
 

 1400-1396اهداف راهبردی مرکس سال  حیطه

 تولید دانص

 تؼییي دس اجتواػی پاسخگَیی ٍ ریٌفؼاى هطاسوت ٍ داسد ٍجَد هشوض تحمیماتی ّای اٍلَیت تؼییي تشای هطخصی فشایٌذ (1
 .است ضذُ ًْادیٌِ هشوض ایي تحمیماتی ّای اٍلَیت

   گیشد هی لشاس استفادُ هَسد تحمیماتی ّای اٍلَیت ّای ٍسٍدی اص یىی ػٌَاى تِ سٍصآهذ تیٌی ٍ گلَ گَش ّای ایذُ تاًه (2

  هشوض ّای اٍلَیت دس تحمیماتی پشٍطُ 100 اجشای (3
 تیٌی ٍ گلَ گَش حیطِ دس وطَس سالهت هطىالت تِ هشتثط تخصصی فَق ٍ تخصصی حَصُ 5 دس ًَآٍسی 5 ثثت (4

  داسد هحصَل تِ هٌجش فؼالیت وطَس دس تَاًوٌذضذُ ٍ ضذُ تَجیِ ENT داخلی هحمماى ضثىِ (5
 داًطجَیی تحمیماتی پشٍطُ 5 حذالل اًجام ٍ داًطجَیی تحمیمات ّای تین تطىیل (6

 نشر

  است گشفتِ ضىل ّا ًاهِ پایاى ٍ تحمیماتی ّای گضاسش ولیِ ای وتاتخاًِ ٍ الىتشًٍیىی  تاًه (1
   واستشدی صتاى تِ هخاطثاى ٍ گزاساى سیاست ٍیظُ  فصلٌاهِ  10 اًتطاس (2
 (تاال اثش ػاهل تا ISI) همالِ صَست تِ تحمیمات ولیِ اًتطاس (3
  تیٌی ٍ گلَ گَش تحمیمات دس هشوض ساالًِ ّوایص تشگضاسی (4
  تحمیمات اص هٌتج تخصصی آهَصضی دٍسُ 5 تشگضاسی (5
 (1400 سال تا وتاب 10 هجوَػا) سال دس تخصصی وتاب دٍ ًطش ٍ چاج (6

 کاربست

 .تاضذ هی هطخص آى پشٍپَصال ثثت ٌّگام دس طشح ّش واستست تشًاهِ (1
   هشدم ػوَم آهَصش ٍ خذهات سیاست ّا، دس ضذُ اًجام تحمیمات ًتایج %50 واستست (2
  هشوض ٍظایف تا هشتثط حوایت جلة ٍ سفتاس تغییش سساًی، اطالع تشای ّا سساًِ تا هٌظن استثاط تشای تشًاهِ ٍجَد (3

  فرایندهای
 پشتیبانی

  تَسم ًشخ احتساب تا فؼلی تشاتش 10 تِ هشوض هالی هٌاتغ افضایص (1
    (پظٍّطی ساصی تَاًوٌذ/جزب) تشًاهِ پایاى تا هشوض تحمیماتی حَصُ ّش دس خثشُ اًساًی ًیشٍی یه ٍجَد (2

  است گشفتِ ضىل  هٌطمِ دس تیٌی ٍ گلَ گَش تحمیماتی هشاوض ضثىِ (3
 است داضتِ سیشصؼَدی واسوٌاى هٌذی سضایت هیضاى (4

 .است ضذُ ًْادیٌِ هشوض ّای فؼالیت ولیِ ساصی هستٌذ (5
 .گیشد هی لشاس تاصتیٌی ٍ اسصضیاتی هَسد ساالًِ طَس تِ هشوض فؼالیتْای (6
 است دستشسی لاتل آى دس هشوض ّای خشٍجی ولیِ ٍ ضَد هی سساًی سٍص تِ هٌظن طَس تِ هشوض سایت (7

تولید 
 دانش
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کاربست 
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 ّوىاس ٍ وطَس ػلوی لطة ػٌَاى تِ هشوض ایي :انداز چشم
 پظٍّطی ػلوی هشجغ 1400 سال دس جْاًی تْذاضت ساصهاى

 ٍ ّوگاًی سالهت سٍیىشد تا چْاسگاًِ پیطگیشی دسسطَح وطَس
 تَد خَاّذ سشٍگشدى ٍ تیٌی ٍ دسگَش،گلَ ًَیي ػلَم تَسؼِ

  
 هثٌای تش اًساى هؼٌَی ٍ هادی تىاهل ٍ تؼالی :مرکس های ارزش
 ریٌفؼاى، ٍ ًخثگاى جاًثِ ّوِ هطاسوت اسالهی،-ایشاًی الگَی
 سفالت، ٍ سلاتت هثٌای تش سیستوی تؼالی ثشٍت، خلك تشای تالش

 اجتواػی، پاسخگَیی هطتشن، استشاتظی تشهثٌای گشٍّی ّوىاسی
 صًذگی دس هفیذ ٍ فؼال ًمص) ػلن وشدى تَهی هطاسوتی، هذیشیت
 ٍ پظٍّص هذیشیت دس اخالق اصَل سػایت ،(هشدم صًذگی سٍصهشُ

 سال اص اٍل ساّثشدی تشًاهِ هَفمیت هیضاى هلی، اسٌاد تِ تؼْذ
 ضذ تشآٍسد %40 ،1395 تا1390


