ ٔٔیٙی)ٞذف وٛتبٜ ٔذت( دس ٔذت ثش٘بٔٝ پٙذ ػبِٝ خٛد وبٞؾ دٞذ. پغ اص آٖ ٚػیّٝ ٞبی ا٘زبْ 

 ایٗ وبس سا ا٘تخبة ٔی وٙذ. چٙیٗ ثش٘بٔٝ ای سا ٔیبٖ ٔذت ٔی ٌٛیٙذ.

بِت لجّی ای سا وٝ ٔی خٛاٞٙذ ثٝ آٖ ثبصٌشد٘ذ)ٞذف وٛتبٜ ٚاوٙـٍشاٖ)ٔشتزٔبٖ( دػت ثٝ وبس ثش٘بٔٝ سیضی تبوتیىی ا٘ذ. آٟ٘ب ثبیذ ح

 ٔذت( ٚ ٕٞچٙیٗ ٚػیّٝ سػیذٖ ثٝ آٖ سا ا٘تخبة وٙٙذ.

                                                           
18 - Advocacy planning 
19 - Responsive planning 
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 12  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

ثش٘بٔٝ سیضی اػتشاتظیه ٓجبست اػت اص ا٘تخبة ٚػیّٝ ٞب، ٞذف ٞبی وٛتبٜ ٔذت ٚ ٞذف ٞبی ٔیبٖ ٔذت، أب دس ایٙزب ایذٜ آَ ٞب یب اص 

تش تحٕیُ ٔی ؿٛ٘ذ، یب ثٝ ًٛس لشاسدادی پزیشفتٝ ؿذٜ ا٘ذ، یب آٖ چٙبٖ وٝ اغّت ٔـبٞذٜ ٔی ؿٛد پیؾ تٔییٗ ؿذٜ ا٘ذ، یب تٛػي ٔمبْ ثبال

 اكالً تذٚیٗ ٘ـذٜ ا٘ذ. ایٗ ثش٘بٔٝ سیضی ثّٙذ ٔذت اػت.

ؼی فٔبالٖ دػت ثٝ وبس ثش٘بٔٝ سیضی اػتشاتظیه ٞؼتٙذ ٚ ٔذت صٔبٖ ًٛال٘ی تش اص ٔذت ثش٘بٔٝ سیضی سا دس ِ٘ش داس٘ذ. ثٝ ایٗ ٔٔٙب ث

 دٚسا٘ذیؾ تش اص استزبٓیٖٛ یب غیشفٔبال٘ٙٙذ.

ثش٘بٔٝ سیضی ٞٙزبسی ٔؼتّضْ ا٘تخبة كشیح ٚػیّٝ ٞب، ٞذف ٞبی وٛتبٜ ٔذت، ٞذف ٞبی ٔیبٖ ٔذت ٚ ایذٜ آَ ٞبػت. ایٗ ثش٘بٔٝ سیضی 

داسای چـٓ ا٘ذاصی ٔیبٖ ٔذت ثٝ ًٛس ٘بٔحذٚدی ادأٝ ٔی یبثذ ٚ افك ٔـخلی ٘ذاسد. ًشفذاساٖ ٌشایؾ تٔبّٔی ثٝ ثش٘بٔٝ سیضی تبوتیىی 

اػت ٚ ثب تٔبُٔ ٔیبٖ ػیؼتٓ ٞبی فشٓی ٚ استجبى ٔتمبثُ آٟ٘ب ثب ػبصٔبٖ ػش ٚ وبس داسد. ثش٘بٔٝ سیضی اػتشاتظیه ثّٙذ ٔذت تش اػت ٚ ٘ٝ 

رسد سا دس ثشٔی تٟٙب سٚاثي دسٚ٘ی، ثّىٝ سٚاثي ٔیبٖ ػبصٔب٘ی ٚ ٔحیٌی وٝ ثب آٖ دس استجبى ٔؼتمیٓ اػت ٚ ثش آٖ ٔمذاسی تبحیش ٔی ٌب

ٌیشد. ثش٘بٔٝ سیضی ٞٙزبسی ثٝ ًٛس ٘بٔحذٚدی ادأٝ ٔی یبثذ ٚ ثب ٕٞٝ سٚاثي دسٚ٘ی ٚ ثیشٚ٘ی اص رّٕٝ سٚاثي ثیٗ ػبصٔب٘ی ٚ ٔحیي صٔیٙٝ 

 آٖ وٝ ٞیچ تبحیشی ثش آٖ ٘ذاسد ِٚی اص آٖ تبحیش ٔی پزیشد ػش ٚ وبس داسد.

 20اًَاؼ تشًاهِ سیضی تِ لحاظ هٌطقِ ای

 ٌٔٙمٝ ای ٕٔىٗ اػت ػیبػی یب التلبدی ثبؿذ.ثش٘بٔٝ سیضی 

ٌٔٙمٝ ػیبػی ثٝ ٚاحذ رغشافیبیی اًالق ٔی ؿٛد وٝ داسای حىٛٔت یب حىٕشٚایی ٔؼتمُ اػت. هٕٙبً ایٗ ٌٔٙمٝ ثب تشویجی اص ُّٔ یب 

 حىٛٔٗ ٞبی ٔؼتمُ یب تشویجی اص چٙذ خٌٝ ٔؼتمُ ٘یض ٔی تٛا٘ذ ثٝ ٚرٛد آیذ.

ی ؿٛد وٝ اص ِ٘ش التلبدی ٚ ارتٕبٓی داسای ٚرٜٛ ٔـتشن ثبؿٙذ ٚ ایٗ ٚرٝ ٔـتشن سا ؿشایي ٌٔٙمٝ التلبدی ثٝ ٘ٛاحی ٌفتٝ ٔ

رغشافیبیی ٚ ًجیٔی ثٝ ٚرٛد ٔی آٚسد ٔخُ ثؼتش یه سٚدخب٘ٝ ٚ یب ثیبثبٖ ٞبی ثذٖٚ آة وبفی ثشای صسآت، ایٗ ّ٘ٛ ٌٔٙمٝ ٕٔىٗ اػت 

 .22س دس آٖ ػٟیٓ ثبؿٙذ)چٙذ ّٔیتی(یب ایٙىٝ چٙذ وـٛ 21ؿبُٔ رضیی اص یه ّٕٔىت ثبؿذ. )یه ّٔیتی(

 اًَاؼ تشًاهِ سیضی تش حسة هشاحل اجشایی

ٚ ثش٘بٔٝ سیضی فٔبِیت ٞبیی خٛاٞذ ثٛد وٝ ٔٙزش ثٝ تٟیٝ ثش٘بٔٝ ؿٛد. « ساٜ ٚ سٚؽ ٔٔیٗ ؿذٜ آیٙذٜ»ٓجبست اػت اص « ثش٘بٔٝ»ثٝ ثیبٖ ػبدٜ 

 وزب ٚ ثب چٝ ثٛدرٝ ای ا٘زبْ خٛاٞذ ؿذ.ثش٘بٔٝ سیضی ثٝ ٔب ٔی ٌٛیذ چٝ وبسی، چشا، چٍٛ٘ٝ، تٛػي چٝ وؼی، 

ثش٘بٔٝ  ثب تٟیٝ ٚ تِٙیٓ ثش٘بٔٝ وبس ثش٘بٔٝ سیضی پبیبٖ ٕ٘ی یبثذ ثّىٝ ثبیذ دس ثشٌیش٘ذٜ ٔشاحُ ارشایی ٚ وٙتشَ اسصؿیبثی ٘یض ثبؿذ. ثٙبثشایٗ،

 سیضی ؿبُٔ ػٝ ٔشحّٝ اكّی صیش اػت:

 تٟیٝ ٚ تِٙیٓ ثش٘بٔٝ)ثش٘بٔٝ سیضی( -1

 ارشای ثش٘بٔٝ -2

 ی ثش٘بٔٝ ارشا ؿذٜاسصؿیبث -3

چشخٝ ثش٘بٔٝ سیضی، ارشا ٚ اسصؿیبثی، چشخٝ ای ٔؼتٕش ٚسٚد ثٝ پیـشفت اػت صیشا ثب ا٘زبْ اكالحبت ٚ سفْ وبػتی ٞب ٔشاحُ ثش٘بٔٝ 

 23یضیسیضی دٚثبسٜ ثب ؿشایي ثٟتشی ادأٝ خٛاٞذ یبفت. ثٙبثشایٗ ٞش ٔشحّٝ اص ثش٘بٔٝ سیضی ٘یض ثبیذ ثش٘بٔٝ سیضی ؿٛد وٝ ثٝ آٖ ثش٘بٔٝ س

 ٌفتٝ ٔی ؿٛد، ٔب٘ٙذ:

                                                           
20 - Regional plaming 
21 - Subnational 
22 - Multinatioal 
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 13  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

 ِتشًاهِ سیضی تْیِ ٍ تٌػین تشًاه 

دس ایٗ ٔشحّٝ آسٔبٖ ٞب، اٞذاف ٔیبٖ ٔذت، وٛتبٜ ٔذت، اِٚٛیت ثٙذی اٞذاف، صٔبٖ ثٙذی، تشویت ثٙذی اٞذاف)اٞذاف وّی، اٞذاف 

 ٛد.ٚیظٜ یب خشد( ٚ ... ثبیذ تٔییٗ ؿٛ٘ذٚ ساٜ ٞبی سػیذٖ ثٝ ٞذف دس لبِت ثش٘بٔٝ ارشایی ٔـخق ؿ

ثش٘بٔٝ سیضی اٞذاف پبػخ ٔی دٞذ وٝ چٝ وؼب٘ی، چٍٛ٘ٝ ثب چٝ ٔٙبثٔی)اًالٓبتی، ٔبِی ٚ غیشٜ(، دس چٝ صٔب٘ی، اٞذاف ثش٘بٔٝ سیضی سا 

تٔییٗ ٔی وٙٙذ؟ ٚ چٍٛ٘ٝ ثش٘بٔٝ ارشایی تٟیٝ ٚ تِٙیٓ خٛاٞذ ؿذ؟ ثشای تٟیٝ ثش٘بٔٝ ٔٙبػت ایٗ ٔشحّٝ ثبیذ ثش٘بٔٝ سیضی، ارشا ٚ پبیؾ 

 ؿٛد.

 هِ سیضی اجشاتشًا 

 فشآیٙذٞب، فشاٌشدٞب، فٔبِیت ٞب، پشٚطٜ ٞب، اثضاس ٚ ٚػبیُ ٚ ٔذَ ٞب ثبیذ ٔـخق ؿٛ٘ذ.

صٔب٘ی سٚؽ ٞب ٚ ؿیٜٛ ٞبی پیبدٜ ػبصی ثش٘بٔٝ سا تٔییٗ  24ثش٘بٔٝ ارشایی پبػخ ٔی دٞذ وٝ چٝ وؼب٘ی، چٍٛ٘ٝ، ثب چٝ ٔٙبثٔی ٚ دس چٝ ثبصٜ

 ٔی وٙٙذ. ػپغ ٔشاتت ّٕٓیبتی ثب ا٘زبْ فٔبِیت ٞب ارشا ٚ پبیؾ ٚ وٙتشَ خٛاٞذ ؿذ.

 تشًاهِ سیضی تشای اسصضیاتی 

 چٍٍٛ٘ی ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ ػٙزؾ ؿبخق ٞبی ٘یُ ثٝ اٞذاف، ٔمبیؼٝ ثب ؿبخق ٞب ٚ لوبٚت ثبیذ ٔـخق ٌشدد.

دس ایٗ ٔشحّٝ پبػخ ٔی دٞذ وٝ چٝ وؼب٘ی، چٍٛ٘ٝ)ؿبخق ٞب، اثضاس ٚ سٚؽ ٞب( ٚ ػپغ اسصؿیبثی ارشا ٚ وٙتشَ خٛاٞذ  ثش٘بٔٝ سیضی

ؿذ. ثٙبثشایٗ، ٞش یه اص ػٝ ٔشحّٝ ثش٘بٔٝ سیضی ؿبُٔ تِٙیٓ ثش٘بٔٝ، ارشا، اسصؿیبثی، خٛد دس ثشٌیش٘ذٜ ػٝ ٔشحّٝ ثش٘بٔٝ سیضی تِٙیٓ 

 .ثش٘بٔٝ، ارشا، پبیؾ ٚ وٙتشَ اػت

  

                                                                                                                                                                                           
23 - Planning of Planing 
24 - Interval 
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 14  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

 25فصل چهارم: برنامه ریسی بهداشت و درمان

 هفَْم تشًاهِ سیضی تْذاضت هلی

ثش٘بٔٝ سیضی ثٟذاؿت ّٔی ٓجبست اػت اص فشآیٙذ تٔییٗ ٔؼبئُ ثٟذاؿت ربٔٔٝ، تـخیق ٘یبصٞب، ٔٙبثْ ٚ ًشح اٞذاف ٚالٔی ّٕٓی ثش 

اص ثش٘بٔٝ سیضی ٕٓشا٘ی سا ثشای تٛػٔٝ التلبدی ٚ اػبع اِٚٛیت ٞب، تِٙیٓ إٓبَ اداسی ثشای سػیذٖ ثٝ آٖ اٞذاف وٝ خٛد رضئی 

 ارتٕبٓی، تـىیُ ٔی دٞذ.

 ثش٘بٔٝ سیضی ثٟذاؿت ٚ دسٔبٖ دس ػٌح ّٔی یب اػتب٘ی ٔب٘ٙذ ٞش ثش٘بٔٝ سیضی داسای ػٝ ٔشحّٝ اكّی تٟیٝ ٚ تِٙیٓ ثش٘بٔٝ، ارشا ٚ اسصؿیبثی

 اػت ٚ ٞش ٔشحّٝ ؿبُٔ چٙذ ٔشحّٝ فشٓی)ٌبْ( اػت.

 ِتٌػین تشًاهِ هشحلِ ًخست: تْی ٍ 

 ثش٘بٔٝ سیضی ثش٘بٔٝ گام یکن: -

 تٔییٗ ػیبػت ٞب ٚ ٞذف ٞبی وّیگام دٍم:  -

 ٌشدآٚسی اًالٓبتگام سَم:  -

 تٔییٗ اِٚٛیت ٞبی ثٟذاؿتی دسٔب٘یگام چْاسم:  -

 ًشح ثش٘بٔٝ ثب ٔـخق وشدٖ ٞذف ٞبی ربیٍضیٗ اكّیگام پٌجن:  -

 تٟیٝ ثش٘بٔٝ تفلیّی گام ضطن: -

 هشحلِ دٍم: اجشا 

  ِسَم: اسصضیاتیهشحل 

 کاسایی تشًاهِ سیضی تْذاضتی

ؿىؼت ثش٘بٔٝ سیضی ثٟذاؿتی دس اغّت ٔٛاسد ثٝ ّٓت ٓذْ تٛرٝ وبفی ثٝ چٍٍٛ٘ی ارشای ثش٘بٔٝ ٔی ثبؿذ ٚ اوخشیت لشیت ثٝ اتفبق 

ٝ دس كحٙٝ ُٕٓ ثش٘بٔٝ ثش٘بٔٝ سیضاٖ فىش ٔی وٙٙذ وبفی اػت وٝ آٟ٘ب تٟٙب سٚی وبغز ثش٘بٔٝ سیضی وٙٙذ ٚ ایٗ ٔذیشاٖ ثٟذاؿتی ٞؼتٙذ و

د سا ثبیذ ثٝ ارشا دس آٚس٘ذ. ثش٘بٔٝ سیضاٖ ٕٔٔٛالً ثٝ ّٓت ایٗ ٌٛ٘ٝ دٚسی اص ٚالٔت ٞبی ٔـٟٛد ص٘ذٌی ٔشدْ ٚ أٛس ارشایی ثش٘بٔٝ ٞب ٔٛس

وٝ تفىیه ا٘تمبد لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ٞبی آٟ٘ب دس ٟ٘بیت غیشلبثُ ارشا ٚ ثی سثي تّمی ٔی ٌشدد. ثبیذ ٌفت دسػت اػت 

ٔذیشیت دس ثٔوی اص ػٌٛح ثش٘بٔٝ سیضی ٚ أٛس ارشایی ثشای ا٘زبْ اسصؿیبثی هشٚسی ثٝ ِ٘ش ٔی سػذ ثب ایٗ حبَ ٔـبسوت ٔؼتٕش ٚ 

ّٕٓی ثش٘بٔٝ سیضاٖ دس ػٌٛح ٌٔٙمٝ ای ارشای ثش٘بٔٝ ٞب ثشای تٛفیك دس أش ثش٘بٔٝ سیضی وبٔالً تٔییٗ وٙٙذٜ ٚ اػبػی اػت. اكٛالً دس 

یه ثش٘بٔٝ سیضی ٔشحّٝ ارشا ثٝ ٓٙٛاٖ اػبػی تشیٗ ٔمٌٔی وٝ وّیٝ ٔشاحُ پیـیٗ ٟ٘بیتبً ثٝ آٖ ختٓ خٛاٞٙذ ؿذ، تّمی ٔی  چـٓ ا٘ذاص

 ؿٛد.

ثٔوی اص تفبٚت ٞبی اػبػی دس ٔیبٖ ًشق ٔختّف ثش٘بٔٝ سیضی ثٟذاؿتی ٕٓذتبً دس ٔشحّٝ ارشای ثش٘بٔٝ ثٝ چـٓ خٛاٞٙذ خٛسد. ثب تٛرٝ 

ٔی تٛاٖ ایٗ پذیذٜ سا ثب ٓٙبٚیٗ ثش٘بٔٝ سیضی ربْٔ، ثش٘بٔٝ سیضی ثش٘بٔٝ ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ًشح تٕبیض ٕ٘ٛد. ٕٔٔٛالً ثٝ ٔحتٛای ثش٘بٔٝ سیضی 

ثش٘بٔٝ ربْٔ خٛد اٍِٛیی اػت ثشای ثش٘بٔٝ ٞبی دیٍش ٚ ثذیٗ ِحبٍ ثیـتش ثب اِٛیت ٞب ػش ٚ وبس داسد تب ثب رضئیبت ارشای ثش٘بٔٝ، ثٝ 

ٔىبٖ پیبدٜ وشدٖ ثش٘بٔٝ ٞب ثیـتش ثٝ ٔالحِبت ٕٓٛٔی اص لجیُ تٔییٗ اِٚٛیت ٞب ٚ رّت ٔـبسوت ٘ؼجی ٓجبست دیٍش ثٝ ِحبٍ ػِٟٛت ٚ ا

 ثخؾ ٞبی ٔختّف ػشٔبیٝ ٌزاسی ثٟذاؿت ٔی پشداصد.

                                                           
25 - Helth Planning 
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ٕٞبٍٞٙی ٔیبٖ خذٔبت ثٟذاؿتی ٚ دیٍش ثخؾ ٞبی ٟٔٓ تٛػٔٝ التلبدی ٚ ارتٕبٓی اص إٞیت ٚیظٜ ای ثشخٛسداس اػت. ثب پیـشفت 

ضی ثش٘بٔٝ ٞب ٚ پشٚطٜ ٞب، پبیؾ ٚ وٙتشَ ارشای ثش٘بٔٝ ثخلٛف ثب دس ِ٘ش ٌشفتٗ رذاَٚ صٔبٖ ثٙذی ٚ ٞذف ٞبی تٔییٗ ؿذٜ ثش٘بٔٝ سی

 وبٔالً هشٚسی ٔی ثبؿذ.

 دس چِ هَاسدی هشکضیت تصوین گیشی هی کٌذ؟

  تٔییٗ ػیبػؼت ٞب ٚ اٞذاف وّی –یه 

ٔـخق ؿٛ٘ذ ٚ ایٗ أش تب حذٚد صیبدی اص ُٚبیف ٚ ٔؼئِٛت ٞبی ٔشوضیت ٞذف ٞبی ثش٘بٔٝ سیضی اص آغبص فشآیٙذ آٖ ثبیذ دلیمبً 

تلٕیٓ ٌیش٘ذٜ اػت. اِجتٝ ٚاحذٞبی ٔحّی ٞٓ ثبیذ دس اثشاص ٓمبیذ ٚ اسائٝ پیـٟٙبدٞب ػٟیٓ ؿٛ٘ذ. ثشای ٔـخق ػبختٗ ٞذف ٞبی ثش٘بٔٝ 

ػت ٞبی وّی ثش٘بٔٝ سیضی ّٕٔىتی هشٚسی ٔی سیضی ٚ إٞیت ٞش یه اص آٟ٘ب حوٛس ٕ٘بیٙذٜ ٔؼئِٛیت ثّٙذ پبیٝ تذٚیٗ وٙٙذٜ ػیب

ثبؿذ. ثشای ٔٛفمیت دس ا یٗ أش دس دػتشع ثٛدٖ اًالٓبت وبُٔ ثخلٛف دسثبسٜ اثٔبد دیٍش تٛػٔٝ، ٔب٘ٙذ ربدٜ ٞب، حُٕ ٚ ٘مُ، 

 آٔٛصؽ ٚ سؿذ التلبدی هشٚسی داسد.

  ٚتخلیق ٔٙبثْ ٚ اًالٓبت اػبػی –د 

بیی اػت وٝ ٕٓذتبً ثٝ ٟٓذٜ ٔؼئِٛیٗ ٔشوضی ٔی ثبؿذ. ثش٘بٔٝ سیضاٖ ثبیذ اص چٍٍٛ٘ی تخلیق ٔٙبثْ ٚ اًالٓبت اص دیٍشٔؼِٛٚیت ٞ

ٕٞىبسی ػبصٔبٖ ٞبی اسائٝ وٙٙذٜ خذٔبت ثٟذاؿتی ٌّْٔ ثبؿٙذ ٚ ٔؼئِٛیٗ ٔشوضی ثش اػبع ٔحذٚدیت ٞبی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٚ ٔٙبثْ ٔبِی 

لبثُ پیؾ ثیٙی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی سا دس ٌٔٙمٝ ارشای ثش٘بٔٝ اسصیبثی تلٕیٓ ثٍیش٘ذ. ٚاحذ ٔشوضی ثش٘بٔٝ سیضی ثبیذ ثتٛا٘ذ ٔیضاٖ ٔـبسوت 

 وٙذ.

دس ٓیٗ حبَ ثبیذ تٕبیُ ٚالٔی ٚاحذٞبی ٔحّی ٚ ٌٔٙمٝ ای سا ثٝ ؿشوت دس أش ثش٘بٔٝ سیضی ثب تٛرٝ ثٝ ّ٘ٛ فٔبِیت خبكی وٝ دس ساثٌٝ ثب 

 ثش٘بٔٝ سیضی ثٟذاؿتی ا٘زبْ خٛاٞٙذ داد دس ِ٘ش ثٍیش٘ذ.

تلٕیٓ ٌیشی ٔحّی ٚ ٌٔٙمٝ ای ثٛدٖ ٔـبسوت دس ثش٘بٔٝ، ًشح ٚ یب ثش٘بٔٝ خبكی سا آ٘چٙبٖ ٚػٔت ٔی ثخـذ وٝ اص حذ اِجتٝ ایٗ ٌٛ٘ٝ 

 ٔتٛػي ثش٘بٔٝ سیضی ثشای ٚاحذٞبی ٌٔٙمٝ ای فشاتش ٔی سٚد.

  ٝٞذایت ٚ وٙتشَ ثش٘بٔٝ ٞب دس ساػتبی اِٚٛیت ٞب –ػ 

ٛیت ٞبی ثش٘بٔٝ اكّی اػت. ثذیٗ ٔٔٙی وٝ دس ارشای ثش٘بٔٝ، ٔشوضیت ثبیذ ػٛٔیٗ ٔؼئِٛیتی وٝ ثبیذ اص ٔشوضیت وٙتشَ ؿٛد حفَ اِٚ

 تالؽ خبكی رٟت ٌؼتشؽ ٞش چٝ ثیـتش وبس دس ٔٙبًك ٔحشْٚ ثٝ ُٕٓ آٚسد.

 ؾول تشًاهِ سیضی دس تخص تْذاضت ٍ دسهاى

 ُٕٓ ثش٘بٔٝ سیضی داسای ٔشاحُ صیش اػت:

 تـخیق ٔؼبئُ -1

 تٔییٗ اٞذاف ٚ تِٙیٓ ثش٘بٔٝ -2

 ٚ ارشا تبٔیٗ ثٛدرٝ -3

 اسصؿیبثی -4

 تطخیص هسائل -1

تـخیق ٔؼبئُ یه ٔشحّٝ اػبػی دس ثش٘بٔٝ سیضی اػت ٚ ٔی تٛا٘ذ احش لٌٔی سٚی ویفیت آٖ داؿتٝ ثبؿذ. دسػتی دس تـخیق ثٝ ٕٞبٖ 

 ا٘ذاصٜ وٝ دس دسٔبٖ ثیٕبسی ٔٛحش اػت دس دسٔبٖ ثیٕبسی ربٔٔٝ ٚ ثشٌشدا٘ذٖ ػالٔت آٖ ٘یض ٔجٟٓ ٔی ثبؿذ.
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ٕٞٝ ٔشدْ ثـٛد ٘ٝ فمي ثٝ لؼٕتی اص آٟ٘ب ا٘حلبس یبثذ، ثٝ ٓالٜٚ ثبیذ ٕٞٝ ٓٛاسم آؿىبسی وٝ ثش سٚی اٚهبّ ٔٛحش تـخیق ثبیذ ؿبُٔ 

اػت، ثٝ حؼبة آٚسد. تـخیق دس ثش٘بٔٝ ثبیذ دس ٔحذٚدٜ ٔٙبثْ اًالٓبتی ٔٛرٛد ارشا ؿٛد. ثٙبثشایٗ الصْ اػت وٝ اص رٙجٝ ٞبی ٔختّف 

 ٞب ٓجبستٙذ اص: صیش، آٖ سا ثشسػی ٕ٘بییٓ. ایٗ رٙجٝ

 تٔشیف ٔٛهٛٓی وٝ ثبیذ تـخیق دادٜ ؿٛد. –یکن 

 ٌشدآٚسی اًالٓبت الصْ ثٝ ِٔٙٛس تٛكیف ٚهٔیت ٔٛرٛد –دٍم 

 پیؾ آٌٟی ٚهْ ثٟذاؿتی –سَم 

 اسصؿیبثی ٚهْ ثٟذاؿتی ٔٛرٛد –چْاسم 

 تٌػین تشًاهِ

ایٗ وٝ ثذا٘یٓ چٝ ٓبّٔی دس آٖ دخبِت داسد ٚ ٚهْ ِٔٙٛس اص تـخیق ٔٔیٗ وشدٖ ٚهْ ربسی اص فٔبِیت ٞبی ا٘زبْ ؿذٜ اػت، ثشای 

ٔٛرٛد سا اسصؿیبثی وٙیٓ. ُٕٓ ًشح سیضی ارشایی ایٗ اػت وٝ ثش٘بٔٝ، ٘حٜٛ ارشایی سا وٝ ثبیذ ثٝ ٔؼئِٛیت ثٟذاؿت ٚدسٔب٘ی ثشای 

سثشدٞبی ػیبػی داس٘ذ وٝ ثش٘بٔٝ تلٕیٓ ٌیشی اسائٝ ؿٛد آٔبدٜ وٙذ. ٕٔٔٛالً چٙذ ثش٘بٔٝ ٔختّف ثبیذ اسائٝ ؿٛد صیشا ٞش یه اص آٟ٘ب وب

 سیض ٕ٘ی تٛا٘ذ اص ایٗ ِ٘ش تلٕیٓ ثٍیشد.

 آٔبدٜ وشدٖ ثش٘بٔٝ ارشایی ؿبُٔ ُٚیفٝ اكّی صیش اػت:

 اِف( تخٕیٗ ٔٙبثْ فیضیىی ٚ پِٛی وٝ دس تٕبْ ًَٛ دٚساٖ ثش٘بٔٝ ػبَ ثٝ ػبَ دس دػتشع خٛاٞذ ثٛد.

 ٘یبصة( ٞذف ٌزاسی ٚ ا٘تخبة سٚؿٟب ٚ اثضاس ٚ ٔٙبثْ ٔٛسد

 الف( تخویي هٌاتؽ فیضیکی ٍ پَلی

 لجُ اص ؿشّٚ ثش٘بٔٝ تٔذادی ٔٙبثْ فیضیىی اص لجیُ ثیٕبسػتبٖ ٞب، ٔشاوض ثٟذاؿتی، داسٚخب٘ٝ ٞب، ٚػبیُ ٚ غیشٜ ٔٛرٛد ٔی ثبؿذ وٝ رضئیبت

ثش٘بٔٝ تخلیق دادٜ ٔی ؿٛدٚ  آٟ٘ب دس تـخیق دا٘ؼتٝ ؿذٜ اػت. ثٝ ٓالٜٚ ٞش ػبَ ٔمذاس ٔٔیٙی آتجبس اص ثٛدرٝ ّٔی ٚ ػبیش ٔٙبثْ رٟت

اص ایٗ آتجبس لؼٕتی ثشای ٞضیٙٝ ٞبی ّٕٓىشد ٕٓٛٔی ٔلشف ٔی ؿٛد ٔب٘ٙذ دػتٕضدٞب، حمٛق وبسٔٙذاٖ، خشیذ غزا ٚ داسٚ، پشداخت 

ایٗ حك اِضحٕٝ ٚ غیشٜ. لؼٕتی ثشای ػشٔبیٝ ٌزاسی یٔٙی دس ػبختٕبٖ ٞب، ػیؼتٓ فبهالة ٚ ٘یض خشیذ تزٟیضات ثٝ وبس ٔی سٚد. تٕبْ 

ٔخبسد آٓ اص ربسی ٚ ػشٔبیٝ ٌزاسی ثٝ ٚػیّٝ ٕٞبٖ آتجبسات ػبال٘ٝ تبٔیٗ ٔی ؿٛد. دس ًَٛ ٔذت ثش٘بٔٝ تٕبْ ٔٙبثْ ثب دٚاْ ٚ پبیذاسی 

وٝ دس فٟشػت اثتذایی دس دػت ثٛدٜ ثٝ اهبفٝ آ٘چٝ اص ًشیك ػشٔبیٝ ٌزاسی اهبفٝ ؿذٜ ٟٔٙبی ٔمذاس اػتٟالن دس احش ٔلشف، دس 

بی ثش٘بٔٝ خٛاٞذ ثٛد. ثٝ ٓالٜٚ ٔٙبثٔی وٝ ٕٔىٗ اػت اص آتجبس تبٔیٗ ؿذٜ ثشای ٞضیٙٝ ٞبی ّٕٓىشد ثٝ دػت آیذ ٘یض دس اختیبس فٔبِیت ٞ

 اختیبس ثش٘بٔٝ خٛاٞذ ثٛد. آ٘چٝ وٝ الصْ اػت، ثشآٚسد چٙیٗ وٕه ٞبی ػبال٘ٝ دس ًَٛ ثش٘بٔٝ اػت.

 ّذف گزاسی ٍ اًتخاب سٍضْا ٍ اتضاس ٍ هٌاتؽ هَسدًیاص

یفٝ ای ایٗ اػت وٝ تلٕیٓ ٌشفتٝ ؿٛد ٔٙبثْ ٔٛرٛد دس چٝ وبسی ٔلشف ؿٛد. ثبیذ ٔتزوش ؿذ وٝ لبٖ٘ٛ ٕٓٛٔی ثشای دٚٔیٗ ُٚ

تـخیق ٔٙبثْ ایٗ اػت وٝ ٔٙبثْ ثبیذ ثٝ ًٛسی تمؼیٓ ؿٛ٘ذ وٝ ثشای ٞش ٚاحذ ٔٙبثْ وٝ ثٝ وبس ٔی سٚد حذاوخش ٔحلَٛ ثذػت آیذ. 

 ا٘تمبَ ٔٙبثْ اص یه ٔلشف ثٝ دیٍشی، چٝ ٔمذاس افضایؾ تِٛیذ أىبٖ خٛاٞذ داؿت. احجبت تحلیُ چٙیٗ اػتب٘ذاسد ایٗ اػت وٝ ثب

ثشای وبسثشد ایٗ اػتب٘ذاسد دس ثٟذاؿت الصْ اػت ٔلبسف احتٕبِی ایٗ ٔٙبثْ ٔـخق ؿٛ٘ذ. پیـٟٙبد ٔی ؿٛد وٝ ٔلشف سا ثب ثیٕبسی ٚ 

ٛ٘ٝ ٔٙجْ سا ػبَ ثٝ ػبَ ثشای وٙتشَ وشدٖ ثیٕبسی ٞبی یب ثٝ ًٛس وّی تش ثب خٌش ػالٔت ٔـخق وٙیٓ. ػپغ ٔـىُ ایٗ اػت وٝ چٍ

 ٔختّف تخلیق ثذٞیٓ.
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 ٍ طشح ّای ًوًَِ ای 26هَاسد کاستشد پیلَت

ثش٘بٔٝ سیضی ٘جبیذ تٟٙب ثٝ ٓٙٛاٖ ٚػیّٝ تخجیت)ساٜ حُ ٞبی( ٔٛرٛد تّمی ؿٛد چشا وٝ ٔی تٛا٘ذ ساٜ ٌـبی ٘یُ ثٝ ؿیٜٛ ٞبی رذیذی 

ؿذ. ٕٞچٙیٗ فشآیٙذ ثش٘بٔٝ سیضی دس ثؼیبسی اص ٔٙبًك ٔی تٛا٘ذ اًالٓبت حشفٝ ای ٚ تزبسة رٟت حُ ٔؼبیُ ٚ ٔـىالت ٔٛرٛد ثب

ٔذیشیت إٓبَ ؿذٜ سا ثشای ارشای ثش٘بٔٝ ربٔٔٝ ؿٙبختٝ ٚ ثٝ وبس ٌیشد. دس ایٗ ٔیبٖ ٔٙبًك دیٍشی ٞٓ ؿٙبختٝ خٛاٞٙذ ؿذ وٝ ثٝ ّٓت 

بػت ّٕٓیبت ارشایی سا ٕ٘ی تٛاٖ ٔـخق وشد. اِجتٝ ثشای ثش٘بٔٝ سیضی هٔف ٚ وٕجٛد ؿذیذ ٔذیشیت ٚ تىٙیه، اكٛالً دٚسٜ ٚ صٔبٖ ٔٙ

ثش٘بٔٝ  27ٌّٔٛة ٕ٘ی تٛاٖ ثٝ ا٘تِبس پیذایؾ خٛد ثٝ خٛد ؿیٜٛ رذیذ ٘ـؼت ٚ ثٝ ربی آٖ دس ٚالْ ّٕٓیبت ارشایی ٚ ٌٔبِٔبت ٔیذا٘ی

میمبتی رذیذ ٚ وبسثشد آٖ اػتفبدٜ اص ًشح سیضی ؿذٜ ٞؼتٙذ وٝ أىبٖ دػتیبثی ثٝ ؿیٜٛ ٞبی رذیذ سا ثشای تـخیق اِٚٛیت ٞبی تح

 ٞبی پیّٛت ثش٘بٔٝ سیضی ؿذٜ ثؼیبس اػبػی ٔی ثبؿذ.

ٚهٔیت ٚ ٔٛلٔیت ٚ ٚیظٌی ٞبی ٌٔٙمٝ ای آٖ چٙبٖ ٔتغیش ٚ ٔتفبٚتٙذ وٝ تالؽ ثشای ارشای ثش٘بٔٝ ٞب ثش اػبع تزشثیبت وـٛسٞبی 

. ثشای إًیٙبٖ اص اٌ٘جبق ٞش ّ٘ٛ ثش٘بٔٝ ثٟذاؿتی لبثُ ارشا دس ٌٔٙمٝ ای دیٍش ٚ یب ؿشایي فشٍٞٙی دیٍش چٙذاٖ ٓبلال٘ٝ ثٝ ِ٘ش ٕ٘ی سػذ

خبف ثٟتش اػت اص ًشح ٞبی پیّٛت ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ای اػتفبدٜ ؿٛد. اص آ٘زب وٝ دس اغّت ٔٛاسد ػبختبس ٔذیشیت غیشلبثُ اٌ٘ٔبف اػت ٞش 

ٝ ؿٛد. إٞیت ٚ آتجبسی وٝ ثٝ ٌٔبِٔٝ پیّٛت دادٜ ٌٛ٘ٝ تغییشی هشٚسی دس چٍٍٛ٘ی إٓبَ ٔذیشیت اثتذا ثبیذ اص پیّٛت آغبص ٚ تزشث

ٔی ؿٛد ٔذیشاٖ ػٙتی سا ثٝ تفىش دسثبسٜ ؿیٜٛ ٞبی رذیذ ٓاللٕٙذ ٕ٘ٛدٜ ٚ آٟ٘ب سا ثٝ ایٗ ٌٛ٘ٝ ساٜ حُ ٞب ساغت ٔی ٕ٘بیذ. ٔـىُ ٕٓذٜ 

ٓٛأُ غیشلبثُ پیؾ ثیٙی ٔتٔذدی ٚ اػبػی تشویت ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٚ ٌٕبسدٖ ٘یشٚی ٔتخلق ٔشثًٛٝ دس ٌٔبِٔٝ پیّٛت اػت. ثب تٛرٝ ثٝ 

وٝ ٔی تٛا٘ذ دس تلحیح تلٕیٓ ٌیشی ٞب ٚ لوبٚت ٞب ثٝ وبس آیذ، سٚؿٗ اػت وٝ اػتفبدٜ اص پیّٛت دس ٔمبیؼٝ ثب پیبدٜ وشدٖ یه ثبسٜ 

 ٔی ٕ٘بیذ. ًشح ٚ ثش٘بٔٝ ثٝ ٘تبیذ ثٟتشی ٔٙزش ٔی ؿٛد آٌبٞی ثش ایٗ ٚالٔیت دلیمبً اص پـیٕب٘ی ٞب ٚ ٌشفتبسی ٞبی ثٔذی رٌّٛیشی

دس ارشای ثش٘بٔٝ ٞبی وّی ٕٞیـٝ احتٕبَ ٘ملبٖ ًجیٔی ٚ غیشلبثُ ارتٙبة سا دس هٕٗ ّٕٓیبت ارشایی ثبیذ دس ِ٘ش داؿت. ثب ایٗ ٘ملبٖ 

ًجیٔی ثٝ ایٗ دِیُ ٔٛارٝ ٔی ؿٛیٓ وٝ دس ًش ٞبی ٚیظٜ ٚ خبف ٕٔٔٛالً اص پشػُٙ ٚیظٜ ٚ ا٘تخبة ؿذٜ ای اػتفبدٜ وٙیٓ، ٌزؿتٝ اص آٖ 

ٌشٜٚ ٚیظٜ ٚ ا٘تخبة ؿذٜ دس ثؼیبسی اص ٔٛاسد اص اٍ٘یضٜ ٞبی خبف ٘بٔحؼٛػی دس ساثٌٝ ثب ارشای ثش٘بٔٝ ثشخٛسداس ٞؼتٙذ. اِجتٝ چٙیٗ ایٗ 

پذیذٜ ای سا ثٝ ٓٙٛاٖ ٘مق ٚ اؿىبَ دس وبسثشد ٕ٘ی تٛاٖ تّمی وشد، چشا وٝ ثٝ وبسٌیشی ایٗ ٌشٜٚ ثب اٍ٘یضٜ ٞبی لٛی ٔی تٛا٘ذ دس 

 یفیت ارشایی ثش٘بٔٝ ٕٓٛٔی ٔٛحش ٚالْ ؿٛد.آیٙذٜ دس ثٟجٛد و

ٔضیت دیٍش ٌٔبِٔٝ پیّٛت ایٗ اػت وٝ ٔی تٛاٖ پشػُٙ ٚ تؼٟیالت سا وٝ دس ارشای آٖ ثٝ وبس ٌشفتٝ ٔی ؿٛ٘ذ دس تـىیُ ٔشاوض 

یشؽ ٔؼئِٛیت ّٕٓیبت ارشایی ثش٘بٔٝ ثٝ وبس ٌشفت ٚ ثٝ ٕٞیٗ دِیُ دس ا٘تخبة ٔزشیبٖ ًشح ٞبی ٚیظٜ)پیّٛت( ٕٞیـٝ ثبیذ ُشفیت پز

 ٞبی تّٔیٕبتی ایٗ افشاد سا ثشای آیٙذٜ دس ِ٘ش ٌشفت.

 تشًاهِ سیضی تِ ؾٌَاى یک فشآیٌذ آهَصضی

اكٛالً ثش٘بٔٝ سیضی لجُ اص ٞش چیضی یه فشآیٙذ آٔٛصؿی ٚ ُشفیت ػبصی ٚ استمبی تٛإ٘ٙذی اػت. حٕشٜ تالؽ ٞبی ثش٘بٔٝ سیض ثیؾ اص 

ٍی داؿتٝ ثبؿذ ثٝ تٛا٘بیی اٚ ثشای چٍٍٛ٘ی ثٝ وبس ٌشفتٗ دیٍشاٖ ثؼتٍی داسد. ّٓیشغٓ آ٘چٝ آٖ وٝ ثٝ آ٘چٝ وٝ خٛد ا٘زبْ ٔی دٞذ ثؼت

وٝ دسثبسٜ ٔـىالت آٔٛصؽ ْٕٓٛ ٔشدْ ٌفتٝ ٔی ؿٛد، ثش٘بٔٝ سیض ٕٓذتبً ُٔٛف اػت وٛؿـٟبی آٔٛصؿی ٞش چٝ ثیـتش خٛد سا ثش سٚی 

بػت دس ٓمبیذ ٚ آتمبدات وبسوٙبٖ ثٟذاؿتی دس اغّت ٔٛاسد ػخت تش ٔذیشاٖ ٚ وبسوٙبٖ ثٟذاؿتی ٔتٕشوض ػبصد صیشا ایزبد تغییشات ٔٙ
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اص ایزبد تغییشات دس تفىشات ْٕٓٛ ٔشدْ اػت. چشا وٝ ٕٔٔٛالً ثخؾ ٕٓذٜ ای اص پشػُٙ ثٟذاؿتی ثب ا٘زبْ أٛس ثٝ سٚاَ ٌزؿتٝ خٛ 

 ٌشفتٝ ا٘ذ.

بٔٝ سیضی ػبصٔبٖ دادٜ ؿذٜ ٓجبست اػت اص ثىبسٌیشی ؿیٜٛ دس یه تٔشیف ػبدٜ اص ثش٘بٔٝ سیضی ػبصٔبٖ دادٜ ؿذٜ ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ: ثش٘

ٞبی ػیؼتٕبتیىی وٝ افشاد ثب ٓمبیذ ٔختّف سا رٟت سا رٟت اتخبر ساٜ حُ ٞبی اكِٛی ٚ ٌٔٙمی دس فٔبِیت ٞبی پیچیذٜ ٕٞبًٞٙ 

 ػبصد.

 گضاسش ّای تشًاهِ سیضی

 شاس صیشا٘ذ:ا٘ٛاّ ٌضاسؽ ٞبیی وٝ دس ٔشاحُ ٔختّف ثش٘بٔٝ سیضی تٟیٝ ٔی ؿٛ٘ذ ثٝ ل

 ِگضاسش اجشای طشح/ تشًاه 
 ایٗ ٌضاسؽ پغ اص ارشای یه ًشح)پشٚطٜ( یب ثش٘بٔٝ ّٕٓیبتی تِٙیٓ ٔی ؿٛد ٚ ؿبُٔ ثخؾ ٞبی صیش اػت:

 ٘بْ ثش٘بٔٝ / ًشح -

 ٔزشی ثش٘بٔٝ -

 ٘بْ تٟیٝ وٙٙذٜ ٌضاسؽ -

 تبسیخ ٌضاسؽ -

 خالكٝ -

 چشا الصْ ثٛدٜ ایٗ ثش٘بٔٝ ارشا ؿٛد؟ چٝ ٔـىالت ٚ ٘یبصٞبیی ثٛدٜ اػت؟ ٚ اٞذاف ارشای ًشح وذأٙذ؟ هقذهِ: -

 ثٛدرٝ ثش٘بٔٝ -

 ٔشاحُ ارشای ًشح -

 ٘تبیذ حبكُ اص ارشای ثش٘بٔٝ: ٘تبیذ وٛتبٜ ٔذت ٚ ٘تبیذ ٔٙتِشٜ دس ثّٙذ ٔذت -

ت؟ آیب ًشح ثٟشٜ ٚسی داسد؟ آیب ٞضیٙٝ ٞب احشثخؾ ثٛدٜ ا٘ذ؟ آیب ٘تبیذ ٔٛسد اسصؿیبثی ثش٘بٔٝ: آیب ثٛدرٝ / ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی/ أىب٘بت وبفی ثٛدٜ اػ -

 ا٘تِبس حبكُ ؿذٜ اػت؟ چٝ اكالحبتی ثبیذ ا٘زبْ ٌیشد؟ چٝ آیٙذٜ ای دس ا٘تِبس اػت؟

 ِگضاسش پایص طشح / تشًاه 

 َ)اكالح( ّٕٓیبت تٟیٝ ٔی ؿٛد.ایٗ ٌضاسؽ ثشای حلَٛ إًیٙبٖ اص ارشای ٌّٔٛة فٔبِیت ٞب ٚ ثبص خٛس اًالٓبت ثٝ ِٔٙٛس وٙتش

 ، ِ٘بست ٚ ػٙزؾ ٚ حجت ٘حٜٛ ارشای فٔبِیت ٞب ثٝ ِٔٙٛس وٙتشَ ثش٘بٔٝ اػتپایص

پبیؾ تٛػي ٔزشی ثش٘بٔٝ یب ٕٞىبسا٘ی وٝ ثٝ ٕٞیٗ ِٔٙٛس ٔبٔٛسیت ٔی یبثٙذ ا٘زبْ ٔی ؿٛد ٚ ٌضاسؽ آٖ ثٝ ٔذیشیت ػیؼتٓ اسائٝ ٔی 

 ؿٛد.

 دادٞب(، فشآیٙذ ٚ ػتب٘ذٞب سا دس ٔی ٌیشد:پبیؾ ٞش ػٝ لؼٕت دادٜ ٞب)دسٖٚ 

 پایص دادُ ّا تشای حصَل اطویٌاى اص هَاسد صیش است:

 صٔبٖ: آیب پیـشفت وبسٞب ًجك رذاَٚ صٔب٘ی پیؾ ثیٙی ؿذٜ ٔی ثبؿذ؟ -

 ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی: آیب ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔٛسد٘یبص تبٔیٗ ؿذٜ اػت؟ ٚ آیب ٟٔبست الصْ سا داس٘ذ. -

 ٞضیٙٝ ٕ٘ٛدٖ ٔٙبثْ ٔبِی ًجك ثش٘بٔٝ پیؾ ثیٙی ؿذٜ اػت؟ٔٙبثْ ٔبِی: آیب تبٔیٗ ٚ  -

 ٔٙبثْ اًالٓبتی: آیب اًالٓبت ٔٛسد٘یبص ارشای ثش٘بٔٝ ثٝ ٔٛلْ فشاٞٓ ؿذٜ اػت؟ -

 ٔـبسوت ٚ افشاد ٚ ٌشٜٚ ٞب: آیب ٔـبسوت افشاد ٚ ٌشٜٚ ٞب ًجك ا٘تِبسات ٔب ٔی ثبؿذ؟ -
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 پایص فشآیٌذ تشای اطویواى اص هَاسد صیش است:

 ثي ٚ ٔمشسات: آیب فٔبِیت ٞب ٚ ُٚبیف ًجك هٛاثي ٚ ٔمشسات ا٘زبْ ٔی ؿٛد؟سٓبیت هٛا -

 حفَ اػتب٘ذاسدٞبی وبسی: آیب سٚؽ ٞبی ا٘زبْ وبس ًجك اػتب٘ذاسدٞبی ٔٔیٗ كٛست ٔی ٌیشد؟ -

ٚ آیب ایٗ ثشلشاسی استجبًبت: آیب استجبًبت هشٚسی ثیٗ افشاد ٚ ٌشٜٚ ٞب ثٝ ِٔٙٛس ٕٞبٍٞٙی دس ارشای فٔبِیت ٞب ا٘زبْ ٔی ؿٛد؟  -

 استجبًبت ثٝ ٔٛلْ ٚ ػشیْ اػت؟

 پایص ستاًذُ ّا تشای حصَل اطویٌاى اص هَاسد صیش است:

 ٌّٔٛثیت ٘تبیذ: آیب ٘تبیذ ثٝ دػت آٔذٜ دس ٞش ٔشحّٝ اص ارشای ثش٘بٔٝ ٌّٔٛثیت الصْ سا داسا اػت یب ٘بٌّٔٛة اػت؟ -

 ثٝ ٔٛلْ ثٛدٖ خذٔبت: آیب خذٔبت سػب٘ی ًجك ثش٘بٔٝ ٔی ثبؿذ؟ -

 ٍٙبْ ثٛدٖ تلٕیٓ ٌیشی:  آیب تلٕیٕبت اتخبر ؿذٜ ثٝ ٔٛلْ ٚ ٔٙبػت اػت؟ثٝ ٞ -

 آتجبس ٌضاسؽ ٞب: آیب ٌضاسؽ ٞب ٚ ٔذاسن ا٘تـبس یبفتٝ ٔٔتجش اػت؟ -

 حُ ٚ فلُ تٔبسهبت: آیب ثشخٛسدٞب ٚ تٔبسم ٞب ثٝ ٔٛلْ حُ ٚ فلُ ٔی ؿٛد؟ -

 فٔبِیت دس ربٔٔٝ: آیب ٔشدْ اص ٘تبیذ ثٝ دػت آٔذٜ سهبیت داس٘ذ؟ -

 ایص تایذ:پ
 ثبؿذ، یٔٙی ٕٞٝ ٔشاحُ ارشای ثش٘بٔٝ سا دس ثش ثٍیشد. ربْٔ -

 پٛیب ثبؿذ، یٔٙی اػتٕشاس داؿتٝ ثبؿذ. -

 ٌٛیب ثبؿذ، یٔٙی ثب ٔالن یب ؿبخق ٔمبیؼٝ ؿٛد)ثشای پبیؾ ٔٛحش ثبیذ ؿبخق ٞبیی سا تٔشیف وٙیٓ ٚ ٘تبیذ پبیؾ سا ثب آٟ٘ب ٔمبیؼٝ وٙیٓ( -

 ٘یض تٟذیذٞب ٚ فشكت ٞب سا تحّیُ وٙذ. ٔٛحش ثبؿذ، یٔٙی ٘مبى لٛت، هٔف ٚ -

 تِ طَس خالصِ هی تَاى گفت کِ پایص ٍ کٌتشل سِ تخص سا دس تش هی گیشد:

 پیـشفت وبس ٚ اػتٕشاس ثش٘بٔٝ -

 ّٕٓىشد ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی -

 خذٔت یب فشآٚسدٜ حبكُ ؿذٜ -

ػبصد ٚ ثٝ د٘جبَ آٖ ثشای سفْ ٘ٛالق، وٙتشَ ا٘زبْ ٔی ؿٛد. پبیؾ، اًالٓبتی سا ثشای ٔمبیؼٝ ارشای فٔبِیت ٞب ثب اػتب٘ذاسدٞب ٚ ٔٔیبسٞب فشاٞٓ ٔی 

 ٌضاسؽ ٌیشی ثٝ ٔٛلْ ٚ دلیك اص ٘ـب٘ٝ ٞبی پبیؾ ٔٛفك اػت. –ثٙبثشایٗ استجبًبت ٔٙبػت ٚ ٌضاسؽ دٞی 

 گضاسش پایص ضاهل هَاسد صیش است:

 ٓٙٛاٖ ٌضاسؽ -

 ٘ٛیؼٙذٜ / تٟیٝ وٙٙذٜ -

 تبسیخ -

 ت الصْ ٕ٘ی ثبؿذ(فٟشػت)اٌش ٌضاسؽ ٔحذٚد یب ٔختلش اػت فٟشػ -

 ٔمذٔٝ: ٘بْ ثش٘بٔٝ، اٞذاف پبیؾ، ؿبخق ٞبی پبیؾ، صٔبٖ -

 پبیؾ -

 ٘تیزٝ -

 پیـٟٙبد اكالحبت هشٚسی/ تٛكیٝ ٞبی الصْ ثشای تلٕیٓ ٌیشی -
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 گضاسش اسصضیاتی طشح / تشًاهِ

ثش٘بٔٝ ارشا ؿذٜ سا ثشای تلٕیٓ ایٗ ٌضاسؽ ثب ٞذف اسصؿیبثی پشٚطٜ ارشایی یب ثش٘بٔٝ ّٕٓیبتی تِٙیٓ ٔی ٌشدد تب ٘مبى لٛت ٚ هٔف 

ٌیشی ٔٙبػت آؿىبس وٙذ.ایٗ ٌضاسؽ ؿجیٝ ثٝ ٌضاسؽ ارشای ثش٘بٔٝ اػت، ثب ایٗ تفبٚت وٝ كشفبً سٚی رٙجٝ اسصؿیبثی آٖ تبویذ داسد. 

َ اسصؿیبثی داسای اسصؿیبثی ٕٔىٗ اػت ٔشحّٝ ثٝ ٔشحّٝ ٚ یب ثٝ ًٛس وّی دس ٔحّٝ پبیب٘ی ا٘زبْ ؿٛد ٚ وُ ثش٘بٔٝ سا دس ثشٌیشد. دس ٞش حب

 ػٝ رٙجٝ اػبػی اػت:

 ثٝ ایٗ ٔفْٟٛ وٝ آیب ثش٘بٔٝ ثٝ ٘تبیذ ٔٛسد ا٘تِبس دػت یبفتٝ اػت یب خیش؟ ٚ آیب ٘تبیذ ثب اسصؿی ثٛدٜ ا٘ذ؟ –احشثخـی  –یه 

آیب ٘تبیذ ثٝ ثٟتشیٗ ٚرٝ ٕٔىٗ ثٝ دػت آٔذٜ اػت ٚ پی آٔذ ارشای ثش٘بٔٝ ٌّٔٛة ثٛدٜ اػت؟ فٔبِیت ٞبی  –ّٕٓىشد فٔبِیت ٞب  –دٚ 

 ارشا ؿذٜ چٝ تبحیشی ثش ربی ٌزاسدٜ اػت؟

ؿىُ آیب ٕٞیٗ ٘تبیذ سا ٔی تٛا٘ؼتیٓ ثب ٞضیٙٝ وٕتش ثٝ دػت آٚسیٓ؟ آیب اص ٔٙبثْ ثٝ ثٟتشیٗ  –وبسایی یب اػتفبدٜ اص ٔٙبثْ التلبدی  –ػٝ 

 ٕٔىٗ اػتفبدٜ ؿذٜ اػت؟

 ثٝ ٓجبست دیٍش آیب ػتب٘ذٜ ٞب ٘ؼجت ثٝ دادٜ ٞب ٌّٔٛة ثٛدٜ ا٘ذ؟ پغ اسصؿیبثی ایٗ ػٝ رٙجٝ ثبیذ سٚؿٕٙذ ثبؿذ.

 اسصضیاتی طی هشاحل صیش اًجام هی ضَد:

 ػٙزؾ)ا٘ذاصٜ ٌیشی( ٘تبیذ ثٝ دػت آٔذٜ ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ ٞب ٚ اثشاص ا٘ذاصٜ ٌیشی سٚا ٚ پبیب. -1

یؼٝ ٘تبیذ ثٝ دػت آٔذٜ ثب ٚهٔیت لجّی / یب ٚهٔیت ؿبٞذ)ٚهٔیتی وٝ دس آٖ ٕٞبٖ ثش٘بٔٝ ا٘زبْ ٘ـذٜ ثبؿذ(، ؿبخق ٞب، ٔمب -2

 ٔٔیبسٞب، اػتب٘ذاسدٞب ٚ یب ٘تبیذ ٔٛسد ا٘تِبس.

 لوبٚت دس ٔٛسد ٘تبیذ ثٝ دػت آٔذٜ ٚ پیذا وشدٖ ٚ تٛریٝ تفبٚت ٞب ٚ ایٗ وٝ آیب ٘تبیذ ساهی وٙٙذٜ اػت یب خیش؟ -3

 حّیُ ُّٓ ؿىؼت)احتٕبِی( ثش٘بٔٝت -4

 تلٕیٓ ٌیشی ثشای ادأٝ یب تٛلف یب ثبصٍ٘شی ثش٘بٔٝ -5

 گضاسش اسصضیاتی ضاهل تخص ّای صیش است:

 ٘بْ ثش٘بٔٝ -

 ٘بْ اسصؿیبثی وٙٙذٜ / ٌشٜٚ اسصؿیبثی وٙٙذٜ -

 تبسیخ تٟیٝ ٌضاسؽ -

 خالكٝ -

 ٔمذٔٝ: ّٓت ارشای ثش٘بٔٝ: ٘یبصٞب، ٔـىالت ٚ اٞذاف ثش٘بٔٝ ثٛدرٝ آٖ -

 چٍٍٛ٘ی ارشا ثش٘بٔٝ: ّ٘ٛ ارشا، ّ٘ٛ پیٕبٖ، ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٚ غیشٜ -

 سٚؽ اسصؿیبثی: ٌشٜٚ اسصؿیبثی، رٙجٝ ٞب ٚ سٚؽ اسصؿیبثی، سٚؽ ٚ اثضاس ٌشدآٚسی دادٜ ٞب، ؿبخق ٞبی ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ ٔمبیؼٝ -

 ٘تیزٝ اسصؿیبثی: اسصیبثی ٘تبیذ، ٔمبیؼٝ ٘تبیذ ثب ؿبخق ٞب -

 ْ ا٘ؼب٘ی / أىب٘بت وبفی ثٛدٜ اػت؟٘تیزٝ ٌیشی: آیب ثٛدرٝ / ٔٙبث -

 آیب ٘تبیذ احشثخؾ ثٛدٜ اػت؟ آیب ٔٙبثْ وبسایی الصْ سا داؿتٝ ا٘ذ، چٝ تبحیش اص ثش٘بٔٝ حبكُ ؿذٜ یب خٛاٞذ ؿذ؟ -

ی چٝ اكالحبتی ثبیذ ا٘زبْ ٌیشد؟آیب ثش٘بٔٝ ثبیذ ادأٝ یبثذ یب ٔتٛلف ؿٛد؟ چٝ تٛكیٝ ٞبیی ٔی ٌشدد؟ اص ارشای ثش٘بٔٝ چٝ آیٙذٜ ا -

 ؟28ٔتلٛس اػت؟ چٝ پیؾ ثیٙی ٞبی الصْ اػت؟ چٝ آیٙذٜ ٍ٘شی ٚرٛد داسد
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 29فصل پنجم: نیازسنجی و برنامه ریسی بنیاد بیمارستان

 ٌشدآٚسی ٚ تحّیُ اًالٓبت ثٝ ِٔٙٛس اسصیبثی ٘یبصٞبی ٚالٔی ٔشدْ یه ٌٔٙمٝ رغشافیبیی ثشای خذٔبت ثیٕبسػتب٘ی اػبػی داسد.

 چْاسچَب رٌّی

داسای ٔٙبثْ ٔحذٚد ٞؼتٙذ ثبیذ ثیٕبسػتبٖ ٞب ثب تٛرٝ ثٝ اٞذاف صیش احذاث ؿٛ٘ذ تب ثٟتشیٗ ثبصدٜ ٕٔىٗ سا داؿتٝ دس وـٛسٞبیی وٝ 

 ثبؿٙذ:

 پٛؿؾ دادٖ حذ ٌّٔٛة ٘یبصٞبی ٔشالجت ثؼتشی رٕٔیت ثٝ ٚیظٜ ٌشٜٚ ٞبی دس ٔٔشم خٌش 

 لشاس ٌشفتٗ دس ثٟتشیٗ ٔٛلٔیت رغشافیبیی ثٝ ِحبٍ دػتشػی 

 ذٔبت ٔٛاصی یب خذٔبت ٔـبثٟی وٝ تٛػي ػبیش ٔشاوض دسٔب٘ی ا٘زبْ ٔی ؿٛد.ارتٙبة اص اسائٝ خ 

 ٔـبسوت دس آٔٛصؽ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ثٟذاؿتی 

 ٔـبسوت دس تحمیمبت ّْٓٛ پضؿىی 

 پـتیجب٘ی اص ػیؼتٓ اسربّ خذٔبت ثٟذاؿتی  دسٔب٘ی 

 ٝٔٔپـتیجب٘ی اص خذٔبت ثٟذاؿتی دسٔب٘ی رب 

 اطالؾات صیش تایذ گشدآٍسی ٍ تحلیل ضَد:

 اطالؾات جغشافیایی هٌطقِ ای کِ تایذ تحت پَضص تیواسستاى یا تیواسستاى ّای جذیذ قشاس گیشد -1

 اطالؾات جوؿیتی ٍ اجتواؾی -2

 اطالؾات اقتصادی -3

 اطالؾات ٍضؿیت تْذاضتی دسهاًی جوؿیت -4

 ٍضؿیت هَسسات ٍ اهکاًات تْذاضتی دسهاًی -5

 اطالؾات سشهایِ گزاسی تشای اسصیاتی سَد ٍ صیاى -6

 ت تیواسستاىتشآٍسد غشفی

دس وـٛسٞبی پیـشفتٝ تش ؿبخق ٞبی خبْ ثشای ثشآٚسد ُشفیت تخت ٞبی ثیٕبسػتب٘ی ٚرٛد داسد. ثشآٚسد ٔی ؿٛد وٝ ٘یبص ثٝ تخت 

٘فش رٕٔیت دس یه ٔحذٚدٜ رغشافیبیی ٔتغیش اػت. ٚلتی  1000تخت ثٝ ٘ؼجت ٞش  6تب  3ٞبی ثیٕبسػتب٘ی ثشای البٔت وٛتبٜ ٔذت ثیٗ 

ػتب٘ی ؿبُٔ: ثیٕبسی ٞبی سٚا٘ی، ثیٕبسی ٞبی ٔضٔٗ، ػُ، تخت ٞبی ػبِٕٙذاٖ ٚ غیشٜ دس ِ٘ش ٌشفتٝ ؿٛد، ایٗ سلٓ وُ تخت ٞبی ثیٕبس

 ٘فش رٕٔیت تغییش یبثذ. 1000تخت ثٝ اصای ٞش  16تب  11ٔی تٛا٘ذ ثیٗ 

ٚاحذ ثیٕبساٖ لّجی،  حذالُ ُشفیت ٌّٔٛة ثیٕبسػتبٖ ثب اسائٝ خذٔبت هشٚسی ٔب٘ٙذ: اتبق ٞبی ُٕٓ، ٚاحذٞبی ٔشالجت ٚیظٜ ٚ

 تخت خٛاة اػت. 150تب  100آصٔبیـٍبٜ، سادیِٛٛطی ٚ ػبیش خذٔبت ثیٗ 
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 فصل ششم: برنامه ریسی نیروی انسانی بهداشتی

 هقذهِ

ثش٘بٔٝ سیضی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی دس ساػتبی ػیبػت ٞب ٚ اػتشاتظی تٛػٔٝ ٚ آیٙذٜ ٍ٘شی ّٔی أىبٖ پزیش اػت. ثب چٙیٗ ٍ٘شؿی، ثش٘بٔٝ سیضی 

٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٞش ثخؾ هٕٗ ٕٞبٍٞٙی ثیٗ ثخـی، أىبٖ تٛػٔٝ ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی ٚ تٕشوض ػشٔبیٝ ٞبی ا٘ؼبی سا ثٝ ِٔٙٛس دػتیبثی ثٝ اٞذاف 

 ٔٛسدِ٘ش فشاٞٓ ٔی وٙذ.

ؾ دسٔبٖ وٝ دس ٚالْ حبفَ ٚ پـتیجبٖ تٙذسػتی ٚ ثٟذاؿت رؼٕب٘ی ٚ سٚا٘ی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی اػت. خٛد ثیؾ اص ػبیش ثخ –ثخؾ ثٟذاؿت 

دسٔب٘ی داسا اػت.  –ٞب ثٝ ایٗ ٘یشٚ ٔتىی اػت. ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی آٔٛصؽ یبفتٝ ٚ وبسداٖ ٘مؾ اكّی سا دس ٓشهٝ ی خذٔبت ثٟذاؿتی 

دسٔب٘ی ٚ سٚؽ ٞبی تبٔیٗ وٕجٛد یب ثٟجٛد آٖ، دس لبِت ثش٘بٔٝ سیضی ٘یشٚی  –ثشآٚسد ٘یبصٞبی یه وـٛس ثشای ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی ثٟذاؿتی 

بسچٛة اػتشاتظی تٛػٔٝ ی ثٟذاؿت ّٔی كٛست ٔی ٌیشد. ٓذْ تٛاصٖ دس ٓشهٝ ٚ تمبهبی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ا٘ؼب٘ی ثٟذاؿتی ٚ دس چ

دسٔب٘ی ػجت ٓذْ وبسآیی دس اسائٝ ی خذٔبت ؿذٜ ٚ اص ػٛیی، ػبصٔب٘ذٞی ٘بدسػت ٘یشٚٞب ثٝ ایٗ ٓذْ وبسآیی دأٗ ٔی  –ثٟذاؿتی 

 ص٘ذ.

 تؿشیف هفاّین

فشآیٙذ تٔییٗ ٔؼبئُ ثٟذاؿت ربٔٔٝ، تـخیق ٘یبصٞب ٚ ٔٙبثْ، ًشح اٞذاف ٚالٔی ّٕٓی  ٓجبست اػت اص تشًاهِ سیضی تْذاضت هلی:

ثش اػبع اِٚٛیت ٞب ٚ تِٙیٓ إٓبَ اداسی ثشای سػیذٖ ثٝ آٖ اٞذاف وٝ ٔزٕٛٓبً لؼٕتی اص ثش٘بٔٝ سیضی ّٔی ثشای تٛػٔٝ ی التلبدی 

ػیؼتٕبتیه ثٛدٜ ٚ فشآیٙذی ٕٞبًٞٙ ٚ پٛیب ثشای ثٟشٜ رٛیی اص ٔٙبثْ ارتٕبٓی سا تـىیُ ٔی دٞذ. ٔؼّٕبً ایٗ ثش٘بٔٝ سیضی ثبیذ ٔذاْٚ ٚ 

ٔبِی ٚ ا٘ؼب٘ی تب سػیذٖ ثٝ اٞذاف تٛػٔٝ ی ارتٕبٓی سا داسا ثبؿذ. ایٗ ثش٘بٔٝ سیضی تشویجی اػت اص ًشح ٞبی ثخؾ ثٟذاؿت دس استجبى 

 ثب ثخؾ ٞبی آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ، وـبٚسی، كٙٔت، تبٔیٗ ارتٕبٓی، حُٕ ٚ ٘مُ ٚ ...

ؿبُٔ ٟٔبست ٞب، دا٘ؾ ٞب، اػتٔذادٞبی ثبِمٜٛ ٚ یب ثبِفّٔی اػت وٝ ثشای تٛػٔٝ ی التلبدی ٚ ارتٕبٓی یه ربٔٔٝ دس  ٌاتؽ اًساًی:ه

 دػتشع ٔی ثبؿذ.

ایٗ ٚاطٜ ٕٔٔٛالً ٔحذٚد ثٝ افشادی اػت وٝ دٚسٜ ی آٔٛصؿی ٚ وبسٚسصی خبكی سا ثشای تلذی ٔـبغُ ثخلٛف  ًیشٍی اًساًی:

 ًی وشدٜ ا٘ذ.

ٕٔٔٛالً ؿبُٔ تٔذاد افشاد ٔٛرٛدی اػت وٝ دٚسٜ ی آٔٛصؿی ٚ وبسٚسصی ثخلٛكی سا ثشای ٔـبغُ  شٍی اًساًی تْذاضتی:ًی

ٔختّف ثٟذاؿتی ًی وشدٜ یب ًی ٔی وٙٙذ ٚ دٚسٜ ی آٔٛصؽ آ٘بٖ ثش اػبع خلٛكیبت رٕٔیتی ٚ ارتٕبٓی، تزشثیبت ٚ اسصؽ ٞب ٚ 

ٟذاؿتی ٔٛسد٘یبص ربٔٔٝ تذٚیٗ ٔی ٌشدد. ثٙبثشایٗ، ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ثٟذاؿتی ؿبُٔ افشاد تغییشات وٕی ٚ ویفی پشػُٙ ٚ ثبالخشٜ خذٔبت ث

 صیش اػت:

 دسٔبٖ خذٔت ٔی وٙٙذ. –وبسوٙبٖ ثٟذاؿتی وٝ ٞٓ اوٖٙٛ دس سؿتٝ ٞبی ٔختّف ثٟذاؿت  -1

ٞٓ اوٖٙٛ دس  وبسوٙبٖ ثبِمٜٛ ی ثٟذاؿتی، ٔب٘ٙذ وؼب٘ی وٝ آٔٛصؽ الصْ دس یه سؿتٝ ی ثخلٛف ثٟذاؿت سا دیذٜ ا٘ذ ِٚی -2

 ؿغُ ٔٛسدِ٘ش لشاس ٘ذاس٘ذ.

 وبسوٙبٖ آیٙذٜ ثٟذاؿتی، وٝ ٔـغَٛ دسیبفت آٔٛصؽ الصْ ثشای اؿتغبَ دس ثخؾ ثٟذاؿت ٞؼتٙذ. -3

فشآیٙذ تٛػٔٝ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ثٟذاؿتی یه وـٛس تٕبْ ٔؼبئُ اػبػی دس ثش٘بٔٝ سیضی تِٛیذ ٚ ٔذیشیت وبسوٙبٖ ثٟذاؿتی ٚ دسٔب٘ی سا دس 

 أّی وٝ دس ایٗ فشآیٙذ ٔٛحش ٞؼتٙذ ٔزٕٛٓبً ػیؼتٓ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ثٟذاؿتی یه وـٛس سا ٔی ػبص٘ذ.ثش ٔی ٌیشد ٚ ٓٛ
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ٓجبست اػت اص فشآیٙذ پیؾ ثیٙی فشاٞٓ آٚسی، تشثیت، آٔٛصؽ ٚ ػبصٔب٘ذٞی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی  تشًاهِ سیضی ًیشٍی اًساًی تْذاضتی:

 ص پیؾ تٔییٗ ؿذٜ ی یه ربٔٔٝ.دسٔب٘ی ثشای دػتیبثی ثٝ اٞذاف ثٟذاؿتی ا –خذٔبت ثٟذاؿتی 

ٞذف ثش٘بٔٝ سیضی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ثٟذاؿتی ٓجبست اػت اص فشاٞٓ آٚسی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔٛسد٘یبص ثب تٛرٝ ثٝ ٔٙبثْ ٔحذٚد التلبدی ثٝ ٘حٛی 

یٗ رب وٝ ثتٛاٖ حذاوخش ثٟشٜ ی ٌّٔٛة سا اص ٟٔبست ٞبی ا٘ؼب٘ی دس ساػتبی ٓشهٝ ی خذٔبت ثٟذاؿتی ٌشفت. ساٜ حُ ٌّٔٛة دس ا

تِٛیذ ثبالتشیٗ حذ ٔـبغُ ٘یؼت، ثّىٝ ٞذف ایٗ اػت وٝ ٔـبغّی ایزبد ؿٛد وٝ ثب ٞضیٙٝ ای ٔتٔبسف ٘یبصٞب ٚ تمبهبٞبی ارتٕبٓی سا 

ثشآٚسدٜ ػبصد. ثش٘بٔٝ سیضی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ثٟذاؿتی ٚالٔی ثبیذ ٔحذٚدیت ٞبی التلبدی ٚ ٘یبصٞبی ثٟذاؿتی سا ثٝ ًٛس ٞٓ صٔبٖ دس ِ٘ش 

ٜ دس ُٕٓ تمبهبٞب ٚ ٘یبصٞبی ثٟذاؿتی سا حذی ٘یؼت دس حبِی وٝ دس تبٔیٗ ٔٙبثْ ٔبِی ثشای دسخٛاػت ٞبی ارتٕبٓی ٌیشد. ٕٞٛاس

 ٔحذٚدیت ٚرٛد داسد.

ٓذْ تٛاصٖ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ثٟذاؿتی ثٝ ًشق ٌٛ٘بٌٖٛ لبثُ تٔشیف اػت ٚ تٔبسیف ثب تٛرٝ ثٝ  ؾذم تَاصى ًیشٍی اًساًی تْذاضتی:

ٚ ارتٕبٓی وـٛسٞبی ٔختّف ٔتفبٚت ٔی ثبؿذ. ثٙبثشایٗ، ٓذْ تٛاصٖ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ثٟذاؿتی ٓجبست اػت اص ؿشایي التلبدی، ػیبػی 

اختالف ثیٗ تٔذاد، ا٘ٛاّ، ّٕٓىشد، تٛصیْ ٚ ویفیت وبسوٙبٖ ثٟذاؿتی اص یه ػٛ ٚ ٘یبصٞبی وـٛس ثٝ خذٔبت ایـبٖ ٚ تٛا٘بیی آٖ دس 

دسٔب٘ی پذیذٜ ای اػت ٔتّٙٛ ٚ پیچیذٜ وٝ  –ش، ٓذْ تٔبدَ دس ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ثٟذاؿتی اؿتغبَ، پـتیجب٘ی ٚ حفَ ایٗ ٘یشٚٞب اص ػٛی دیٍ

 داسای ػٝ ثٔذ اػت:

 اص ِ٘ش تٔذاد، ٓشهٝ ی وٕتش یب ثیـتش اص حذ ٘یشٚٞبیی وٝ ربٔٔٝ ثٝ ٚرٛد آٟ٘ب ٘یبصٔٙذ اػت. -1

 ثٝ ِحبٍ ویفیت، ٓذْ تٙبػت ثیٗ آٔٛصؽ ٚ ٘یبصٔٙذی ٞبی ؿغّی. -2

 ٕٔىٗ اػت ثش حؼت رغشافیبیی، ؿغّی، ػبصٔب٘ی یب تخللی ثبؿذ.ثٝ ِحبٍ تٛصیْ، وٝ  -3

وبسؿٙبػبٖ ػبصٔبٖ رٟب٘ی ثٟذاؿت ثٝ ایٗ ٘تیزٝ سػیذٜ ا٘ذ وٝ ٔیضاٖ ٕٞبٍٞٙی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ثب ٘یبصٞبی ٔشدْ یه وـٛس ٘یض ٚاثؼتٝ ثٝ 

اكّی ٔٛفمیت دس وبسثشد ایٗ تٛػٔٝ دسٔبٖ ٚ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی اػت. ٓٛأُ  –تٛا٘بیی آٖ وـٛس دس ارشای تٛػٔٝ ٕٞبًٞٙ ثٟذاؿت 

 ٓجبستٙذ اص:

 تٛافك دسثبسٜ ٔـىالت اكّی وٝ ثبیذ ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌشفتٝ ٚ ُّٓ آٖ تٔییٗ ؿٛد. -1

 ٔـبسوت فٔبَ افشاد ٓاللٕٙذ ثٝ ایٗ ثش٘بٔٝ -2

 سٞجشی پیٍیش ٚ ٔؼتٕش -3

 ٕٞبٍٞٙی تالؽ ٞب -4

 ؿبیؼتٍی وبسوٙبٖ ٚ اداسٜ كحیح آٟ٘ب -5

 غییشٚرٛد ٔٙبثْ وبفی ثشای ارشای ت -6

 هشاحل فشآیٌذ تشًاهِ سیضی ًیشٍی اًساًی تْذاضتی

 هشحلِ اٍل: ایجاد حشکت تشای ضشٍؼ تشًاهِ سیضی

دسٔب٘ی ٕٔىٗ اػت اص رب٘ت ٔشارْ ٔختّف ثبؿذ، اص رّٕٝ خبسد ثخؾ  –ٔحشن اكّی ثشای آغبص ثش٘بٔٝ سیضی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ثٟذاؿتی 

رٝ، أب ٕٓٛٔبً فشآیٙذ ثٝ ٚػیّٝ ٔؼئٛالٖ ثٟذاؿت ّٔی پـتیجب٘ی آغبص ٔی ٌشدد وٝ ثٟذاؿت، ٔب٘ٙذ ٚصاست ّْٓٛ یب ػبصٔبٖ ثش٘بٔٝ ٚ ثٛد

 ؿبُٔ ٌبْ ٞبی صیش اػت:

 ایزبد حشوت ثشای ثش٘بٔٝ سیضی -1

 ؿٙبػبیی ٔـىالت اكّی -2
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 دسخٛاػت ٕٞىبسی اص ٌشٜٚ ٞبی ٔتخلق -3

 هشحلِ دٍم، تجضیِ ٍ تحلیل ٍضؿیت هَجَد دس طشح تشًاهِ سیضی

ٔٛفمیت تٕبْ ثش٘بٔٝ سیضی لٌٔی اػت. پیؾ اص آٖ وٝ ثش٘بٔٝ سیضاٖ ثشسػی اِٚیٝ خٛد سا ثشای تٔییٗ اِٚٛیت ٞبی ٚرٛد ایٗ ٔشحّٝ ثشای 

ثٟذاؿتی، اًالٓبت ٔٛرٛد ٚ ٚهٔیت ػیؼتٓ ثٟذاؿت ؿشّٚ وٙٙذ ثبیذ حذالُ تٔذادی پیؾ ؿشى ثشای ثش٘بٔٝ سیضی ٔٛحش ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی 

ثش ٔٛفمیت ا٘ذن ًشح ثبؿذ، ثٙبثشایٗ ثبیذ آٟ٘ب تٛرٝ خٛد سا ثٝ ٞذف ٞبی ٘ضدیىتش ثٟذاؿتی تٔییٗ وٙٙذ. اٌش ؿشایي ٔٛرٛد داَ 

 ٌٔٔٛف وشدٜ ٚ دیذٌبٜ ثش٘بٔٝ سیضی خٛد سا اكالح وٙٙذ.

 ایٗ ٔشحّٝ ؿبُٔ ٌبْ ٞبی صیش اػت:

 ثشآٚسد ٔمذٔبتی صٔیٙٝ ثش٘بٔٝ سیضی -1

 ٌٔبِٔٝ اِٚٛیت ٞب ٚ ٔحذٚدیت ٞب -2

 ًشح ثش٘بٔٝ سیضی -3

 بتی ٔٛرٛدثشسػی ٔمذٔبتی اًالٓ -4

 ٌٔبِٔٝ ًشح -5

 تـشیه ٔؼبٓی ػبصٔبٖ ٞب ٚ ٟ٘بدٞبی ریشثي ٚ ْٕٓٛ ٔشدْ -6

 هشحلِ سَم، جوؽ آٍسی ٍ تجضیِ ٍ تحلیل اطالؾات

دس ایٗ ٔشحّٝ الصْ اػت وٝ ٔؼئّٝ ثش٘بٔٝ سیضی ٔٛسد ػٙزؾ لشاس ٌشفتٝ، فٟشػت ٔٙبثْ ٔٛسد اػتفبدٜ تٟیٝ ؿذٜ ٚ اثٔبد سؿذ رٕٔیت، 

 ػبیش ٓٛأُ ٔشثٛى ًشاحی ؿٛدتِٛیذ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٚ 

 هشحلِ چْاسم، سیاستگزاسی ٍ تٌػین طشح ٍ استثاطات

دس ایٗ ٔشحّٝ ثبیذ ساٜ حُ ٞبی ٔٙبػت سا رؼتزٛ وشدٜ ٚ ٞش یه اص آٟ٘ب سا اص ِحبٍ ٔحذٚدیت صٔب٘ی أىب٘بت حلَٛ ٘تیزٝ، ثشآٚسد 

ٛسد اسصؿیبثی لشاس داد ٚ ٔؼئّٝ ٟٕٔتش ایٗ وٝ ػیبػت ًشح وبسآیی، لبثُ لجَٛ ثٛدٖ ٚ ػبیش ٔحذٚدیت ٞب ٚ فـبسٞبی ٕٔىٗ ٔ –ٞضیٙٝ 

 ثبیذ ثب ػیبػت ػبیش ثخؾ ٞبی ٔشتجي ثب ثخؾ ثٟذاؿت ٔب٘ٙذ اؿتغبَ، ّْٓٛ ٚ آٔٛصؽ، تحمیمبت ٚ وـبٚسصی ٚ ... ٕٞبًٞٙ ثبؿذ.

 ایٗ ٔشحّٝ ٘یض ؿبُٔ ٌبْ ٞبی صیش اػت:

 ٌٔبِٔٝ ساٜ حُ ٞبی ٕٔىٗ -1

 ثشسػی ثبصدٜ التلبدی ًشح -2

 ب ٔؼئِٛیٗ وـٛس رٟت اتخبر تلٕیٓ ٚ ػیبػت الصْٔـبٚسٜ ث -3

 ػیبػتٍزاسی ٚ تِٙیٓ ًشح -4

 استجبى تلٕیٕبت ثب ػبیش ثخؾ ٞبی ریشثي -5

 هشحلِ پٌجن، تکویل ٍ اجشای طشح

ثشای ایٙىٝ یه ًشح ٔٛفك ثبؿذ ثبیذ ثٝ ثش٘بٔٝ ٞبی وٛچه تمؼیٓ ؿذٜ ٚ دس ٞش یه اص ایٗ ثش٘بٔٝ ٞب صٔبٖ ثٙذی، رضئیبت ارشایی، 

ٞبی وبسثشدی، ٔٙبثْ ٔٛسد اػتفبدٜ ٚ ٞضیٙٝ ٞبی ارشایی ٞش ٔشحّٝ اص ارشای ًشح ٔـخق ؿٛد. ثٙبثشایٗ، یه ًشح وّی ثٝ ثش٘بٔٝ سٚؽ 

ٞبی وٛچه ٌٔٙمٝ ای ٚ ثش٘بٔٝ ٞبی ٚیظٜ تمؼیٓ ٔی ؿٛد تب دس ٔزّٕٛ ثتٛا٘ذ ثشای ِ٘بست، ٔذیشیت كحیح ٚ پبیؾ آٔبدٜ ؿٛد ٚ 

 .ػشا٘زبْ هٕب٘ت ارشایی داؿتٝ ثبؿذ

 ایٗ ٔشحّٝ ؿبُٔ ٌبْ ٞبی صیش اػت:
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 ثش٘بٔٝ ٌزاسی ٚ تِٙیٓ ًشح -1

 ثش٘بٔٝ سیضی ٔذیشیت -2

 ارشا -3

 پبیؾ -4

 

 

 هشحلِ ضطن، اسصضیاتی طشح

دسٔب٘ی  –ٔشحّٝ اسصؿیبثی دس فشآیٙذ ثش٘بٔٝ سیضی غبِجبً ثٝ دػت فشأٛؿی ػپشدٜ ٔی ؿٛد، ثٝ ٚیظٜ دس ثش٘بٔٝ سیضی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ثٟذاؿتی 

ًشح تب ٔشحّٝ ٘تیزٝ ٌیشی ٔذت ٘ؼجتبً صیبدی ثٝ ًَٛ ٔی ا٘زبٔذ. دس حبِی وٝ تٟٙب ثٝ ٚػیّٝ اسصؿیبثی اػت وٝ ٔی تٛاٖ وٝ اص صٔبٖ آغبص 

٘مبى هٔف ًشح سا اكالح ٚ ثشای ػبَ ٞبی ثٔذ اص تىشاس اؿتجبٞبت پیـٍیشی وشد ٚ ٔیضاٖ وبسایی ٚ ثٟشٜ ٚسی سا تب حلَٛ یه ٘تیزٝ 

 ٌّٔٛة ثبال ثشد.

 بُٔ ٌبْ ٞبی صیش ٔی ثبؿذ:ایٗ ٔشحّٝ ٘یض ؿ

 آیب ػیبػت ٞبی اتخبر ؿذٜ لبثُ آتٕبد ثٛدٜ اػت؟ -1

 آیب تلٕیٓ ٞب ٚ ثش٘بٔٝ ٞبی ارشا ؿذٜ وبسایی الصْ سا داؿتٝ اػت؟ -2

 آیب ٘تبیذ سهبیت ثخؾ ثٛدٜ اػت؟ -3

دسٔب٘ی ؿٙبختٝ ؿذٜ ٚ ثٝ وبس ٔی سٚ٘ذ ِٚی تبویذ ثش سٚی  –ٔشاحّی سا وٝ ؿشح دادٜ ؿذ، دس اوخش فشآیٙذٞبی ثش٘بٔٝ سیضی ثٟذاؿتی 

 ٔشاحُ ثؼتٍی ثٝ صٔبٖ ٚ ٔٛلٔیت وـٛس داؿتٝ ٚ ٔتغیش اػت.

 طشاحی سیستن اطالؾات هٌاتؽ اًساًی

ت ٞب، پیبدٜ وشدٖ یه ِ٘بْ اًالٓبت تٟٙب ثب خشیذ ػخت افضاسٞب ٚ ٘شْ افضاسٞب پبیبٖ ٕ٘ی یبثذ. ایٗ وبس ؿبُٔ دٌشٌٛ٘ی دس وبسٞب، ٟٔبس

، ثذٖٚ سٚیىشد ثٝ وبسثشاٖ، ٕ٘ی تٛاٖ یه ِ٘بْ ٘ٛیٗ اًالٓبت ثشپب «ارتٕبٓی –فٙی »ٔذیشیت ٚ ػبصٔبٖ ٘یض ٔی ٌشدد. ثٙب ثٝ فّؼفٝ 

 ػبخت.

خبًش ٘ـبٖ ٔی وٙذ وٝ ثشپبوٙٙذٌبٖ ِ٘بْ ٞبی ٘ٛیٗ ٞش دٚ ٔؼئِٛیت فٙی ٚ ارتٕبٓی سا ثٝ ٟٓذٜ داس٘ذ. « ارتٕبٓی –فٙی »دیذٌبٜ 

 ٕٞچٙیٗ تىِٙٛٛطی، ٔحیي، ا٘ذاصٜ یب ثضسٌی ػبصٔبٖ تٔییٗ وٙٙذٜ ّ٘ٛ ػیؼتٓ اًالٓبتی ٚ ؿیٜٛ پشداصؽ آٟ٘ب دس ػبصٔبٖ ٔی ثبؿذ.

 ٔشحّٝ ا٘زبْ داد.  5بثْ ا٘ؼب٘ی سا ٔی تٛاٖ دس ًشاحی ٚ ساٜ ا٘ذاصی یه ػیؼتٓ اًالٓبتی ٔٙ

 هشحلِ اٍل، هطالؿِ ٍ ضٌاخت سیستن فؿلی

اِٚیٗ ٔشحّٝ دس ًشاحی یه ػیؼتٓ اًالٓبتی ثشسػی ٚهٔیت ػیؼتٓ اًالٓبت ٔٛرٛد دس ػبصٔبٖ اػت ٚ دس كٛست ٓذْ ٚرٛد یه 

ػبیی ٌشدد. ٞذف اص ثشسػی ػیؼتٓ اًالٓبتی فّٔی ػیؼتٓ اًالٓبتی سػٕی دس ػبصٔبٖ، هشٚسی اػت وٝ ٞش ػیؼتٓ دیٍش ٔٛرٛد ؿٙب

 پبػخ ثٝ ػٛاالتی اص ایٗ لجیُ اػت:

 حزٓ اًالٓبتی وٝ ػیؼتٓ فّٔی ٔی تٛا٘ذ آٖ سا پشداصؽ وٙذ چمذس اػت؟ -1

 ویفیت اًالٓبت دس چٝ حذی اػت؟ -2

 چٝ ّ٘ٛ اًالٓبتی ٔٛسد٘یبص اػت؟ -3

 اًالٓبت اص چٝ ٔٙبثٔی ثٝ دػت ٔی آیذ؟ -4
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ًالٓبت ٔٛرٛد ثبیذ ثشای ٔب سٚؿٗ ػبصد وٝ آیب ػیؼتٓ اًالٓبت ٔشوضی ٚرٛد داسد یب ایٗ وٝ ٞش لؼٕتی ثٝ ٕٞچٙیٗ ٌٔبِٔٝ ػیؼتٓ ا

 ًٛس ٔؼتمُ اًالٓبت ٔٛسد٘یبص خٛد سا پشداصؽ ٔی وٙذ.

 هشحلِ دٍم، تؿییي اٍلَیت ّای اطالؾاتی

تٛا٘ذ ٔٛرت ٘بوبٔی دس ثش٘بٔٝ ٞب ؿٛد. ثٙبثشایٗ، ٕٞٝ اًالٓبت ثٝ یه ا٘ذاصٜ داسای اسصؽ ٚ إٞیت ٘یؼت. فمذاٖ ثشخی اص اًالٓبت ٔی 

ػیؼتٓ ٞبی اًالٓبتی ثبیذ ًٛسی ًشاحی ٌشدد وٝ اٚالً اًالٓبت هشٚسی ٚ ٟٔٓ ثشای تلٕیٓ ٌیشی سا تٟیٝ وٙذ ٚ دس اختیبس تلٕیٓ 

اختیبس ثٍزاسد. ٔذیشاٖ ٌیش٘ذٌبٖ لشاس دٞذ ٚ ػپغ دس كٛست ِضْٚ ٚ ثٝ كشفٝ ثٛدٖ اص ِ٘ش ٚلت ٚ ٞضیٙٝ، اًالٓبت وٓ إٞیت سا دس 

ٓالٜٚ ثش ؿٙبخت ػیؼتٓ ٞب ٘یبص ثٝ ؿٙبخت ػبصٔبٖ ٚ ٓٛأُ آٖ خٛاٞٙذ داؿت. اص ایٗ سٚ ؿٙبخت وُ ػبصٔبٖ ثشای آٟ٘ب هشٚسی اػت. 

دسن ِ٘بْ، ٕٞشاٜ ثب ؿٙبخت ػبصٔبٖ دػتٕبیٝ ٌضیٙؾ ؿىُ ٚیظٜ ٚ ٔٙبػت ِ٘بْ اًالٓبت ثشای ػبصٔبٖ ٔی ؿٛد وٝ ثذاٖ ٕٔٔبسی ِ٘بْ 

ٓبت ٓٙٛاٖ ٔی دٞٙذ وٝ ٔی تٛاٖ آٖ سا تشویجی اص اًالٓبت ٚ ٔذیشیت دا٘ؼت. اِٚٛیت ٞبیی وٝ ٔی تٛاٖ ثشای ػیؼتٓ اًالٓبتی اًال

ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی دس صٔیٙٝ ثش٘بٔٝ سیضی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی دس ِ٘ش ٌشفت ؿبُٔ: اًالٓبتی دس صٔیٙٝ رٕٔیت ٚ ٘یشٚی وبس، سٚ٘ذٞب ٚ دٌشٌٛ٘ی ٞبی 

 لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات ٚ فٔبِیت ٞبی دِٚت ثٝ ا٘وٕبْ ٔؼبئُ ٔشثٛى ثٝ ٓشهٝ ٚ تمبهبی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی اػت.التلبدی ٚ ارتٕبٓی ٚ 

 هشحلِ سَم، طشاحی سیستن اطالؾاتی جذیذ

دس ایٗ ٔشحّٝ ًشاحی ٚ پیـٟٙبد ػیؼتٓ اًالٓبتی رذیذ ا٘زبْ ٔی ؿٛد. ػیؼتٓ رذیذ ثبیذ رٛاثٍٛی تٕبْ ٘یبصٞبی اًالٓبتی ػبصٔبٖ دس 

ْ ا٘ؼب٘ی ثبؿذ. یىی اص ٔـخلبت چٙیٗ ػیؼتٕی ٚسٚدی ٞبی ٔتٔذد ٚ صیبد اػت. ا٘ٛاّ اًالٓبت خبْ اص ٔٙبثْ ٚ ٔشاوض ٔختّف ٔٛسد ٔٙبث

اص ًشیك ایٗ ٚسٚدی ٞب ثٝ ػیؼتٓ ٚاسد، ثٔذ اص پشداصؽ ثٝ كٛست اًالٓبت ًجمٝ ثٙذی ؿذٜ ٚ ٌضاسؽ ٞب دس یه رب ٔتٕشوض ٚ ثشای 

ثش٘بٔٝ سیضی ٞب دس اختیبس ٔذیشاٖ ػٌٛح ٔختّف ٚ تلٕیٓ ٌیش٘ذٌبٖ لشاس ٔی ٌیشد. ٟٔٓ تشیٗ ٚیظٌی ثش٘بٔٝ سیضی ٘یشٚی ا٘ؼٙبی ٚ ػبیش 

چٙیٗ ػیؼتٕی ادغبْ ٚ یه وبػٝ وشدٖ تٕبْ اًالٓبت ٔشثٛى ثٝ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی اػت. ثبیذ تٛرٝ داؿت ٚرٛد اًالٓبت ثی حذ ٚ حلش 

ٖ ٔی تٛاٖ تجذیُ ؿٛد. ثٙبثشایٗ ٚیظٌی ٞبی یه ًشاحی ٔٙبػت ػیؼتٓ یب ا٘فزبس اًالٓبت خٛد ثٝ ٓبّٔی دس رٟت ٓذْ وبسایی ػبصٔب

 ٞبی اًالٓبتی ٔذیشیت ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی رٟت ثش٘بٔٝ سیضی ٓجبست اػت اص:

 یٔٙی أىبٖ دػتیبثی ثٝ اًالٓبت اص ساٜ ٞبی ػبدٜ ٚ ثب صثبٖ ٞبی ًجیٔی ،30دس دػتشع ثٛدٖ -1

 ٔٙبػت ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ فشكت الذاْ اص دػت ٘شفتٝ ثبؿذ.، یٔٙی أىبٖ دسیبفت اًالٓبت دس صٔبٖ 31ثٝ ٍٞٙبْ ثٛدٖ -2

 ، یٔٙی ٌضاسؽ ٞب ثبیذ دس حذ أىبٖ ثذٖٚ خٌب یب اؿتجبٜ ثبؿذ.32دلیك ثٛدٖ -3

 ، یٔٙی اًالٓبت حبٚی رضئیبت وؼُ وٙٙذٜ ٚ حبؿیٝ ٞبی ٘بٔشثٛى ٘جبؿذ.33ٔشتجي ثٛدٖ -4

 ٌّٔٛثیت ٞبی وبسثشاٖ تٌبثك داؿتٝ ثبؿذ.، یٔٙی ؿىُ خشٚری ثب چٍٍٛ٘ی ؿٙبخت، اِٚٛیت ٞب ٚ 34لبثّیت وبسثشد -5

٘ىتٝ ای دیٍش وٝ دس ًشاحی ػیؼتٓ اًالٓبتی ثبیذ ٔذِ٘ش لشاس داد، ایٗ اػت وٝ دس ٓلش اًالٓبت اسصؽ افضٚدٜ اص ًشیك تجذیُ 

ؽ ػیؼتٕی اًالٓبت ثٝ دا٘ؾ ٚ ٕٞچٙیٗ ػشٓت ا٘تمبَ آٖ حبكُ ٔی ؿٛد. ثٙبثشایٗ، اٌش ؿجىٝ اًالٓبت ػشٓت وبفی ٘ذاؿتٝ ثبؿذ اسص

وٝ ًشاحی ٔی ؿٛد كفش خٛاٞذ ثٛد. دس ًشاحی ػیؼتٓ رذیذ، ٕٞشاٞی ٚ ٔـبسوت وبسوٙبٖ ٔی تٛا٘ذ دس رٟت افضایؾ وبسایی ٚ 

 وبٞؾ تٙؾ، احشات ٔخجتی دس ػبصٔبٖ ثش ربی ٌزاسد.
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 27  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

ٗ ٔشحّٝ سا دس اكٌالح ٘لت دس ٔٛسد ا٘تخبة ٚ ًشاحی ػیؼتٓ رذیذ، ٔذیشاٖ ثبیذ آٖ سا ثشای ٔذت صٔبٖ وٛتبٞی، ثٝ وبس ٌیش٘ذ وٝ ای

آصٔبیـی ٌٛیٙذ، ػپغ ثش اسصیبثی ٘تبیذ ثپشداص٘ذ ٚ دس كٛست ٔخجت ثٛدٖ ٘تبیذ، ٘لت ٔٛلت سا ثٝ ٘خت دایٓ تجذیُ وٙٙذ ٚ دس غیش ایٗ 

ٙذ كٛست اص ادأٝ فٔبِیت ػیؼتٓ رٌّٛیشی ثٝ ُٕٓ آٚس٘ذ. دس كٛست ٓذْ سهبیت ػیؼٓ ًشاحی ؿذٜ ثبیذ ٔزذداً اص ٔشحّٝ اَٚ فشآی

 سا آغبص وٙیٓ تب ثب سفْ ٔٔبیت ٚ ٔـىالت، ػیؼتٓ ٔٛسدِ٘ش سا ثٝ ارشا دس آٚسیٓ.

 هشحلِ چْاسم، اًتخاب ٍ ًصة کاهپیَتش)دس صَست لضٍم(

دس كٛستی وٝ ػشٓت ُٕٓ، دلت ٚ كحت یه ػیؼتٓ دػتی اًالّ سػب٘ی لبثُ لجَٛ ٘جبؿذ ٚ ٘تٛا٘ذ ٘یبصٞبی اًالٓبتی ػبصٔبٖ سا سفْ 

وبٔپیٛتش اػتفبدٜ ؿٛد. ٕٞچٙیٗ ثبیذ تٛرٝ داؿت وبٔپیٛتش سا ثبیذ ٌٔبثك ػیؼتٓ اًالٓبتی ا٘تخبة وشد ٘ٝ ثشٓىغ ٚ ٘یض وٙذ الصْ اػت اص 

دس ٔٛسد ػیؼتٓ ٞبیی وٝ اص وبٔپیٛتش اػتفبدٜ ٔی وٙٙذ، استمب ػیؼتٓ ٞب ٚ ثٝ وبسٌیشی ػخت افضاس ٚ ٘شْ افضاس رذیذ ثب تٛرٝ ثٝ دٌشٌٛ٘ی 

 ٚسی اػت.ٔحیي ٚ تغییشات ٔؼتٕش هش

ٕٞچٙیٗ ثب تٛرٝ ثٝ تغییشات ػشیْ دس كٙبیْ وبٔپیٛتش ٚ ػخت افضاسٞبی ٔشثٛى ثٝ آٖ ػیؼتٓ ثبیذ تٛا٘بیی سٚصآٔذ ؿذٖ ٍٕٞبْ ثب 

 تغییشات رذیذ سا داؿتٝ ثبؿذ.

 هشحلِ پٌجن، حفع کیفیت سیستن اطالؼ سساًی

وٝ ٚاسد ػیؼتٓ ؿذٜ اػت ثؼتٍی داسد. ثٙبثشایٗ، تٕبْ لؼٕت  ویفیت اًالٓبتی وٝ اص ػیؼتٓ ٔٛرٛد ثیشٖٚ ٔی آیذ ثٝ ویفیت دادٜ ٞبیی

ٞب ثبیذ ثتٛا٘ٙذ اًالٓبت ٟٔٓ سا اص اًالٓبت ثی اسصؽ تـخیق دٞٙذ ٚ ثب اسػبَ اًالٓبت ٔفیذ ٚ ٕٞچٙیٗ فشػتبدٖ ٌضاسؽ ٞبی كحیح، 

ٞب ٚ «ثبیذ»ٓبت ایٗ اػت وٝ ٔذیشاٖ ثبیذ ثیٗ دلیك ٚ ثٝ ٔٛلْ ویفیت ػیؼتٓ اًالٓبتی ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی سا ثٟجٛد ثخـٙذ. ِٔٙٛس اص ویفیت اًال

ٞبی ٌضاسؽ ؿذٜ ٔمبیؼٝ ای ا٘زبْ دٞٙذ. اًالٓبت دلیك تش، ویفیت ثبالتش ٚ أٙیت ثیـتشی سا ثشای ٔذیشاٖ ثٝ ٚرٛد ٔی آٚس٘ذ ٚ «ٞؼت»

 دس ٓیٗ حبَ ٞضیٙٝ ثیـتشی سا ٘یض ٔٛرت ٔی ؿٛ٘ذ.

٘ىبت ایٕٙی ٚ حفبُتی، ثش٘بٔٝ ٔٙؼزٓ ٚ ربْٔ تٕٔیش ٚ ٍٟ٘ذاسی سا تٟیٝ ٚ تذٚیٗ  دس كٛست تذاْٚ وبسثشد ػیؼتٓ، ٔذیشاٖ ثبیذ ثٝ ِٔٙٛس

 وٙٙذ تب دس كٛست ثشٚص ٞش ٌٛ٘ٝ ٔـىّی ثب سفْ ػشیْ آٖ، ػالٔت سا ثٝ ػیؼتٓ ثبصٌشدا٘ٙذ.

 کاستشدّای سیستن اطالؾاتی هٌاتؽ اًساًی

 ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ثٝ ؿشح صیش٘ذ:تٔذادی اص وبسثشدٞبی ػیؼتٓ اًالٓبتی ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی دس ثش٘بٔٝ سیضی 
 جوؿیت ضٌاسی تشًاهِ سیضی ٍ تحلیل ساصهاًی

 تشًاهِ سیضی تشاتشی استخذاهی ٍ سدیاتی آى

 تْیِ طشح ّای ساٌّوا ٍ پیص تیٌی

 تحلیل تْشُ ٍسی ٍ اسصیاتی تشًاهِ

 سٍش ّای تشآٍسد ًیشٍی اًساًی تْذاضتی دسهاًی

 35سٍش هثتٌی تش تقاضا -1

دسٔب٘ی دس حبَ حبهش تىیٝ ؿذٜ ٚ  –دس ایٗ سٚؽ ثشای تٔییٗ تٔذاد پضؿه ٔٛسد٘یبص دس آیٙذٜ، ثش اٍِٛی ٔلشف خذٔبت ثٟذاؿتی 

 36تغییشات ایٗ اٍِٛ ًی صٔبٖ آیٙذٜ پیؾ ثیٙی ٔی ؿٛد.
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 دسهاًی -سٍش اّذاف تْذاضتی  -2

ق ٞب ًی ٔذت صٔبٖ ٔٔیٗ، ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔٛسد٘یبص دس ایٗ سٚؽ ؿبخق ٞبی تٛػٔٝ ثٟذاؿت دس ِ٘ش ٌشفتٝ ؿذٜ ٚ ثشای ثٟجٛد ؿبخ

، ًی یه 1000دس  60ثٝ  1000دس ٞش  100ثشآٚسد ٔی ؿٛد. ٔخالً اٌش ٞذف وـٛسی وبٞؾ ٔشي ٚ ٔیش وٛدوبٖ صیش یه ػبَ اص 

ثبیؼت آٔٛصؽ  ثش٘بٔٝ ی پٙذ ػبِٝ ثبؿذ، ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی الصْ ثشای ایزبد تحشن ٚ فٔبِیت ثٝ ِٔٙٛس سػیذٖ ثٝ ػٌح ثشتش تٙذسػتی ٔی

یبفتٝ ٚ ثٝ وبس ٌٕبسدٜ ؿٛ٘ذ تب ثش٘بٔٝ وبٞؾ ٔشي ٚ ٔیش وٛدوبٖ ثب ٔٛفمیت ٔٛارٝ ؿٛد. پغ ثش ٔجٙبی ٞذف یب اٞذاف تٔییٗ ؿذٜ ٘یشٚی 

 ثشآٚسد ٔی ؿٛد. –ًی ثش٘بٔٝ ی پیؾ ثیٙی ؿذٜ  –ٔٛسد٘یبص 

 37سٍش تؿوین -3

دسٔب٘ی وٝ ٔب آٖ سا ػیؼتٓ پبیٝ ٔی ٘بٔیٓ، ثٝ ػیؼتٓ اسائٝ  –ذاؿتی فّٔی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی یه ػیؼتٓ اسائٝ خذٔبت ثٟ دس ایٗ سٚؽ اٍِٛی

خذٔبت دس آیٙذٜ)ثش اػبع فشهیبت ٔشتجي( تٕٔیٓ دادٜ ٔی ؿٛد. دس ثشخی ٔشارْ ایٗ ٔتذ سا دس ثخؾ تٔییٗ پضؿه ثش اػبع ٘یبص ٚ دس 

 ثشخی دیٍش اص ٔشارْ ثٝ ٓٙٛاٖ ٘ٛٓی اص ٔذَ ٔجتٙی ثش تمبهب تمؼیٓ ثٙذی ٔی وٙٙذ.

 ٔیبسٞبی ا٘تخبة ػیؼتٓ پبیٝ ثشای سٚؽ تٕٔیٓ ٓجبستٙذ اص:ٔ

 اص ِ٘ش اسائٝ خذٔبت وبسآٔذ ثبؿذ. ػیؼتٓ پبیٝ ثبیذ -1

 دس آٖ ٚرٛد داؿتٝ ثبؿذ. FTEsأىبٖ ٔحبػجٝ  -2

 ًجك پیؾ ثیٙی، ایٗ ػیؼتٓ اسائٝ خذٔبت دس آیٙذٜ ثٝ ػبیش ٘مبى وـٛس ٘یض ٌؼتشؽ یبثذ. -3

 

 38سٍش ًسثت پضضک تِ جوؿیت -4

تٔذاد پضؿه ثش اػبع ٘ؼجت پضؿه ثٝ رٕٔیت، ثش ٔجٙبی ایٗ فشم لشاس داسد وٝ ا٘ذاصٜ رٕٔیت ٕٞجؼتٍی لبثُ لجِٛی ثب ٘یبص ثٝ ثشآٚسد 

 خذٔبت پضؿىی داسد. دس ایٗ سٚؽ یه ٘ؼجت ثٝ ٓٙٛاٖ ٔجٙبی ٘ؼجت پضؿه ثٝ رٕٔیت دس وُ ربٔٔٝ دس ِ٘ش ٌشفتٝ ٔی ؿٛد.

 39هذل ًیاصهٌذی ادغام یافتِ -5

ٚدیت ٞبی خبف سٚؽ ٔجتٙی ثش تمبهب ٔحممیٗ ثٝ ثشسػی سٚؽ ربیٍضیٗ پشداختٙذ وٝ دس آٖ ثٝ ربی تٛرٝ ثٝ ٘یبص یب ثٝ دِیُ ٔحذ

خٛا٘ذٜ ٔی ؿٛد، ثشای ػبختبسٞبیی ٔخُ  IRMتمبهبی ربٔٔٝ ثٝ ٔزٕٛٓٝ اسائٝ دٞٙذٌبٖ خذٔبت تٛرٝ ٔی ٕ٘بیذ. ایٗ سٚؽ وٝ 

(MCO) ٝدٜ ٞبی ٔختّف وّیٙیؼیٗ ٞب)پضؿىبٖ، پشػتبساٖ، ٔبٔبٞب ٚ ...( دس یه تیٓ ٚاحذ دس آٔشیىب وٝ س 40ػبصٔبٖ ٔشالجت ػبٔبٖ یبفت

 اسائٝ خذٔت ٔی وٙٙذ، ثؼیبس ٔٙبػت اػت.

 تؿادل دس ؾشضِ ٍ تقاضا

 –دسٔب٘ی دس ػشاػش رٟبٖ أشٚصٜ، سٚ٘ذی فضایٙذٜ داسد. افضایؾ آٌبٞی ٕٓٛٔی دس ٔٛسد ٔؼبئُ ثٟذاؿت  -تمبهب ثشای خذٔبت ثٟذاؿتی

دسٔب٘ی، خبسد  –ٔٛصؽ ثٟذاؿت، سؿذ ٚ تٛػٔٝ ػٌح خذٔبت پضؿىی، تخللی ؿذٖ ٚ تىٙیىی ؿذٖ خذٔبت ثٟذاؿتی دسٔبٖ، آ

ؿذٖ ًت اص اٍِٛٞبی ػٙتی، افىبس ٕٓٛٔی، ٚ فـبسٞبی ػیبػی ٚ ارتٕبٓی، ٚ اص ٕٞٝ ٟٔٓ تش، سؿذ رٕٔیت، اص ٓٛأّی اػت وٝ ثٝ 

ٍبؿتٝ ؿٛد، حذالُ تبحیش حتٕی دس افضایؾ تمبهب، افضایؾ رٕٔیت دس ًی صٔبٖ افضایؾ تمبهب دأٗ ٔی ص٘ذ. اٌش ػبیش ٓٛأُ ٘بدیذٜ ا٘

دسٔب٘ی ثبیذ ثٝ ٘حٛی ثش٘بٔٝ سیضی وٙٙذ وٝ ًی ٔشاحُ صٔب٘ی پیؾ ثیٙی ؿذٜ  –اػت. ثٙبثشایٗ، ثش٘بٔٝ سیضاٖ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ثٟذاؿتی 
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 29  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

دسٔب٘ی ثٝ تٔبُٔ ٘ؼجی  –ای ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ثٟذاؿتی آًٞٙ افضایؾ ٓشهٝ ثٝ ػٛی آًٞٙ افضایؾ تمبهب ٔیُ وٙذ تب ٓشهٝ ٚ تمبهب ثش

 ثشػذ.
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 فصل هفتم: برنامه ریسی استراتژیک

 تؿشیف

 ٖثش٘بٔٝ اػتشاتظیه سا ثٝ ٓٙٛاٖ فشآیٙذی وٝ سٞجشاٖ یه ػبصٔبٖ، آیٙذٜ آٖ سا پیؾ ثیٙی وشدٜ ٚ رٟت سػیذٖ  41ٌٛدػتیٗ ٚ ٘ٛال

 ٕ٘بیٙذ، تٔشیف ٔی وٙذ. ثٝ آٖ، اٞذاف، ؿیٜٛ ٞب ٚ ّٕٓىشدٞبی الصْ سا تذٚیٗ ٔی

 ٗثش٘بٔٝ سیضی اػتشاتظیه سا یه تالؽ ِٔٙٓ ٚ ػبصٔبٖ یبفتٝ دس رٟت اتخبر تلٕیٕبت ٚ ٔجبدست ثٝ الذأبت ثٙیبدی تٔشیف  42اِؼ

 ٔی ٕ٘بیذ وٝ ثٝ ٔٛرت آٟ٘ب ایٗ وٝ یه ػبصٔبٖ چیؼت؟ چٝ ٔی وٙذ؟ ٚ چشا أٛسی سا ا٘زبْ ٔی دٞذ، ٔـخق خٛاٞذ ٌشدیذ.

  ٝٔسیضی اػتشاتظیه سا ثٝ ٓٙٛاٖ یه فشآیٙذی وٝ ثشای دػتیبثی ثٝ اٞذاف ػبصٔبٖ دس ٔحیي ٞبی سلبثتی، پٛیب ٚ دسحبَ ا٘ذسٚص ثش٘ب

 تغییش، اص ًشیك تخلیق ٔٙبثْ ًشاحی ٔی ٌشدد، تٔشیف ٔی ٕ٘بیذ.

 تفاٍت تشًاهِ سیضی استشاتژیک ٍ تشًاهِ سیضی دساصهذت

شای ػبصٔبٖ ٞب ٕٔٔٛالً ثٝ یه ٔٔٙی ثٝ وبس ٌشفتٝ ٔی ؿٛ٘ذ. ٌشچٝ ٕٔىٗ اػت دس ثش٘بٔٝ سیضی اػتشاتظِن ٚ ثش٘بٔٝ سیضی دساصٔذت ث

 .43٘تیزٝ حبكُ اختالف ا٘ذوی ٚرٛد داؿتٝ ثبؿذ ِٚی دس ُٕٓ اص چٙذیٗ ِ٘ش ثٙیبدی ثب ٕٞذیٍش تفبٚت داس٘ذ

 بویذ داس٘ذ ِٚی ثش٘بٔٝ سیضی ثب آ٘ىٝ ٞش دٚ ثش٘بٔٝ سیضی ثش ػبصٔبٖ ٚ آٖ چٝ ػبصٔبٖ رٟت ثٟجٛد ّٕٓىشد خٛد ثبیذ ا٘زبْ دٞذ، ت

اػتشاتظیه ثیـتش ثش تـخیق ٚ سفْ ٔؼبیُ ٔٛسد اختالف ِ٘ش داسد دس كٛستی وٝ ثش٘بٔٝ سیضی دساصٔذت ثیـتش ثش ٔـخق وشدٖ 

 اٞذاف ٚ ٔمبكذ ٚ تجذیُ آٟ٘ب ثٝ ثش٘بٔٝ ٞبی وبسی ربسی ِ٘ش داسد.

 45ٚ ٔحیي خبسری 44یبثی ٔحیي ػبصٔبٖ آٓ اص ٔحیي داخّیثش٘بٔٝ سیضی اػتشاتظیه دس لیبع ثب ثش٘بٔٝ سیضی دساصٔذت ثش اسص 

ػبصٔبٖ ثٝ ٔشاتت ثیـتش تبویذ ٔی ٕ٘بیذ. ثش٘بٔٝ سیضاٖ دساصٔذت ثش ایٗ فشم ٞؼتٙذ وٝ سٚ٘ذٞبی ربسی تب آیٙذٜ ادأٝ خٛاٞذ یبفت 

حج ٚ ثشٚص غبفٍّیشی ٞبی دس كٛستی وٝ ثش٘بٔٝ سیضاٖ اػتشاتظیه ا٘تِبس ٚلّٛ سٚیذادٞبی رذیذ ٚ ٚلفٝ ٞبیی دس سٚ٘ذ ٔٛسد ث

ٌٛ٘بٌٖٛ سا داس٘ذ ِزا ًشح ٞب ٚ ثش٘بٔٝ ٞبی اػتشاتظیه ثیـتش اص ثش٘بٔٝ ٞبی ثّٙذ ٔذت دس ثشٌیش٘ذٜ تغییشات ویفی ٚ دأٙٝ ٌؼتشدٜ 

 تشی اص ثش٘بٔٝ ٞبی التوبیی ٔی ثبؿٙذ.

 ٙذ ٚ ثذیٗ رٟت ثش٘بٔٝ ٞبی اػتشاتظیه غبِجبً ثش٘بٔٝ سیضاٖ اػتشاتظیه ثیـتش اص ثش٘بٔٝ سیضاٖ دساصٔذت چـٓ ا٘ذاص ٔٛفمیت ٔی ثبؿ

ٕ٘بیبٖ ٌش تغییشات ویفی ٚ دس ایٗ رٟت ٞؼتٙذ، دس كٛستی وٝ ًشح ٞب ٚ ثش٘بٔٝ ٞبی ثّٙذٔذت ٘ٛٓبً اػتٙجبًی اص ٚهْ ٔٛرٛد 

 خؼتٙذ ٚ غبِجبً دس لبِت اٞذافی ٌٔشح ٔی ؿٛ٘ذ وٝ ٕ٘بیبٍ٘ش ثبصتبة سٚ٘ذٞبی ربسی ٔی ثبؿٙذ.

 یه ثٝ ٔشاتت ثیـتش اص ثش٘بٔٝ سیضی دساصٔذت رٟت ٌیشی ّٕٓی ٚ ّٕٓی داسد. ثش٘بٔٝ سیضاٖ اػتشاتظیه ثش ثش٘بٔٝ سیضی اػتشاتظ

حؼت َٕٔٔٛ دأٙٝ ای اص سٚیذادٞبی ٕٔىٗ آیٙذٜ سا دس ِ٘ش ٌشفتٝ ٚ ثشآیٙذٞبی تلٕیٓ ٞب ٚ الذاْ ٞبی وٙٛ٘ی سا اص ِحبٍ استجبًی 

ٚ ٔزٕٛٓٝ ٔتٙٛٓی اص رشیبٖ الذاْ ٞب سا دس ِ٘ش ٌشفتٝ ٚ ٔی وٛؿٙذ تب ٌضیٙٝ ٞبی  وٝ ثب ایٗ دأٙٝ داس٘ذ، ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٔی دٞٙذ

ػبصٔبٖ سا تب آٖ رب وٝ ٕٔىٗ اػت ٌـٛدٜ ٍ٘بٜ داس٘ذ تب ػبصٔبٖ ثتٛا٘ذ ثٝ ٔمتویبت پیؾ ثیٙی ٘ـذٜ ثب وبسایی پبػخ دادٜ ٚ ثٝ ًٛس 

ٕبٖ چـٓ ا٘ذاص ٔٛفمیت ثبؿذ أب آٟ٘ب ایٗ ٘ىتٝ سا ٞٓ احشثخؾ ٓىغ إُِٔ ٘ـبٖ دٞذ. سإٞٙبی ایٗ ثش٘بٔٝ سیضاٖ ٕٔىٗ اػت ٞ

                                                           
41 - Nolan  
42 - Olsen 
 1372جبى. ام. بزایغَى.  - 43
44 - Internal 
45 - External 



 نخبگان گستر فرهنگ پسشکی گروه آموزشی خذمات تخصصی مرکس

 31  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

ٔذِ٘ش داس٘ذ وٝ اٌش آیٙذٜ ثٝ ٕٞبٖ ٘حٛی وٝ اص پیؾ ثش٘بٔٝ سیضی ؿذٜ اػت ٘جبؿذ، أىبٖ داسد الصْ ثبؿذ وٝ ثشای دػت یبفتٗ ثٝ 

 ایٗ چـٓ ا٘ذاص اػتشاتظی ٞبی ٔختّف تٔمیت ؿٛد.

یٗ احتٕبَ سا داسد اص لجُ فشم ٔی وٙٙذ، ػپغ ثٝ ٓمت ثشٌـتٝ ثش٘بٔٝ تفلیّی ٚ دس ٓٛم ثش٘بٔٝ سیضاٖ دساصٔذت آیٙذٜ ای وٝ ثیـتش

الذاْ ٞبی هشٚسی رٟت سػیذٖ ثٝ آیٙذٜ فشهی سا ًشح ٔی ٕ٘بیٙذ. ثٙبثشایٗ ًشح ٞب ٚ ثش٘بٔٝ ٞبی دساصٔذت دس یه خي تلٕیٓ ٌیشی 

٘یبیذ ایٗ خي تلٕیٓ ٌیشی ٚ الذاْ ٞبی ٔشثٛى ثٝ آٖ ٕٔىٗ ٚ الذاْ ٚاحذ ٌشفتبس ٔی ؿٛ٘ذ وٝ اٌش آیٙذٜ ٌٔبثك ثب فشم آٟ٘ب اص وبس دس 

 اػت ٌّٔٛة ٘جبؿذ.
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