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تعاريف و پیش فرضها
 سبصهبى فشٌّگی ٌّشی ضْشداسی تْشاى هبهَسیتْبی خَد سا دس  3حَصُ فؼبلیتْبی فشٌّگیٌّ-شی ،تجلیغی ٍ آهَصضی سبهبًذّی هیًوبیذ. آهَصش سٍضی است کِ دس آى استبد ،ػٌَاى دسس ،هتي یب ضشح تفصیلی دسس ٍ هحیظ آهَصضی ،ثِ صَست حمیمی یب هجبصی ثشای اًتمبل هحتَا ٍ هْبست هؼیٌی ثِ کبس گشفتِ هیضَد. آهَصش دس تؼشیف فَق داسای ٍیژگیْبی فشاگیش ،جبهغ ٍ اثشثخص است کِ یکی اص سٍضْبی استجبط ثب هخبعت است کِ دس ثؼضی اص ضشایظ ٍ هَضَػبت الضاهب ثْتشیي ضیَُ اثشثخطی ًیست. سبصهبى ثش اسبس تؼشیف فَق دس هشحلِ عشاحی آهَصضی ،صشف ًظش اص ضشیت ًفَر ٍ هیضاى اثش ثخطی دس توبهی هَضَػبت ٍ هحَسّبی هحتَایی ٍسٍد پیذا هی کٌذ .اهب دس همبم اجشا ٍ استمشاس تبثغ هالحظبت اجشایی است. هَضَػبت آهَصضی اص هٌظش استجبط هَضَػی ثب هبهَسیتْبی سبصهبًی ٍ ضشیت اّویت آى ثِ هَضَػبت اصلی ٍ غیش اصلی تمسین ثٌذی هی ضَد. دٍ سُ ّبی آهَصضی سبصهبى اص هٌظش چگًَگی اسائِ ثِ هخبعجیي ثِ دٍسُ ّبی آهَصضی هستمل ٍ دٍسُ ّبی آهَصضی الحبلی تمسین ثٌذی هی ضَد .دٍسُ ّبی آهَصضی الحبلی دٍسُ ّبی غیش هستملی ثَدُ کِ ثِ صَست حضَسی ٍ غیش حضَسی ثِ ضویوِدٍسُ ّبیهستمل اسائِ هیضَد.
 دٍسُ ّبی آهَصضی سب صهبى اص هٌظش کبسثشی ٍ چگًَگی تحمك اّذاف سبصهبًی ثِ دٍسُ ّبی ػوَهی ٍ دٍسُ ّبی اختصبصی تمسین ثٌذی هی ضَد .هٌظَس اص دٍسُ ّبی آهَصضی اختصبصی ،دٍسُ ّبی آهَصضی است کِ ثِ صَست ثستِ آهَصضی ثشای گشٍّیخبظ اص هخبعت ثِ هٌظَس تحمك ّذفی اص لجل تؼییي ضذُ اسائِ هیضَد.
چشم انداز آموزش
گستشش هسئَلیتپزیشی ،ایوبى ،تؼْذ ثِ فشٌّگ ػوَهی ،هْبستّبی هَسد ًیبص صًذگی ضْشی ٍ آهبدگیّبی الصم دس هَاجِ ثب اًَاع آسیتّب ،تْذیذّبً ،بٌّجبسیّبی فشٌّگی ،اجتوبػی ٍ سیبسی اص عشیك آهَصش ضْشًٍذاى.
محورها

راهکارها

راهبردها (استراتژی)

 اػالى فْشست دٍسُ ّبی اصلی اص سَی هشکض آهَصش دس ّش سبل ٍ تصَیت آى تَسظ ضَسای ػبلی آهَصش. اسائِ یبساًِ ّبی ّذفوٌذ ثشای تَسؼِ دٍسُ ّبی اصلی دس ٍاحذّبی آهَصضی کن ثشخَسداس.محتًا ي مًضًعات
آمًسضی

افشایص ديرٌ َای آمًسضی در مًضًعات اصلی تٍ میشان  05درصذ فزاياوی ديرٌ َای
آمًسضی ساسمان طی تزوامٍ  2سالٍ(.اعتثار مصًتٍ ایه تىذ تا سمان تصًیة ديرٌ َای اصلی
می تاضذ.پس اس تصًیة ديرٌ َای اصلی امکان تغییز فزياوی فًق يجًد دارد)

 تَجیِ ٍ آهَصش هَسد ًیبص کبسضٌبسبى ٍ ػَاهل آهَصضی دس خصَظ ضشیت اّویت ٍ چگًَگی تَسؼِ دٍسُ ّبی اصلی. پیص ثیٌی ًظبم اًگیضضی هٌبست ٍیژُ کبسضٌبسبى ٍ ػَاهل آهَصش ثِ تٌبست تَسؼِ دٍسُ ّبی اصلی دس ٍاحذّبی آهَصضی. اًجبم تجلیغبت ٍ اعالع سسبًی هتوشکض ٍ پش حجن ضْشی ثب سٍیکشد تؼبلی ًیبص هخبعت. عشاحی ٍ اسائِ ثستِ ّبی آهَصضی تشکیجی جزاة. ساُ اًذاصی ٍ تَسؼِ اسائِ دٍسُ ّبی الحبلی دس هَضَػبت اصلی. -استفبدُ اص ظشفیت دٍسُ ّبی پشهخبعت غیش اصلی ثِ هٌظَس اًتمبل پیبهْبی هَضَػبت اصلی.

افشایص  2تزاتزی فزاياوی تعذاد مخاطثیه مذکز گزيٌ سىی  12تا  25سال طی تزوامٍ  2سالٍ تا تاکیذ
مخاطثان

تز گزيٌ پسزان.
(تًضیح :کاَص مخاطة مًوث مذ وظز ویست)

 اًجبم تجلیغبت ّذفوٌذ ٍ دػَت اص گشٍُ ّذف ثِ ٍیژُ دس فصل تبثستبى. پیص ثیٌی ًظبم اًگیضضی هٌبست ٍیژُ کبسضٌبسبى ٍ ػَاهل آهَصش ثِ تٌبست تَسؼِ هخبعجیي گشٍُ ّذف. ضٌبسبیی ٍ استجبط ثب کبًًَْبی هشتجظ ثب گشٍُ هخبعت ّذف. عشاحی ٍ اسائِ دٍسُ ّبی هْبستی جزاة ٍ اثشثخص ٍیژُ جَاًبى -اسائِ ٍ اػغبی گَاّی ًبهِ ّبی آهَصضی ثِ فشاگیشاى.

ارسضیاتی آمًسضی

طزاحی وظام جامع ارسضیاتی تا ريیکزد تمزکش در طزاحی ي َذایت ي عذم تمزکش در اجزا.

 ایجبد ضجکِ ًبظشاى آهَصضی. -ثشگضاسی آصهًَْبی هتوشکض دس ثشخی اص دٍسُ ّبی آهَصضی.
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محورها

راهبردها (استراتژی)

مىاتع آمًسضی

اوتخاب یا گزدآيری مىاتع آمًسضی ي در صًرت لشيم تًلیذ آن تا ايلًیت مًارد تذين جایگشیه.

راهکارها
 اسائِ هٌبثغ آهَصضی دس ضکل ٍاحذ ٍ اًحصبسی ضجکِ آهَصضی سبصهبى. تْیِ هٌبثغ آهَصضی ثب اٍلَیت دٍسُ ّبی آهَصضی دس هَضَػبت اصلی. تْیِ ٍ تَلیذ هٌبثغ آهَصضی جْت آهَصضْبی غیش حضَسی. تَلیذ هٌبثغ آهَصضی غیش اصلی ثب اٍلَیت گشٍُ صثبى اًگلیسی. تَسؼِ سسبًِ ّبی آهَصضی اص حَصُ هکتَة ثِ سبیش حَصُ ّب. -ایجبد صیشسبخت ٍ عشاحی فشایٌذ ضٌبسبیی ،جزة ٍ ػٌذالضٍم تشثیت هشثیبى داسای ٍیژگیْبی فکشی ،اخاللی،تشثیتی ٍ هْبستی

 اصالح ي تکمیل وظامات جذب ،تٍ کارگیزی ،وگُذاضت ي ارتقا مزتیان تا ايلًیت ضىاسایی ي یامزتیان

تزتیت مزتیان َذف در مًضًعات اصلی آمًسش.
 تاکیذ تز وقص محًری مزتیان ي ضاخصُای فکزی ،اخالقی ي تزتیتی ایطان تٍ مىظًر تحقق اَذافآمًسضی ساسمان.

هَسد تَجِ سبصهبى.
 اصالح فشایٌذ اًؼمبد لشاسدادّبی ّوکبسی فی هبثیي ٍ دس ًظش گشفتي کلیِ هضایبی ضغلی ثب تَجِ ثِ لَاًیي هصَة. دسجِ ثٌذی ٍ سغح ثٌذی هشثیبى تَسظ هشکض آهَصش ثب تَجِ ثِ اٍلَیتْبی آهَصضی ٍ تشثیتی هَسد تَجِ سبصهبى. اسصضیبثی هستوش هشثیبى ثب سػبیت اصل تکشین. اػالى فْشست هشثیبى داسای صالحیت تذسیس تَسظ هشکض آهَصش ثِ صَست هستوش. ثبصآهَصی ٍ ثِ سٍصسسبًی هستوش هشثیبى ثب تَجِ ثِ هبهَسیتْبی سبصهبًی. اصالح ٍ استمبی سبختبس ًیشٍی اًسبًی آهَصش دس هٌبعك حذالل دس سغح ٍاحذ. -استمب کیفی کبسضٌبسبى ٍ ػَاهل آهَصضی اص هسیش ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصضی هْبستی تخصصی ٍیژُ ػَاهل آهَصضی ٍ

ساختار مىاتع اوساوی

افشایص کارایی ي کارآمذی ساختار ي مىاتع اوساوی آمًسضی.

اجشایی.
 هتٌبست سبصی کویت کبسضٌبسبى ٍػَاهل آهَصضی ٍ اجشایی دس سغح هٌبعك ٍ ٍاحذّبی آهَصضی. پیص ثیٌی ًظبم اًگیضضی هٌبست ٍیژُ کبسضٌبسبى ٍ ػَاهل آهَصش. اًجبم اسصضیبثی هستوش کبسضٌبسبى ٍ ػَاهل آهَصضی. -اختصبظ دسصذی اص دسآهذ آهَصضی سبلیبًِ ٍاحذّبی آهَصضی ثِ تَسؼِ ٍ ثِ سبصی اهکبًبت آهَصضی.

امکاوات ي تجُیشات
آمًسضی

 تذٍیي استبًذاسدّبی تجْیضاتی آهَصضی دس گشٍّْبی هختلف تَسظ هشکض آهَصش ٍ اػالى آى.تُساسی تجُیشات ي امکاوات آمًسضی ياحذَای آمًسضی.

 عشاحی ٍ اسائِ ضٌبسٌبهِ سخت افضاسی تَسظ هشکض آهَصش اص ٍاحذّبی آهَصضی ٍ دسجِ ثٌذی ٍاحذّبی آهَصضی. ثْشُ گیشی اص هطبسکت ثخص خصَصی ثِ هٌظَس تسشیغ دس ثْسبصی اهکبًبت آهَصضی ٍاحذّبی آهَصضی ثب سػبیت صشفِ ٍصالح سبصهبًی حست دستَس الؼول هشثَعِ.

سیستمُای آمًسضی

تًسعٍ ريضُای آمًسضُای غیز حضًری تٍ میشان  2درصذ فزاياوی
ديرٌ َای مًجًد.

 تْیِ هٌبثغ آهَصضی غیش حضَسی ػلی الخصَظ ایجبد صیش سبخت اسائِ آهَصضْبی هجبصی. تَسؼِ اسائِ هٌبثغ آهَصضْبی غیش حضَسی ٍ اص ساُ دٍس ثِ صَست دٍسُ ّبی الحبلی. -اًجبم تجلیغبت هَثش ضْشی ثِ هٌظَس ثْشُ گیشی اص آهَصضْبی غیش حضَسی.

