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 چکیده:
. فؼىاٌغُان و ىغیؼان ةٍا ةؼ ؼٌغیگ یىكؼار  راُتؼدی یُا فیگؼا ؼیجأدجضث  و ؿازىاٌی یُا ثیفؿان

جؿییً ٌيّده و در ایً راؿحا ىٍاةؽ  ؿازىان را یُا ثیفؿانظّد اونّیث  قغه ادراك یُا ضؼورت

اىا ؿازىاٌِا  ةاقغ یى. جّمیَ اٌغیكيٍغان در جّؿؿَ ىحّازن ؿازىان ٍغیٌيا یىؿازىان را ىحيؼکؽ 

. ُغف ایً پژوُف کَ از ٌّع اٌغ یراُتؼدةَ فؼاظّر قؼایط و ىلحضیات ىهؽم ةَ اجعاذ گؼایف 

ؿحاد ارجف زيِّری اؿالىی ایؼان جّمیفی اؿث، جؿییً گؼایف راُتؼدی داٌكگاه فؼىاٌغُی و 

ؿانِای  یُا ةازه. ةَ ایً ىٍؼّر، ؾيهکؼد فؼىاٌغُان در ؿَ دوره اظیؼ در ةاقغ یىدر ؿَ دوره اظیؼ 

 ( ىّرد ارزیاةی كؼار گؼفثBSC) ىغلةؼ ىتٍای  1390-1395 و 1385 - 1390و  1385-1382

قاظل ةؼای ؿٍسف اةؿاد رقغ و یادگیؼی، فؼایٍغُای داظهی، ذیٍفؿان و ىانی اصناء  59و 

جضهیم و ٌحیسَ گیؼی ةَ ؾيم آىغ. ٌحایر ٌكان داد کَ در  ُا ؿٍسَگؼدیغ و ةؼ اؿاس ٌحایر ایً 

دوره اول اؿحؼاجژی دتات و جاکیغ ةؼ صفغ وضؽ ىّزّد گؼایف راُتؼدی غانب ةّده اؿث و 

فؼىاٌغُان ةَ دٌتال ظؼوج  هی در اونّیث جّزَ فؼىاٌغُان ةّده اؿث. در دوره دومداظ یٍغُایفؼا

. اىا در ؾيم راُتؼد دتات ُيچٍان ةؼ اغهب اٌغ ةّدهاز راُتؼد جغافؿی و دتات در ةؼظی اةؿاد 

آىارُا ةیاٌگؼ ایً اىؼ اؿث کَ ایً  دوره ؿّم در داٌكگاه در ایً دوره صاکو ةّده اؿث. یُا ثیفؿان

زیؼؿاظحی در داٌكگاه فؼىاٌغُی  اظالؾاجی، جسِیؽاجی و دوره جّؿؿَ ىٍاةؽ ؿازىاٌی، اٌـاٌی، دوره،

ایً دوره اؿحؼاجژی رقغ و جّؿؿَ  . و راُتؼد صاکو در داٌكگاه در ظّلةاقغ یىو ؿحاد آزا 

 .ةاقغ یى
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 هقذهِ

را  یاؿحؼاجژ ًیجغوو  ؿازىاٌی یُا ثیفؿانُـحٍغ کَ  ییراٍُياامّل  یؿؼ کی راُتؼدگؼایی

ىٍؿکؾ کٍٍغه  ُا آن(. 2011، 3یکاجـک، 2اسیکِاگ، 1ّیجئّدوؿ) دٍُغ یىكؼار  ؼیجأدجضث 

 یرفحارُاقؼکث ُـحٍغ جا  کیازؼا قغه جّؿط  کیاؿحؼاجژ یرٍُيّدُا ای ُا دؿحّرانؿيم

اٌسام کار  یچگٌّگو در فهـفَ قؼکث در  ٍغیٌياکَ ىٍسؼ ةَ ؾيهکؼد ةِحؼ قّد را ظهق  یىٍاؿت

 کیرفحار  کَ یکیاؿحؼاجژ فیگؼا ؿَ ایٍسا. در قٌّغ یى افثی یادیةٍ یُا ارزشةا اؾحلادات و 

 یراُتؼد یُا فیگؼا رقغ و جّؿؿَ، دتات و کاُف.ؾتارجٍغ از:  کٍٍغ یى ثیُغارا  ؿازىان

 ةاقٍغ یىو ىٍاةؽ  ُا یجّاٌيٍغ یةؼظةهکَ ظانق  قٌّغ یٌيظّدکار ىٍسؼ ةَ ؾيهکؼد ةِحؼ  ظّر ةَ

 (.1996ُاىم،) دٍُغ یىیا آجی ؿازىان زِث  آٌی یُا ثیفؿانکَ ةَ 

و  ُا رقحَداىٍَ وؿیؿی از  اؿث کَ ای گـحؼدهىّضّع ارزیاةی ؾيهکؼد یکی از ىتاصخ 

. اؿث قغه ٌّقحَدرةاره آن  ىحؿغدی و ىلاالت ُا گؽارشو  اٌغ ةّدهةؼ آن ادؼگػار  ٌؼؼان ماصب

 از رو ازایً .گؼدد ىی یجهل ادؼةعف ؿازىان یارجلا کارُای راه جؼیً ىِو زىؼه در ؾيهکؼد یاةیارز

 ُا ؿازىان یاةیارز یةؼا ىٍاؿب کاری راه ارائَ درمغد ؼان،گپژوُف و ؼانیىغ دوره اریةـ انیؿان

زػاب  و جّزَ ىّرد یُا ىّضّعدر دو دَُ اظیؼ، ىغیؼیث ؾيهکؼد ؿازىاٌی ةَ یکی از  اٌغ. ةّده

 ػِّرکارةؼدی ةَ  ُای زىیٍَُای جضلیلاجی و ُو در  اؿث و ایً جيایم ُو در زىیٍَ قغه جتغیم

 یةؼا گػقحَ جاکٍّن از یىحؿغد ُای روش انیى ًیا در اؿث.ةـیاری ىٍسؼ قغه  ُای ٌّآوری

 ،4(BSC) ىحّازن یازیاىح کارت ةَ جّان زيهَ ىی آن از .اؿث پیكٍِادقغه ؾيهکؼد یاةیارز

، (1991) ؾيهکؼد ، ُؼم(1989) ؾيهکؼد ، ىاجؼیؾثیفیک ؽیزّاارزیاةی ةؼ ىتٍای  یانگُّا

 ،(2000) اؿحیپم و ىغوری ، چارچّب(2001) ٌفؿان ذی ، جضهیم(1996) وکار کـب فؼایٍغ

AHP) ىؼاجتی ؿهـهَ جضهیم فؼایٍغ ؿازىاٌی، انگّی جؿانی ىغل
 جاجم، انگّی و ؿیٍک ىغل (،5

TQM) زاىؽ ثیفیکادؼةعكی،  و ییکارا ؿٍسف فیكؼ، انگّی ىسغد، انگّی ىٍِغؿی
 ، ُؼم(6

 (.1386کؼیيی، ) ٌيّد و... اقاره ؾيهکؼد ىٍكّر ،ؾيهکؼد

                                                           
1
. Theodosiou,marios 

2
 .Kehagias, john 

3
 .Katsikea, Evangelia 

4
 .Balanced Score CARD 

5
 .Analytical Hierarchy process 

6
 .Totall Quality Management 
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ٌؼاىی، ، ؿیاؿیاُغاف  ؿّی ةَزاىؿَ  راُتؼیدر  کهیغی ٌلكی ای زاىؿَدر ُؼ  ُا داٌكگاه

ؾٍّان  ةَ ؿحاد داٌكگاه فؼىاٌغُی و اظیؼ، ُای ؿال ظی دردارٌغ.  فؼٍُگیو  ازحياؾی، اكحنادی

یً اداٌكگاه ىادر و ٌياد آىّزش ؾانی ارجف وػیفَ صفغ و صؼاؿث از زایگاه و صیذیث ؾهيی 

 ؾؼمَ در را یادیز ُای گام کَ اؿث و جّاٌـحَ گؼفحَ اؿث ةَ ؾِغهگـحؼه وؿیؽ ؿازىاٌی را 

 ارجلای ىٍؼّر ةَ. در ارجف زيِّری اؿالىی ایؼان ةؼدارد یاٌـاٌ ىٍاةؽ جّؿؿَ و آىّزش

 یاةیارز ،یآج ُای ریؽی ةؼٌاىَ ةِتّد ُيچٍیً و داٌكگاه ًیا جّؿؿَ ةؼای ىعؼح ُای قاظل

گػقحَ  ؿاظحً ىكؿهی از پژوُف صاضؼ یامه ُغف. اؿث ضؼوری اىؼی داٌكگاه، ًیا ؾيهکؼد

را ٌيایان گؼداٌغ.  آیٍغه اؿث جا ةا جضهیم روٌغ گػقحَ ىـیؼ درؿث آیٍغهروی و كؼار دادن فؼا

 جا 1382جا ةا ارزیاةی ؾيهکؼد فؼىاٌغُان داٌكگاه از ؿال رو پژوُف صاضؼ ةؼ آن اؿث  ازایً

قغه و اصناء گؼایف  ُای اٌسام ةؼ ىتٍای ىغنی ؾهيی ضيً ىلایـَ جعتیلی فؿانیث 1395 ؿال

 ف و جٍّیؼ ىـیؼ آیٍغه کيک ٌيایغ.ی ىؤدؼجؼ در جضلق اُغاراُتؼدی، ةَ ظهق راُتؼدُا
  

 یهفَْم استراتص

 از ىؼکب ارجف، فؼىاٌغه یىؿٍا ةَ  strategema یٌّاٌی كَیراز  (strategy) 1یاؿحؼاجژواژه 

stratos  َارجف و  یىؿٍةago  َیىؿٍا ةَ اةحغا یاؿحؼاجژ ىفِّم. اؿث قغه گؼفحَ رُتؼ یىؿٍا ة 

 ةکار یٌؼاىؾهّم  در زٍگ اُغاف ةَ میٌ زِث ؼوُایٌ یؿاز ُياٍُگ و قیجعت ،ثیُغا فً

 یچگٌّگرا  یاؿحؼاجژ، ثیؼیىغؾهو  یُاً یـیجئّرؿپؾ  (19 :1386،یقغ )اؿکٍغر گؼفحَ

در واكؽ . کؼدٌغ فیجؿؼ یاكحنادةَ اُغاف  غنیرؿ، زِث ابیکيىعهّب ىٍاةؽ  لیجعن

ةَ ؾٍنؼ  کَاؿث  یو اةؽار ایپّ ،غهیچیپ یعیىضدر  ثیفؿان یُا ٍَیزى کٍٍغه ًییجؿ یاؿحؼاجژ

 جّان یى یکه ةعّر .دارد یىوا  صؼکث، افؼاد را ةَ غهیةعك اتیص یؿازىاٌٌؼام  کیدر  یاٌـاٌ

 .اؿث ىغت ةهٍغ اُغاف ةَ غنیرؿ یراؿحا در گـحؼده و یؾيّى ظؼح کی یاؿحؼاجژ گفث

 
 ارزیاتی اّویت

 اؿث؛ کؼده ٌاپػیؼ ازحٍاب را ارزیاةی ٌؼام وزّد ىغیؼیث داٌف قگؼف جضّالت ،یکٌٍّ ؾنؼ در

 ،اىکاٌات و ىٍاةؽ از اؿحفاده ارزیاةی از اؾو ؿازىان ىعحهف اةؿاد در ارزیاةی فلغان کَ ای گٌَّ ةَ

 ؿازىان ُؼ. قّد ىی كهيغاد ؿازىان ةیياری ؾالئو از یکی ُا، اؿحؼاجژی و اُغاف ،کارکٍان

 پیچیغه ُای ىضیط در ویژه ةَ ظّد ُای فؿانیث ثیفیک و ىعهّةیث ىیؽان از آگاُی ىٍؼّر ةَ

                                                           
1
. strategy 
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 ةَ ؿیـحو کی در کٍحؼل و ارزیاةی ٌؼام ٌتّد دیگؼ ؿّی از. دارد ارزیاةی ٌؼام ةَ ىتؼم ٌیاز پّیا،

 و کِّنث آن پیاىغ کَ قّد ىی جهلی ؿازىاٌی ةؼون و درون ىضیط ةا ارجتاط ةؼكؼاری ؾغم ىؿٍای

 ةاره یک وكّع ؾغم ؾهث ةَ ؿازىاٌی ىؼگ پغیغه ةؼوز اؿث ىيکً. اؿث ؿازىان ىؼگ ٌِایث در

 کـب ٌؼام ٌتّد دُغ ىی ٌكان ىعانؿات اىا ٌكّد اصـاس ُا ؿازىان ؾانی ىغیؼان ؿّی از آن

 ؼىيکًیغ را ؿازىان ُای فؿانیث ةِتّد و جّؿؿَ رقغ، ةؼای الزم اظالؾات اٌسام اىکان ةازظّرد

 .(1393فؼظٍغه زاده و ُيکاران، ) اؿث ؿازىاٌی ىؼگ پغیغه، ایً ؿؼاٌسام ،کٍغ یى

 وزّد. دارد كؼار آن ةعً در ارزیاةی کَ دریافث جّان ىی آفؼیٍف ٌؼام ةاىالصؼَ دیگؼ ٌگاه از

 ٌؼام و دارد ای قغه صـاب کاىالً ةازظّرد صهلَ از ثیصکا ظهلث زِان در ىّزون ةـیار ٌؼو

 ٌلل ؾهث ةَ ةكؼ اؿث ىيکً ُؼچٍغ. اؿث ىعؼح صهلَ ایً ؾٍامؼ از یکی ؾٍّان ةَ ارزیاةی

 ٌؼام وزّد ةَ ىٍّط ؿیـحو کی دوام و كّام ونی ٌتاقغ آن جتییً ةَ كادر اظالؾات و داٌف

 .(1387ارقغی ظيـَ، ) اؿث کٍحؼل و ارزیاةی

 ؿازىاٌی ُای وجضهیم جسؽیَ جياىی در امهی ىّضّؾی ،ؾيهکؼد ىؿحلغٌغ ىضللان و ٌؼؼان ماصب

 آٌان. ٌتاقغ ؾيهکؼد گیؼی اٌغازه و ارزیاةی ىكيّل کَ کؼد جنّر را ؿازىاٌی ةحّان ىكکم و اؿث

 ىّضّع را ؾيهکؼد و کٍٍغ یى ذکؼ ؿازىاٌی جئّری جّؿؿَ ةاؾخ را ؿازىان ؾيهکؼد ةَ جّزَ

 ازؼایی ىغیؼان و اكحنادداٌان ىضللان، جّزَ ةضخ ایً درٌحیسَ. داٌٍغ ىی ؾيهی فضای در امهی

 و ؿیـحو ُّقيٍغی ىّزب ؾيهکؼد گیؼی اٌغازه و ارزیاةی. اؿث کؼده زهب ظّد ةَ را

 ؿیاؿث ازؼای و جغویً امهی کَ ةعف قّد ىی ىعهّب رفحار زِث در افؼاد ةؼاٌگیعحً

 .اؿث ؿازىاٌی

  
 سازهاى عولکردٍ ارزیاتی  گیری اًذازُدالیل 

 گػقحَ ُای دورهؿازىان ةا  ثیوضؿ یدروٌ ـَیىلا 

  اٌغرکاران دؿثو  ؼانیىغ ؾيهکؼدةازده 

 ُا اؿحؼاجژیجضلق اُغاف و ٌؽدیکی ةَ  ؽانیى یةؼرؿ  

 یازؼائ یراُکارُاو  ٍغُایفؼآةّدن  ىؤدؼ یةؼرؿو  ُا فؿانیثٍحؼل ک 

 ُیكته اظػقغه ياتیجني ادؼةعكیاز  ؼانیىغ افحًی یآگا 

 ؿازىان آیٍغه اُغاف و ُا ةؼٌاىَ ُا، فؿانیث ؾيق و صّزه ىّرد در گیؼی جنيیو ةِتّد 

 ازؼای زِث در اٌـاٌی ىٍاةؽ و اىکاٌات از ةِحؼ اؿحفاده و ىٍاةؽ جعنیل ةِتّد 

 ىنّب ُای ةؼٌاىَ
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 ُا ةؼٌاىَ ؾيهکؼد ىّرد در پاؿعگّیی ارجلای 

 آن ؿازىاٌی واصغُای و ؿازىان وػایف و ُا ُغف قٍاؿایی 

 ؿازىان ُای فؿانیث ةؼٌاىَ قٍاؿایی 

 ُغف ةَ ٌیم زِث در ؿازىاٌی واصغُای ةا ُا ؿازىان ةّدن ُياٍُگ ٌضّه ةؼرؿی 

 ىعهّب

 ُؽیٍَ و اظحیاردارٌغ در کار اٌسام ةؼای کَ ؿازىاٌِا یاىکاٌاج و وؿایم قٍاؿایی 

 ؿازىان

  گیؼی جنيیوزِث  ؼانیىغؿازىان ةَ  ثیوضؿ اٌؿکاس 

  ةِتّد ىـحيؼ ُای قاظل کؼدن یکيالزم در ؿازىان و  ُای اؿحٍتاطدكث 

  ؾيهکؼد ُای ضؿفو  ُا كّتؿازىان و قٍاظث  یداظه طیىض میجضه 

  ٍَکارکٍان ؾيهکؼد ؽشیاٌگٌؼام  یظؼاص ؿازی زىی 

 و دارٌغ اظحیار در کَ یاىکاٌاج و ىٍاةؽ ةَ جّزَ ةا افؼاد کَ ىّضّع ایً قٍاؿایی 

 ؿازىان ىعهّب ُای ُغف ةَ رؿیغن در چَ صغ جا رؿاٌٍغ ىی ىنؼف ةَ کَ ای ُؽیٍَ

 .اٌغ کؼده کّقف

 ةؼرؿی و کٍٍغ یى ظغىث ؿازىاٌی ىؼاجب ؿهـهَ در کَ افؼادی ُغایث ٌضّه قٍاؿایی 

 وػایفكان صغود ةَ جّزَ ةا آٌان اظحیارات ىیؽان

 ىهی فضای در پػیؼی ركاةث و ظغىات یفیک و یکي ارائَ در ؿازىان جّاٌيٍغی ارجلای 

 .اؿث ؿازىان ادؼةعكی و ییکارا افؽایف ،ؾيهکؼد از ٌِایی ُغف. انيههی ةیً و

 

 هتَازى اهتیاز کارت الگَی 

 از ای ىسيّؾَ جغویً ةؼای ىفِّىی چارچّب کی ؾتارجی ةَ یا و انگّ کی 5کارت اىحیازی ىحّازن

 ؿازىان، ةؼ صاکو دیغگاه ةَ جّزَ ةا کَ اؿث کیاؿحؼاجژ اُغاف زِث در ؾيهکؼد ُای قاظل

. (1992کاپالن و ٌّرجّن، ) ةاقٍغ قغه جغویً ةایـث ىی یا و قٌّغ ىی جغویً کیاؿحؼاجژ اُغاف

. قٌّغ ىی ىكعل ىّفلیث صیاجی ؾّاىم ؿازىان، کیاؿحؼاجژ اُغاف و آجی دیغگاه ةَ ؾٍایث ةا

 ذکؼ كاةم قّد، ىی جغویً اكغام ةؼٌاىَ درٌِایث و جتییً کیاؿحؼاجژ ىؿیارُای جؼجیب ُيیً ةَ

 كهيغاد ؾيهکؼد ارزیاةی درزىیٍَ ىّرداؿحفاده انگُّای جؼیً ىّفق از یکی BSC انگّی اؿث

 .قّد ىی

                                                           
1   . Balanced score card (BSC) 
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 عولکرد داًشگاُ فرهاًذّی ٍ ستاد ترای ارزیاتی BSCدالیل اًتخاب هذل 

در ةؼگؼفحً جيام ىّارد پٍِان ؿازىان ةؼ  ةَ دنیم دیغ کالٌی کَ ةؼ ؿازىان دارد و BSCروش 

پیكی گؼفحَ و ةؼای  انػکؼ فّقُای  و ىٍِغؿی ىسغد و دیگؼ ىغل EFQMُایی چّن  ىغل

کَ ةا  گیؼد؛ غیؼاٌحفاؾی ىّرداؿحفاده كؼار ىی اؾو از اٌحفاؾی وُا  داٌكگاه ارزیاةی ىؤؿـات و

ىغت و ؿعضی را  ُای کّجاه االظؼاف ةّده و فلط ؿٍسَ جّزَ ةَ ایٍکَ ایً روش ارزیاةی زاىؽ

پؼدازد ایً ىغل  ُای ةهٍغىغت و ؾيیق ٌیؽ ىی ؿٍسَ و ؿازی ػؼفیث ىغٌؼؼ كؼار ٌغاده و ةَ

 غُی و ؿحاد ةؼگؽیغه قغ.زِث ارزیاةی ؾيهکؼد داٌكگاه فؼىاٌ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 از انگّی ىفِّىی ىغل جضلیق (2قکم قياره 

 

  

 :ٌفعاىیر

 ُـحٍغ؟ یکـاٌىا چَ  ٍفؿانیذ

 ؟ویکٍ سادیاُا ارزش آن یةؼاچگٌَّ 

 :یهال

و رقغ  ُاٍَیُؽ کاُفچگٌَّ ةا 

ةَ اُغاف را  یاةیدؿحدرآىغُا، 

 ؟ویکٍجؼ آؿان

 :یؼیادگیرقغ و 

ةاجّزَ ةَ قغت  ویةاقجا كادر  ویدُکاری اٌسام چَ

 ؟ویکٍ ؼییجغجغییؼات ىضیعی، رقغ و 

 :یداخل یٌذّایفرآ

 یُاروشو  فیوػادر اٌسام  ایآ

 ظّرةَصنّل ىأىّریث  یةؼا یاٌحعاة

 .ویکٍیىؾيم  کارآىغ

رسالت 

 سازهاًی
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 روش اونّیث ةٍغی (BSCىحّازن ) اىحیازی کارتؾّاىم ىؤدؼ در اةؿاد  ةٍغی اونّیث( 1زغول 

 ؾّاىم )اُغاف( فیرد

 یاؾحتارو  یىانةعكی ةَ ىٍاةؽ  و جٍّع یدرآىغ یُا فؼمثجّؿؿَ  1

 یىانىٍاةؽ  ثیؼیىغو  ٍَیُؽةِتّد ؿاظحار  2

 یاٌـاٌىٍاةؽ  ٍَیُؽ کاُف 3

 (غیاؿاجو  آىّظحگان داٌف، انیداٌكسّ) یداظه انیىكحؼ ثیرضا فیافؽا 4

 (ُا ظاٌّادهو  ةؼدار ةِؼه یُا ؿازىان) یظارز انیىكحؼ ثیرضا فیافؽا 5

 انیداٌكسّىؼازؿَ  ازیٌ کاُفو  ییازؼادر اٌسام اىّر  میجـِ 6

 ؾیجغردر آىّزش و  یؾان ثیفیکجأىیً  7

 کارکٍان یجّاٌيٍغؿاز 8

 غیاؿاج یجّاٌيٍغؿاز 9

 اظالؾات یفٍاور کارةؼدجّؿؿَ  10

 کیاؿحؼاجژ یؽیر ةؼٌاىَ 11

 و ظغىات ثیػؼف فیافؽا 12
 

 :BSCاتعاد چْارگاًِ هذل  یّا شاخصتثییي 
 هتَازى: یازیاهت کارت یریادگیتعذ رشذ ٍ  یذیکل یفاکتَرّاهرتثط تا  یکو یّا شاخص -الف

 یُاَ یؿؼىا، یاٌـاٌ یُاَ یؿؼىاىحّازن، ؿَ ُغف و ىنغاق  یاةیارز کارت یؼیادگیةؿغ رقغ و 

 ًیاىؼصهَ، ةا ٌگاه ةَ  ًیا. در کٍغ یى انیة ُا ؿازىان یةؼااظالؾاجی را  یُاَ یؿؼىاؿازىاٌی و 

 یفؼىاٌغُداٌكگاه  یزؽئىحّازن، اُغاف  یاةیارز کارتقغه در  ارائَ قیىنادقغه و  اُغاف جؿییً

 یاؾضا یفیک یةازؿازو  یؾهيؿعش  یارجلاو  کارکٍان یجّاٌيٍغؿاز بیجؼجو ؿحاد ةَ 

 یؽیر ةؼٌاىَو اظالؾات و  یفٍاور کارةؼدو جّؿؿَ  یاٌـاٌ یُاَ یؿؼىا یةؼاؾهيی  ُیئث

رقغ و  یةؼاو ظغىات  ثیػؼف فیافؽاو  یاظالؾاجةِتّد ؿاظحار و ىٍاةؽ  یةؼا کیاؿحؼاجژ

؛ کَ قّد یىداده  ٌّغیپىؼجتط  یُا قاظلةَ  ُا ُغف ًیااز  کیُؼ کَ گؼدد یى فیجؿؼ یٌّآور

 زیؼ اؿث. كؼار ةَ

 اؿحادیاری درزَ ةا اؿاجیغ جؿغاد (1

 ىؼةی درزَ ةا اؿاجیغ جؿغاد (2

 داؾا غیؼ ةَ دکحؼی ىلعؽ در جضنیم ةَ ىكغّل اؿاجیغ جؿغاد (3

 اؿاجیغ جّاٌيٍغؿازی و ةّرؿیَ ةَ جعنینی اؾحتارات ىیؽان (4

 آىّزقی ُای دوره ظی ةؼای ظارج ةَ قغه اؾؽام اؿاجیغ جؿغاد (5

 کكّر از ظارج آىّزقی ُای دوره از ىؼازؿث از پؾ قغه زػب داٌكسّیان جؿغاد (6

 ىهی دفاع داٌكگاه ةَ قغه اؾؽام اؿاجیغ جؿغاد (7
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 ىهی دفاع داٌكگاه از قغه زػب آىّظحَ داٌف جؿغاد (8

 کحاةعاٌَ در ىّزّد ىسالت ؾٍاویً جؿغاد (9

 کحاةعاٌَ در ىّزّد کحب کم جؿغاد (10

 ىعانؿَ ُای ؿانً ىـاصث (11

 ایٍحؼٌث ةَ دؿحؼؿی دارای ىؼاکؽ جؿغاد (12

 داٌكگاه ُای رایاٌَ جؿغاد (13

 ٌّری فیتؼ ازؼای پیكؼفث درمغ (14

 ُا کالس جسِیؽ ةؼای قغه ُؽیٍَ اؾحتار ىیؽان (15

 ایٍحؼٌث ؿؼؾث (16

 زٍگ ةازی افؽار ٌؼم جکيیم ىیؽان (17

 ایسادقغه ورزقی یُا رقحَ جؿغاد (18

 ایسادقغه ورزقی ىیادیً ىـاصث (19

 داٌكگاه ةَ واةـحَ قغه جأؿیؾ پژوُكی ىؼاکؽ جؿغاد (20

 داٌكسّیان ةَ آىّزقی ُای پؼداظث ؿایؼ و کحاب ةً پؼداظث ؿؼاٌَ (21

 ایسادقغه آىّزقی فضای ىیؽان (22

 داٌكگاه کم ىـاصث (23

 داٌكگاه در ایسادقغه ةٍای کم ىـاصث (24

 ُا و آقپؽظاٌَ) ةازؿازی یا اٌغازی راه ةؼای جأؿیـاجی اىّر در قغه ُؽیٍَ اؾحتارات ىیؽان (25

 (ؿؼىایكی و گؼىایكی ُای ؿیـحو

 غػاظّری ُای ؿانً ىـاصث (26

 قغه ةؼای ٌّؿازی ُؽیٍَ اؾحتارات (27

 قغه ةؼای ةازؿازی ُؽیٍَ اؾحتارات (28

 هتَازى: یازیاهت کارت یداخل یٌذّایفرآهتٌاسة تا تعذ  یذیکل یفاکتَرّاهرتثط تا  یکو یّا شاخص -ب

 َیجّمةِتّد و ارجلاء کیفیث در ارائَ ظغىات را  ىحّازن، یاةیارزکارت  یداظه یٍغُایفؼآدر ةؿغ 

در  یؾان ثیفیکجأىیً  ًیُيچٍو  ییازؼادر اٌسام اىّر  میجـِ قیىنادراؿحا  ًیاو در  کٍغ یى

 مّرت زیؼ جؿییً گؼدیغ. اُغاف داٌكگاه ةَ یةؼا ؾیجغرآىّزش و 

 اؿاجیغ اٌغیكی ُو زهـات جؿغاد (1

 ةؼگؽارقغه ُای رزىایف جؿغاد (2
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 اؿاجیغ و داٌكسّیان ؾهيی و قٍاؿی ىضیط آىّزقی، ؿفؼُای جؿغاد (3

 ىضّرقٍاؿی ؾيهی آىّزش ىضّرُای جؿغاد (4

 داٌكگاه در جغریؾ ةَ ىكغّل ةازٌكـحَ پیكکـّت اؿاجیغ جؿغاد (5

 و زّاٌان ورزش وزارت و ورزقی ُای فغراؿیّن ةا 1دافّس جؿاىم درمغ (6

 داٌكگاه ُای گؼایف و رقحَ جؿغاد (7

 ُا داٌكکغه جؿغاد (8

 ؾهيی ُای و ٌكـث ُا ُيایف جؿغاد (9

 پػیؼفحَ مّرت ظارزی ةازدیغُای جؿغاد (10

 ىٍحكؼقغه ىلاالت جؿغاد (11

 داٌكگاه ؾهيی ىسالت جؿغاد (12

 ٌاىَ پایان از دفاع ةَ ىّفق داٌكسّیان جؿغاد (13

 ارقغ کارقٍاؿی داٌكسّیان جؿغاد (14

 ىؼکب و ىكحؼك ؾيهیات دوره داٌكسّیان جؿغاد (15

 ظارزی داٌكسّیان جؿغاد (16

 ازؼاقغه جغریؾ ؿاؾات جؿغاد (17

 قغه ُؽیٍَ ؾيؼاٌی اؾحتارات ىیؽان (18

 داٌكگاه اٌحكارات در قغه چاپ کحب جؿغاد (19

 قغه ةازٌگؼی و جغویً آىّزقی کحب جؿغاد (20

 هتَازى: یازیاهت کارت ٌفعاىیرهتٌاسة تا تعذ  یذیکل یفاکتَرّاهرتثط تا  یکو یّا شاخص -ج

 یةؼا ثیرضاارزش و  سادیارا چّن  یٍیىضاى، اُغاف و ٍفؿانیذىحّازن در ةؿغ  یازیاىح کارت

 ًیا یراؿحاٌيایغ. در  داٌكگاه در ىٍؼؼ ذیٍفؿان را جؿییً ىی ؼیجنّ یارجلاو ةِتّد و  ٍفؿانیذ

ُا در داٌكگاه اكغاىاجی مّرت گؼفحَ و ىعاةق ٌؼؼات، دو  آن قیىناد سادیااُغاف ٌـتث ةَ 

 ثیرضا فیافؽا( و غیاؿاجو  آىّظحگان داٌف، انیداٌكسّ) یداظهذیٍفؿان  ثیرضا فیافؽاُغف 

اؿاس  ًیُيةؼ  کَقّد  و ٌیؼوُا( ؿٍسیغه ىی ةؼدار ةِؼه یُا ؿازىان) یظارزذیٍفؿان 

 ةاقغ. مّرت زیؼ ىی ةَ ُا قاظلةٍغی  اونّیث

 اؿاجیغ و داٌكسّیان ؿیاصحی و زیارجی ؿفؼُای جؿغاد (1

                                                           
 داٌكگاه فؼىاٌغُی و ؿحاد ارجف زيِّری اؿالىی ایؼان - 1
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 ُای ىٍاؿتث در کارکٍان و اؿاجیغ کؼدن ىٍغ اٌگیؽه ةؼای قغه اٌسام ُای ُؽیٍَ ىیؽان (2

 ...(و ازدواج ؿانگؼد افعار، ضیافث ىؿهو، روز) ىعحهف

 اؿاجیغ کهی رضایث درمغ (3

 داٌكسّیان اؿکان ةؼای ىحأُهی ىٍازل واصغُای جؿغاد (4

 ؿتؽ فضای ىـاصث (5

 کارکٍان و اؿاجیغ ةَ اؾعایی وام ىیؽان (6

 آٌان جسارب ىـحٍغؿازی و پیكکـّجان از اؿحفاده درمغ (7

 ؿازىاٌی ىـکً فاكغ پایّر کارکٍان جؿغاد (8

 اؾعایی کاالی ؿتغ اؾحتارات (9

 هتَازى یازیاهت کارت یهالهتٌاسة تا تعذ  یذیکل یفاکتَرّاهرتثط تا  یکو یّا شاخص -د

 ُا ؿازىان یةؼارا  ُا ٍَیُؽ کاُفدرآىغ و  فیافؽاىحّازن دو ُغف  یاةیارز کارت، یىاندر ةؿغ 

 یاةیارز کارتقغه در  ارائَ قیىنادقغه و  ىؼصهَ ةا ٌگاه ةَ اُغاف جؿییً ًیا. در کٍغ یى انیة

و  یدرآىغ یُا فؼمثجّؿؿَ  بیجؼجو ؿحاد ةَ  یفؼىاٌغُداٌكگاه  یزؽئىحّازن، اُغاف 

ىٍاةؽ  ثیؼیىغو  ٍَیُؽدرآىغ و ةِتّد ؿاظحار  فیافؽا یةؼا یاؾحتارو  یىانةعكی ةَ ىٍاةؽ  جٍّع

اؿاس  ًیُيةؼ  کَقغ  فیجؿؼ ُا ٍَیُؽ کاُف یةؼا یاٌـاٌىٍاةؽ  ٍَیُؽ کاُفو  یىان

 .قّد یى غهید ؼیزدر زغول  ُا قاظل یةٍغ ثیاونّ

 قغه زػب ؾيؼاٌی اؾحتارات ىیؽان (1

 اكحنادی ُای فؼمث ظهق و زایی ؾّایغ ىیؽان (2

 جضلیلاجی یُا ظؼح اٌسام ظؼیق از قغه زػب اؾحتارات (3
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 یادگیؼی وىؼجتط ةا ةؿغ رقغ  قغه آوری زيؽ ُای داده( 2زغول 

 عٌَاى ردیف
 رتثِ

1385-1382 1390-1385 1395-1390 

 1 2 3 جؿغاد اؿاجیغ ةا درزَ اؿحادیاری 1

 2 3 1 جؿغاد اؿاجیغ ةا درزَ ىؼةی 2

 1 3 2 جؿغاد اؿاجیغ ىكغّل ةَ جضنیم در ىلعؽ دکحؼی ةَ غیؼ داؾا 3

 1 2 2 ىیؽان اؾحتارات جعنینی ةَ ةّرؿیَ و جّاٌيٍغؿازی اؿاجیغ 4

 1 2 3 ُای آىّزقی دورهقغه ةَ ظارج ةؼای ظی  جؿغاد اؿاجیغ اؾؽام 5

 1 2 3 ُای ورزقی و وزارت ورزش جؿاىم دافّس ةا فغراؿیّن درمغ 6

 1 3 2 قغه از داٌكگاه دفاع ىهی زػب آىّظحَ داٌفجؿغاد  7

 1 2 3 در کحاةعاٌَ جؿغاد ؾٍاویً ىسالت ىّزّد 8

 1 2 3 در کحاةعاٌَ جؿغاد کم کحب ىّزّد 9

 1 3 2 ىعانؿَ ُای ؿانً ىـاصث 10

 1 2 2 جؿغاد ىؼاکؽ دارای دؿحؼؿی ةَ ایٍحؼٌث 11

 1 2 3 ُای داٌكگاه جؿغاد رایاٌَ 12

 1 2 3 درمغ پیكؼفث ازؼای فیتؼ ٌّری 13

 1 2 3 ُا کالسىیؽان اؾحتار ُؽیٍَ قغه ةؼای جسِیؽ  14

 1 2 3 ؿؼؾث ایٍحؼٌث 15

 1 2 2 ةازی زٍگ افؽار ٌؼمىیؽان جکيیم  16

 1 2 3 ورزقی ایسادقغه یُا رقحَجؿغاد  17

 1 2 3 ایسادقغه ورزقی ىیادیً ىـاصث 18

 1 2 2 قغه واةـحَ ةَ داٌكگاه جأؿیؾ جؿغاد ىؼاکؽ پژوُكی 19

20 
 ةَ آىّزقی ُای پؼداظث ؿایؼ و کحاب ةً پؼداظث ؿؼاٌَ

 داٌكسّیان
2 2 1 

 1 2 2 ایسادقغه ىیؽان فضای آىّزقی 21

 1 2 2 داٌكگاه کم ىـاصث 22

 1 2 3 ىـاصث کم ةٍای ایسادقغه در داٌكگاه 23

24 
اٌغازی یا  ىیؽان اؾحتارات ُؽیٍَ قغه در اىّر جأؿیـاجی ةؼای راه

 ریال() ؿؼىایكی ُای گؼىایف و ةازؿازی آقپؽظاٌَ ُاو ؿیـحو
3 2 1 

 1 2 2 ُای غػاظّری ىـاصث ؿانً 25

 1 2 3 ریال() ٌّؿازی ةؼای قغه ُؽیٍَ اؾحتارات 26

 1 2 3 ریال() ةازؿازی ةؼای قغه ُؽیٍَ اؾحتارات 27

28 
جؿغاد اؿاجیغ زػب قغه پؾ از ظی دوره دافّس و پغافٍغ ىهی 

 ؿایؼ کكّرُا
3 2 1 

 1 2 2 آىّزقی و پژوُكی کّجاه ىغت یُا دورهجؿغاد  29

 



 1395 پائیؽ ،37قياره،  ،فنهٍاىَ ؾهّم و فٍّن ٌؼاىی، ؿال دوازدُو                                                               16

 
 داظهی فؼایٍغُایىؼجتط ةا ةؿغ  قغه آوری زيؽ ُای داده(3زغول 

 رتثِ عٌَاى ردیف

1385-1382 1390-1385 1395-1390 

 1 2 3 اٌغیكی اؿاجیغ جؿغاد زهـات ُو 1

 1 2 3 ُای ةؼگؽارقغه جؿغاد رزىایف 2

ؾهيی  قٍاؿی و جؿغاد ؿفؼُای آىّزقی، ىضیط 3

 داٌكسّیان و اؿاجیغ

3 2 1 

 1 2 3 جؿغاد ىضّرُای آىّزش ؾيهی ىضّرقٍاؿی 4

جغریؾ  جؿغاد اؿاجیغ پیكکـّت ةازٌكـحَ ىكغّل ةَ 5

 در داٌكگاه

3 2 1 

 1 2 3 قغه ةازٌگؼی و جغویً آىّزقی کحب جؿغاد 6

 1 2 2 ُای داٌكگاه گؼایف جؿغاد رقحَ و 7

 1 2 2 ُا جؿغاد داٌكکغه 8

 1 2 3 ؾهيی یُا ٌكـثُا و  جؿغاد ُيایف 9

 1 2 3 جؿغاد ةازدیغُای ظارزی مّرت پػیؼفحَ 10

 1 2 3 جؿغاد ىلاالت ىٍحكؼقغه 11

 1 2 3 جؿغاد ىسالت ؾهيی داٌكگاه 12

 2 1 3 ٌاىَ جؿغاد داٌكسّیان ىّفق ةَ دفاع از پایان 13

 1 2 3 جؿغاد داٌكسّیان کارقٍاؿی ارقغ 14

 1 2 2 جؿغاد داٌكسّیان دوره ؾيهیات ىكحؼك و ىؼکب 15

 1 2 3 جؿغاد داٌكسّیان ظارزی 16

 1 2 3 جؿغاد ؿاؾات جغریؾ ازؼاقغه 17

 1 2 3 اؾحتارات ؾيؼاٌی ُؽیٍَ قغهىیؽان  18

 1 2 3 قغه در اٌحكارات داٌكگاه چاپ جؿغاد کحب 19
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ف
دی

ر
 

 زهاًی یّا تازُ عٌَاى

1385-1382 1390-1385 1395-1390 
 1 2 3 اؾعایی کاالی ؿتغ اؾحتارات 1

 1 2 3 اؿاجیغ ؿیاصحی داٌكسّیان و جؿغاد ؿفؼُای زیارجی و 2

ىٍغ کؼدن  قغه ةؼای اٌگیؽه اٌسامُای  ىیؽان ُؽیٍَ 3

روز ىؿهو، ) ُای ىعحهف کارکٍان در ىٍاؿتث اؿاجیغ و

 ضیافث افعار، ؿانگؼد ازدواج و...(

3 2 1 

 1 3 2 رضایث کهی اؿاجیغ درمغ 4

 1 2 3 جؿغاد واصغُای ىٍازل ىحأُهی ةؼای اؿکان داٌكسّیان 5

 1 2 2 ىـاصث فضای ؿتؽ 6

 1 2 3 کارکٍان اؿاجیغ وىیؽان وام اؾعایی ةَ  7

 1 2 3 ؿازىاٌی جؿغاد کارکٍان پایّر دارای ىـکً 8

 
 ىانیىؼجتط ةا ةؿغ  قغه یآور زيؽ یُا داده( 4زغول 

ف
دی

ر
 

 زهاًی یّا تازُ عٌَاى

1385-1382 1390-1385 1395-1390 

 1 2 3 قغه ىیؽان اؾحتارات ؾيؼاٌی زػب 1

 1 2 3 اكحنادیُای  ظهق فؼمث ىیؽان ؾّایغ زایی و 2

 یُا ظؼحقغه از ظؼیق اٌسام  اؾحتارات زػب  3

 جضلیلاجی

2 1 1 

 

 5درّر یک از اتعاد چْارگاًِ  ّا شاخصتحلیل ٍ هقایسِ 
 تِ تعذ رشذ ٍ یادگیری هرتَط ّای دادُتحلیل 

 رکَرد رتثِ یکن در تعذ رشذ ٍ یادگیری

 

                                                           
ؾٍّان  ةَ جؼجیب ةَ 1390 - 1395و  1385 -1390و  1382-1385ُای  زىاٌی ؿال یُا ةازهاز  در ظی ایً پژوُف .1

 دوره اول، دوره دوم و دوره ؿّم ذکؼ ظّاُغ قغ.

0 

28 

0

20

40

1382-1385 1385-1390 1390-1395



 1395 پائیؽ ،37قياره،  ،فنهٍاىَ ؾهّم و فٍّن ٌؼاىی، ؿال دوازدُو                                                               18

 

قاظل وزَ رقغ و یادگیؼی ؿازىان  29قاظل از  28 دُغ ىیُيچٍاٌکَ ٌيّدار فّق ٌكان 

در دوره ؿّم ةِتّد یافحَ و ةا اظحالف فاصف ٌـتث ةَ دو دوره دیگؼ در مغر كؼار دارد کَ 

گػاری در ایً ةؿغ یؿٍی ةِتّد ىٍاةؽ اٌـاٌی، ؿازىاٌی و اظالؾاجی جيؼکؽ ؿؼىایَ دٍُغه ٌكان

ةی دوره ؿّم صائؽ رجتَ دوم قغه اؿث کَ ةا جٍِا در قاظل جؿغاد اؿاجیغ ةا درزَ ىؼ ةاقغ ىی

وزارت ؾهّم ةؼ اؿاس ىنّةات داظهی  82-85 ُای ؿالةؼرؿی ؾهث آن ىكعل گؼدیغ کَ در 

را ةغون ىيیؽی و در ٌؼؼ گؼفحً ضّاةط ؾهيی جائیغ و ٌـتث ةَ  ُا داٌكگاهنیـث دریافحی از 

د وزارت ىػکّر در ظنّص رویکؼ 1385اىا از ؿال  ؛ٌيّد ىیؾهيی اكغام  مغور گّاُی ُیئث

فٍی و جعننی پؾ از اصؼاز قؼایط ةا  ُای کيیحَؾهيی جغییؼ ٌيّده و ةا جكکیم  اؾضاء ُیئث

، نػا کاُف چكيگیؼ ٌيایغ ىیؾهيی را مادر  ىغٌؼؼ كؼار دادن کهیَ ضّاةط صکو اؾضاء ُیئث

 كاةم جفـیؼ اؿث. قغه در كانب جغییؼ رویکؼد وزارت ؾهّم ىكاُغه
 ٍم در تعذ رشذ ٍ یادگیریرکَرد رتثِ د

 
یاةیو کَ دوره دوم ٌیؽ پؾ از دوره ؿّم دارای ةِحؼیً رکّردُا در ىی ةا جّزَ ةَ ٌيّدار ةاال در

 25قاظل در  29جّؿؿَ ىٍاةؽ ؿازىاٌی و جّزَ ةَ وزَ رقغ و یادگیؼی ةّده اؿث کَ از 

قاظل رجتَ دوم را کـب ٌيّده اؿث. الزم ةَ ذکؼ اؿث کَ دنیم ایٍکَ ىسيّع رکّردُای 

 ُا قاظلایً اؿث کَ در ةؼظی  ةاقغ ىیردُا دتث قغه در رجتَ دوم ةیكحؼ از جؿغاد کم رکّ

 .اٌغ قغهدوم و ؿّم صائؽ اىحیاز یکـان  ُای دوره
 

 هرتَط تِ تعذ فرایٌذّای داخلی ّای دادُتحلیل 

در ىٍؼؼ فؼایٍغ داظهی ؿازىاٌِا ةایغ فؼایٍغُایی را ىكعل کٍٍغ کَ ةا ةؼجؼی یافحً در آٌِا 

 (. جضلق1386ةٍغرزاده، قاه) دٍُغٍفؿان ظّد اداىَ ةؼای ىكحؼیان و ذی ةحّاٌٍغ ةَ ارزش آفؼیٍی

ةَ مّرت کارا و ادؼةعف اؿث. ایً  اُغاف ؿازىاٌی ىـحهؽم اٌسام یک یا چٍغ فؼایٍغ ؾيهیاجی

ىٍاؿتی زِث کٍحؼل  ُای قاظلفؼایٍغُا ةایغ در ىٍؼؼ فؼایٍغُای داظهی جؿؼیف قغه و 

(. ىؿیارُای ىؼةّط ةَ فؼایٍغُای داظهی 1386ؿؼىغؿؿیغی،) پیكؼفث آٌِا جّؿؿَ یاةغ.

(. 1385ىاٌیان،) دارٌغرا روی رضایث ىكحؼی و دؿحیاةی ةَ اُغاف ىانی ؿازىان  جأدیؼةیكحؼیً 

 .ةاقغ ىیایً ةؿغ قاىم اةغاع و ٌّآوری، فؼایٍغ ؾيهیات، فؼایٍغُای زاٌتی و پؾ از فؼوش 
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ىؼجتط  ُای فؿانیثفؼىاٌغُی و ؿحاد اؿث فؼایٍغُا و از آٌسا کَ ؿازىان ىّرد ةضخ ىا داٌكگاه 

قاظل اؿحعؼاج  19و پژوُف در ىؿؼض ؿٍسف كؼار گؼفث و  ةا ارجلائ کيی و کیفی آىّزش

ىّرد از  18دوره ؿّم در  قّد ىیو ىّرد ؿٍسف كؼار گؼفث و ُيچٍان کَ در ٌيّدار زیؼ دیغه 

 ؾيهکؼد ةِحؼی داقحَ اؿث. ُا دورهدیگؼ 
 کن در تعذ فرایٌذّای داخلیرکَرد رتثِ ی

 
پؾ از دوره ؿّم در ةؿغ فؼایٍغُای داظهی دوره دوم ٌیؽ ةَ ارزش آفؼیٍی ةؼای ذیٍفؿان ىحيؼکؽ 

 زيؽ آوری قغه از ایً دوره اؿث در ٌيّدار زیؼ آىغه اؿث. ُای دادهةّده اؿث کَ 
 رکَرد رتثِ دٍم در تعذ فرایٌذّای داخلی

 
 

 هرتَط تِ تعذ ریٌفعاى ّای دادُتحلیل 

 ریٌفعاىدیذگاُ 

ةازار و  ؿِو ،جاکیغ ةؼ روی ىّاردی ٌؼیؼ رضایث ىكحؼی، زػب ىكحؼی، ٌگِغاری ىكحؼی

ةؼ  ای قتَِ و قک ُیچ ةغون ىغیؼیحی اظیؼ فهـفَ  ىضنّل و ظغىات اؿث. ُای ویژگی

جيؼکؽ دارد. در ظؼاصی   کاری و کـب ُؼ در آٌان رضایث و ىكحؼی  اُيیث زػب و ٌگِغاری

ىكحؼیان ةؼ اؿاس پاراىحؼُای ىعحهف ةَ درؿحی جضهیم  ةایـث ىیىؿیارُای رضایث ىكحؼی، 

و یا كنغ اٌسام ایً کار را  دُیو ىیرا  ُایی ؿؼویؾگؼدٌغ. ةَ ؾٍّان ٌيٌَّ، ةَ چَ ىكحؼیان چَ 

اقحَ ةاقٍغ، ةؼای رضایث ٌغ ؿازىاناز ظغىات و یا ىضنّالت یک  ذیٍفؿاندر آیٍغه داریو؟ اگؼ 

 .کٍٍغ گان دیگؼی ظّاٍُغ رفث جأىیًةَ دٌتال  كعؿاً صم ىكکم ظّد 

ىّرد دوره ؿّم ؾيهکؼد ةِحؼی داقحَ  7اصناء گؼدیغه کَ در  قاظل 8ةؼای ارزیاةی ایً ةؿغ 

کَ ىیؽان جّزَ ةَ ىكحؼی ىغاری در  دُغ ىیوری قغه ٌكان آگؼد ُای دادهُيچٍیً اؿث. 

 در ٌيّدارُای زیؼ ٌكان داده قغه اؿث. کَ دوره دوم از دوره اول ةیكحؼ ةّده اؿث.
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 رکَرد رتثِ یکن در تعذ ریٌفعاى

 
 رکَرد رتثِ دٍم در تعذ ریٌفعاى

 
 هرتَط تِ تعذ هالی ّای دادُتحلیل 

 یدیذگاُ هال

 راىانی  ُای ىّفلیثجا  ؿازد ىیو ىغیؼان را كادر  دُغ ىیاُغاف ىانی یک ؿازىان را پّقف  

يایٍغ. کاپالن و ٌّرجً ةَ ایً ٌیاز ؿٍحی در راةعَ ةا داده ىانی ىعانف ٌیـحٍغ. ىِو ٌگاه ٌ ردیاةی

 .ىحّازن ةَ جياىی پاراىحؼُای جادیؼگػار در ؾيهکؼد یک ؿازىان اؿث

ىانی در كانب رقغ ارزش  ُای ثىّفلیٌسا کَ ؿازىان جضث ةؼرؿی یک ؿازىان دونحی ةّده آاز 

ؿِام ةؼوز ٌکؼده ةهکَ جّفیق فؼىاٌغُان در زػب صغاکذؼی ىٍاةؽ و رقغ در آىغُا و ؾّایغ 

ةَ ىٍؼّر ؿٍسف  کَ کَ در ٌيّدار زیؼ ٌكان داده قغه اؿث. ةاقغ ىیٌكاٌگؼ جّفیلات ایً ةؿغ 

يّدارُای زیؼ ىكعل اصنا گؼدیغ کَ ٌحایر در ٌ 4ایً ةؿغ ٌیؽ ؿَ قاظل ةؼاةؼ زغول قياره 

ةؿغ دیگؼ دوره ؿّم  غیؼ از اؾحتارات زػب قغه از ظؼیق ظؼصِای جضلیلاجی در دو ةاقغ ىی

یؼی داقحَ اؿث. در در ایً قاظل اؾحتارات زػب قغه در ُؼ دو دوره یکـان گرقغ چكي

 ةّده اؿث.
 رکَرد رتثِ یکن در تعذ هالی

 
 رکَرد رتثِ دٍم در تعذ هالی

 
  

  

0 1 
7 

0

10

1382-1385 1385-1390 1390-1395

0 
7 

1 
0

10

1382-1385 1385-1390 1390-1395

0 1 3 

0

5

1382-1385 1385-1390 1390-1395

1 2 
0 

0

5

1382-1385 1385-1390 1390-1395



 21           1382 -1395 ؿال از BSC ىحّازن یازیاىح کارت یىتٍا ةؼ آزا ؿحاد و یفؼىاٌغُ داٌكگاه ؾيهکؼد یاةیارز

 

 ّا ٍتحلیل کلی دٍرُ تجسیِ
 5931-5931دٍرُ اٍل: از سال 

گّیای جأکیغ  غیآ یةؼىکیفی و ُيچٍیً از ٌيّدارُای کيی ایً ٌّقحَ  یُا ىناصتَآٌچَ از 

ذیٍفؿان و اجعاذ راُتؼد ىكحؼی ىغاری در  یُا ظّاؿحَفؼىاٌغُان دوره اول ةؼ ةؼآورده کؼدن 

. اگؼچَ کَ ةایغ اذؾان ٌيّد ةاقغ یىؾٍّان گؼایف راُتؼدی غانب در آن دوره  اداره داٌكگاه ةَ

آىغه از ایً دوره ةَ ٌـتث دو دوره دیگؼ از پایایی کيحؼی ةؼظّردارٌغ ونی  دؿث کَ آىارُای ةَ

ٌحیسَ یادقغه فّق را دچار جغییؼ ٌکٍغ. از کٍار  ُا دادهکَ جغییؼات اصحيانی در  رؿغ یىةَ ٌؼؼ 

جا صغی ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغ کَ  جّان یىُو كؼار دادن فاکحّرُای ىّرد ةؼرؿی در ایً پژوُف 

 در ایً دوره راُتؼد دتات و صفغ ىّضؽ ىّزّد در دؿحّر کار ةّده اؿث.
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اگؼچَ کَ جّان ةَ فؿهیث رؿاٌغن پحاٌـیم ىّزّد در ىٍاةؽ ؿازىاٌی در دوره ؿّم ةیف از ؿایؼ 

اؿحؼاجژی دتات و ؿؿی در افؽایف کارایی  جّان پیگیؼی ىی اىا ةا ٌگاُی ةَ زغاول ةاقغ یى دوره 

کَ انتحَ ایً ةغیً ىؿٍی ٌیـث  فؼایٍغُای داظهی را در ایً دوره ىكاُغه ٌيّد. و اٌسام ةِحؼ

ىغفّل ىاٌغه ةهکَ ةَ ىؿٍی غهتَ ایً وزَ ةؼ ؿایؼ وزّه در دوران  در ایً دوره ُا صّزهدیگؼ 

دوره دوم ٌیؽ ةَ دٌتال ظؼوج از راُتؼد جغافؿی و  دُغ یىىّردٌؼؼ اؿث. آٌچٍان کَ آىارُا ٌكان 

داٌكگاه  یُا ثیفؿاندتات در ةؼظی اةؿاد ةّده اؿث. اىا در ؾيم راُتؼد دتات ُيچٍان ةؼ اغهب 

ةـیار ظّةی کَ مّرت گؼفحَ اؿث  یاؿحؼاجژدر ایً دوره صاکو ةّده اؿث. در ایً دوره یکی از 

 ٌیؼوی اٌـاٌی و ىٍاةؽ درآىغی ةّده اؿث. در صّزه یؿاز ىٍتؽقؼوع 
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قغه  قاظل جؿؼیف 28ز ا قّد یىایً ةؿغ ىالصؼَ  یُا قاظلکَ در زغول ىؼجتط ةا  ُيچٍان

ىانی ةَ دنیم جّرم و  یرقغُاىّرد دوره ؿّم ةِحؼ ؾيم ٌيّده اؿث اگؼچَ کَ ةعكی از  25در 

زُو ةا نضاظ ونی ةا قّد یٌيرکّد اكحنادی در صغ جّرم ؿانیاٌَ ظتیؿی ةّده و رقغ ىضـّب 

گؼایی و ٌّآوری درك اؿث کَ گؼایف راُتؼدی غانب ایً دوره آؿاٌی كاةم ایً ىّرد ةَ

. در ایً رویکؼد فؼىاٌغه ىٍافؽ ةاقغ یىؿازی ةؼای کـب ىٍافؽ ةهٍغىغت ؿازىاٌی  ػؼفیث

دورجؼ ؿؿی در ارجلاء قؼایط کهی  یا ٍغهیآىغت ٌٍيّده و ةا ٌگاه ةَ  را فغای ؿّد کّجاه ةهٍغىغت

ىارُای زاٌتَ، اٌحعاب فؼىاٌغه در ایً ىغت ةّده اؿث. آ ؿازىان دارد. راُتؼد جّؿؿَ و رقغ ُيَ

اظالؾاجی،  ایً ةؿغ ةیاٌگؼ ایً اىؼ اؿث کَ دوره ؿّم دوره جّؿؿَ ىٍاةؽ ؿازىاٌی، اٌـاٌی،
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. و راُتؼد صاکو در داٌكگاه ةاقغ یىزیؼؿاظحی در داٌكگاه فؼىاٌغُی و ؿحاد آزا  جسِیؽاجی و

 .ةاقغ یىایً دوره اؿحؼاجژی رقغ و جّؿؿَ  در ظّل

 

 ًتیجِ ًْایی

جضّالت پٍر ؿال اظیؼ ىٍسؼ ةَ  قّد یىُيچٍان کَ در ظّل ارزیاةی مّرت پػیؼفحَ ىكاُغه 

ىحؿغدی ةؼای جّؿؿَ فؼآیٍغُای داظهی داٌكگاه و ارائَ ُؼچَ ةِحؼ ظغىات  یُا ثیػؼفظهق 

ةا  جّاٌغ یىازنضاظ کيی و کیفی و ارجلاء ةؿغ آىّزقی ارجف ج.ا.ا قغه اؿث. ایً دؿحاورد ىِو 

ُتؼدی زاىؽ، ةـحؼ ىٍاؿب ةؼای ةانٍغگی ؿازىاٌی در ارجف ج.ا.ا را فؼاُو ٌيّده و ةؼ را جکیَ

 وزّد آورد. ؾٍّان اونیً قؼط اؿحلالل ىیًِ ؾؽیؽىان ةَ ارجلاء اىٍیث را ةَ یُا ٍَیزى

ؿازىاٌی در ةؿغ رقغ و یادگیؼی ریكَ دارد و ةا جّزَ ةَ  یُا یاةیکاىُيچٍیً ةا جّزَ ةَ ایٍکَ 

 کَ ةا دیغگاه ؾيیق فؼىاٌغُان دافّس اکٍّن ث و ىؿهّنی در اةؿاد چِارگاٌَ،وزّد راةعَ ؾه

یادگیؼی  داٌكگاه یؿٍی رقغ و یُا كَیررا در  گٌَّ اٌلالبؿانَ اظیؼ رقغی  5ظنّص در  ةَ

قغه در  اٌسام یُا جّؿؿَمّرت گؼفحَ در ایً ةؿغ و  یُا جّؿؿَةا جکیَ ةَ  جّان یى، ویا داقحَ

داظهی داٌكگاه در صّزه  یٍغُایفؼآىٍاةؽ ىادی، اٌـاٌی و اظالؾاجی کيؼ ةَ ارجلاء کيی و کیفی 

آىّزش و پژوُف و جؼةیث فؼىاٌغُان و ىضللیً در صّزه ؾهّم دفاؾی ةؼای ارجف ةـث جا از 

ذیٍفؿان ایً داٌكگاه یؿٍی ٌیؼوُای چِارگاٌَ و فؼىاٌغُان  ایً رُگػر ضيً ظكٍّدی

ؿایَ  یا ىٍعلَو جتغیم ایؼان ةَ كغرت ةؼجؼ  کكّررجتَ ارجف ةا جأىیً اىٍیث پایغار ةؼای  ؾانی

 ةؼای ُيیكَ ةؼداریو. ایؼاٌیانجِغیغ را از ؿؼ 

ةَ ىلاظؽ ةاالجؼ و  ُا آىّزشقغه اؿث، جّؿؿَ  ةـیار ظّةی جاکٍّن ةؼداقحَ یُا گامدر ایً راؿحا 

چٍیً جنّیب ایً دوره در وزارت ؾهّم و ؿحاد کم ایساد دوره ؾيهیات ىكحؼك و ىؼکب و ُي

ةارز اراده زغی ىـئّنیً و فؼىاٌغُان دافّس ةَ  یُا ٌيٌَّةؿغی از  یُا گامٌیؼوُای ىـهش در 

 کؼدیرو ٍکَیا یةؼا .ةاقغ یىدفاؾی کكّر  یُا صّزهجتغیم ایً داٌكگاه ةَ كعتی ؾهيی ةؼای 

اظالؾات کافی از اةؿاد  الزم اؿث ازؼا گؼدد،ظّةی  ةَ ىّؿـَ کی در ىحّازن یازیاىح کارت

چِارگاٌَ در دؿحؼس ةاقغ. ازآٌساکَ در ایً ىلانَ ؿؿی ةؼ ارزیاةی داٌكگاه فؼىاٌغُی و ؿحاد در 

 .گؼدد یى جؼ یفیک یُا افحَیُای دكیق ىٍسؼ ةَ  ؿانَ اظیؼ ةّد نػا دؿحؼؿی ةَ داده ؿیؽده

 یُا دورهّارد ةَ ؾهث ؾغم دتث ؿّاةق در ىضغودیث ىّزّد فلغان داده در ةؼظی ى ًیجؼ ىِو

 .گػقحَ ةّد
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