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 هقدهِ

ٍ  ضَد ٍ تب پس اص صایوبىػلَم پضضىی است ٍ حیغِ آى اص دٍساى لجل اص ثبسداسی ضشٍع هی ّبیهدوَػِ صیشیىی اص سضتِ هبهبیی    

ٍ ی دسهبً  ای، آهَصضی، هشالجتی، حوبیتی، ای اػن اص هطبٍسُ ثسیبس گستشدُ حیغِ ّبیایي سضتِ  اداهِ داسد. ضص سبلگی وَدن

ًحَُ تٌظین خبًَادُ، هشالجت دس دٍساى ثبسداسی، صایوبى عجیؼی ٍ  آهَصش ثؼذ ٍ ٌّگبم اصدٍاج،  بٍسُ لجل،هبهب ثِ هط داسد.تحمیمبتی 

 .پشداصد هشالجت ثْذاضتی هبدس ٍ وَدن ٍ آهَصش ثِ دختشاى دس صهیٌِ ثْذاضت دٍساى ثلَؽ ٍ ثؼذ اص آى هی

 هاها تعريف   

سات هشاوض آهَصش داخلی ٍ ضخػی است وِ تحػیالت هبهبیی سا دس حذ وبسضٌبسی، وبسضٌبسی اسضذ ٍ دوتشا ثشاثش ثب همشهبهب  

خبسخی ثِ پبیبى سسبًذ ٍ هَفك ثِ اخز هذسن تحػیلی اص هشاوض هؼتجش هَسد تبییذ ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضىی ضذُ 

 ثبضذ.

  اًدازچشن 

اص عشیك اسائِ خذهبت آهَصضی ٍ  ،دس غذد است ی هبهبییثب سبثمِ تشثیت داًطدَ  ػلَم پضضىی گٌبثبد داًطگبُ داًطىذُ پضضىی  گشٍُ هبهبیی

 آٍسد. فشاّن  ّبی اخاللیسا  ثب ثىبسگیشی، استبًذاسدّبی آهَصضی ٍ اسصش پژٍّطی وبسآهذ ، هَخجبت استمبء سغح سالهت خبهؼِ ثبالخع صًبى

هَصضی دس حیغِ تئَسی ٍ ثبلیٌی، ثب خاللیت ٍ ًَآٍسی ٍ ثب ّوىبسی ٍ آّبی ًَیي آٍسیگیشی اص فياص عشیك ثْشُ ،دس ًظش داسدایي گشٍُ 

ولیِ داًطگبّیبى )اػضبی ّیئت ػلوی، وبسوٌبى ٍ داًطدَیبى(، ضوي ثشعشف ًوَدى هطىالت ٍ ًیبصّبی آهَصضی داًطدَیبى عی پٌح  حوبیت 

داًطگبُ ّبی ػلَم پضضىی وطَس ثبضذ. ٍ  ثتَاًذ ثب تىیِ ثش  داًطىذُ ّبی پشستبسی ٍ هبهبییگشٍُ ّبی  گشٍُ ثشتش دس هیبى  01سبل آیٌذُ خضٍ 

چطن اًذاصّبی آهَصش ٍ تبهیي ًیشٍی اًسبًی،  پژٍّص ٍ  .دست یبثذ ّب، سفغ هطىالت ٍ حوبیت ّبی هسئَلیي ثِ افك ّبی سٍضي تَاًوٌذی

 هىبى پزیش است:تبهیي داًص هَسد ًیبص ، وِ دستیبثی ثِ ایي هبهَسیت ّب ثب دس ًظش گشفتي هسبئل صیش ا

 استمبی سغح سالهت خبهؼِ  -

 ّبی الصم خْت اسائِ خذهبت تخػػی هشتجظ ثب سالهت صًبى اص داًص ٍ هْبست سضتِ هبهبیی ثشخَسداسی داًص آهَختگبى -

 ّبی ضغلی ٍ اداهِ تحػیلدس خزة فشغتگشٍُ هبهبیی هَفمیت داًص آهَختگبى  -

 وی گشٍُاستمبء هشتجِ ػلوی ٍ همغغ تحػیلی اػضبی ّیبت ػل -

 هاهَريت

هبهبّبی هبّشهغبثك ثب استبًذاسدّبی آهَصضی خْت اسائِ خذهت دس  هشاوض دسهبًی، تشثیت  ،داًطگبُ ػلَم پضضىی گٌبثبد هبهبئیگشٍُ سسبلت    

آهَصش اػضبی  ،ّذایت ٍ اًدبم پژٍّص دس آهَصش  ،سیضیّبی ثشًبهِاص عشیك فؼبلیت ایي اهش وِ ثْذاضتی، آهَصضی، پژٍّطی ٍ هذیشیتی است،

اسائِ  ،ًْبدیٌِ وشدى سٌدص ٍ اسصضیبثی گشٍُ ،یبثذ. فشاّن آٍسدى صهیٌِ ّبی ًَآٍسی آهَصضی دس ٍ اسصضیبثی هستوش تحمك هی ،ّیبت ػلوی

 است.هطبٍسُ ػلوی 

 

 



 

 ّاارزش

گشٍُ هبهبیی داًطگبُ ٍ  است دیٌیفشضیِ  اًسبًْب ٍ حفظ وشاهت آًْب یه ثِ دس وطَس خوَْسی اسالهی ایشاى ػلن آهَصی دس ساستبی خذهت

 ًوبیذ.ػلَم پضضىی گٌبثبد ثب اػتمبد ثِ هفبّین ریل خذهبت آهَصضی ٍ پژٍّطی خَد سا اسائِ هی

 خذا هحَسی 

 ایحفظ وشاهت اًسبًی ٍ سػبیت اخالق حشفِ

 ی ٍ پبسخگَ ثَدى گشٍُ دس لجبل داًطدَ، ّوىبساى ٍ خبهؼِهطتشی هذاس

 ژیه خْت حل هسئلِهلضم ثَدى ثِ تفىش استشات

 حوبیت ٍ تمَیت اص ایذُ ّبی ًَ ٍ خاللبًِ

 الت آهَزشی گرٍُ هاهايیرس

 ٍ ًگشش تمَیتتؼلین ٍ تشثیت هبهبّبی هتؼْذ ٍ هتخػع دس حیغِ ثْذاضت، دسهبى ، آهَصش ٍ هذیشیت خذهبت ثْذاضتی ٍ    

 ٍ هبدساى دسهبًی ثْذاضتی ًیبصّبی ضٌبخت ثب ّوشاُ هذدخَیبى ثِ هغلَة ویفیت ثب خذهبت اسائِ دسخْت داًطدَیبى اًگیضش

تب داًص آهَختگبى ثْؼٌَاى یه ػضَ اصتین  است.هبهبیی  ٍ اسصضیبثی  ّبی آهَصضی ثشًبهِ هذاٍم ثبصًگشی ٍ خبهؼِ وَدوبى

 سالهتخذهبت اسصضوٌذی سا ثِ خبهؼِ اسائِ ًوبیذ.

 رسالت پژٍّشی گرٍُ هاهايی

گستشش فشٌّگ پژٍّص دس ثیي  ٍ تحمیمبت دس صهیٌِ سالهت ٍ ثْذاضت هبدس ٍ وَدناستمبء ػلن هبهبیی اص عشیك اًدبم    

 ّبی فؼبلیت اًدبم دس خوؼی هطبسوت سٍح تَسؼِ ٍ ایدبد خْت ّبیی فشغت تذاسن داًطدَیبى ٍ داًص آهَختگبى، ّوچٌیي 

 است.دس گشٍُ ٍ ثیي گشٍّی  پژٍّطی

 رسالت بالیٌی گرٍُ هاهايی 

 دسهبًی ثْذاضتی خذهبت اسائِ خْت  تشثیت ٍ آهَصش داًص آهَختگبى ثب هْبست ّبی ثبلیٌی ػلوی وبفی ثش اسبس اغَل ػلوی 

 هبهبیی است. حشفِ ثِ ًسجت داًطدَیبى دس هثجت دیذ ٍ ًگشش پشٍسش ًیض ٍ هبهبیی حشفِ حیغِ دس هطبسوتی ٍ تیوی فشدی،

 رسالت فرٌّگی

 ًیبصّبی لجبل دس هسئَل ٍ هتؼْذ اًسبًی ًیشٍی تشثیت ٍ داًطدَیبى ًسجت ثِ سضتِ تحػیلیپشٍسش ایذُ ٍ ًگشش هثجت دس 

 استمبء ًیض ٍ وَدوبى ٍ هبدساى ثْذاضتی سفتبس   اغالح هٌظَس ثِ خبهؼِ سغح دس ػوَهی آهَصش چٌیي ّو ٍ خبهؼِ دسهبًی ثْذاضتی

  گشٍُ است.شّبی آهَصضی ثست دس حبضش اختوبػی ٍ اخاللی فؼبل الگَی عشیك اص داًطدَیبى اختوبػی ثبلٌذگی سضذ

 

 



 هاهايی گرٍُاّداف کلی  

 تشثیت داًطدَ ثب هذسن وبسضٌبسی دس سضتِ هبهبیی ثغَسیىِ ثؼذ اص اتوبم تحػیل لبدس ثبضذ : .0

 تین سالهت ثشلشاس ًوبیذ. ءاستجبط هَثش حشفِ ایجب هذدخَیبى ٍ سبیشاػضب

 .هبدس ثبسداس ثِ ػول آٍسدولیِ هشالجتْبی دٍساى ثبسداسی سا اص 

 .صایوبى عجیؼی سا اداسُ ٍ هشالجت ًوبیذ

 .هشالجت ّبی اٍلیِ سا اص ًَصاد ثِ ػول آٍسد

 .هشالجت ّبی ثؼذ اص صایوبى سا اص صائَ ثِ ػول آٍسد

 .خذهبت ثْذاضتی هَسد ًیبص صًبى دس سٌیي ثبسٍسی سا اسائِ ًوبیذ

 .دٍاج ، تٌظین خبًَادُ ، یبئسگی سا اًدبم دّذآهَصش ٍ هطبٍسُ صهبى ثلَؽ ، اصثشًبهِ سیضی، 

 .ثیوبسیْبی ضبیغ صًبى سا تطخیع دادُ ٍالذاهبت الصم ) دسهبًی ، آهَصضی ، اسخبػی ( سا ثِ ػول آٍسد

ٍ  اًدبم پژٍّص دس صهیٌِ ّبی هختلف اص خولِ هشالجتْبی دٍساى ثبسداسی ، صایوبى ، پس اص صایوبى ٍ خذهبت تٌظین خبًَادُ .2

 آهَصش پژٍّص دس

 استمبء هْبست ّبی ػلوی ٍ ثبلیٌی هبهبّبی ضبغل ٍ فبسؽ التحػیل .3

 (: تربیت ًیرٍي اًساًی کاراهد6ّدف کلی )

 اّذاف ٍیژُ:

 تشثیت داًص اهَختگبى تَاًوٌذ دس سضتِ هبهبیی هغبثك ثب ضشح ٍظبیف دس حیغِ دسهبى، ثْذاضت ٍ خبهؼِ

 تشثیت هبهبّبی وبساهذتَسؼِ فضبی فیضیىی ٍ آهَصش هْبست ثبلیٌی خْت 

 اخز هدَص تبسیس سضتِ هبهبیی دس همغغ وبسضٌبسی اسضذ

 استمبء ویفیت آهَصش ثبلیٌی داًطدَیبى

 استمبء ویفیت آصهَى غالحیت ثبلیٌی داًص آهَختگبى

 تؼبهل ػلوی ثب سبیش گشٍُ ّبی آهَصضی ٍ هشاوض ػلوی

 ّبی ًَیي آهَصضیاستفبدُ اص سٍش

 

 

 



 گرٍُ) اساتید، داًشجَياى ٍ هاهاّاي فارغ التحصیل( الیت ّاي پژٍّشی(: اًجام فع2ّدف کلی )

 اّذاف ٍیژُ

 تذٍیي ٍ اخشای عشح ّبی پژٍّطی هغبثك ثب اٍلَیتْبی پژٍّطی 

 چبح همبالت حبغل اص پبیبى ًبهِ ّبی داًطدَیی ٍ عشح ّبی پژٍّطی

 ّوىبسی اػضبء گشٍُ ثبهدالت هشتجظ ثب حشفِ هبهبیی

 اػضبء ثب ّوبیطْب ٍ سویٌبسّبضشوت ٍ هطبسوت 

 تبلیف ٍ تشخوِ وتت هشتجظ ثب هبهبیی

 ٍ علوی هاهاّاي شاغل بالیٌی هْارتْاي ء(: ارتقا9ّدف کلی )

 اّذاف ٍیژُ

 ستمبء هْبست ّبی ثبلیٌی ٍ سغح ػلوی اػضبء گشٍُا

 آهَصش هْبست ّبی  ػلوی ثِ هبهبّبی فبسؽ التحػیل ثش اسبس ًیبص سٌدی

 ( SWOTّا ٍ تْديدّا ) صتًقاط قَت، ضعف، فر

 (:Strengthsًقاط قَت)

S1-  دس گشٍٍُخَد اػضبی ّیأت ػلوی تَاًوٌذ 

S2- ُحضَس اػضبء دس ضَساّبی داًطگب 

S3- ( ٍخَد هشاوض آهَصش هْبستْبی ثبلیٌیSkill lab استبًذاسد ٍ فؼبل ) 

S5- ٍخَد صهیٌِ ّبی هثجت ثشای اًدبم پژٍّص دس آهَصش 

S6-تخػػی ثِ سٍص ثشخَسداسی اص وتبثْبی هتٌَع ٍخَد وتبثخبًِ ثب ٍ  

S7-ُّب فؼبل ثَدى فشایٌذ اسبتیذ هطبٍس دس داًطىذ 

S9-داًطگبُ هحیظ فیضیىی هٌبست 

S10-اًگیضُ داًطدَیبى دس هطبسوت ثب فؼبلیت ّبی آهَصضی،فشٌّگی ٍ پژٍّطی 

 

 

 

 



 (:Weaknessًقاط ضعف)
W1  : ػذم تٌبست ٍاحذّبی تئَسی ثب ثبلیٌی داًطدَیبى  

W2اػضبی ّیبت ػلوی ثبلیٌی  : ثبال ثَدى حدن فؼبلیت ّبی آهَصش 

W3: هحذٍدیت دس اسائِ تسْیالت ثِ اػضبی ّیبت ػلوی ٍ داًطدَ دس ثبلیي 

W4ُيفؼبلیت دس هحیظ ثبلی : ضؼف دس تذٍیي فشآیٌذّبی تطَیمی ثشای اسبتیذ ثب ّذف ایدبد اًگیض 

W5 ػذم سٍیىشد ادغبم دس وَسیىَلَم آهَصضی 

 (:opportunitiesفرصت ّا)  

 
O2 هَصش ثبلیيآ: سیبستگزاسی ٍصاست هتجَع ثش گستشش ووی ٍ ویفی 

O3 ثستش هٌبست ثشای ثشًبهِ ّبی آهَصضی ٍ پژٍّطی ٍ: ٍخَد فشغت ّبی ػلوی 

O8 :هثجت ثِ ثشًبهِ ّبی سالهت ثبسٍسی سٍیىشد 

 (Threatsتْديدّا)

T1دسثبلیياػضبء ّیبت ػلوی  آهَصش : ًجَد سیبست خبهغ ٍ هذٍى دس خػَظ اهَس 

T2 : ثیطتش فؼبلیتْبی پژٍّطی دس همبیسِ ثب آهَصشهطَق ثَدى 

T3 :ضفبف ًجَدى اسصش خذهبت اسائِ ضذُ گشٍُ دسثبلیي 

T4َثشای هذیشیت ثحشاى التحػیالى ایي سضتِ اسبتیذ ٍ فبسؽ آهبدگی وبفی د: ًج 

T5سٍحیِ هذسن گشایی دسخبهؼِ : گستشش 

T6ٍِخَد ًگشش دسهبى هحَس ثِ خبی سالهت هحَس دسخبهؼ : 

T7ِهبهبیی اسائِ خذهبت ای دس: هحذٍدیت پَضص ثیو 

 

 

 

 

 

 

 



 ي ّاي گرٍُ آهَزش هاهايیژاسترات

 سبلِ 5ثشًبهِ  یبى% تب پب21هیضاى  حذالل ثِ آهَصش تئَسی، ػولی ٍ ثبلیٌی داًطدَیبى ءاستمب(: 0ّذف )

 ًیبصّبی آهَصضی اسبتیذ ٍ داًطدَیبى ثب استفبدُ اص هػبحجِ دس خشداد هبُ ّش سبلتؼییي 

 سٌدص ػولىشد اسبتیذ دس پبیبى ضْشیَس هبُ ثب استفبدُ اص فشم ّبی اسصضیبثی تذٍیي ضذُ

 تؼییي ًیبصّب ٍ ووجَدّبی آهَصضی گشٍُ دس پبیبى ّش تشم تَسظ هذیش گشٍُ

 بى، وَدوبى ٍ سَپش ٍایض اهَصضی ثیوبسستبى ّب خْت پیگیشی ًیبصّبی آهَصضی داًطدَیبىتطىیل خلسبت ثب هذیش گشٍُ صً

 ثشًبهِ سیضی خْت سفغ ووجَد تسْیالت هشثیبى ٍ داًطدَیبى دس هحیظ ثبلیٌی

 تطىیل خلسِ هذیش گشٍُ ثب ًوبیٌذگبى داًطدَیبى دس ّشتشم تحػیلی

  ّبی ًَیي آهَصضیسیضی ٍ اخشای سٍشّوىبسی دس ثشًبهِ

 ثبصًگشی  هستٌذات آهَصضی ضبهل عشح دسس ٍ ثستِ ّبی آهَصضی

 ثشًبهِ ّبی آهَصش هذاٍمسیضی ٍ آهَصش ّوىبسی دس ثشًبهِ

 اخز هدَص تبسیس همغغ وبسضٌبسی اسضذ هبهبیی

 پبیص ٍ اسصضیبثی ًتبیح حبغل اص ثشًبهِ ّبی فَق

 سبلِ 5% تب پبیبى ثشًبهِ 21حذالل ثِ هیضاى  استمبء فؼبلیت ّبی پژٍّطی اسبتیذ ٍ داًطدَیبى گشٍُ(: 2ّذف )

 تؼییي اٍلَیت ّبی پضٍّطی گشٍُ دس اثتذای ثشًبهِ

 ژٍّطیپتذٍیي حذالل یه پشٍپَصال هغبثك ثب اٍلَیت ّبی 

 چبح حذالل یه همبلِ دس هدالت ثب ًوبیِ هؼتجش ثیي الوللی دسسبل

 سویٌبس ٍ ضشوت ٍ اسائِ همبلِ دس حذالل دس دٍ ّوبیص 

 پیطٌْبد حذالل یه ّوبیص هبهبیی دس عَل ثشًبهِ

 

 

 

 

 

 



 ذيٌفعاى

 

 گشٍُّیئت ػلوی تؼذاد اػضبء   

 رشته تحصیلی مرتبه علمی نام و نام خانوادگی ردیف

 دوتشی ثْذاضت ثبسٍسی استبدیبس سلیِ سحوبًی ثیلٌذی 0

 دوتشی ثْذاضت ثبسٍسی استبدیبس فبعوِ ّبدیضادُ عالسبص 2

 دوتشی ثْذاضت ثبسٍسی استبدیبس ًشخس ثحشی 3

 داًطدَی دوتشی ثْذاضت ثبسٍسی هشثی فشیجب ػسىشی 4

 وبسضٌبس اسضذ هبهبیی ثب گشایص آهَصش هبهبیی هشثی الِْ ثٌفطِ لَچبًی 5

 اسضذ هطبٍسُ هبهبییوبسضٌبس  هشثی فبعوِ یؼمَثی 6

 

 ذيٌفعاى بیرًٍی ذيٌفعاى درًٍی

 داًطدَیبى  هبهبیی

 اػضبی ّیبت ػلوی

 داًطدَیبى سبیش داًطىذُ ّب 

 دسیبفت وٌٌذگبى خذهبت ثْذاضتی دسهبًی

پشسٌل ثْذاضتی ٍ دسهبًی ضبغل دس هشاوض ثْذاضتی دسهبًی ٍاثستِ 

 ثِ داًطگبُ

پشسٌل ثْذاضتی ٍ دسهبًی ضبغل دس هشاوض ثْذاضتی دسهبًی ثخص 

 خػَغی

 -داًطدَیی ٍ فشٌّگی -دسهبى -آهَصضی -هؼبًٍت ّبی پژٍّطی

 ثْذاضتی ٍ ...(

ثیوبسستبى ّبی دٍلتی ٍ دسهبًگبُ ّبی دٍلتی، گشٍُ ّبی غٌفی 

داًطدَیی، گشٍّْبی آهَصضی داًطىذُ ٍ سبیش اػضبء ّیبت ػلوی 

  گبٍُاثستِ ثِ داًط

 

 خبهؼِ 

 سیبستگزاساى 

 ًوبیٌذگبى هدلس ضَسای اسالهی 

 ًظبم هبهبیی ٍ پضضىی 

 سبصهبى ّب ٍ اداسات ضْشستبًی )اػن اص دٍلتی ٍ خػَغی (

 گشٍّْبی ػلوی داًطگبُ ّب

 غٌبیغ ٍ ثٌگبّْبی التػبدی 

 هشاوض تحمیمبتی ٍ اثستِ غیش ٍاثستِ ثِ داًطگبُ 

  وبًًَْبی هزّجی ٍ فشٌّگی

 َختگبىداًص آه

 سسبًِ ّبی ّوگبًی


