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چکیده:
فؿانیثُای ؿازىاٌی و جضث جأدیؼ گؼایفُای راُتؼدی كؼار ىیگیؼٌغ .فؼىاٌغُان و ىغیؼان ةٍا ةؼ
ضؼورتُای ادراكقغه ظّد اونّیث فؿانیثُای ؿازىان را جؿییً ٌيّده و در ایً راؿحا ىٍاةؽ
ؿازىان را ىحيؼکؽ ىیٌيایٍغ .جّمیَ اٌغیكيٍغان در جّؿؿَ ىحّازن ؿازىان ىیةاقغ اىا ؿازىاٌِا
ةَ فؼاظّر قؼایط و ىلحضیات ىهؽم ةَ اجعاذ گؼایف راُتؼدیاٌغُ .غف ایً پژوُف کَ از ٌّع
جّمیفی اؿث ،جؿییً گؼایف راُتؼدی داٌكگاه فؼىاٌغُی و ؿحاد ارجف زيِّری اؿالىی ایؼان
در ؿَ دوره اظیؼ ىیةاقغ .ةَ ایً ىٍؼّر ،ؾيهکؼد فؼىاٌغُان در ؿَ دوره اظیؼ در ةازهُای ؿانِای
 1382-1385و  1385 - 1390و  1390-1395ةؼ ىتٍای ىغل ( )BSCىّرد ارزیاةی كؼار گؼفث
و  59قاظل ةؼای ؿٍسف اةؿاد رقغ و یادگیؼی ،فؼایٍغُای داظهی ،ذیٍفؿان و ىانی اصناء
گؼدیغ و ةؼ اؿاس ٌحایر ایً ؿٍسَُا جضهیم و ٌحیسَ گیؼی ةَ ؾيم آىغٌ .حایر ٌكان داد کَ در
دوره اول اؿحؼاجژی دتات و جاکیغ ةؼ صفغ وضؽ ىّزّد گؼایف راُتؼدی غانب ةّده اؿث و
فؼایٍغُای داظهی در اونّیث جّزَ فؼىاٌغُان ةّده اؿث .در دوره دوم فؼىاٌغُان ةَ دٌتال ظؼوج
از راُتؼد جغافؿی و دتات در ةؼظی اةؿاد ةّدهاٌغ .اىا در ؾيم راُتؼد دتات ُيچٍان ةؼ اغهب
فؿانیثُای داٌكگاه در ایً دوره صاکو ةّده اؿث .در دوره ؿّم آىارُا ةیاٌگؼ ایً اىؼ اؿث کَ ایً
دوره ،دوره جّؿؿَ ىٍاةؽ ؿازىاٌی ،اٌـاٌی ،اظالؾاجی ،جسِیؽاجی و زیؼؿاظحی در داٌكگاه فؼىاٌغُی
و ؿحاد آزا ىیةاقغ .و راُتؼد صاکو در داٌكگاه در ظّل ایً دوره اؿحؼاجژی رقغ و جّؿؿَ
ىیةاقغ.
ٍاشُّای کلیذی
کارت اهتیازی هتَازى ،راّثرد گرایی ،ارزیاتی عولکرد ،داًشگاُ فرهاًذّی ٍ ستاد آجا

 - 1کارقٍاؿی ارقغ ىغیؼیث دفاؾی داٌكگاه فؼىاٌغُی و ؿحاد آزا
 - 2اؿحادیار داٌكگاه فؼىاٌغُی و ؿحاد آزا
Email: ahmadyhasan15@yahoo.com
* ٌّیـٍغه ىـئّل
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هقذهِ
راُتؼدگؼایی یک ؿؼی امّل راٍُيایی ُـحٍغ کَ فؿانیثُای ؿازىاٌی و جغویً اؿحؼاجژی را
1

2

3

جضث جأدیؼ كؼار ىیدٍُغ (جئّدوؿیّ  ،کِاگیاس  ،کاجـکی  .)2011 ،آنُا ىٍؿکؾ کٍٍغه
دؿحّرانؿيمُا یا رٍُيّدُای اؿحؼاجژیک ازؼا قغه جّؿط یک قؼکث ُـحٍغ جا رفحارُای
ىٍاؿتی کَ ىٍسؼ ةَ ؾيهکؼد ةِحؼ قّد را ظهق ٌيایٍغ و در فهـفَ قؼکث در چگٌّگی اٌسام کار
ةا اؾحلادات و ارزشُای ةٍیادی یافث ىیقٌّغ .در ایٍسا ؿَ گؼایف اؿحؼاجژیکی کَ رفحار یک
ؿازىان را ُغایث ىیکٍٍغ ؾتارجٍغ از :رقغ و جّؿؿَ ،دتات و کاُف .گؼایفُای راُتؼدی
ةَظّر ظّدکار ىٍسؼ ةَ ؾيهکؼد ةِحؼ ٌيیقٌّغ ةهکَ ظانق ةؼظی جّاٌيٍغیُا و ىٍاةؽ ىیةاقٍغ
کَ ةَ فؿانیثُای آٌی یا آجی ؿازىان زِث ىیدٍُغ (ُاىم.)1996،
ىّضّع ارزیاةی ؾيهکؼد یکی از ىتاصخ گـحؼدهای اؿث کَ داىٍَ وؿیؿی از رقحَُا و
ماصبٌؼؼان ةؼ آن ادؼگػار ةّدهاٌغ و گؽارشُا و ىلاالت ىحؿغدی درةاره آن ٌّقحَقغه اؿث.
ارزیاةی ؾيهکؼد در زىؼه ىِوجؼیً راهکارُای ارجلای ادؼةعف ؿازىان جهلی ىیگؼدد .ازایًرو از
ؿانیان ةـیار دوره ىغیؼان و پژوُفگؼان ،درمغد ارائَ راهکاری ىٍاؿب ةؼای ارزیاةی ؿازىانُا
ةّدهاٌغ .در دو دَُ اظیؼ ،ىغیؼیث ؾيهکؼد ؿازىاٌی ةَ یکی از ىّضّعُای ىّرد جّزَ و زػاب
جتغیمقغه اؿث و ایً جيایم ُو در زىیٍَُای جضلیلاجی و ُو در زىیٍَُای کارةؼدی ةَ ػِّر
ٌّآوریُای ةـیاری ىٍسؼ قغه اؿث .در ایً ىیان روشُای ىحؿغدی از گػقحَ جاکٍّن ةؼای
ارزیاةی ؾيهکؼد پیكٍِادقغه اؿث .از آن زيهَ ىیجّان ةَ کارت اىحیازی ىحّازن (،4)BSC
انگُّای ارزیاةی ةؼ ىتٍای زّایؽ کیفیث ،ىاجؼیؾ ؾيهکؼد (ُ ،)1989ؼم ؾيهکؼد (،)1991
فؼایٍغ کـبوکار ( ،)1996جضهیم ذیٌفؿان ( ،)2001چارچّب ىغوری و اؿحیپم (،)2000
ىغل جؿانی ؿازىاٌی ،انگّی فؼایٍغ جضهیم ؿهـهَ ىؼاجتی ( ،)5AHPىغل ؿیٍک و جاجم ،انگّی
ىٍِغؿی ىسغد ،انگّی فیكؼ ،انگّی ؿٍسف کارایی و ادؼةعكی ،کیفیث زاىؽ (ُ ،)6TQMؼم
ؾيهکؼد ،ىٍكّر ؾيهکؼد و ...اقاره ٌيّد (کؼیيی.)1386 ،
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داٌكگاهُا در ُؼ زاىؿَای ٌلكی کهیغی در راُتؼی زاىؿَ ةَؿّی اُغاف ؿیاؿیٌ ،ؼاىی،
اكحنادی ،ازحياؾی و فؼٍُگی دارٌغ .در ظی ؿالُای اظیؼ ،داٌكگاه فؼىاٌغُی و ؿحاد ةَؾٍّان
داٌكگاه ىادر و ٌياد آىّزش ؾانی ارجف وػیفَ صفغ و صؼاؿث از زایگاه و صیذیث ؾهيی ایً
گـحؼه وؿیؽ ؿازىاٌی را ةَ ؾِغه گؼفحَ اؿث و جّاٌـحَ اؿث کَ گامُای زیادی را در ؾؼمَ
آىّزش و جّؿؿَ ىٍاةؽ اٌـاٌی در ارجف زيِّری اؿالىی ایؼان ةؼدارد .ةَىٍؼّر ارجلای
قاظلُای ىعؼح ةؼای جّؿؿَ ایً داٌكگاه و ُيچٍیً ةِتّد ةؼٌاىَریؽیُای آجی ،ارزیاةی
ؾيهکؼد ایً داٌكگاه ،اىؼی ضؼوری اؿثُ .غف امهی پژوُف صاضؼ ؿاظحً ىكؿهی از گػقحَ
و كؼار دادن فؼاروی آیٍغه اؿث جا ةا جضهیم روٌغ گػقحَ ىـیؼ درؿث آیٍغه را ٌيایان گؼداٌغ.
ازایًرو پژوُف صاضؼ ةؼ آن اؿث جا ةا ارزیاةی ؾيهکؼد فؼىاٌغُان داٌكگاه از ؿال  1382جا
ؿال  1395ةؼ ىتٍای ىغنی ؾهيی ضيً ىلایـَ جعتیلی فؿانیثُای اٌسامقغه و اصناء گؼایف
راُتؼدی ،ةَ ظهق راُتؼدُای ىؤدؼجؼ در جضلق اُغاف و جٍّیؼ ىـیؼ آیٍغه کيک ٌيایغ.
هفَْم استراتصی

واژه اؿحؼاجژی )strategy( 1از ریكَ یٌّاٌی  strategemaةَ ىؿٍای فؼىاٌغه ارجف ،ىؼکب از
 stratosةَ ىؿٍی ارجف و  agoةَ ىؿٍای رُتؼ گؼفحَقغهاؿث .ىفِّم اؿحؼاجژی اةحغا ةَ ىؿٍای
فً ُغایث ،جعتیق و ُياٍُگؿازی ٌیؼوُا زِث ٌیم ةَ اُغاف زٍگ در ؾهّم ٌؼاىی ةکار
گؼفحَقغ (اؿکٍغری )19 :1386،ؿپؾ جئّریـیًُای ؾهو ىغیؼیث ،اؿحؼاجژی را چگٌّگی
جعنیل ىعهّب ىٍاةؽ کيیاب ،زِث رؿیغن ةَ اُغاف اكحنادی جؿؼیف کؼدٌغ .در واكؽ
اؿحؼاجژی جؿییً کٍٍغه زىیٍَُای فؿانیث در ىضیعی پیچیغه ،پّیا و اةؽاری اؿث کَ ةَ ؾٍنؼ
اٌـاٌی در یک ٌؼام ؿازىاٌی صیات ةعكیغه ،افؼاد را ةَ صؼکث وا ىیدارد .ةعّر کهی ىیجّان
گفث اؿحؼاجژی یک ظؼح ؾيّىی و گـحؼده در راؿحای رؿیغن ةَ اُغاف ةهٍغ ىغت اؿث.
اّویت ارزیاتی

در ؾنؼ کٌٍّی ،جضّالت قگؼف داٌف ىغیؼیث وزّد ٌؼام ارزیاةی را ازحٍابٌاپػیؼ کؼده اؿث؛
ةَگٌَّای کَ فلغان ارزیاةی در اةؿاد ىعحهف ؿازىان اؾو از ارزیاةی اؿحفاده از ىٍاةؽ و اىکاٌات،
کارکٍان ،اُغاف و اؿحؼاجژیُا ،یکی از ؾالئو ةیياری ؿازىان كهيغاد ىیقّدُ .ؼ ؿازىان
ةَىٍؼّر آگاُی از ىیؽان ىعهّةیث و کیفیث فؿانیثُای ظّد ةَویژه در ىضیطُای پیچیغه
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پّیاٌ ،یاز ىتؼم ةٌَؼام ارزیاةی دارد .از ؿّی دیگؼ ٌتّد ٌؼام ارزیاةی و کٍحؼل در یک ؿیـحو ةَ
ىؿٍای ؾغم ةؼكؼاری ارجتاط ةا ىضیط درون و ةؼونؿازىاٌی جهلی ىیقّد کَ پیاىغ آن کِّنث و
در ٌِایث ىؼگ ؿازىان اؿث .ىيکً اؿث ةؼوز پغیغه ىؼگ ؿازىاٌی ةَ ؾهث ؾغم وكّع یکةاره
آن از ؿّی ىغیؼان ؾانی ؿازىانُا اصـاس ٌكّد اىا ىعانؿات ٌكان ىیدُغ ٌتّد ٌؼام کـب
ةازظّرد اىکان اٌسام اظالؾات الزم ةؼای رقغ ،جّؿؿَ و ةِتّد فؿانیثُای ؿازىان را غیؼىيکً
ىیکٍغ ،ؿؼاٌسام ایً پغیغه ،ىؼگ ؿازىاٌی اؿث (فؼظٍغه زاده و ُيکاران.)1393 ،
از ٌگاه دیگؼ ةاىالصؼَ ٌؼام آفؼیٍف ىیجّان دریافث کَ ارزیاةی در ةعً آن كؼار دارد .وزّد
ٌؼو ةـیار ىّزون در زِان ظهلث صکایث از صهلَ ةازظّرد کاىالً صـابقغهای دارد و ٌؼام
ارزیاةی ةَؾٍّان یکی از ؾٍامؼ ایً صهلَ ىعؼح اؿثُ .ؼچٍغ ىيکً اؿث ةكؼ ةَ ؾهث ٌلل
داٌف و اظالؾات كادر ةَ جتییً آن ٌتاقغ ونی كّام و دوام یک ؿیـحو ىٍّط ةَ وزّد ٌؼام
ارزیاةی و کٍحؼل اؿث (ارقغی ظيـَ.)1387 ،
ماصبٌؼؼان و ىضللان ىؿحلغٌغ ؾيهکؼد ،ىّضّؾی امهی در جياىی جسؽیَوجضهیمُای ؿازىاٌی
اؿث و ىكکم ةحّان ؿازىاٌی را جنّر کؼد کَ ىكيّل ارزیاةی و اٌغازهگیؼی ؾيهکؼد ٌتاقغ .آٌان
جّزَ ةَ ؾيهکؼد ؿازىان را ةاؾخ جّؿؿَ جئّری ؿازىاٌی ذکؼ ىیکٍٍغ و ؾيهکؼد را ىّضّع
امهی در فضای ؾيهی ىیداٌٍغ .درٌحیسَ ایً ةضخ جّزَ ىضللان ،اكحنادداٌان و ىغیؼان ازؼایی
را ةَ ظّد زهب کؼده اؿث .ارزیاةی و اٌغازهگیؼی ؾيهکؼد ىّزب ُّقيٍغی ؿیـحو و
ةؼاٌگیعحً افؼاد در زِث رفحار ىعهّب ىیقّد کَ ةعف امهی جغویً و ازؼای ؿیاؿث
ؿازىاٌی اؿث.
دالیل اًذازُگیری ٍ ارزیاتی عولکرد سازهاى








ىلایـَ دروٌی وضؿیث ؿازىان ةا دورهُای گػقحَ
ةازده ؾيهکؼد ىغیؼان و دؿثاٌغرکاران
ةؼرؿی ىیؽان جضلق اُغاف و ٌؽدیکی ةَ اؿحؼاجژیُا
کٍحؼل فؿانیثُا و ةؼرؿی ىؤدؼ ةّدن فؼآیٍغُا و راُکارُای ازؼائی
آگاُی یافحً ىغیؼان از ادؼةعكی جنيیيات اظػقغه كتهی
ةِتّد جنيیوگیؼی در ىّرد صّزه و ؾيق فؿانیثُا ،ةؼٌاىَُا و اُغاف آیٍغه ؿازىان
ةِتّد جعنیل ىٍاةؽ و اؿحفاده ةِحؼ از اىکاٌات و ىٍاةؽ اٌـاٌی در زِث ازؼای
ةؼٌاىَُای ىنّب
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ارجلای پاؿعگّیی در ىّرد ؾيهکؼد ةؼٌاىَُا
قٍاؿایی ُغفُا و وػایف ؿازىان و واصغُای ؿازىاٌی آن
قٍاؿایی ةؼٌاىَ فؿانیثُای ؿازىان
ةؼرؿی ٌضّه ُياٍُگ ةّدن ؿازىانُا ةا واصغُای ؿازىاٌی در زِث ٌیم ةَ ُغف
ىعهّب
قٍاؿایی وؿایم و اىکاٌاجی ؿازىاٌِا کَ ةؼای اٌسام کار در اظحیاردارٌغ و ُؽیٍَ
ؿازىان
اٌؿکاس وضؿیث ؿازىان ةَ ىغیؼان زِث جنيیوگیؼی
دكث اؿحٍتاطُای الزم در ؿازىان و کيی کؼدن قاظلُای ةِتّد ىـحيؼ
جضهیم ىضیط داظهی ؿازىان و قٍاظث كّتُا و ضؿفُای ؾيهکؼد
زىیٍَؿازی ظؼاصی ٌؼام اٌگیؽش ؾيهکؼد کارکٍان
قٍاؿایی ایً ىّضّع کَ افؼاد ةا جّزَ ةَ ىٍاةؽ و اىکاٌاجی کَ در اظحیار دارٌغ و
ُؽیٍَای کَ ةَ ىنؼف ىیرؿاٌٍغ جا چَ صغ در رؿیغن ةَ ُغفُای ىعهّب ؿازىان
کّقف کؼدهاٌغ.
قٍاؿایی ٌضّه ُغایث افؼادی کَ در ؿهـهَىؼاجب ؿازىاٌی ظغىث ىیکٍٍغ و ةؼرؿی
ىیؽان اظحیارات آٌان ةا جّزَ ةَ صغود وػایفكان
ارجلای جّاٌيٍغی ؿازىان در ارائَ کيی و کیفی ظغىات و ركاةثپػیؼی در فضای ىهی
و ةیًانيههیُ .غف ٌِایی از ؾيهکؼد ،افؽایف کارایی و ادؼةعكی ؿازىان اؿث.

الگَی کارت اهتیاز هتَازى

کارت اىحیازی ىحّازن 5یک انگّ و یا ةَ ؾتارجی یک چارچّب ىفِّىی ةؼای جغویً ىسيّؾَای از
قاظلُای ؾيهکؼد در زِث اُغاف اؿحؼاجژیک اؿث کَ ةا جّزَ ةَ دیغگاه صاکو ةؼ ؿازىان،
اُغاف اؿحؼاجژیک جغویً ىیقٌّغ و یا ىیةایـث جغویًقغه ةاقٍغ (کاپالن و ٌّرجّن.)1992 ،
ةا ؾٍایث ةَ دیغگاه آجی و اُغاف اؿحؼاجژیک ؿازىان ،ؾّاىم صیاجی ىّفلیث ىكعل ىیقٌّغ.
ةَ ُيیً جؼجیب ىؿیارُای اؿحؼاجژیک جتییً و درٌِایث ةؼٌاىَ اكغام جغویً ىیقّد ،كاةمذکؼ
اؿث انگّی  BSCیکی از ىّفقجؼیً انگُّای ىّرداؿحفاده درزىیٍَ ارزیاةی ؾيهکؼد كهيغاد
ىیقّد.
). Balanced score card (BSC

1
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دالیل اًتخاب هذل  BSCترای ارزیاتی عولکرد داًشگاُ فرهاًذّی ٍ ستاد

روش  BSCةَ دنیم دیغ کالٌی کَ ةؼ ؿازىان دارد و در ةؼگؼفحً جيام ىّارد پٍِان ؿازىان ةؼ
ىغلُایی چّن  EFQMو ىٍِغؿی ىسغد و دیگؼ ىغلُای فّقانػکؼ پیكی گؼفحَ و ةؼای
ارزیاةی ىؤؿـات و داٌكگاهُا اؾو از اٌحفاؾی و غیؼاٌحفاؾی ىّرداؿحفاده كؼار ىیگیؼد؛ کَ ةا
جّزَ ةَ ایٍکَ ایً روش ارزیاةی زاىؽاالظؼاف ةّده و فلط ؿٍسَُای کّجاهىغت و ؿعضی را
ىغٌؼؼ كؼار ٌغاده و ةَ ػؼفیثؿازی و ؿٍسَُای ةهٍغىغت و ؾيیق ٌیؽ ىیپؼدازد ایً ىغل
زِث ارزیاةی ؾيهکؼد داٌكگاه فؼىاٌغُی و ؿحاد ةؼگؽیغه قغ.
ریٌفعاى:
ذیٍفؿان ىا چَ کـاٌی ُـحٍغ؟
چگٌَّ ةؼای آنُا ارزش ایساد کٍیو؟

هالی:

فرآیٌذّای داخلی:
آیا در اٌسام وػایف و روشُای
اٌحعاةی ةؼای صنّل ىأىّریث ةَظّر
کارآىغ ؾيم ىیکٍیو.

رسالت

سازهاًی

رقغ و یادگیؼی:
چَکاری اٌسام دُیو جا كادر ةاقیو ةاجّزَ ةَ قغت
جغییؼات ىضیعی ،رقغ و جغییؼ کٍیو؟
قکم قياره  )2انگّی ىفِّىی ىغل جضلیق از

چگٌَّ ةا کاُف ُؽیٍَُا و رقغ
درآىغُا ،دؿحیاةی ةَ اُغاف را
آؿانجؼ کٍیو؟
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زغول  )1اونّیثةٍغی ؾّاىم ىؤدؼ در اةؿاد کارت اىحیازی ىحّازن ( )BSCروش اونّیث ةٍغی
ردیف

ؾّاىم (اُغاف)

1

جّؿؿَ فؼمثُای درآىغی و جٍّعةعكی ةَ ىٍاةؽ ىانی و اؾحتاری

2

ةِتّد ؿاظحار ُؽیٍَ و ىغیؼیث ىٍاةؽ ىانی

3

کاُف ُؽیٍَ ىٍاةؽ اٌـاٌی

4

افؽایف رضایث ىكحؼیان داظهی (داٌكسّیان ،داٌفآىّظحگان و اؿاجیغ)

5

افؽایف رضایث ىكحؼیان ظارزی (ؿازىانُای ةِؼهةؼدار و ظاٌّادهُا)

6

جـِیم در اٌسام اىّر ازؼایی و کاُف ٌیاز ىؼازؿَ داٌكسّیان

7

جأىیً کیفیث ؾانی در آىّزش و جغریؾ

8

جّاٌيٍغؿازی کارکٍان

9

جّاٌيٍغؿازی اؿاجیغ

10

جّؿؿَ کارةؼد فٍاوری اظالؾات

11

ةؼٌاىَریؽی اؿحؼاجژیک

12

افؽایف ػؼفیث و ظغىات

تثییي شاخصّای اتعاد چْارگاًِ هذل :BSC
الف -شاخصّای کوی هرتثط تا فاکتَرّای کلیذی تعذ رشذ ٍ یادگیری کارت اهتیازی هتَازى:

ةؿغ رقغ و یادگیؼی کارت ارزیاةی ىحّازن ،ؿَ ُغف و ىنغاق ؿؼىایَُای اٌـاٌی ،ؿؼىایَُای
ؿازىاٌی و ؿؼىایَُای اظالؾاجی را ةؼای ؿازىانُا ةیان ىیکٍغ .در ایً ىؼصهَ ،ةا ٌگاه ةَ ایً
اُغاف جؿییًقغه و ىنادیق ارائَقغه در کارت ارزیاةی ىحّازن ،اُغاف زؽئی داٌكگاه فؼىاٌغُی
و ؿحاد ةَ جؼجیب جّاٌيٍغؿازی کارکٍان و ارجلای ؿعش ؾهيی و ةازؿازی کیفی اؾضای
ُیئثؾهيی ةؼای ؿؼىایَُای اٌـاٌی و جّؿؿَ کارةؼد فٍاوری و اظالؾات و ةؼٌاىَریؽی
اؿحؼاجژیک ةؼای ةِتّد ؿاظحار و ىٍاةؽ اظالؾاجی و افؽایف ػؼفیث و ظغىات ةؼای رقغ و
ٌّآوری جؿؼیف ىیگؼدد کَ ُؼیک از ایً ُغفُا ةَ قاظلُای ىؼجتط پیٌّغ داده ىیقّد؛ کَ
ةَكؼار زیؼ اؿث.
 )1جؿغاد اؿاجیغ ةا درزَ اؿحادیاری
 )2جؿغاد اؿاجیغ ةا درزَ ىؼةی
 )3جؿغاد اؿاجیغ ىكغّل ةَ جضنیم در ىلعؽ دکحؼی ةَ غیؼ داؾا
 )4ىیؽان اؾحتارات جعنینی ةَ ةّرؿیَ و جّاٌيٍغؿازی اؿاجیغ
 )5جؿغاد اؿاجیغ اؾؽامقغه ةَ ظارج ةؼای ظی دورهُای آىّزقی
 )6جؿغاد داٌكسّیان زػبقغه پؾ از ىؼازؿث از دورهُای آىّزقی ظارج از کكّر
 )7جؿغاد اؿاجیغ اؾؽامقغه ةَ داٌكگاه دفاع ىهی
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 )8جؿغاد داٌفآىّظحَ زػبقغه از داٌكگاه دفاع ىهی
 )9جؿغاد ؾٍاویً ىسالت ىّزّد در کحاةعاٌَ
 )10جؿغاد کم کحب ىّزّد در کحاةعاٌَ
 )11ىـاصث ؿانًُای ىعانؿَ
 )12جؿغاد ىؼاکؽ دارای دؿحؼؿی ةَ ایٍحؼٌث
 )13جؿغاد رایاٌَُای داٌكگاه
 )14درمغ پیكؼفث ازؼای فیتؼ ٌّری
 )15ىیؽان اؾحتار ُؽیٍَ قغه ةؼای جسِیؽ کالسُا
 )16ؿؼؾث ایٍحؼٌث
 )17ىیؽان جکيیم ٌؼمافؽار ةازی زٍگ
 )18جؿغاد رقحَُای ورزقی ایسادقغه
 )19ىـاصث ىیادیً ورزقی ایسادقغه
 )20جؿغاد ىؼاکؽ پژوُكی جأؿیؾقغه واةـحَ ةَ داٌكگاه
 )21ؿؼاٌَ پؼداظث ةً کحاب و ؿایؼ پؼداظثُای آىّزقی ةَ داٌكسّیان
 )22ىیؽان فضای آىّزقی ایسادقغه
 )23ىـاصث کم داٌكگاه
 )24ىـاصث کم ةٍای ایسادقغه در داٌكگاه
 )25ىیؽان اؾحتارات ُؽیٍَ قغه در اىّر جأؿیـاجی ةؼای راهاٌغازی یا ةازؿازی (آقپؽظاٌَُا و
ؿیـحوُای گؼىایكی و ؿؼىایكی)
 )26ىـاصث ؿانًُای غػاظّری
 )27اؾحتارات ُؽیٍَ قغه ةؼای ٌّؿازی
 )28اؾحتارات ُؽیٍَ قغه ةؼای ةازؿازی
ب -شاخصّای کوی هرتثط تا فاکتَرّای کلیذی هتٌاسة تا تعذ فرآیٌذّای داخلی کارت اهتیازی هتَازى:

در ةؿغ فؼآیٍغُای داظهی کارت ارزیاةی ىحّازن ،ةِتّد و ارجلاء کیفیث در ارائَ ظغىات را جّمیَ
ىیکٍغ و در ایً راؿحا ىنادیق جـِیم در اٌسام اىّر ازؼایی و ُيچٍیً جأىیً کیفیث ؾانی در
آىّزش و جغریؾ ةؼای اُغاف داٌكگاه ةَمّرت زیؼ جؿییً گؼدیغ.
 )1جؿغاد زهـات ُواٌغیكی اؿاجیغ
 )2جؿغاد رزىایفُای ةؼگؽارقغه

ارزیاةی ؾيهکؼد داٌكگاه فؼىاٌغُی و ؿحاد آزا ةؼ ىتٍای کارت اىحیازی ىحّازن  BSCاز ؿال 1382 -1395
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 )3جؿغاد ؿفؼُای آىّزقی ،ىضیطقٍاؿی و ؾهيی داٌكسّیان و اؿاجیغ
 )4جؿغاد ىضّرُای آىّزش ؾيهی ىضّرقٍاؿی
 )5جؿغاد اؿاجیغ پیكکـّت ةازٌكـحَ ىكغّل ةَ جغریؾ در داٌكگاه
 )6درمغ جؿاىم دافّس 1ةا فغراؿیّنُای ورزقی و وزارت ورزش و زّاٌان
 )7جؿغاد رقحَ و گؼایفُای داٌكگاه
 )8جؿغاد داٌكکغهُا
 )9جؿغاد ُيایفُا و ٌكـثُای ؾهيی
 )10جؿغاد ةازدیغُای ظارزی مّرت پػیؼفحَ
 )11جؿغاد ىلاالت ىٍحكؼقغه
 )12جؿغاد ىسالت ؾهيی داٌكگاه
 )13جؿغاد داٌكسّیان ىّفق ةَ دفاع از پایانٌاىَ
 )14جؿغاد داٌكسّیان کارقٍاؿی ارقغ
 )15جؿغاد داٌكسّیان دوره ؾيهیات ىكحؼك و ىؼکب
 )16جؿغاد داٌكسّیان ظارزی
 )17جؿغاد ؿاؾات جغریؾ ازؼاقغه
 )18ىیؽان اؾحتارات ؾيؼاٌی ُؽیٍَ قغه
 )19جؿغاد کحب چاپقغه در اٌحكارات داٌكگاه
 )20جؿغاد کحب آىّزقی جغویً و ةازٌگؼی قغه
ج -شاخصّای کوی هرتثط تا فاکتَرّای کلیذی هتٌاسة تا تعذ ریٌفعاى کارت اهتیازی هتَازى:

کارت اىحیازی ىحّازن در ةؿغ ذیٍفؿان ،اُغاف و ىضاىیٍی را چّن ایساد ارزش و رضایث ةؼای
ذیٍفؿان و ةِتّد و ارجلای جنّیؼ داٌكگاه در ىٍؼؼ ذیٍفؿان را جؿییً ىیٌيایغ .در راؿحای ایً
اُغاف ٌـتث ةَ ایساد ىنادیق آنُا در داٌكگاه اكغاىاجی مّرت گؼفحَ و ىعاةق ٌؼؼات ،دو
ُغف افؽایف رضایث ذیٍفؿان داظهی (داٌكسّیان ،داٌفآىّظحگان و اؿاجیغ) و افؽایف رضایث
ذیٍفؿان ظارزی (ؿازىانُای ةِؼهةؼدار و ٌیؼوُا) ؿٍسیغه ىیقّد کَ ةؼ ُيیً اؿاس
اونّیثةٍغی قاظلُا ةَمّرت زیؼ ىیةاقغ.
 )1جؿغاد ؿفؼُای زیارجی و ؿیاصحی داٌكسّیان و اؿاجیغ

 - 1داٌكگاه فؼىاٌغُی و ؿحاد ارجف زيِّری اؿالىی ایؼان
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)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

ىیؽان ُؽیٍَُای اٌسامقغه ةؼای اٌگیؽهىٍغ کؼدن اؿاجیغ و کارکٍان در ىٍاؿتثُای
ىعحهف (روز ىؿهو ،ضیافث افعار ،ؿانگؼد ازدواج و)...
درمغ رضایث کهی اؿاجیغ
جؿغاد واصغُای ىٍازل ىحأُهی ةؼای اؿکان داٌكسّیان
ىـاصث فضای ؿتؽ
ىیؽان وام اؾعایی ةَ اؿاجیغ و کارکٍان
درمغ اؿحفاده از پیكکـّجان و ىـحٍغؿازی جسارب آٌان
جؿغاد کارکٍان پایّر فاكغ ىـکًؿازىاٌی
اؾحتارات ؿتغ کاالی اؾعایی

د -شاخصّای کوی هرتثط تا فاکتَرّای کلیذی هتٌاسة تا تعذ هالی کارت اهتیازی هتَازى

در ةؿغ ىانی ،کارت ارزیاةی ىحّازن دو ُغف افؽایف درآىغ و کاُف ُؽیٍَُا را ةؼای ؿازىانُا
ةیان ىیکٍغ .در ایً ىؼصهَ ةا ٌگاه ةَ اُغاف جؿییًقغه و ىنادیق ارائَقغه در کارت ارزیاةی
ىحّازن ،اُغاف زؽئی داٌكگاه فؼىاٌغُی و ؿحاد ةَ جؼجیب جّؿؿَ فؼمثُای درآىغی و
جٍّعةعكی ةَ ىٍاةؽ ىانی و اؾحتاری ةؼای افؽایف درآىغ و ةِتّد ؿاظحار ُؽیٍَ و ىغیؼیث ىٍاةؽ
ىانی و کاُف ُؽیٍَ ىٍاةؽ اٌـاٌی ةؼای کاُف ُؽیٍَُا جؿؼیف قغ کَ ةؼ ُيیً اؿاس
اونّیثةٍغی قاظلُا در زغول زیؼ دیغه ىیقّد.
 )1ىیؽان اؾحتارات ؾيؼاٌی زػبقغه
 )2ىیؽان ؾّایغ زایی و ظهق فؼمثُای اكحنادی
 )3اؾحتارات زػبقغه از ظؼیق اٌسام ظؼحُای جضلیلاجی
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زغول  )2دادهُای زيؽآوریقغه ىؼجتط ةا ةؿغ رقغ و یادگیؼی
رتثِ

ردیف

عٌَاى

1

جؿغاد اؿاجیغ ةا درزَ اؿحادیاری

3

2

جؿغاد اؿاجیغ ةا درزَ ىؼةی

1

3

3

جؿغاد اؿاجیغ ىكغّل ةَ جضنیم در ىلعؽ دکحؼی ةَ غیؼ داؾا

2

3

1

4

ىیؽان اؾحتارات جعنینی ةَ ةّرؿیَ و جّاٌيٍغؿازی اؿاجیغ

2

2

1

5

جؿغاد اؿاجیغ اؾؽامقغه ةَ ظارج ةؼای ظی دورهُای آىّزقی

3

2

1

6

درمغ جؿاىم دافّس ةا فغراؿیّنُای ورزقی و وزارت ورزش

3

2

1

7

جؿغاد داٌفآىّظحَ زػبقغه از داٌكگاه دفاع ىهی

2

3

1

8

جؿغاد ؾٍاویً ىسالت ىّزّد در کحاةعاٌَ

3

2

1

9

جؿغاد کم کحب ىّزّد در کحاةعاٌَ

3

2

1

10

ىـاصث ؿانًُای ىعانؿَ

2

3

1

11

جؿغاد ىؼاکؽ دارای دؿحؼؿی ةَ ایٍحؼٌث

2

2

1

12

جؿغاد رایاٌَُای داٌكگاه

3

2

1

13

درمغ پیكؼفث ازؼای فیتؼ ٌّری

3

2

1

14

ىیؽان اؾحتار ُؽیٍَ قغه ةؼای جسِیؽ کالسُا

3

2

1

15

ؿؼؾث ایٍحؼٌث

3

2

1

16

ىیؽان جکيیم ٌؼمافؽار ةازی زٍگ

2

2

1

17

جؿغاد رقحَُای ورزقی ایسادقغه

3

2

1

18

ىـاصث ىیادیً ورزقی ایسادقغه

3

2

1

19

جؿغاد ىؼاکؽ پژوُكی جأؿیؾقغه واةـحَ ةَ داٌكگاه

2

2

1

20

ؿؼاٌَ پؼداظث ةً کحاب و ؿایؼ پؼداظثُای آىّزقی ةَ
داٌكسّیان

2

2

1

21

ىیؽان فضای آىّزقی ایسادقغه

2

2

1

22

ىـاصث کم داٌكگاه

2

2

1

23

ىـاصث کم ةٍای ایسادقغه در داٌكگاه

3

2

1

24

ىیؽان اؾحتارات ُؽیٍَ قغه در اىّر جأؿیـاجی ةؼای راهاٌغازی یا
ةازؿازی آقپؽظاٌَ ُاو ؿیـحوُای گؼىایف و ؿؼىایكی (ریال)

3

2

1

25

ىـاصث ؿانًُای غػاظّری

2

2

1

26

اؾحتارات ُؽیٍَ قغه ةؼای ٌّؿازی (ریال)

3

2

1

27

اؾحتارات ُؽیٍَ قغه ةؼای ةازؿازی (ریال)

3

2

1

28

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

3

2

1

29

جؿغاد دورهُای آىّزقی و پژوُكی کّجاه ىغت

2

2

1

1382-1385

1385-1390

1390-1395

2

1
2
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زغول )3دادهُای زيؽآوریقغه ىؼجتط ةا ةؿغ فؼایٍغُای داظهی
ردیف

رتثِ

عٌَاى
1382-1385

1385-1390

1390-1395

1

جؿغاد زهـات ُواٌغیكی اؿاجیغ

3

2

1

2

جؿغاد رزىایفُای ةؼگؽارقغه

3

2

1

3

جؿغاد ؿفؼُای آىّزقی ،ىضیطقٍاؿی و ؾهيی
داٌكسّیان و اؿاجیغ

3

2

1

4

جؿغاد ىضّرُای آىّزش ؾيهی ىضّرقٍاؿی

3

2

1

5

جؿغاد اؿاجیغ پیكکـّت ةازٌكـحَ ىكغّل ةَ جغریؾ
در داٌكگاه

3

2

1

6

جؿغاد کحب آىّزقی جغویً و ةازٌگؼی قغه

3

2

1

7

جؿغاد رقحَ و گؼایفُای داٌكگاه

2

2

1

8

جؿغاد داٌكکغهُا

2

2

1

9

جؿغاد ُيایفُا و ٌكـثُای ؾهيی

3

2

1

10

جؿغاد ةازدیغُای ظارزی مّرت پػیؼفحَ

3

2

1

11

جؿغاد ىلاالت ىٍحكؼقغه

3

2

1

12

جؿغاد ىسالت ؾهيی داٌكگاه

3

2

1

13

جؿغاد داٌكسّیان ىّفق ةَ دفاع از پایانٌاىَ

3

1

2

14

جؿغاد داٌكسّیان کارقٍاؿی ارقغ

3

2

1

15

جؿغاد داٌكسّیان دوره ؾيهیات ىكحؼك و ىؼکب

2

2

1

16

جؿغاد داٌكسّیان ظارزی

3

2

1

17

جؿغاد ؿاؾات جغریؾ ازؼاقغه

3

2

1

18

ىیؽان اؾحتارات ؾيؼاٌی ُؽیٍَ قغه

3

2

1

19

جؿغاد کحب چاپقغه در اٌحكارات داٌكگاه

3

2

1
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ردیف

عٌَاى

17

تازُّای زهاًی

1382-1385

1385-1390

1390-1395

1

اؾحتارات ؿتغ کاالی اؾعایی

3

2

1

2

جؿغاد ؿفؼُای زیارجی و ؿیاصحی داٌكسّیان و اؿاجیغ

3

2

1

3

ىیؽان ُؽیٍَُای اٌسامقغه ةؼای اٌگیؽهىٍغ کؼدن
اؿاجیغ و کارکٍان در ىٍاؿتثُای ىعحهف (روز ىؿهو،
ضیافث افعار ،ؿانگؼد ازدواج و)...

3

2

1

2

3

1

3

2

1

2

2

1

2

1

2

1

4
5

درمغ رضایث کهی اؿاجیغ
جؿغاد واصغُای ىٍازل ىحأُهی ةؼای اؿکان داٌكسّیان

6

ىـاصث فضای ؿتؽ

7

ىیؽان وام اؾعایی ةَ اؿاجیغ و کارکٍان

3

8

جؿغاد کارکٍان پایّر دارای ىـکًؿازىاٌی

3

زغول  )4دادهُای زيؽآوریقغه ىؼجتط ةا ةؿغ ىانی
ردیف

عٌَاى

تازُّای زهاًی
1382-1385

1385-1390

1390-1395

1

ىیؽان اؾحتارات ؾيؼاٌی زػبقغه

3

2

1

2

ىیؽان ؾّایغ زایی و ظهق فؼمثُای اكحنادی

3

2

1

3

اؾحتارات زػبقغه از ظؼیق اٌسام ظؼحُای
جضلیلاجی

2

1

1

تحلیل ٍ هقایسِ شاخصّا درّر یک از اتعاد چْارگاًِ

5

تحلیل دادُّای هرتَط تِ تعذ رشذ ٍ یادگیری
رکَرد رتثِ یکن در تعذ رشذ ٍ یادگیری
40

28

20

0
1390-1395

.1

1385-1390

0
1382-1385

در ظی ایً پژوُف از ةازهُای زىاٌی ؿالُای  1382-1385و  1385 -1390و  1390 - 1395ةَ جؼجیب ةَؾٍّان
دوره اول ،دوره دوم و دوره ؿّم ذکؼ ظّاُغ قغ.
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ُيچٍاٌکَ ٌيّدار فّق ٌكان ىیدُغ  28قاظل از  29قاظل وزَ رقغ و یادگیؼی ؿازىان
در دوره ؿّم ةِتّد یافحَ و ةا اظحالف فاصف ٌـتث ةَ دو دوره دیگؼ در مغر كؼار دارد کَ
ٌكاندٍُغه جيؼکؽ ؿؼىایَگػاری در ایً ةؿغ یؿٍی ةِتّد ىٍاةؽ اٌـاٌی ،ؿازىاٌی و اظالؾاجی
ىیةاقغ جٍِا در قاظل جؿغاد اؿاجیغ ةا درزَ ىؼةی دوره ؿّم صائؽ رجتَ دوم قغه اؿث کَ ةا
ةؼرؿی ؾهث آن ىكعل گؼدیغ کَ در ؿالُای  82-85وزارت ؾهّم ةؼ اؿاس ىنّةات داظهی
نیـث دریافحی از داٌكگاهُا را ةغون ىيیؽی و در ٌؼؼ گؼفحً ضّاةط ؾهيی جائیغ و ٌـتث ةَ
مغور گّاُی ُیئثؾهيی اكغام ىیٌيّد؛ اىا از ؿال  1385رویکؼد وزارت ىػکّر در ظنّص
اؾضاء ُیئثؾهيی جغییؼ ٌيّده و ةا جكکیم کيیحَُای فٍی و جعننی پؾ از اصؼاز قؼایط ةا
ىغٌؼؼ كؼار دادن کهیَ ضّاةط صکو اؾضاء ُیئثؾهيی را مادر ىیٌيایغ ،نػا کاُف چكيگیؼ
ىكاُغهقغه در كانب جغییؼ رویکؼد وزارت ؾهّم كاةم جفـیؼ اؿث.
رکَرد رتثِ دٍم در تعذ رشذ ٍ یادگیری
40

25
12
1

20
0

1390-1395

1385-1390

1382-1385

ةا جّزَ ةَ ٌيّدار ةاال در ىی یاةیو کَ دوره دوم ٌیؽ پؾ از دوره ؿّم دارای ةِحؼیً رکّردُا در
جّؿؿَ ىٍاةؽ ؿازىاٌی و جّزَ ةَ وزَ رقغ و یادگیؼی ةّده اؿث کَ از  29قاظل در 25
قاظل رجتَ دوم را کـب ٌيّده اؿث .الزم ةَ ذکؼ اؿث کَ دنیم ایٍکَ ىسيّع رکّردُای
دتث قغه در رجتَ دوم ةیكحؼ از جؿغاد کم رکّردُا ىیةاقغ ایً اؿث کَ در ةؼظی قاظلُا
دورهُای دوم و ؿّم صائؽ اىحیاز یکـان قغهاٌغ.
تحلیل دادُّای هرتَط تِ تعذ فرایٌذّای داخلی

در ىٍؼؼ فؼایٍغ داظهی ؿازىاٌِا ةایغ فؼایٍغُایی را ىكعل کٍٍغ کَ ةا ةؼجؼی یافحً در آٌِا
ةحّاٌٍغ ةَ ارزش آفؼیٍی ةؼای ىكحؼیان و ذیٍفؿان ظّد اداىَ دٍُغ (قاه ةٍغرزاده .)1386،جضلق
اُغاف ؿازىاٌی ىـحهؽم اٌسام یک یا چٍغ فؼایٍغ ؾيهیاجی ةَ مّرت کارا و ادؼةعف اؿث .ایً
فؼایٍغُا ةایغ در ىٍؼؼ فؼایٍغُای داظهی جؿؼیف قغه و قاظلُای ىٍاؿتی زِث کٍحؼل
پیكؼفث آٌِا جّؿؿَ یاةغ( .ؿؼىغؿؿیغی .)1386،ىؿیارُای ىؼةّط ةَ فؼایٍغُای داظهی
ةیكحؼیً جأدیؼ را روی رضایث ىكحؼی و دؿحیاةی ةَ اُغاف ىانی ؿازىان دارٌغ (ىاٌیان.)1385،
ایً ةؿغ قاىم اةغاع و ٌّآوری ،فؼایٍغ ؾيهیات ،فؼایٍغُای زاٌتی و پؾ از فؼوش ىیةاقغ.
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از آٌسا کَ ؿازىان ىّرد ةضخ ىا داٌكگاه فؼىاٌغُی و ؿحاد اؿث فؼایٍغُا و فؿانیثُای ىؼجتط
ةا ارجلائ کيی و کیفی آىّزش و پژوُف در ىؿؼض ؿٍسف كؼار گؼفث و  19قاظل اؿحعؼاج
و ىّرد ؿٍسف كؼار گؼفث و ُيچٍان کَ در ٌيّدار زیؼ دیغه ىیقّد دوره ؿّم در  18ىّرد از
دیگؼ دورهُا ؾيهکؼد ةِحؼی داقحَ اؿث.
رکَرد رتثِ یکن در تعذ فرایٌذّای داخلی
18
1390-1395

1

0

1385-1390

1382-1385

20
0

پؾ از دوره ؿّم در ةؿغ فؼایٍغُای داظهی دوره دوم ٌیؽ ةَ ارزش آفؼیٍی ةؼای ذیٍفؿان ىحيؼکؽ
ةّده اؿث کَ دادهُای زيؽ آوری قغه از ایً دوره اؿث در ٌيّدار زیؼ آىغه اؿث.
رکَرد رتثِ دٍم در تعذ فرایٌذّای داخلی
0

1390-1395

18

1385-1390

1

20
0

1382-1385

تحلیل دادُّای هرتَط تِ تعذ ریٌفعاى
دیذگاُ ریٌفعاى

جاکیغ ةؼ روی ىّاردی ٌؼیؼ رضایث ىكحؼی ،زػب ىكحؼیٌ ،گِغاری ىكحؼی ،ؿِو ةازار و
ویژگیُای ىضنّل و ظغىات اؿث .فهـفَ اظیؼ ىغیؼیحی ةغون ُیچ قک و قتَِای ةؼ
اُيیث زػب و ٌگِغاری ىكحؼی و رضایث آٌان در ُؼ کـب و کاری جيؼکؽ دارد .در ظؼاصی
ىؿیارُای رضایث ىكحؼی ،ىیةایـث ىكحؼیان ةؼ اؿاس پاراىحؼُای ىعحهف ةَ درؿحی جضهیم
گؼدٌغ .ةَ ؾٍّان ٌيٌَّ ،ةَ چَ ىكحؼیان چَ ؿؼویؾُایی را ىیدُیو و یا كنغ اٌسام ایً کار را
در آیٍغه داریو؟ اگؼ ذیٍفؿان از ظغىات و یا ىضنّالت یک ؿازىان رضایث ٌغاقحَ ةاقٍغ ،ةؼای
صم ىكکم ظّد كعؿ ًا ةَ دٌتال جأىیً کٍٍغ گان دیگؼی ظّاٍُغ رفث.
ةؼای ارزیاةی ایً ةؿغ  8قاظل اصناء گؼدیغه کَ در  7ىّرد دوره ؿّم ؾيهکؼد ةِحؼی داقحَ
اؿثُ .يچٍیً دادهُای گؼدآوری قغه ٌكان ىیدُغ کَ ىیؽان جّزَ ةَ ىكحؼی ىغاری در
دوره دوم از دوره اول ةیكحؼ ةّده اؿث .کَ در ٌيّدارُای زیؼ ٌكان داده قغه اؿث.
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رکَرد رتثِ یکن در تعذ ریٌفعاى

7
1390-1395

1

0

1385-1390

1382-1385

10
0

رکَرد رتثِ دٍم در تعذ ریٌفعاى
1
1390-1395

7
1385-1390

0

10
0

1382-1385

تحلیل دادُّای هرتَط تِ تعذ هالی

دیذگاُ هالی

اُغاف ىانی یک ؿازىان را پّقف ىیدُغ و ىغیؼان را كادر ىیؿازد جا ىّفلیثُای ىانی را
ردیاةی ٌ يایٍغ .کاپالن و ٌّرجً ةَ ایً ٌیاز ؿٍحی در راةعَ ةا داده ىانی ىعانف ٌیـحٍغ .ىِو ٌگاه
ىحّازن ةَ جياىی پاراىحؼُای جادیؼگػار در ؾيهکؼد یک ؿازىان اؿث.
از آٌسا کَ ؿازىان جضث ةؼرؿی یک ؿازىان دونحی ةّده ىّفلیثُای ىانی در كانب رقغ ارزش
ؿِام ةؼوز ٌکؼده ةهکَ جّفیق فؼىاٌغُان در زػب صغاکذؼی ىٍاةؽ و رقغ در آىغُا و ؾّایغ
ٌكاٌگؼ جّفیلات ایً ةؿغ ىیةاقغ کَ در ٌيّدار زیؼ ٌكان داده قغه اؿث .کَ ةَ ىٍؼّر ؿٍسف
ایً ةؿغ ٌیؽ ؿَ قاظل ةؼاةؼ زغول قياره  4اصنا گؼدیغ کَ ٌحایر در ٌيّدارُای زیؼ ىكعل
ىیةاقغ غیؼ از اؾحتارات زػب قغه از ظؼیق ظؼصِای جضلیلاجی در دو ةؿغ دیگؼ دوره ؿّم
رقغ چكيگ یؼی داقحَ اؿث .در در ایً قاظل اؾحتارات زػب قغه در ُؼ دو دوره یکـان
ةّده اؿث.
رکَرد رتثِ یکن در تعذ هالی
3

1

0

1390-1395

1385-1390

1382-1385

5
0

رکَرد رتثِ دٍم در تعذ هالی
0
1390-1395

2

1

1385-1390

1382-1385

5
0
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تجسیٍِتحلیل کلی دٍرُّا
دٍرُ اٍل :از سال 5931-5931

آٌچَ از ىناصتَُای کیفی و ُيچٍیً از ٌيّدارُای کيی ایً ٌّقحَ ةؼىیآیغ گّیای جأکیغ
فؼىاٌغُان دوره اول ةؼ ةؼآورده کؼدن ظّاؿحَُای ذیٍفؿان و اجعاذ راُتؼد ىكحؼی ىغاری در
اداره داٌكگاه ةَؾٍّان گؼایف راُتؼدی غانب در آن دوره ىیةاقغ .اگؼچَ کَ ةایغ اذؾان ٌيّد
کَ آىارُای ةَدؿث آىغه از ایً دوره ةَ ٌـتث دو دوره دیگؼ از پایایی کيحؼی ةؼظّردارٌغ ونی
ةَ ٌؼؼ ىیرؿغ کَ جغییؼات اصحيانی در دادهُا ٌحیسَ یادقغه فّق را دچار جغییؼ ٌکٍغ .از کٍار
ُو كؼار دادن فاکحّرُای ىّرد ةؼرؿی در ایً پژوُف ىیجّان جا صغی ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغ کَ
در ایً دوره راُتؼد دتات و صفغ ىّضؽ ىّزّد در دؿحّر کار ةّده اؿث.
دٍرُ دٍم :از سال 5931-5931

اگؼچَ کَ جّان ةَ فؿهیث رؿاٌغن پحاٌـیم ىّزّد در ىٍاةؽ ؿازىاٌی در دوره ؿّم ةیف از ؿایؼ
دوره ىیةاقغ اىا ةا ٌگاُی ةَ زغاول ىیجّان پیگیؼی اؿحؼاجژی دتات و ؿؿی در افؽایف کارایی
و اٌسام ةِحؼ فؼایٍغُای داظهی را در ایً دوره ىكاُغه ٌيّد .انتحَ ایً ةغیً ىؿٍی ٌیـث کَ
دیگؼ صّزهُا در ایً دوره ىغفّل ىاٌغه ةهکَ ةَ ىؿٍی غهتَ ایً وزَ ةؼ ؿایؼ وزّه در دوران
ىّردٌؼؼ اؿث .آٌچٍان کَ آىارُا ٌكان ىیدُغ دوره دوم ٌیؽ ةَ دٌتال ظؼوج از راُتؼد جغافؿی و
دتات در ةؼظی اةؿاد ةّده اؿث .اىا در ؾيم راُتؼد دتات ُيچٍان ةؼ اغهب فؿانیثُای داٌكگاه
در ایً دوره صاکو ةّده اؿث .در ایً دوره یکی از اؿحؼاجژی ةـیار ظّةی کَ مّرت گؼفحَ اؿث
قؼوع ىٍتؽؿازی در صّزه ٌیؼوی اٌـاٌی و ىٍاةؽ درآىغی ةّده اؿث.
دٍرُ سَم :از سال 5931-5931

ُيچٍان کَ در زغول ىؼجتط ةا قاظلُای ایً ةؿغ ىالصؼَ ىیقّد از  28قاظل جؿؼیفقغه
در  25ىّرد دوره ؿّم ةِحؼ ؾيم ٌيّده اؿث اگؼچَ کَ ةعكی از رقغُای ىانی ةَ دنیم جّرم و
رکّد اكحنادی در صغ جّرم ؿانیاٌَ ظتیؿی ةّده و رقغ ىضـّب ٌيیقّد ونی ةازُو ةا نضاظ
ایً ىّرد ةَآؿاٌی كاةمدرك اؿث کَ گؼایف راُتؼدی غانب ایً دوره ٌّآوریگؼایی و
ػؼفیثؿازی ةؼای کـب ىٍافؽ ةهٍغىغت ؿازىاٌی ىیةاقغ .در ایً رویکؼد فؼىاٌغه ىٍافؽ
ةهٍغىغت را فغای ؿّد کّجاهىغت ٌٍيّده و ةا ٌگاه ةَ آیٍغهای دورجؼ ؿؿی در ارجلاء قؼایط کهی
ؿازىان دارد .راُتؼد جّؿؿَ و رقغ ُيَزاٌتَ ،اٌحعاب فؼىاٌغه در ایً ىغت ةّده اؿث .آىارُای
ایً ةؿغ ةیاٌگؼ ایً اىؼ اؿث کَ دوره ؿّم دوره جّؿؿَ ىٍاةؽ ؿازىاٌی ،اٌـاٌی ،اظالؾاجی،
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جسِیؽاجی و زیؼؿاظحی در داٌكگاه فؼىاٌغُی و ؿحاد آزا ىیةاقغ .و راُتؼد صاکو در داٌكگاه
در ظّل ایً دوره اؿحؼاجژی رقغ و جّؿؿَ ىیةاقغ.
ًتیجِ ًْایی

ُيچٍان کَ در ظّل ارزیاةی مّرت پػیؼفحَ ىكاُغه ىیقّد جضّالت پٍر ؿال اظیؼ ىٍسؼ ةَ
ظهق ػؼفیثُای ىحؿغدی ةؼای جّؿؿَ فؼآیٍغُای داظهی داٌكگاه و ارائَ ُؼچَ ةِحؼ ظغىات
ازنضاظ کيی و کیفی و ارجلاء ةؿغ آىّزقی ارجف ج.ا.ا قغه اؿث .ایً دؿحاورد ىِو ىیجّاٌغ ةا
جکیَةؼ را ُتؼدی زاىؽ ،ةـحؼ ىٍاؿب ةؼای ةانٍغگی ؿازىاٌی در ارجف ج.ا.ا را فؼاُو ٌيّده و
زىیٍَُای ارجلاء اىٍیث را ةَؾٍّان اونیً قؼط اؿحلالل ىیًِ ؾؽیؽىان ةَ وزّد آورد.
ُيچٍیً ةا جّزَ ةَ ایٍکَ کاىیاةیُای ؿازىاٌی در ةؿغ رقغ و یادگیؼی ریكَ دارد و ةا جّزَ ةَ
وزّد راةعَ ؾهث و ىؿهّنی در اةؿاد چِارگاٌَ ،اکٍّنکَ ةا دیغگاه ؾيیق فؼىاٌغُان دافّس
ةَظنّص در  5ؿانَ اظیؼ رقغی اٌلالبگٌَّ را در ریكَُای داٌكگاه یؿٍی رقغ و یادگیؼی
داقحَایو ،ىیجّان ةا جکیَ ةَ جّؿؿَُای مّرت گؼفحَ در ایً ةؿغ و جّؿؿَُای اٌسامقغه در
ىٍاةؽ ىادی ،اٌـاٌی و اظالؾاجی کيؼ ةَ ارجلاء کيی و کیفی فؼآیٍغُای داظهی داٌكگاه در صّزه
آىّزش و پژوُف و جؼةیث فؼىاٌغُان و ىضللیً در صّزه ؾهّم دفاؾی ةؼای ارجف ةـث جا از
ایً رُگػر ضيً ظكٍّدی ذیٍفؿان ایً داٌكگاه یؿٍی ٌیؼوُای چِارگاٌَ و فؼىاٌغُان
ؾانیرجتَ ارجف ةا جأىیً اىٍیث پایغار ةؼای کكّر و جتغیم ایؼان ةَ كغرت ةؼجؼ ىٍعلَای ؿایَ
جِغیغ را از ؿؼ ایؼاٌیان ةؼای ُيیكَ ةؼداریو.
در ایً راؿحا گامُای ةـیار ظّةی جاکٍّن ةؼداقحَقغه اؿث ،جّؿؿَ آىّزشُا ةَ ىلاظؽ ةاالجؼ و
ایساد دوره ؾيهیات ىكحؼك و ىؼکب و ُيچٍیً جنّیب ایً دوره در وزارت ؾهّم و ؿحاد کم
ٌیؼوُای ىـهش در گامُای ةؿغی از ٌيٌَُّای ةارز اراده زغی ىـئّنیً و فؼىاٌغُان دافّس ةَ
جتغیم ایً داٌكگاه ةَ كعتی ؾهيی ةؼای صّزهُای دفاؾی کكّر ىیةاقغ .ةؼای ایٍکَ رویکؼد
کارت اىحیازی ىحّازن در یک ىّؿـَ ةَظّةی ازؼا گؼدد ،الزم اؿث اظالؾات کافی از اةؿاد
چِارگاٌَ در دؿحؼس ةاقغ .ازآٌساکَ در ایً ىلانَ ؿؿی ةؼ ارزیاةی داٌكگاه فؼىاٌغُی و ؿحاد در
ؿیؽدهؿانَ اظیؼ ةّد نػا دؿحؼؿی ةَ دادهُای دكیق ىٍسؼ ةَ یافحَُای کیفیجؼ ىیگؼدد.
ىِوجؼیً ىضغودیث ىّزّد فلغان داده در ةؼظی ىّارد ةَ ؾهث ؾغم دتث ؿّاةق در دورهُای
گػقحَ ةّد.

ارزیاةی ؾيهکؼد داٌكگاه فؼىاٌغُی و ؿحاد آزا ةؼ ىتٍای کارت اىحیازی ىحّازن  BSCاز ؿال 1382 -1395
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