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ٔمذٔٝ
ثیٕبسػتبٖ فٛق تخللی ؿٟیذ ٞبؿٕی ٘ظاد دس ػبَ  1336تٛػظ ٔشح ْٛدسیب٘ی ٚلف  ٚاص ػبَ  1364ث ٝفٛٙاٖ
ٔشوض وـٛسی دسٔبٖ ثیٕبسیٟبی وّیٛی ث ٝفقبِیت ادأ ٝداد .ایٗ ثیٕبسػتبٖ ٔشوضی آٔٛصؿی دسٔب٘ی ثٛد ٚ ٜتحت
٘ؾبست ٚصاست ثٟذاؿت،دسٔبٖ ٚآٔٛصؽ پضؿىی  ٚاص رّٕ ٝثیٕبسػتب٘ ٝای تبثق ٝدا٘ـٍب ٜفّ ْٛپضؿىی ایشاٖ اػت .ایٗ
ثیٕبسػتبٖ دس حبَ حبضش  227تخت ثؼتشی دس  14ثخؾ وّیٙیىی 12 ،ثخؾ پبساوّیٙیىی 7 ،دسٔبٍ٘ب 8 ٚ ٜاتبق
فُٕ فقبَ داسد و ٝأىبٖ ا٘زبْ خذٔبت فٛق تخللی دس صٔیٞ ٝٙبی اسِٛٚطی٘ ،فشِٛٚطی ،ا٘ذٚیٛسِٛٚطی،پی٘ٛذ وّی،ٝ
رشاحی لّت ثبص  ٚرشاحی فشٚق سا ٕٔىٗ ٔیػبصد.
دسحبَ حبضش ایٗ ٔشوض ث ٝفٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛای اٍِٛیی تٛػظ ٚصاست ثٟذاؿت ؿٙبخت ٝؿذ ٚ ٜعی ػ ٝػبَ ٌزؿت ٝثیٗ
ثیٕبسػتبٟ٘بی تحت پٛؿؾ ایٗ ٚصاستخب٘ ،ٝثبالتشیٗ ستج ٝسا دس اسصیبثی ٞب وؼت ٕ٘ٛد ٜاػت  .ؿؾ ػبَ لجُ،
چبِـٟبی ثیٕبسػتبٖ تب حذی فشاٌیش ثٛد و ٝحتی ث ٝخبعش لغـ ثشق ٔ ٚـىالت ٔشارقیٗٛٔ ،ضٛؿ ثحج سػب٘ٞ ٝبی
رٕقی لشاس ٔیٌشفت.
تحِٛی و ٝدس عی چٙذ ػبَ ٌزؿت ٝاتفبق افتبد ٜاػت،سخذادی ٔیٕٔٚ ٖٛجبسن ثٛد ٚ ٜثب خٛد اسصیبثی ثب اػتفبد ٜاص
ٔذَ  EFQMدس ػبَ  1382آغبص ؿذ ٜاػت ٟ٘بیتب" دس ػبَ ربسی ٚصاست ثٟذاؿت ،تٕبٔی ثیٕبسػتبٟ٘بی وـٛس سا
ّٔضْ ٕ٘ٛد ٜاػت و ٝثب اػتفبد ٜاص ایٗ ٔذَ ٔی ثبیؼت ٞش ػبِ ٝخٛد سا اسصیبثی ٕ٘ٛد ٚ ٜػبِیب٘٘ ٝیض  10دسكذ ٕ٘شٜ
خٛد سا دس ٔؼیش تقبِی تشلی دٙٞذ ٔ.ب ٔقتمذیٓ آ٘چ ٝو ٝدس ٔشوض ٞبؿٕی ٘ظاد اتفبق افتبدٍ٘،ٜبٔ ٜؼتٕش ثب ثبصخٛسد ٞبی
حبكُ اص خٛد اسصیبثی  ٚعشاحی ٘مـٔ ٝؼیش ثش اػبع اسصؿٟب  ٚخٛاػتٞ ٝبی ٔذَ ثٛد ٜاػت .آ٘چ ٝو ٝأشٚص ٔب سا اص
ػبیشیٗ ٔتٕبیض ٕ٘ٛد ،ٜتقٟذ سٞجشأٖ،ذیشاٖ ،وبسؿٙبػبٖ  ٚوبسوٙبٖ دس تٕبٔی سدٜٞب ث ٝثشتشیرٛیی اػت و ٝدس چٟبس
چٛة  EFQMحبكُ ؿذ ٜاػت.
آ٘چ ٝوٞ ٝؼتٔ ٝحٛسی ٔذَ ثٛدٔ ٚ ٜب سا دس تٕبٔی فـاِیت ٞب ،آٖ سا آٚیضٜی ٌٛؽ وشدٜایٓ،تٛر ٝثٙٔ ٝغك ساداس  ٚثٝ
ل َٛاػتفبٖ وبٚی ،آغبص اص پبیبٖ اػت .ػبِٟبػت و ٝاتفبلی ٕ٘ی افتذ ٍٔش ایٙى ٝحبكُ اص ٘تیز ٝای اسصیبثی ؿذٚ ٜ
اِضأی ثشای تغییش ایزبد ؿذ ٜثبؿذ .فقبِیتی رذیذ دس ػبصٔبٖ آغبص ٘خٛاٞذ ؿذ ٍٔش آ٘ى ٝسٚیىشد آٖ ث ٝعٛس ؿفبف
تقشیف ؿذ ٜثبؿذ  ٚسٚیىشدی ٘ٛؿت٘ ٝخٛاٞذ ؿذٍٔ ،ش ایٙى ٝاستجبط آٖ ثب اػتشاتظی ػبصٔبٖ تقشیف ٌشدد .چـٓا٘ذاص
ٚاٞذاف ػبصٔبٖ ث ٝسٚؿٙی دس تٕبٔی حٛصٞ ٜبی فّٕیبتی  ٚثشای تٕبْ پشػ ُٙػبصٔبٖ تقشیف ؿذ٘ ٚ ٜمؾ ٞش یه اص
آٟ٘ب دس حل َٛاٞذاف اػتشاتظیه ٔقیٗ ٌشدیذٔ ٜ ٓٞ ٚ ٜی دا٘ٙذ و ٝث ٝوزب ٔی س٘ٚذ  ٚچٍ ٝ٘ٛثبیذ ایٗ ٔؼیش سا ثب
ػشفت ٔٙبػت عی ٕ٘بیٙذ.
ثشای حل َٛاعٕیٙبٖ اص ایٙى ٝسٚح ٔـتشی ٔذاسی دس ػبصٔبٖ حضٛس دائٕی داؿت ٚ ٝث ٝكٛست یىپبسچ ٝاص سٞجشی
تب وبسٌش ػبد ٕٝٞ ٜث ٝآٖ ٔتقٟذ ؿذٜا٘ذ،چ٘ ٝتیزٝای ؿبیؼتٝتش اص ایٙى ٝؿبخق سضبیتٓ٘ذی ٔـتشیبٖ دس ثیٕبسػتبٖ
ثبالتش اص ٔتٛػظ ثیٕبسػتبٟ٘بی آٔشیىب ٘ ٚضدیه ث ٝثٟتشیٗ اػت  ٚایٗ ٔؼئّ ٝتٛػظ ٚصاست ثٟذاؿت ٘یض دس ػغح
ثیٕبسػتبٟ٘بی وـٛس ٔٛسد تبئیذ لشاس ٌشفت ٝاػت .ػٙزؾ سضبیتٕٙذی ٔـتشیبٖ دس تٕبٔی ع َٛػبَ  ٚث ٝكٛست
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ٌؼتشد ٜكٛست ٔی ٌیشد تب ٘جض ٔـتشیبٖ ،دا ئٕبً دس دػتشع تقبِی ػبصاٖ ثیٕبسػتبٖ ثٛد ٚ ٜثتٛا٘ٙذ ٘یبصٞب ٚ
خٛاػتٞٝبی آٟ٘ب سا دس تقبٔالت سٚصٔش ٜث٘ ٝح ٛؿبیؼتٝای سػیذٌی ٕ٘بیٙذ.
دس ٔشوض ٞبؿٕی ٘ظاد سٞجشی ٘ ٝیه فشد ،ثّى ٝیه فشایٙذ اػت .ساٞجشی ػبصٔبٖ ٘ ٝثب دػتٛس ،ثّى ٝثب ػبٔب٘ ٝسٞجشی
اػت و ٝاص ٞیبت أٙب تب نٔیت ٝسٞجشی 4 ،وٕیت ٝاكّی 20،وٕیت ٝفشفی  32 ٚوبسٌشٌ ٜٚؼتشد ٜؿذ ٜاػت.ایٗ ػبٔب٘ٝ
اػت و ٝتلٕیٕبت سا اسصیبثی ،ػبخت ٚ ٝپشداخت ٚ ٝاخز ٔی ٕ٘بیذ .دس ایٗ ٔشوض،حجبت دس اٞذاف ،ع َٛفٕشی ثٝ
ا٘ذاصٜی وٛچىتشیٗ تغییش ٔحیغی داسد أب ثب ثبصٍ٘شیٞبی ٔبٞیب٘ ٝفّیسغٓ پبیجٙذی ث ٝتحمك اٞذاف تٛػظ وبسوٙبٖ،
دس كٛست ِض ْٚحتی دس ػغح اٞذاف اػتشاتظیه ٘یض ثٙب ثٚ ٝضقیت ٔحیظ تغییش كٛست پزیشفتٞ ٚ ٝذفی رذیذی
ربیٍضیٗ ٔیؿٛد .فشایٙذٞبی ثیٕبسػتب٘ی ٙٔ ٓٞغك ثش اػتب٘ذاسدٞبی ثیٗإِّّی تخللی ثیٕبسػتبٟ٘ب اػتٕٞ ،چٙیٗ
تٕبٔی فشایٙذ ٞب  ٚػبختبس ػبصٔب٘ی ،ثب اػتشاتظی ٞبی ػبصٔبٖ ٕٞؼٛػبصی ؿذ ٜاػت  .تٕبٔی تالؽ ثش ایٗ اػت وٝ
تٟٙب فبُٔ تقییٗ وٙٙذ ٜثشای اخز تلٕیٕبتٌ،شدآٚسی فّٕی  ٚتزضی ٚ ٝتحّیُ دادٞ ٜب ثٛد ٚ ٜدس ایٗ ساػتب تٕبٔی
فشایٙذٞب  ٚصیش فشایٙذٞب سا ث٘ ٝؾبْ اعالفبتی تخللی ثیٕبسػتب٘ی ٔ HMSتلُ ٕ٘ٛد ٜاػت.
وبسوٙبٖ ثیٕبسػتبٖ ،اص عشیك وب٘بِٟبی ٔختّف ٔ ٚتقذد أىبٖ فشض٘ ٝؾشات ،ایذٞ ٜب  ٚخاللیت ٞبی خٛد سا داؿتٚ ٝ
 27وٕیت ٚ ٝوبسٌشٜٚ
دس ایٗ ساػتب ٘ ٓٞؾبْ ٔـبسوت وبسوٙبٖ ث ٝفٛٙاٖ یه ٘ؾبْ ٔؼتمش ؿذ ٓٞٚ ٜثیؾ اص
تخللی ث ٝكٛست ٔغضافضاسی دس اداس ٜثیٕبسػتبٖ ٔـبسوت ٔیٕ٘بیٙذ.
ثیٕبسػتبٖ ٞبؿٕی ٘ظاد ثب ا٘زبْ ثیؾ اص  50ثبصٍ٘شی دس فّٕیبت ػبصٔبٖ دس عی یىؼبَ ،ؿشایظ الصْ ثشای تجذیُ
ؿذٖ ث ٝیه ػبصٔبٖ یبدٌیش٘ذ ٜسا ایزبد وشد ٜاػت .تٛػق ٝثخـٟبی پبساوّیٙیىی ،اثذاؿ سٚؿٟبی ٔٙحلش ث ٝفشد
رشاحی ث ٝكٛست یه پتٙت ثیٗ إِّّی ،تٛػق ٝثخؾ رشاحی لّت ،تٛیق ٝیه ثخؾ خلٛكی دس دس ٖٚثخؾ
دِٚتی (ثخؾ ٔحت )  ٚاحذاث ثخؾ تٛسیؼٓ دسٔب٘ی ٘ ٝتٟٙب ث ٝتٛػق ٝدسآٔذٞبی ثیٕبسػتبٖ وٕه ٕ٘ٛد ،ٜثّىٝ
سٚحیٝی خاللیت ،اثذاؿ ٛ٘ ٚآٚسی سا دس ثیٕبسػتبٖ ثیؾ اص پیؾ تمٛیت ٕ٘ٛد ٜاػت.
ٔب ٔقتمذیٓ و ٝثخؾ فٕذ ٜای اص ٔٛفمیت ٔب ٔشح ٖٛوٕه  ٚیبسی ؿشوبی وُیذی ٔب ثٛد ٜو ٝدس ص٘زیش ٜی اسصؽ
ثیٕبسػتبٖ لشاس داس٘ذ  .اداسٜی ثشخی اص ثخـٟبی پبساوّیٙیىی  ٚحتی وّیٙیىی ثیٕبسػتبٖ ث ٝكٛست وبٔالً خلٛكی،
تٟٙب دس كٛست داؿتٗ سٚیىشدی ٔٛحش أىبٖ پزیش خٛاٞذ ثٛد و ٝثیٕبسػتبٖ دس ایٗ ساػتب ؿشاوبی وّیذی دیٍشی
چ ٖٛدا٘ـٍب ٜفّ ْٛپضؿىی ایشاٖ ،ثیؾ اص  10پیٕب٘ىبس تخللی ،دا٘ـىذٞ ٜبی تخللی پشػتبسی  ٚثشخی اص
ٔٛػؼبت ثیٗإِّّی سا ٘یض دس وٙبس خٛد دس ص٘زیش ٜاسصؽ داسد.
ٚپٛد
ایٗ ٔشوض ثش اػبع حغ ٔؼئِٛیت پزیشی ا٘ؼبٟ٘بی خیش ثٙب ٟ٘بد ٜؿذ ٜاػت  ٚایٗ حغ دس تٕبٔی تبس
ثیٕبسػتبٖ تٙیذ ٜؿذ ٜاػت  .ث ٝعٛسی ن ٜثشای رجشاٖ ٘بساحتی ٕٞؼبیٞ ٝبی ٕٞزٛاس اص ؿّٛغی خیبثبٟ٘بی اعشاف،
وبست تىشیٓ ٕٞؼبی ٝكبدس ؿذ ٜو ٝأىبٖ چه آة سایٍبٖ ثشای تٕبٔی افضبی خب٘ٛاس آٟ٘ب سا فشإٛ٘ ٓٞد ٜاػت .
ػبصٔبٟ٘بیی چٔ ٖٛحیظ صیؼتٚ ،صاست ثٟذاؿت ،دا٘ـٍب ،ٜاػتب٘ذاسی ،ؿٛسای یبسی ٔحّ ٚ ٝػبیش ریٙفقبٖ ثب ػغح
سضبیتٕٙذی ٔتٛػظ  85دسكذ ٔقتمذ٘ذ و ٝثیٕبسػتبٖ ٞبؿٕی ٘ظاد ثٔ ٝؼئِٛیتٟبی ارتٕبفی خٛد پبیجٙذ ثٛد ٚ ٜثٝ
فٛٙاٖ یه أٍِ ٛی تٛا٘ذ ٔٛسد تمذیش لشاس ٌیشد و ٝثبسٞب ٘یض ایٗ ٔ ٟٓفّٕی ؿذ ٜاػت  .تقٟذ  ٚپبیجٙذی ٔب ثٝ
اسصؿٟبی ٔتقبِی ٔذَٛٔ ،ضٛفی ٟ٘بدی ٝٙاػت و ٝتٕبٔی افشاد ػبصٔبٖ خٛد سا ٔتقٟذ ث ٝآٖ ٔیدا٘ٙذٔ .ب ثش ایٗ ثبٚسیٓ
و ٝتقبِی ٕٛٞاس ٜیه ٔؼیش اػت ٔ ٚملذی سا ٕ٘ی تٛاٖ ثشای آٖ ٔتلٛس ثٛد  ٚثذیٗ خبعش اػت و ٝافتمبد داسیٓ تب
تجذیُ ؿذٖ ث ٝیه ػبصٔبٖ دس والع رٟب٘ی سا ٜدساصی پیؾ س ٚداسیٓ.
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فلُ اَٚ

رهبری

 ) 1aرَبران آرمان مامًریت ،ارزشُا ي مباوی اخالقی را ایجاد ي خًد فرَىگ برتری سازمان
میباشىد.
دس ػبَ  ٚ 1382ؿشٚؿ آؿٙبیی ػبصٔبٖ ثب ٔذَ تقبِی وٕیت ٝای ثب ٘بْ  EFQMثب ٕٞىبسی ؿشوت ٔـبٚساٖ تقبِی
ػبصٔبٖ تـىیُ ٌشدیذ و ٝدس اثتذا ثب رّؼبت دٞ ٚفت ٝای  ٚػپغ ٔبٞب٘ ،ٝدس ٚاقؿ سٞجشی ػبصٔبٖ سا ث ٝفٟذ ٜداؿتٝ
اػت .ایٗ وٕیت ٝثب حضٛس ٔذیشاٖ اسؿذ  ٚسیبػت ثیٕبسػتبٖ ،چبسچٛة پٙذاؿتی  ٚاك َٛتقییٗ وٙٙذٛٔ ٜلقیت و٘ٛٙی
 ٚآیٙذ ٜػبصٔبٖ سا عشاحی  ٚثیب٘یٞ ٝبی اكّی ػبصٔبٖ سا دس آٖ تذٚیٗ  ٚث ٝؿىُ ػبال٘( ٝاص ػبَ  82تب وٛٔ )ٖٛٙسد
ثبصٍ٘شی لشاس ٔیٌیسد .
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چٟبس وبسٌب ٜخٛداسصیبثی  ٚثشٌزاسی وبسٌبٞ ٜبی ٔذیشیت اػتشاتظی ٔتٛاصٖ ( ٚ )BSMوبسٌبٞ ٜبی ٚ SWOT
ٕٞچٙیٗ دٚسٜٞبی  ،5S، TQM، EATC، problem solvingایض ،ٚتفىشاػتشاتظیهٔ ،ذیشیت اػتشاتظیه
 ... ٚو ٝدس ػغح ٔذیشاٖ اسؿذٔیب٘ی  ٚػشپشػتبٖ ثشٌضاس ٌشدیذ ،ثؼتش ٔٙبػجی سا رٟت تحمك سػبِت  ٚآسٔبٖ
ػبصٔبٖ ٟ٘ ٚبدی ٝٙػبصی اسصؿٟب  ٚایزبد اٍِٛی فش ًٙٞثشتشی ،ایزبد ٕ٘ٛد  .آخشیٗ ثبصٍ٘شی ٞب ثش سٚی آسٔبٖ ٚ
سػبِت ػبصٔبٖ (دس ػبَ  ) 87افٕبَ ؿذ ٜو ٝث ٝلشاس صیش ٔیثبؿذ:
آرمان  :پیشتاز کیفیت درمان ي آمًزش در مىطقٍ
رسالت :
ٔشوض فٛق تخللی ؿٟیذ ٞبؿٕی٘ظاد ،عیف ٚػیقی اص خذٔبت دسٔب٘ی ثب ویفیت ٔغّٛة سا ثٔ ٝشارقیٙی و ٝداسای
ثیٕبسیٞبیی دس حٛص ٜدػتٍب ٜاداسی ٔ ٚـىالت ٔشتجظ ثٛدٕٞ ،ٜچٙیٗ خذٔبت آٔٛصؿی ثب ویفیت ٔغّٛة ث ٝآٔٛصؽ
ٌیش٘ذٌبٖ اسائٔ ٝیٕ٘بیذ.
رّت سضبیت ثیٕبساٖ  ٚپبػخ خاللب٘ ٝث ٝتبٔیٗ ٘یبصٞبی ثٟذاؿتی ربٔق ٝاص اٞذاف ایٗ ٔشوض ٔیثبؿذ.
سػبِت ٔب دس ػغح ربٔق ٝاسائ ٝخذٔبت ٔشالجتی فٛق تخللی اسِٛٚطی ٘ ٚفشِٛٚطی ثب ویفیت ثبالػت و ٝلبدس ثٝ
تبٔیٗ ٘یبصٞب  ٚثشآٚسدٕٛ٘ ٜدٖ ا٘تؾبسات ثیٕبساٖ  ٚدیٍش ٔـتشیبٖ داخّی  ٚخبسری دس یه ٔحیظ پش اص ؿبٖ  ٚاحتشاْ
ٔتمبثُ ٔیثبؿذ.
–
ثیٕبسػتبٖ ٞبؿٕی ٘ظاد ثب داسا اٚدٖ سٚیىشد ػجض الذاْ ث ٝاستمبء ویفیت خذٔبت ٕ٘ٛدٔ ٚ ٜؼئِٛیتٟبی دسٔب٘ی
ارتٕبفی  ٚصیؼت ٔحیغی خٛد سا ثٔ ٓٞ ٝشتجظ ٔیػبصد.
ثش اػبع یبدٌیشی حبكُ ؿذ ٜاص ارشای  BSCدس ػبَ  ،86دس ػبصٚوبس ٞذایت ػبصٔبٖ تغییش ایزبد ٕ٘ٛدیٓ  .ثذیٗ
ؿىُ وٞ ٝشْ تلٕیٓ ٌیشی ػبصٔب٘ی سا ػبٔب٘ذٞی ٕ٘ٛد ٚ ٜدس ػ ٝػغح عجم ٝثٙذی وشد ٚ ٜاستجبط آٖ سا ثب
وٕیتٞٝبی ثیٕبسػتب٘ی ٘یض دس ایٗ ػ ٝػغح ثشلشاس ٕ٘ٛدیٓ  .ثذیٗ ؿىُ و ٝوٕیتٞ ٝبی فشفی ث ٝتلٕیٓ پشداصی،
وٕیتٞٝبی اكّی ث ٝتلٕیٓ ػبصی  ٚوٕیتٞ ٝبی اػتشاتظیه ث ٝتلٕیٓ ٌیشی ٔیپشداص٘ذ .سٚؽ ػٙزؾ احشثخـی
اػتفبد ٜاص  Feedback Reportاص حٛص ٜوبسؿٙبػبٖ اص  20وٕیت ٝفشفی  ٚپشٚطٞ ٜبی تحت ٞذایت آٟ٘بػت
و ٝچبِـٟب سا ٔغشح وشد ٚ ٜپیـٟٙبد ثٟجٛد دادٚ ٜثش اػبع یبدٌیشیٞبی ٘بؿی اص ثٟجٛد ،ث ٝوٕیتٞٝبی اكّی ٌضاسؽ
ٔیدٙٞذ .دس  4وٕیت ٝاكّی ،كٛستذ ِؼبت ٌ ٚضاسؿبت وٕیتٞ ٝبی فشفی ٕٞ ٚچٙیٗ ٘تبیذ ا٘ذاصٌ ٜیشی ؿبخق ٞبی
وٕی  ٚویفی ثشسػی  ٚتلٕیٓ ػبصی كٛست ٌشفت ٚ ٝدس ٟ٘بیت ٌضاسؿبت وٕیتٞ ٝبی اكّی ث ٝتٙبػت ٔٛضٛؿ دس 3
وٕیت ٝاػتشاتظیه ٔغشح  ٚسٚی آٟ٘ب تلٕیٓ كٛست ٔی ٌیشد .ثذیٗ تشتیت ثبصٍ٘شی ٞبی الصْ ثش سٚیىشدٞب افٓ اَ
ؿذ ٚ ٜاِٛٚیت ثٙذی فقبِیت ثٟجٛد  ٚتلٕیٕبت اص عشیك وٕیت ٝوبْ ث ٝوٕیتٞ ٝبی اكّی ،فشفی ٔ ٚؼئِٛیٗ پشٚطٜ
ٔٙتمُ ٔیٌشدد.
ثٙٔ ٝؾٛس ارشای ٘ؾبْ ثٙذی ثش٘بٔٞ ٝب ،وبسٌشٞ ٜٚبیی دس ٚاحذٞبی ٔختّف پشػتبسی ،پضؿىی ،اداسی ،خذٔبت ٚ
پبساوّیٙیىی تـىیُ ،تب اص عشیك آٖ وّی ٝتلٕیٔبت وٕیتٞ ٝبی فشفی ث ٝثذ٘ٙٔ ٝتمُ ؿٛد .اص عشفی ،أىبٖ تلٕیٓ ٚ
ارشای ؿیٜٞٛبی وبسی ثب آصادی فُٕ ثیـتش  ٚتلٕیٌٓیشیٞبی ٔجتٙی ثش ؿشایظ تخللی ٚ ٚیظ ٜوبس دس ٞش یه اص
ٚاحذٞبی ػبصٔبٖ فشاٌ ٓٞشدیذ  .ث٘ ٝحٛی ؤ ،ٝذیشاٖ ٚاحذ اص تفٛیض اختیبسات دس ٚؽبیف اختلبكی ٔذیشیتی
ثشخٛسداس ثٛد ٚ ٜاص عشفی ػیبػت ٞب  ٚخظ ٔـی ٞبی اػتشاتظیه ػبصٔبٖ سا ٘یض پیبدٔ ٜی ٕ٘بیذٕٞ .چٙیٗ وبسوٙبٖ
ٚاحذٞب و ٝرضء وبسٌشٞ ٜٚبی پشٚطٞ ٜبی ثٟجٛد ثیٕبسػتبٖ ٞؼتٙذ ثشاػبع ٘تبیذ حبكُ اص اسصیبثی ٞب ،ثب خاللیت
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ٌبٟٔبی تغییش سا ارشا ٔ ٚزذداً ٘تبیذ تغییش سا ثٔ ٝؼئ َٛیٗ پشٚطٙٔ ٜتمُ ٔی ٕ٘بیٙذ  ٚایٗ ٔؼیش استجبعی اص ٔؼئِٛیٗ
پشٚط ،ٜتب وٕیتٞٝبی اػتشاتظیه ٔٙتمُ ٔیٌشدد.
وٕیت ٝوبْ رٟت اِٛٚیت ثٙذی فقبِیتٟبی ثٟجٛد ،دس حٛصٞ ٜبی ٔختّف ،سٚیىشدٞبی ٔتٙبػت سا عشاحی ٔی ٕ٘بیذ .ثٝ
عٛس ٔخبَ دس حٛص ٜسضبیت ٔٙذی ٔـتشیبٖ  ٚوبسوٙبٖ اص سٚیوشد سٌشػی ٖٛچٙذ ٔتغییشی ثشای ؿٙبػبیی ٕٟٔتشیٗ
فبوتٛسٞبی ٔٛحش ثش سضبیت ٔٙذی ٔـتشیبٖ  ٚوبسوٙبٖ اػتفبدٔ ٜی ٕ٘بیذ.دس رّؼبت ایٗ وٕیتٕٟٔ ،ٝتشیٗ پشٚطٞ ٜبی
ایٗ ػبصٔبٖ ثش اػبع تىٙیه دِفی ،اِٛٚیتثٙذی ٔیؿ٘ٛذ  ٚدس ثشخی دیٍش ٘یض اص ٔمبیؼ ٝصٚری  ٚثقضبً ٘ AHPیض
اػتفبدٔ ٜیٌشدد.
عجك ٔلٛث ٝوٕیت ٝوبْ وّی ٝتغییشات  ٚافٕبَ ٘بؿی اص یبدٌیشی  ٚفقبِیتٟبی ثٟجٛد دس ػبصٔبٖ ٔٛسد پـتیجب٘ی لشاس
ٌشفت ٚ ٝافشاد ٌشٞ ٜٚب ثش اػبع آٖ ٔٛسد تـٛیك لشاس ٔی ٌیش٘ذ .دس ایٗ ساػتب وّی ٝپیـٟٙبدات ٔغشح ؿذ ٜدسوٕیتٞ ٝب
پغ اص تلٛیت ،ارشا ،تـٛیك  ٚلذسدا٘ی ْ یؿ٘ٛذ .ث ٝعٛس ٔخبَ ثش اػبع ارشای سٚیىشد اػتخذاْ  ٚػٙزؾ احش
ثخـی آٖ٘،تبیذ حبكّ٘ ٝـبٖ دٙٞذ ٜفذْ وبسایی ٘ ٚیبص ث ٝتغییشدس سٚیىشد فٛق ثٛد ٜو ٝتٛػظ یىی اص وبسوٙبٖ دس
وٕیتٔ ESM ٝغشح  ٚتحت پشتىُ ارشای اػتخذاْ ث ٝؿىُ ٚاحذ دس ػبصٔبٖ ربسی ٌشدیذ  ٚپیـٟٙبددٙٞذٛٔ ٜسد
لذسدا٘ی لشاس ٌشفت .ثٙٔ ٝؾٛس تٛػق ٚ ٝتـٛیك ٕٞىبسی ٞبی دس ٖٚػبصٔب٘ی ٘یض ،وّی ٝفقبِیتٟبی تیٕی دس لبِت
وٕیتٞٝب ث ٝكٛست ػبفبت حضٛس دس رّؼ ٚ ٝدسلبِت تیٕٟبی وبسی دسٖٚثخـیٛٔ ،سد لذسدا٘ی لشاس ٔیٌیشد.
ثبصٍ٘شی ثش سٚی احش ثخـی سفتبس سٞجشی ،سٞجش ػبصٔبٖ سا ثش آٖ داؿت ٝتب ثشای ایزبدٞش تغییش ٚیب سفتبس ػبصٔب٘ی،ثٝ
فٛٙاٖ اِٚیٗ فشد دس والػٟب ٌ ٚشدٕٞبیی ٞب ؿشوت فقبال٘ ٝداؿت ٚ ٝدس وبس ٌشٞ ٜٚب ٘یض ؿشوت ٕ٘بیٙذ ٕٞ.زٙیٗ ثشای
حل َٛاعٕیٙبٖ اص ایزبد سٚؿٟبی اٍِٛیی دس سفتبس سٞجشاٖ ،ػبصٔبٖ وّیٔ ٝذیشاٖ اسؿذ سا ٔٛؽف ٕ٘ٛد ٜتب صٚدتش اص
وبسوٗاٖ خٛد ػش وبس حبضش ؿ٘ٛذ ،دس  ٕٝٞوٕیتٞ ٝب حضٛس فقبَ داؿت ٝثبؿٙذ ٔ .ؼئِٛیت پشٚطٞ ٜبی ػٍٙیٗ ػبصٔبٖ
ث ٝفٟذ ٜایـبٖ ٌزاسدٔ ٜی ؿٛد ،دس ارشای ٞ Case Studyب ٚؽبیف ٔح ِٝٛتٛػظ ٔذیشاٖ اسؿذ ثیـتش اص ػبیش
وبسوٙبٖ ٔی ثبؿذ  ... ٚایٗ الذأبت ٔٙقىغ وٙٙذ ٜلبثُ دػتشع ثٛدٖ اٞذا ف  ٚث ٝفٛٙاٖ اٍِٛی ثشتشی ثشای
وبسوٙبٖ ایفبی ٘مؾ ٔی ٕ٘بیذٕٞ .چٙیٗ ثٙٔ ٝؾٛس یىپبسچٕٛ٘ ٝدٖ ایٗ فش ،ًٙٞپیبْ سٞجش ػبصٔبٖ دس ٔحُ ٚسٚدی
ث ٝؿىُ صیش لشاس ٌشفت ٝاػت :
«تٕبٔی ٔشارق ٝوٙٙذٌبٖ  ٚخذٔبت ٌیش٘ذٌبٖ ثیٕبسػتبٖ اص ٞش لـش ارتٕبفی و ٝثبؿٙذ ٔقشفی ؿذ ٜاص عشف
ایٙزبٖة ا٘ذِ .زا ضشٚسی اػت ث ٝأٛس فشد ایـبٖ ثب سفبیت احتشاْ ،فذاِت ،ػشفت  ٚویفیت  ٚثب حفؼ وشأت
سػیذٌی ؿٛد».
 )1bرَبران برای اطمیىان یافته از ایجاد تًسعٍ ي بٍ کارگیری سیستم َای مدیریت ي بُبًد

مستمر آوُا مشارکت میومایىد.
ثشای حل َٛاعٕیٙبٖ اص ا٘غجبق خظ ٔـی  ٚس اٞجشد ثب ػبختبسفّٕیبتی ػبصٔبٖ ،ػبختبس ػبصٔب٘ی ٔزذد ثشسػی ٚ
ٌشدیذ ثٝ
.
تٙؾیٓ ٌشدیذ  ٚثش اػبع اٞذاف اػتشاتظیه ػبصٔبٖ ،اص ٔـبسوت ؿشوب  ٚریٙفقبٖ ثب دسد دس ػبختبس اػتفبدٜ
٘حٛی و ٝتغییش ػبختبس ػبصٔب٘ی (پؼت ٔذیش ػیؼتٓ ٞب  ٚسٚؿٟبٔ ،ـبٚساٖٞ ،ئت أٙب  ، ) ... ٚأىبٖ د ػتیبثی ثٝ
اٞذاف اػتشاتظیه ثش اػبع خظ ٔـی  ٚػیبػت ٞبی ػبصٔبٖ سا ٔحمك ٕ٘ٛد ٕٞ .چٙیٗ ثش عجك ٕٞیٗ ثبصٍ٘شیٞب ٚ
ٔٛافمت ٔؼئِٛیٗ دا٘ـٍب ٚ ٜػبصٔبٟ٘بی ریشثظ  ٚثب ٔزٛص ٞیئت أٙب ،وّی ٝوبسوٙبٖ ػبصٔبٖ رضء خب٘ٛادٞ ٜبؿٕی ٘ظاد
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لشاس ٌشفت ٚ ٝثب خٛد ٔشوض لشاسداد وبسی داس٘ذ .ایٗ الذاْ تحِٛی دس اػتمشاس ػیؼتٓٞبی تقبِی دس ػبصٔبٟ٘بی ثٟذاؿتی
ایشاٖ اػت.
ٕٟٔتشیٗ ٘ؾبْ ٔذیشیتی ػبصٔبٖ ٔب٘ ،ؾبْ ٔذیشیت اػتشاتظی ٔتٛاصٖ (ٔ )BSMیثبؿذ و ٝایٗ ٘ؾبْ ،خظ ٔـی ٚ
ساٞجشد ،ػبٔب٘ ٝسٞجشی ٘ ٚتبیذ وّی ػبصٔبٖ سا تحت پٛؿؾ لشاس ٔی دٞذ .ثش اػبع اٍِٛی ثذػت آ ٔذ ٜاص ایٗ
ػیؼتٓ ٔذیشیت ،حٛصٜٞبی ٔشثٛط ث٘ ٝتبیذ ثب ٘ؾبْ  ٚسٚیىشد ٔذیشیتی ٔـخق تحت ٔذیشیت٘ ،ؾبست  ٚثش٘بٔٝسیضی
لشاس ٔی ٌیشد .ث ٝعٛس ٔخبَ  CSMثشای حل َٛاعٕیٙبٖ اص  5d،6e،5c،5eث٘ ٝح ٛؿبیؼت ٝای ػجت استمبء
ٔذیشیت ٘تبیذ ؿذ ٜاػت  ESM .عشاحی ؿذ ،ٜتٛا٘ؼت٘ ٝؾشات وبس وٙبٖ سا ٔب٘یتٛس وشد ٚ ٜحٛص 7b ٚ 7a ٜسا
پٛؿؾ دٞذ SSM،عشاحی ؿذ ،ٜا٘ذاصٍٞیشی  ٚثش٘بٔٝسیضی  8b ٚ 8aسا ث ٝفٟذ ٜداؿت ٝاػت٘ .ؾبْ پیـٟٙبدات ٚ
ػیؼتٓ  ، 5sاٍ٘یض ٜوبسوٙبٖ سا افضایؾ داد ٚ ٜػجت تٛػق ٝفّٕىشد آٟ٘ب ٔ ٚـبسوتـبٖ دس فقبِیت ٞبی تیٕی ٌشدیذٜ
اػت .ثٙٔ ٝؾٛس ایزبد ٘ؾبْ  Team Buildingػبصٔب٘ذٞی ٔٙبػجی دس تیٕٟب ایزبد وشد ٚ ٜتٛا٘ؼت ٝایٓ ثب ا٘زبْ
د ٚػشی اسصیبثی پشػـٙبٔ ٝای اص وُ تیٕٟب  ٚوبسٌشٞ ٜٚب٘ 25 ،فش افضبی تیٓ تح َٛسا تـىیُ داد ٚ ٜثب آٔٛصؽ
ػیؼتٕبتیه  ٚثش٘بٔ ٝسیضی ؿذ ٜآٟ٘بٔ ،بٔٛسیت ٞبی ػبصٔب٘ی سا ث ٝآ٘بٖ ٔحٕ٘ َٛبئیٓ ٘.ؾبْ ٔبِی ٔ ٚذیشیت دا٘ؾ
ٔزذداً ثبصٍ٘شی وّی ؿذ ٚ ٜثش اػبع ٘تبیذ ثذػت آٔذٔ ٜبٔٛسیتٞبی وٕیتٞٝبی ٔشتجظ ،تغییش ٕ٘ٛد.
ث ٝعٛس وّی دس پبیبٖ ػبَ  ، 86ثب اسصیبثی احش ثخـی وبست أتیبصی ٔتٛاصٖ دس  ٕٝٞؿبخلٟب  ٕٝٞ ٚپشٚطٜٞبٛ٘ ،الق
ٔ ٚـىالت اػتخشاد ٌشدیذِٚ ٜی ثش ٔجٙبی آٖ ٔزذداً تٛػظ وٕیت ٝوبْ ثش٘بٔ ٝسیضی اػتشاتظیه كٛست ٌشفت  .ثٝ
٘حٛی و ٝدس ٘مـ ٝاػتشاتظیه ثیٕبسػتبٖ ساثغ ٝثیٗ آسٔبٖٔ ،أٔٛسیت  ٚاسصؿٟب ثب اٞذاف اػتشاتظیه ٔزذداً اسصیبثی ٚ
اص عشف دیٍش استجبط آٟ٘ب ٘یض ثب فشایٙذٞبی اكّی  ٚفشفی ػبصٔبٖ ثشلشاس ٌشدیذ.
ث ٝعٛس ٔخبَ ؽاخق ٔتٛػظ البٔت ثیٕبساٖ ،دس پشٚط« ٜاستمبء ػیؼتٓ پزیشؽ» ا٘ذاسٌٜیشی  ٚوبٞؾ آٖ ثش٘بٔٝسیضی
ٔیٌشدد .ث ٝد٘جبَ آٖ دس وٕیت ٝپزیشؽ  ٚتشخیق ،س٘ٚذ ارشای پشٚط ،ٜثشسػی ٞ ٚذایت ؿذ ٚ ٜایٗ وٕیت٘ ٝیض یىی
اص صیشوٕیتٞٝبی ،وٕیت ٝاكّی فشایٙذ ٞبی داخّی اػت و٘ ٝتبیذ پشٚطٞ ٜبی تحت پٛؿؾ آٖ ٛٔ ٚا٘ـ ارشایی آٟ٘ب دس
وٕیت ٝاكّی فٛق تلٕیٓ ٌیشی ؿذ ٚ ٜدػتیبثی ثٞ ٝذف اػتشاتظیه «ٔذأٚت دس ٔشالجت » دس آٖ اسصیبثی  ٚاحش
ثخـی الذأبت دس آٖ ػٙزیذٔ ٜیؿٛد.
ػبصٔبٖ سٞجشی ٔب ػجت اعٕیٙبٖ اص ایزبد  ٚتٛػق ٝفشایٙذی دس ٞذایت ٔٛحش ػبصٔبٖ اػت ٔ ٚـخلبً ػب صٌبسی دس
ػغح  Corporative Levelداؿت ،ٝثذیٗ ؿىُ و ٝوٕیت ٝوبْ ٞش ٔبٌ ٝٞضاسؿٟبی فّٕىشد وّی ٝفقبِیتٟبی
ثٟجٛد سا دسیبفت ٕ٘ٛد ٚ ٜثش اػبع ٚسٚدی ٞبی فٛق  ٚثب اسصیبثی لب٘ ٖٛچشاك سإٙٞبیی ،دػتیبثی  ٚتغییشات
ؿبخلٟبی وبست أتیبصی سا صیش ٘ؾش داؿت ٚ ٝوٙتشَ ٔی ٕ٘بیذ٘ .ؾبستٞ ،ذایت  ٚثش٘بٔ ٝسیضی دس وٕیتٞ ٝبی اكّی
ػجت اعٕیٙبٖ ثش ٔذیشیت  ٚثش٘بٔ ٝسیضی ؿبخق ٞب ٔی ٌشدد  ٚایٗ أش ٘تبیذ وّیذی ػبصٔبٖ سا ث٘ ٝح ٛچـٓ ٌیشی
استمبء داد ٜاػت و ٝدسٔقیبس 9ثذاٖ اؿبسٔ ٜیٌشدد.
ث ٝعٛس ٔخبَ ثٙٔ ٝؾٛس ا٘ذاصٌ ٜیشی ٘تبیذ وٕی دس وٕیتٔ ٝبِی ،الذاْ ث ٝعشاحی ػیؼتٓ ٘شْ افضاسی ربٔـ دس ػبَ
ٌ 1384شفت ٝؿذ .وّی ٝفقبِیت ٞب دس ٚاحذٞبی وّیٙیىی  ٚپبساوّیٙیىی دس ػیؼتٓ ٘شْ افضاسی تقشیف ٌشدیذ ث٘ ٝحٛی
و ٝاص عشیك ػیؼتٓ فٛق ٔی تٛاٖ ثش دسآٔذ ٞ ٚضی ٝٙوّیٚ ٝاحذٞب ٘ؾبست داؿت ٚ ٝحتی ثشای اِٚیٗ ثبس دس وـٛس الذاْ
ث ٝاسػبَ اػٗاد  ٚكٛست حؼبثٟب ث ٝػبصٔبٟ٘بی ثیٌٕ ٝش ث ٝكٛست ٕٛ٘ Dataد .سٞجشاٖ ػبصٔبٖ ٘یض ٔی تٛا٘ٙذ اص
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عشیك ؿجى ٝوّی ٝخذٔبت  ٚفشایٙذٞب سا صیش ٘ؾش داؿت ٝثبؿٙذ  ٚثب اسصیبثی تغییش ؿبخق ٞبی ٔشتجظ ٔخُ ٔیضاٖ دسآٔذ
ٔ ٚیضاٖ ٞضی ٝٙث ٝتفىیه ٚاحذ  ... ٚفشآیٙذٞبی وبساتشی رٟت ثٟجٛد دس ٚرٔ ٝبِی ث ٝوبس ٌیش٘ذ.

 )1cرَبران با مشتریان ،شرکا ي ومایىدگان جامعٍ در تعامل َستىد.
ثٙٔ ٝؾٛس ایزبد اسصؿٟبی افضٚد ٜدس ص٘زیش ٜتأٔیٗ٘ ،ؼجت ثٔ ٝـبسوت ثب ؿشوبی ػبصٔبٖ ٔبٖ الذاْ ٕ٘ٛدیٓ ٔ .ـبسوت
وٕیت ساٞجشدی دا٘ـٍب ٜثب ثیٕبسػتبٖ ٔب ثٛدٚ ٜ
ٜ
ػبصٔبٖ ثب دا٘ـٍب ٜفّ ْٛپضؿىی ایشاٖ ،ث٘ ٝحٛی اػت ؤ ٝؼئِٛیت
دس وّی ٝآٔٛصؿٟب ،وبسٌبٞ ٜبی تقبِی  ٚالذأبت اػتشاتظیه ػبصٔبٖ ٔبٞ ،یئت سئیؼ ٝدا٘ـٍب٘ ٜیض ؿشوت ٔی ٕ٘بیذ .ثب
فضٛیت تقذادی اص سٞجشاٖ ػبصٔبٖ دس دا٘ـىذٞ ٜب  ٚثشلشاسی وٕیتٞ ٝبی ٔـتشن وبسی ،تقبُٔ ثیٗ ػبصٔبٖ  ٚایٗ
دا٘ـىذٜٞب ثشلشاس ٔیٌشدد ث ٝعٛس ٔخبَ ػٕیٙبسٞبی ٔـتشن تخللی دس دا٘ـىذ ٜپشػتبسی ث ٝثشٌضاسی وبسٌبٜٞبی
آٔٛصؿی دا٘ـىذٜٞبی پضؿىی دس ثیٕبسػتبٖ ،اص رّٕ ٝایٗ ٔٛاسد اػت ٔ .ـبسوت ثب ٔقب٘ٚت دسٔبٖ ث ٝؿىُ فضٛیت
تقذادی اص سٞجشاٖ ػبصٔبٖ دس وٕیتٞ ٝبی ػیبػت ٌزاسی  ٚویفیت دس ٔقب٘ٚت دسٔبٖٕٞ ،چٙیٗ ثشٌضاسی پبیٍبٞ ٜبی
اتبق فُٕ  ٚدیبِیض ٔقب٘ٚت دسٔبٖ ،ثب ػشپشػتی  ٚتذسیغ ػبصٔبٖ ٔب كٛست ٔی ٌیشد .ثشٌضاسی دٚسٞ ٜبی MBA
ثشای سٚػأ ٔ ٚذیشاٖ ثیٕبسػتبٟ٘بی ٘یشٞٚبی ٔؼّح دس ایٗ ٔشوض ثب ٔـبسوت ٚصاستخب٘ ٚ ٝفضٛیت دس وٕیت ٝساٞجشی
ثیٕبسػتبٟ٘بی ٔٙتخت ٘یض ٔخبِی ثشای ٔـبسوت ػبصٔبٖ ثب ایٗ ٟ٘بد اػت.
ثشای حل َٛاعٕیٙبٖ اص ایٙى ٝسٞجشاٖ ػبصٔبٖ ثب ٔـتشیبٖ ،ؿشوبء ٕ٘ ٚبیٙذٌبٖ ربٔق ٝتقبُٔ داس٘ذ ،استجبط ٔبٖ سا اص
عشق ٔختّف ،ثؼظ ٌ ٚؼتشؽ داد ٜایٓ .ث ٝعٛس ٔخبَ (كٙذٚق پیـٟٙبدات فشْ ٞبی ٘ؾشػٙزی ،رّؼبت ٌشٞ ٜٚبی
ٔتٕشوض ثب ٔـتشیب ٖٔ ،لبحج ٝحضٛسی ،دسیبفت ؿىبیبت ث ٝوبسٌیشی ػیبػت دسثٟبی ثبص تٛػظ ساٞجشاٖ ػبصٔبٖ،
رّؼبت ٔذ ٚ ٖٚثش٘بٔ ٝسیضی ؿذٔ ٜـتشن ثب پیٕب٘ىبساٖ ،دا٘ـٍبٞ ٜب  )... ٚاص رّٕٛٔ ٝاسد استجبعی دس دسن ٘یبصٞب ٚ
تٛلقبت ٔـتشیبٖ ،ؿشوبء ٕ٘ ٚبیٙذٌبٖ ربٔق ٝدس ػبصٔبٖ ٔب اػت.
ث ٝعٛس ٔخبَ دس تقبُٔ ثب ربٔق ،ٝدس  5حٛص ٜؿٙبػبیی ؿذ ٜاعالفبت رٕـ آٚسی  ٚثش اػبع ٘یبصػٙزی ،ثش٘بٔٞ ٝبی
ثٟجٛد اِٛٚیتثٙذی ٔیٌشدد (ٔقیبس  .)8ػیؼتٕٟبی ٘ؾشػٙزی  ٚسضبیتػٙزی دس ٔـتشیبٖ  ٚریٙفقبٖ ث ٝتفىیه ٞش
ٔ 3ب ٜیه ثبس دس ػبصٔبٖ ا٘زبْ  ٚثش عجك سٚیىشدی و ٝدس ٔقیبس  6ٚ3ثذاٖ اؿبسٔ ٜی ٌشدد دس ػبصٔبٖ ربسی ؿذٚ ٜ
ا٘ذاصٌٜیشی  ٚاحشثخـی آٖ ٘یض ػٙزیذٔ ٜیؿٛد.ث ٝعٛس ٔخبَ ٔیتٛاٖ ث ٝتغییش ػیؼتٓ تغزی ،ٝعشح خٛؽآٔذٌٛیی ثٝ
ثیٕبساٖ ،عشح خذٔبت پغ اص تشخیق ،احذاث ٚاحذ ػ ًٙؿىٗ ،آ٘ظٌٚشافی  ... ٚاؿبسٕٛ٘ ٜد و ٝاص رّٕ ٝتغییشات
٘بؿی اص ٘تبیذ اسصیبثیٞب ٔیثبؿذ .یب ث ٝدِیُ پبػخٍٛیی ث ٝؿىبیبت ٕٞؼبیٍبٖ ،الذأبت صیؼت ٔحیغی ٔخُ اٍِٛی
ثخؾ ٕٛٞدیبِیض ،دفـ صثبِٞٝبی ثیٕبسػتب٘ی ث ٝؿىُ كحیح  ٚاكالح ػپتیه ا٘زبْ ؿذ ٜاػت.
ٞبی ػبصٔبٖ ( www.hkc.irاٍّ٘یؼی) ٚ
دػتٍب ٜویٛػه اعالؿ سػب٘ی وبٔپیٛتشیٚ ،ة ػبیت
( www.Iums.ac.irفبسػی) اص ػبَ  1384عشاحی ؿذ ٜو ٝفال ٜٚثش اعالؿ سػب٘ی ،صٔیٞ ٝٙبی استجبط ثب ٔب ٘یض
دس آٟ٘ب دیذ ٜؿذ ٚ ٜكٙذق پؼتی ٔذیشاٍٖٕٞ ،ی أىبٖ افالْ ٘ؾش  ٚاسػبَ ؿىبیبت سا فشأ ٓٞیٕ٘بیٙذ.
ٕ٘ ٝ٘ٛثبسص دیٍش اص ٔـبسوت ثب ؿشوبء تبػیغ ٔٛػؼ ٝغیشا٘تفبفی ٔحت (ٔٛػؼ ٝحٕبیت اص ثیٕبساٖ ) تٛػظ تقذادی
اص خیشیٗ  ٚتـىیُ ٞیئت ٔذیش ٜای اص آ٘بٖ دس دس ٖٚػبصٔبٖ  ٚالذاْ ث ٝاحذاث ثخؾ ٚیظٔ ٜحت ( )VIPثب ثٟتشیٗ
أىب٘بت  ٚتزٟیضات ثٛد ٜو ٝثشای اِٚیٗ ثبس دس وـٛس ٔحّی د ٞت رزة ثیٕٞٝبی ٔىُٕ  ٚاػتفبد ٜاص ٔٙبفـ حبكّٝ
اص آٖ دس ػبصٔبٟ٘بی دِٚتی ثٚ ٝرٛد آٚسد ٜاػت ٕٞ .چٙیٗ ثب الذاْ ثٞ ٝیئت أٙبیی ؿذٖ ثیٕبسػتبٖ اص ٔـبسوت
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ٕ٘بیٙذٌبٖ ٔزّغ (سئیغ ٞیئت أٙب )ٕ٘ ،بیٙذٌبٖ ؿٟشداسی  ٚؿٛسای ؿٟش  ... ٚاػتفبد ٜوشد ٚ ٜتٛرٕٞ ٚ ٝیبسی
ثخؾ ثضسي تشی اص ربٔق٘ ٝیض ٔتٛر ٝثیٕبسػتبٖ ٌشدیذ  .ثٙٔ ٝؾٛس لذسدا٘ی اص خذٔبت ٚ ٚفبداسی ٕ٘بیٙذٌبٖ ربٔقٝ
(ٞیئت أٙبٞ ٚ ،یئت ٔذیشٔ ٜحت  ٚخیشیٗ ) ٞش ػبِ ٝرـٗ افغبسی ٔب ٜسٔضبٖ تٛػظ ػبصٔبٖ ثشٌضاس  ٚفال ٜٚثش
لذسدا٘یٔ ،شاتت پیـشفت  ٚػیش الذأبت ،اعالؿ سػب٘ی ٌشدیذ ٚ ٜثب تزذیذ فٟذ  ٚپیٕبٖ ،رٟت ادأ ٝفقبِیت ٞبی
ثٟجٛد ٓٞ ،لؼٓ ٔیٌشدیٓ.
ا٘زبْ فقبِیتٟبی ثٟجٛد ثب ٔـبسوت ؿشوبء ٕ٘ ٚبیٙذٌبٖ ربٔق ٝدس ػبصٔبٖ ٔب ث ٝؿىُ اػتشاتظیه ایزبد ٔضیت سلبثتی
ٕ٘ٛد .ایٗ أش ػجت ٌشدیذ تب دس ػبَ  1385ثب پیـٟٙبد ػبصٔبٖ ٔذیشیت  ٚثش٘بٔٝسیضی وـٛس  ٚثب تلٛیت ٚصاستخب٘ٚ ٝ
دا٘ـٍبٔ ٜتجٛفٔ ٚ ٝزّغ ؿٛسای اػالٔی ث ٝفٛٙاٖ  Pilotوـٛسی ا٘تخبة ٘ ٚمؾ ٞذایت ،سإٙٞبیی  ٚاٍِ ٛسا
ثشای  18ثیٕبسػتبٖ ٔٙتخت دس ایٗ عشح ثبصی ٕ٘بییٓ .ایٗ عشح ثشای ػبٔب٘ذٞی ٔذیشیت ػالٔت دس وـٛس Pilot
ٌشدیذ ٜاػت  ٚث ٝعٛس ٔـتٕش ػجت ثش٘بٔ ٝثبصدیذٞب  ٚتٛس پٙزـٗثٞ ٝب اص ػبصٔبٖ ؿذ ٜاػت.
ٕٞچٙیٗ ثشای یبدٌیشی اص ػبصٔبٟ٘بی ػشآٔذ ،ثٟی ٝٙوبٚیٞب ،ػبصٔبٖ سا ثش آٖ داؿت و ٝفال ٜٚثش عشاحی سٚیىشد
ثبصدیذٞبی دٚس ٜای اص ثیٕبسػتبٖ ٞبی ٔٛفك ٔٙغم ،ٝثیٕبسػتبٟ٘بی ٔٛفك وـٛسٞبی آٔشیىب ،اػتشاِیب  ٚوـٛسٞبی
اسٚپبیی ،سٞجشاٖ ػبصٔبٖ ٘یضدس ٘ـؼت ػبال٘ٔ« ٝذیشیت ثیٕبسػتبٟ٘بی آػیب» ؿشوت ٕ٘بیٙذ .یبدٌیشی حبكّ ٝثش عجك
ثش٘بٔ ٝسیضی لجّی  ٚثش عجك ٞذف ثٛد ٚ ٜپغ اص آٖ ربسی ؿذٖ ایٗ یبدٌیشی دس ػبصٔبٖ ٘یض عشاحی ٌشدیذ ٜاػت.ثٝ
عٛس ٔخبَ ث ٝد٘جبَ ؿشوت ٘ 4فش اص ٔذیشاٖ اسؿذ دس ٘ـؼت  HMAدس فیّیپیٗ دس ٟٔ 5 ٚ 4ش ٔب ،ٜدس تبسیخ  1تب 4
آثبٖ ٔب ،ٜوبسٌب ٜآٔٛصؿی دس یضد ثب حضٛس ٘ 80فش اص وبسوٙبٖ ٔ ٚذیشاٖ اسؿذ ٘ 40 ٚفش اص ریٙفقبٖ  ٚؿشوبی خبسد اص
ػبصٔبٖ ،ثشٌضاس ؿذ ٕٞ .چٙیٗ ثٙٔ ٝؾٛس ربسی ػبصی یبدٌیشیٟب  ٚث ٝد٘جبَ آٖ تغییش  ٚثٟجٛد ػبصٔبٖ ،سٚیىشدٞبی
ٔذ٘ٚی دس ارشای پیـٟٙبدات فّٕی اتی ؿشوت وٙٙذٌبٖ دس وبسٌب ٜعشاحی ؿذ ٜو ٝدس وٕیٞ ٝٙبی فشفی پیٍیشی
ٔیٌشدد.ایٗ ثش٘بٔ ٝسیضی ث٘ ٝحٛی اػت و ٝؿشوت دس٘ـؼت ػبَ آیٙذ HMA ٜدس ٚیتٙبْ  ٚؿشوت دسػی ٚ
ؿـٕیٗ وٍٙش ٜرٟب٘ی ثیٕبسػتبٟ٘ب دس سی ٛثشصیُ دس تبسیخ 10ـٛ٘ 12أجش  2009اص عشف ٘ IHFیض عشاحی ٌشدیذٜ
اػت.
 )1dرَبران تقًیت کىىدٌ فرَىگ تعالی ي پرسىل سازمان َستىد.
اٌٍِٛیشی اص ٔذِٟبی ویفیت ،ػبصٔبٖ چٙذ ٚرٟی ٔب سا ثش آٖ داؿت و ٝرٟت وّیٌ ٝشٞ ٜٚبی وبسی ٔتفبٚتی و ٝدس
آٖ ٔـغ َٛث ٝا٘زبْ ٚؽیفٝا٘ذ ،تفىش ػیؼتٕبتیه  ٚفش ًٙٞتقبِی ایزبد ٕ٘بیذ.
دس ػبِٟبی اِٚی ٝث ٝؿىُ ثؼتش ػبصیٞبی پبی ٝای  ٚاص پبیبٖ ػبَ  85ث ٝؿىُ اػتشاتظیه ٞ ٚذفٕٙذ ٘ ٚتیزٌ ٝشا،
ا٘زبْ ٔی ؿٛد .دس اثتذا رٟت آؿٙب ؿذٖ پشػ ُٙثب ثیب٘یٞ ٝبی اكّی ػبصٔبٖ ٚفش ًٙٞتقبِی ،وتبثٟبی ٌ 9ب٘ٝ
 EFQMتٛػظ تقذادی اص ٔذیشاٖ اسؿذ تٟی ٚ ٝدس اختیبس وّی ٝافشاد ػبصٔبٖ لشاس ٌشفتٞ .ش ػبِ ٝد ٚثبس ثش٘بٔٞٝبیی
رٟت ثیبٖ  ٚتـشیح ثیب٘یٞ ٝب  ٚتغییشات (ثیؾ اص  5ثبس) ثٛرٛد آٔذ ٜدس آٖ ثشٌضاس ٕٞ ٚچٙیٗ ایٗ ٔٛاسد رضء
آٔٛصؿٟبی اِمبیی افشاد رذیذاِٛسٚد  ٚرضء آییٗ٘بٔ ٝآٔٛصؿی  ٚؿشٚط اػتخذأی ػبصٔبٖ ٔیثبؿذ .تـىیُ وبسٌبٜٞبی
ٔـبسوتی (ثیٗ سٞجشٔ ،ذیشاٖ اسؿذ ،ػشپشػتبٖ  ٚوبسوٙبٖ ) ،ثبصیٟبی ٚسصؿیٔ Role play ،قشفی Case
ثشتشیٗ ٌش ،ٜٚتمذیٓ ربیض ٜث ٝثبالتشی ٕ٘شٔ ٜـبسوت ٌشٞٚی  . ... ٚاص ػبَ  85ثب ؿشٚؿ تفىش اػتشاتظیه٘ ،ؾبٟٔبی
استمبء ػغح ویفیت ؿبُٔٔ ،ذیشیت ثش دا٘ؾ  ٚتزشث ،ٝتٛػقٙٔ ٝبثـ ا٘ؼب٘ی ،تـٛیك ،پیـٟٙبدات ،سػیذٌی ثٝ
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ؿىبیبت ،تٛػقٔ ٝشوض ٔغبِقبت ،تٛػق٘ ٝـش  ٚفش ،ًٙٞدس ػبصٔبٖ عشاحی  ٚثش٘بٔٞ ٝبی ارشایی آٖ پیبدٚ ٜاسصیاثی
ٌشدیذ ٚ ٜػپغ احشثخـی الذأبتـبٖ ػٙزیذٔ ٜیؿٛد.
ایزبد فشكتٟبی ٔؼبٚی  Diversity ٚرٟت ٔذیشاٖ اسؿذ ،وبسوٙبٖ ٔیب٘ی  ٚسد ٜپبییٗ ،ثٙٔ ٝؾٛس ٔـبسوت دس
ٌشٜٞٚب ،افالْ ٘ؾشات ،ؿشوت دس آٔٛصؽ ٞبی تٛإ٘ٙذ ػبص ،تفٛیض اختیبسات ٔذیشیتی ٍٕٞی ػجت ایزبد اٍ٘یضٚ ٜ
تٛإ٘ٙذػبصی وبسوٙبٖ ٌشدیذ ٜاػت  .دس ٕٞیٗ ساػتب وّی٘ ٝؾشات ٔخجت ٛٔ ٚحش دس ٔؼیش ثٟجٛد ثش عجك ٘ؾبْ
پیـٟٙبدات پبػخ دادٔ ٜی ؿٛد .ث ٝعٛس ٔخبَ ٔـىُ اصدحبْ ثیٕبساٖ دس ا٘تؾبس فُٕ  ٚثبالسفتٗ ٔذت البٔت ثب
پیـٟٙبد آلبی خغیش (پشػتبس اتبق فُٕ ) ث ٝاحذاث یه اتبق فُٕ رذیذ دس ٔحّی دس ٕٞبٖ فضب و ٝاختلبف ثٝ
ٔىبٟ٘بی اداسی  ٚسختىٗ داؿتٛٔ ،سد تٛر ٝلشاس ٌشفت ٚ ٝثب ا٘زبْ ایٗ پیـٟٙبد ٔـىُ سفـ Cost-Benefit ٚ
 Analysisپیـٟٙبد ایـبٖ ا٘زبْ ٛٔ ٚسد تمذیش ٘یض لشاس ٌشفتٙذ  .دس ٕٞیٗ ساػتب ،تالؽ تیٕی ثخـٟب ٚ ٚاحذٞب ثب
تٛر ٝث ٝؿبخلٟبی ویفی فّٕىشد ػٙزیذ ٚ ٜدس پبیبٖ فلُ ،ستجٝثٙذی  ٚتمذیش ٔیٌشدد .ث٘ ٝحٛی و ٝاخز ثبالتشیٗ
دسكذ سضبیت ثیٕبس دس ٞش یه اص ثخـٟب ،ػجت تـٛیك وُ وبسوٙبٖ ٔ ٚؼئِٛیٗ آٖ ثخؾ ٔیؿٛد.
 )1cرَبران شىاسایی کىىدٌ تغییرات سازماوی َستىد.
ٕٔتشیٗ ِٔٛف ٝؿٙبػبیی ثیش٘ٚی ػبصٔبٖ ٔب ،تغییش اػت  .آٖچٙبٖ د س دأٛ٘ ،ٝٙؿ فقبِیتٟب ٘ ٚتبیذ فّٕىشد دس  5ػبِٝ
اخیش تغییش ٕ٘ٛد ٜایٓ و ٝث ٝفٛٙاٖ  Role Modelاص عشف ػبصٔبٟ٘بی فشادػت دس ػغح ثیٕبسػتبٟ٘بی وـٛس
ٔغشح ٌشدیذ ٜایٓ (اؿبس ٜدس ٘تبیذ ) .تٛػق ٝفش ًٙٞػبصٔب٘ی ٔب ػجت ٌشدیذ و ،ٝارشای ٔذَ  ٚ EFQMاستمبء
ؿبخلٟبی آٖ ،دس ؿٛسای تلٕیٌٓیشی ػالٔت ثب پیـٟٙبد ایٗ ثیٕبسػتبٖ ،یىی اص ٔقیبسٞبی ثشتشی  18ثیٕبسػتبٖ
ٔٙتخت تجذیُ ؿٛد ٕٞ .چٙیٗ ٞیئت أٙبیی ؿذٖ ثیٕبسػتبٟ٘ب ثب اػتٙبد  ٚعشح پیـٟٙبد ثیٕبسػتبٖ ٞبؿٕی ٘ظاد ،دس
ٔزّغ ؿٛسای اػالٔی ٔغشح ٌشدیذ  .عشح اِٚیٗ ثخؾ خلٛكی دس ثیٕبسػتبٟ٘بی دِٚتی ،ایزب د ثخؾ تٛسیؼت
دسٔب٘ی ٘یض اص رّٕ ٝتغییشات ٔتأحش اص ایٗ ػبصٔبٖ دس ثقذ ػالٔت ربٔق ٝاػت.
تغییش ٔحیظ ثیش٘ٚی ػبصٔبٖ ٘بؿی اص تغییش ٔحیظ دس٘ٚی آٖ اػت و ٝضٕی ٝٙآٖ ثب ثشسػی تغییشات  ٚتحٛالت ثیشٖٚ
ٔٛحش ثش ثیٕبسػتبٖ ،اص رّٕ ٝدػتٛساِقّٕٟب  ٚلٛا٘یٗ رذیذ وـٛسی ٚ ٚصاستخب٘ ٝای ،احذاث ثخـٟبی رذیذ وّیٙیىی ٚ
پبساوّیٙیىی دس ػبصٔبٟ٘بی ٔـبثٔ ٚ ٝحذٚد ٜػبصٔبٖ ،تغییشات التلبدی ٔ ٚبِی ربٔق ... ٚ ٝآغبص  ٚاص عشیك وٕیتٝ
 EFQMؿٙبػبیی ٔ ٚغشح ٔی ٌشدد .یىی اص ٚؽبیف ایٗ وٕیتٔ ٝبٞب٘ ،ٝثشسػی  ٚتحّیُ تغییشات ٔ ٚتقبلت آٖ
تلٕیٕبت اتخبر ؿذ ٜرٟت ثبص ٍ٘شی ثش٘بٔٞٝب  ٚتلٕلٓ ٌیشی ثشای ػبیش وٕیتٞ ٝبی ٔشثٛط ٔی ثبؿذ .اص عشیك ایٗ
وٕیت ٝ٘ ٝتٟٙب تغییشات ػبصٔبٖ ثّى ٝتغییش دس سٚاثظ خبسری آٖ ٘یض ا٘تخبة ٞ ٚذایت ٔی ٌشددٚ .سٚدیٞبی رّؼبت
٘زی ٞب٘ ،تبیذ
ٔبٞب٘ ٝفٛق ٘ ٝتٟٙب ٔٛاسد روش ؿذ ٜثّى٘ ٝؾشات ریٙفقبٖ  ٚثبصدیذوٙٙذٌبٖ٘ ،تبیذ ٘ؾشع
 benchmarkingداخّی ٚخبسری ا٘زبْ ؿذ ٜتٛػظ ٔذیشاٖ اسؿذ Auditing ،داخّی  ٚخبسری ا٘زبْ ٌشفتٝ
تٛػظ ثبصسػبٖ ٔقب٘ٚت دسٔبٖ ٚ ٚصاستخب٘ ٚ ٝػٛپشٚایضساٖ ٘یض ٔیثبؿذ.
یت داسد ٚ
ث ٝدِیُ ایٙى ٝػبصٔبٖ ٔب اِٚیٗ ػبصٔبٖ خذٔبتی ـ ثٟذاؿتی اػت ٍ٘بٞی رذیذ ث ٝأش ویفیت ٔ ٚذیش
ثش٘بٔٝسیضی ثشای تغییش ،اص ا ٓٞفقبِیتٟبی سٚصٔش ٜآٖ ٔی ثبؿذ٘.یبصٔٙذ اػتفبد ٜاص سٚیىشدی ػبخت یبفت ٝدس ایٗ استجبط
اػت .ثش اػبع الذأبت ٔذ٘ٚی كٛست ٔی ٌیشد و ٝتغییشات ث ٝوّی ٝریٙفقبٖ اعالؿ سػب٘ی ٔیٌشدد ٔخُ ٘ـؼتٞبی
ػبال٘ ٝسٞجشی ،كٛستزّؼبت وٕیت ٚ EFQM ٝاسػبَ آٖ ثٚ ٝاحذٞب ٞ ٚیئت أٙب ،عشح تغییش دس وبسٌشٞ ٜٚبی
ٔـتشن ثب ػبصٔبٟ٘ب ٟ٘ ٚبدٞب ،ارشایی ؿذٖ تلٕیٕبت دس وٕیتٞٝبی اكّی  ٚفشفی  ٚغیش.ٜ
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لجُ اص ارشای ٞش ٌ ٝ٘ٛتغییشی ٔشاحُ  :اعالؿ سػب٘ی ،الذأبت آٔٛصؿی،استمبء آٌبٞی وبسوٙبٖ  ٚتٟی ٝأىب٘بت
كٛست ٌشفت ،ٝپغ ا ص آٖ ارشای آصٔبیـی عشح ؿشٚؿ  ٚػپغ ٘تبیذ ارشای تغییش ،اسصیبثی ٔی ٌشدد .ث ٝعٛس ٔخبَ دس
ا٘ذاصٌٜیشی دسكذ پبییٗ ؿبخق  CSIدس استجبط ثب ػشٚیغ  ٚتغزی ٝدس ػبَ ربسی ،وُ فشایٙذ ٞبی ٔشثٛع ٝتغییش
ٕ٘ٛدٔ ٚ ٜزذداً ٘تبیذ یبدٌیشی ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٌشفت  .الصْ ث ٝروش اػت و ٝپغ اص اتخبر تلٕیٓ دسثبس ٜتغییشاص
عشیك ػبصٔبٟ٘بی فشداػتٞ ،یئت أٙبٞ ،یئت ٔذیشٔ ٜحت  ٚوٕیت ٝپشػّٙی؛ ػشٔبیٙٔ ،ٝبثـ  ٚپـتیجب٘ی آٖ ٘یض تقییٗ
ٔیٌشدد .دس ع َٛارشای تغییش دس كٛست أىبٖ  ٚیب ٘یبص ػبصٔبٖ ثش٘بٔ ٝلجّی ث ٝؿىُ  ٓٞصٔبٖ ا٘زبْ ٌشدیذ ٚ ٜدس
غیش ایٗ كٛست ،حیؾثیٙی ثشٚص ٔـىالت احتٕبِی كٛست ٌشفتٚ ٝرٟت آٟ٘ب سا ٜحُٞبی پیـٟٙبدی دس ٘ؾش ٌشفتٝ
ٔیؿٛد .ث ٝعٛس ٔخبَ ،تغییش دس ٍٟ٘ذاسی وٛدوبٖ پشػ( ُٙحزف ٟٔذوٛدن) ،تغییش دس اسائ ٝخذٔبت ثؼتشی (احذاث
اِٚیٗ ثخؾ  Day Careا٘ذیٛسِٛٚطی) ،تغییش ػیؼتٓ اداسی اص دػتی ث ٝاتٔٛبػی ،ٖٛا حذاث ثخـٟبی لّت ،ایزبد
٘ؼخ ٝؿٕبس 2 ٜثیٕبسػتبٖ ،حزف ا٘جبس دس ثیٕبسػتبٖ  ٚغیش ٜاص رّٕ ٝتغییشات ٔٛحش دس ػبصٔب٘ٙذ و ٝدس ع َٛارشای ٞش
وذاْ ،تٕبْ ٔشاحُ روش ؿذ ٜلجّی ارشا ٔی ؿٛد.الصْ ث ٝروش اػت و ٝسیؼىٟبی ٔبِی ػبصٔبٖ تٛػظ ٞیئت أٙب ٚ
خیشیٗ تحت وٙتشَ اػت ٕٞ .چٙیٗ اة تالؽ ٚصیش ثٟذاؿتٕ٘ ،بیٙذٌبٖ ٔزّغ ،دا٘ـٍب ٚ ٜفقبِیتٟبی آ٘بٖ دس
اٍِٛػبصی ثیٕبسػتب٘ی ،ثؼیبسی اص سیؼىٟبی غیش ٔبِی ثیٕبسػتبٖ ٘یض پغ اص ٌزؿت  5ػبَ اص ؿشٚؿ تغییش ،تحت
ٔذیشیت لشاس ٌشفتٝا٘ذ.
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فلُ دْٚ

خط مشی و راهبرد

 )2aخط مشی ي راَبرد مبتىی بر ویازَا ي تًقعات حال ي آیىدٌ ذیوفعان میباشد.
ثش ٔجٙبی ٔتٛدِٛٚطی ٔ، SIAذیشاٖ اسؿذ دس ػبصٔبٖ ثب تٛر ٝث ٝثّٛك ػبصٔبٖ  ٚتٛا٘بیی ارشای ٔذیشیت اػتشاتظی
ٔتٛاصٖ ( ،)BSMتلٕیٓ ث ٝارشای ایٗ سٚؽ دس پیبد ٜػبصی خظ ٔـی  ٚساٞجشد ٕ٘ٛد٘ذ  .دس اِٚیٗ ٌبْ ثش٘بٔ ٝسیضی
اػتشاتظیه ،ثشای تزضیٚ ٝتحّیُ ٔٛلقیت ،خٛد اسصیبثی ػ ْٛػبصٔبٖ دس تبسیخ  85/10/24ا٘زبْ ثخـی اص اعالفبت
الصْ ثشای وبسٌبٞ ٜبی ثیب٘یٞ ٝب  BSM ٚفشاٌ ٓٞشدیذ ،ػپغ ٔلبحج ٝثب ٔذیشاٖ دس خلٛف ٔؼبئُ اػتشاتظیه
ٚوبسٌب SWOT ٜثٙٔ ٝؾٛس ؿٙبػبیی  ٚاسصیبثی ٘مبط لٛت ،ضقف ،فشكتٟب ،تٟذیذات ٚتغییشات ثشٌضاس ؿذ .اص عشیك
الذأبت فٛق ٕٞچٙیٗ ٔغبِقٔ ٝیذا٘ی ،ثبصاسیبثی ،ا٘ذاصٌ ٜیشی ؿبخق ٞبی فّٕىشد٘ ،تبیذ حبكّ ٝاص ٕٔیضی
ػبصٔبٟ٘بی فشادػت  ٚتحمیمبت ٔشوض ٔغبِقبت ٔ ٚذیشیت ػالٔت ٘یبصٞب  ٚتٛلقبت ربسی  ٚآیٙذ ٜری ٘فقبٖ ؿبُٔ
(ٔـتشیبٖ ،وبسوٙبٖ ،ؿشوبء  ٚربٔق٘ )ٝیض ؿٙبػبیی ٌشدیذ ٚ .ثٙٔ ٝؾٛس فشٔ ِٝٛوشدٖ ثش٘بٔ ،ٝوبسٌبٜٞبی  30ث1 ٚ ٕٟٗ
اػفٙذ  ،1385وبسٌبٞ ٜبی تذٚیٗ اػتشاتظی ثشٌضاس  ٚاٞذاف اػتشاتظیه دس ٚ 4رٔ ٝـتشی  ٚثبصاس (ٔـتشیٔذاسی)
ٚر ٝفشایٙذ (ػشآٔذی فشایٙذ ) ٚر ٝسؿذ ٚیبدٌیشی (ثٟپٛیی) ٚ ٚرٔ ٝبِی (ػٛدآٚسی) تقشیف ٙٔ ٚزش ث ٝتذٚیٗ
اػتشاتظیٞب  ٚثش٘بٔٞٝب دس غبِت ٌ BBS ٚ BBPشدیذ ػپغ ٘مـ ٝاػتشاتظی دس ٚر ٜٛوبست أتیبصی ( )BSCثٝ
ٕٞشا ٜػبیش ارضای ػبص٘ذ ٜاص رّٕ ٝػٙزٞٝب ،اٞذاف وٕیٔ ،ؼئِٛیٗ ػٙزٚ ٝپبیؾ٘ ،یض تقییٗ ؿذ.
ٕٟٔتشیٗ ٚیظٌی ػبصٔبٖ اػتشاتظی ٔحٛس ،تشتزٕ ٝاػتشاتظی ث ٝاكغالحبت فّٕیبتی اػت وٞ ٝذف اص آٖ لشاس دادٖ
اػتشاتظی دس وب٘ ٖٛفقبِیتٟبی ٔذیشیتی اػت  .دس ٕٞیٗ ساػتب دس عشاحی ٘مـ ٝاػتشاتظیه  ٚوبست أتیبصی تالؽ
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ٌشدیذ تب وّی ٝفقبِیتٟبی ػبصٔبٖ اص عشیك وبست پٛؿؾ ٌیشد ث٘ ٝزٛی و ٝاػتشاتظیه ث ٝوبس سٚصا٘ ٚ ٝفشایٙذی
ٔؼتٕش تجذیُ ٌشدد  .دس وبسٌبٞ ٜبی ٕٞؼٛػبصی  ٚتذٚیٗ پشٚطٞ ٜب و ٝدس تبسیخ  85/12/23ثشٌضاس ٌشدیذ ،اػالحبت
ٔٛسد ٘یبص دس وبست أتیبصی ٔتٛاصٖ ٘ ٚمـ ٝاػتشاتظیه كٛست ٌشفتٚ ٝؿشوت وٙٙذٌبٖ ث ٝعشاحی ؿٙبػٙبٔ ٝپشٚطٜٞب،
ٌب٘ت چبست  ٚدس ٟ٘بیت وبست أتیبصی پشداختٙذ.
ٔتقبلت الذأبت فٛق اص ؿشٚؿ ػبَ  1386وٕیت ٝوبْ تـىیُ  ٚثب ٘ؾبست ایٗ وٕیت ٝوّی ٝفقبِیتٟبی ػبصٔبٖ دسغبِت
پشٚطٜٞب ا٘زبْ ،ا٘ذاصٌ ٜیشی  ٚپبیؾ ٔی ؿٛد .ثٙٔ ٝؾٛس ٕٞبٍٙٞی  ٚتقبُٔ ثیٗ كبحجبٖ پشٚطٔ ٚ ٜتِٛیبٖ ػٙزٚ ٝ
پبیؾ دس ػبصٔبٖ ،دثیش وٕیت ٝوبْ ٔشتجبً ثب افشاد فٛق دس تٕبع ثٛد ٚ ٜالذأبت سا تكشیح ٌ ٚضاسؽ پیـشفت پشٚطٞ ٜب
سا دس اختیبس سیبػت ثیٕبسػتبٖ لشاس داد ٚ ٜدس رّؼبت وبْ ٘یض ثش سٚی آٟ٘ب اسصیبثی ٘یض كٛست ٔیٌیشد .دس ؿشٚؿ ػبَ
 87ث ٝعٛس وّی ٘تبیذ ارشای عشح فٛق ٛ٘ ٚالق ٔ ٚـىالت ٔشتت ثب وّی ٝاٞذاف ،ؿبخقٞب ،پشٚطٜٞب ،س٘ٚذ ٘تبیذ ٚ
ٔحذٚد ٜحبكّ ٝاص آٟ٘ب تٛػظ دثیش وٕیت ٝوبْ اػتخشاد ٌشدیذ .پیـٟٙبدات اكالحی ٘یض ِیؼت ؿذٔ .زذداً دس رّؼبت
ٔىشس وٕیت ٝوبْ ،تٛػظ سٞجش ٔ ٚذیشاٖ اسؿذ ػبصٔبٖ تغییشات اكالحی دس وبست كٛست ٌشفت Strategic .
 Mapػبصٔب٘ی ٘یض ث٘ ٝحٛی تغییش ٕ٘ٛد تب ثتٛا٘ذ دس ربسی ػبصی  ٚا٘ذاصٌ ٜیشی تغییش ،وٕه ثیـتشی ث ٝػبصٔبٖ
ٕ٘ٛد٘ ٚ ٜتبیذ حبكّ ٝاص آٖ وبُٔتش ٌشدیذٔ ٚ ٜحذٚد ٜثیـتشی سا ؿبُٔ ٔ ٚب سا ث ٝاٞذاف ػبصٔب٘ی ٘ضدیهتش ٕ٘بیذ.
 .ث ٝعٛس ٔخبَ اٞذاف
ػبصٔبٖ ٔب سٚیىشدی ٔٙؾٓ دس اخز ٘ؾشات  ٚدسیبفت ا٘تؾبسات اص ریٙفقبٖ ػبصٔبٖ داسد
اػتشاتظیه ػبصٔبٖ ٔب ٍ٘بٞی ث ٝاٞذا ف دا٘ـٍب ٜفّ ْٛپضؿىی ایشاٖ ٚ ٚصاست ثٟذاؿت داؿتٚ ٝاص عشفی ارشای وّیٝ
ٞبی خٛد
تٛلقبت ػبصٔبٟ٘بی فشادػت رضء اِضأبت لب٘٘ٛی ٔشوض ٔب اػت ؤ ٝشتجبً ٌضاسؽ  ٚثش عجك ؿبخق
ػبصٔبٟ٘بی فشادػت اسصیبثی ٔی ٌشدد .رٟت تقبُٔ  ٚدسیبفت ٘ؾشات ػبصٔبٟ٘بی ثیٌٕ ٝش ،اتبلی ثٕ٘ ٝبیٙذياٖ آٟ٘ب
اختلبف یبفت ٝتب ثتٛاٖ تٕبْ ا٘تؾبسات ػبصٔبٟ٘بی ثیٌٕٝش سا ث ٝؿىُ سٚدسس ٚدسیبفت  ٚثش عجك آٖ ثش٘بٔٝسیضی ٕ٘ٛد.
ایٗ سٚیىشد ػجت افضایؾ پزیشؽ تقذاد ثیٕبساٖ ثب تٛٙؿ ثیٕ ٝای ٔختّف ٌشدیذ4( ٜثیٕ ٝاكّی  32 ٚثیٕٔ ٝىُٕ) وٝ
٘ـبٖ دٙٞذ ٜاستجبعبت تٍٙبت ًٙػبصٔبٖ ٔب ثب ایٗ ؿشوتٞب ٔیثبؿذ.
اص عشفی ث ٝدِیُ سػبِت آٔٛصؿی ػبصٔبٖ ،فال ٜٚثش ؿشوت دس ٘ـؼت ٞبی دٚسٜای ٔذ ٖٚثب ٔؼئِٛیٗ دا٘ـىذٞ ٜبی
پضؿىی ،پیشاپضؿىی ،پشػتبسی  ٚ ... ٚتٛافك ثب پشٚتىُ ٞبی وبسی ،دس ثش٘بٔ ٝسیضی  CSMػبصٔبٖ ،فشاٌیشاٖ دس
سدٜٞبی ٔختّف ٘یض دس ٘ؾش ٌشفت ٝؿذ٘ ٚ ٜؾشات آ٘بٖ ٘یض اخز  ٚثش عجك آٖ ٔغبثك ثب ػبیش ٘تبیذ ،دس وبسٌشٞ ٜٚب
ثشسػی  ٚثش سٚی آٖ ثش٘بٔ ٝسیضی كٛست ٔی ٌیشد.الصْ ث ٝیبدآٚسی اػت و ٝآٔٛصؽ دٙٞذٌبٖ ثبِیٙی دا٘ـزٛیبٖ دس
ٚ
حشف ٔختّف اص وبدس ٞیئت فّٕی پضؿىی  ٚپیشاپضؿىی خٛد ػبصٔبٖ ثٛد ٚ ٜایٗ ٔؼئّ ،ٝضشٚست ٘ضدیىی
ٕٞخٛا٘ی اٞذاف ػبصٔبٖ ٔب ثب دا٘ـىذٞ ٜب سا ٔـخق تش ٔی ٕ٘بیذ .رٕـآٚسی ٘ؾش ػبیش ریٙفقبٖ اص لجیُ پیٕب٘ىبساٖ،
ٞیئت أٙب ،خیشیٗ  ... ٚاص عشیك تـىیُ وٕیتٞ ٝبی ٔشثٛع ٝكٛست ٌشفت( ٝپیٛػت)  ٚثش عجك پشٚتىُ رّؼبت دس
ػبصٔبٖ ،ا٘زبْ  ٚپیٍیشی ٔی ؿٛد .خبكُ تٕبٔی ایٗ اسصیب ثیٞب  ٚوؼت اعالفبت اص ٚضقیت حبَ ٚآیٙذ ٜثبصاس
ػالٔت ٔب سا ثش آٖ داؿت وٚ ٝاسد فشك ٝلّت ،احذاث ثخؾ خلٛكی  ٚتٛسیؼت دسٔب٘ی ٌ ... ٚشدیٓ.
 )2bخط مشی ي راَبرد مبتىی بر اطالعات حاصل از اودازٌ گیری عملکرد ،تحقیقات ،یادگیری ي

فعالیتَای مرتبط خارجی میباشد.
ػبصٔبٖ ْا ثب ؿشٚؿ تفىش ویفی  ٚثٙٔ ٝؾٛس پٛؿؾ دٞی ث ٝاٞذاف اػتشاتظیه «استمبء ػغح ویفیت اسائ ٝخذٔبت »
الذاْ ث ٝفقبِیت ٞبیی ٕ٘ٛد و ٝثتٛا٘ذ خظ ٔـی ػبصٔبٖ سا دس ایٗ صٔی ٝٙد٘جبَ ٕ٘بیذ  .تفىش اػتشاتظیه ،ایٗ أىبٖ سا
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ث ٝػبصٔبٖ داد تب الذأبت پشاوٙذ ٜلجّی سا ث ٝػٕت حشوت رٕقی  ٚػیؼتٕبتیه اص عشیك سٞجشی ٔذیشیت اسؿذ
ػٛق دٞذ  .ثب ارشای  ،BSCػبصٔبٖ تٛا٘ؼت اص اعالفبت حبكُ اص ا٘ذاصٌ ٜیشی فّٕىشد ،تحمیمبت ،یبدٌیشی ٚ
فقبِیتٟبی خبسری اػتفبدٕٛ٘ ٜد ٚ ٜآٖ سا دس ثبصٍ٘شی وبست أتیبصی دخیُ ٕ٘بیذ ( 60دسكذ تغییش دس وبست اص اثتذا تب
و .)ٖٛٙث ٝعٛس ْ حبَ ثشسػی تأحیش خذٔبت دسٔب٘ی دس تٕبٔی ٔٙحٙی اسائ ٝخذٔت (عشح خٛؿبٔذٌٛیی ،ثذسلٚ ٝ
خذٔبت پغ اص تشخیق ) اص پزیشؽ تب ثقذ اص تشخیق دس ٔٙضَ ،دس ثبصٍ٘شی وبست ِحبػ ٌشدیذ ٜاػت  .ثب تحّیُ
لبثّیتٞبی ؿشوب ،دس اٞذاف وبست ث ٝاسائ ٝخذٔت دس ػغح رٟب٘ی  ٚسفـ ٘یبصٞبی ػالٔت ثٟذ اؿتی ٔٙغم ،ٝتٛرٚ ٝ
دس ثش٘بٔٝسیضی ث ٝاحذاث ثخؾ تٛسیؼٓ دسٔب٘ی  ٚثیٕبسػتبٖ رذیذ الذاْ ٕ٘ٛدیٓ.
ثش ٕٞیٗ اػبع ،رٟت وّیٚ ٝاحذٞب ٔزذداً ثش اػبع ٔمشسات ػبصٔبٟ٘بی فشادػت ،اػتب٘ذاست ٘ ٚتبیذ اػتخشاد ؿذٜ
اص اسصیبثیٞبی لجّی ،ؿشایظ احشاص  ٚؿشح ٚؽبیفٔ ،شاحُ ا٘زبْ وبس ای دػتٛساِقٕبٞبی وبسی تٟی ٝؿذ ٚ ٜثش پبی ٝآٖ
فشْ ٞبی اسصیبثی فّٕىشد فشدی تٙؾیٓ  ٚوّی ٝافشاد ػبصٔبٖ ثش عجك پشٚتىُ  ٚسٚیىشد تٟی ٝؿذ ٜدس ثبصاسٞبی صٔب٘ی
ٔـخق ٔٛسد ثشسػی فّٕىشد لشاس ٔیٌیش٘ذ .اص عشف دیٍش فقبِیتٞب ٚ ٚؽبیف وّیٚ ٝاحذ ٞب اص اثتذا تب ا٘تٟبی فشآیٙذ
وب سی ،تقشیف  ٚثش اػبع ثشآیٙذ ٔٛسد ا٘تؾبس اص ٞش ٚاحذ و ٝؿبُٔ فّٕىشد فشدی ،سضبیت ٔـتشیٔ ،مبیؼٝ
ؿبخقٞبی ویفی وبس ثب ػبیش ػبصٔبٟ٘ب ٔ ... ٚیثبؿذ .فشٟٔبی اسصیبثی فّٕىشد ٚاحذٞب ٘یض تٟیٌ ٝشدیذ  .ایٗ س٘ٚذ ٘یض
ثش عجك سٚیىشد ٔذ ٖٚتٟی ٝؿذ ،ٜدس ٔحذٚدٜٞبی صٔب٘ی ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفت ٚ ٝوت ػبصٔبٖ سا ٘یض دس ثش ٔیٌیشد.
رٟت ؿىُ دٞی وّی ٝالذأبت روش ؿذٚ ،ٜاحذی تحت فٛٙاٖ «ٚاحذ تٛػق ٚ ٝوٙتشَ ویفیت » تقشیف  ٚدس ػبختبس
ػبصٔب٘ی لشاس ٌشفت  ٚثش اػبع ؿشح ٚؽبیف اػتب٘ذاسد ،ؿشٚؿ ث ٝوبس ٕ٘ٛد  .ایٗ ٚاحذ اص عشیك پشٚطٞ ٜبی اسصیبثی
فّٕىشد ،EMS ٚ CMS ،ػیؼتٓ اسصیبثی ٘یبصٞبی ٔشالجتی ،تٛسیؼت دسٔب٘ی ،اسصیبثی ربٔق،ٝ
 Benchmarkingثیٕبسػتبٟ٘ب ،ػبصٔبٟ٘بی ٔشتجظ  ... ٚاعالفبت ٔشثٛط ث٘ ٝیبص ٔـتشیبٖ ،فّٕىشد ػیؼتٓ
ثٟذاؿتی ،تٛلقبت  ٚتلٛسات ریٙفقبٖ ،فّٕىشد سلجب ٚػبصٔبٟ٘بی ٔـبث ٝسا رٕـ آٚسی ٕ٘ٛد ٚ ٜثب ا٘ذاصٌ ٜیسی تغییشات
ؿبخق ٞبی ویفی  ٚوٕی فّٕىشد ،ث ٝربسی ػبصی ٌ ٚؼتشؽ ویفیت دس ػبصٔبٖٕٞ ،ت ٔی ٌٕبسد .فال ٜٚثش آٖ
رٟت اعٕیٙبٖ اص حل٘ َٛتبیذ ،ث ٝعٛس ٔخبَ دس ؿبخق  ،CSIایٗ ؿبخق ثب ؿبخق ٞبی ثٟتشیٗ ثیٕبسػتبٖ ـ
وُ ثیٕبسػتبٟ٘ب  ٚؿبخق وُ سضبیت دس آٔشیىب ػٙزیذ ٜؿذ ٜاػت .یىی دیٍش اص الذأبت ایٗ ٚاحذ اػتفبد ٜاص ٘تبیذ
اسصیبثیٞبی ثیش٘ٚی ٔی ثبؿذ .ث ٝعٛس ٔخبَ اسصیبثی ویفیت ٔشالجت پشػتبسی دس ثیٗ  71ثیٕبسػتبٖ تٛػظ ٔقب٘ٚت
دسٔبٖ یب ستج ٝثٙذی اسائ ٝخذٔبت وٕی  ٚویفی دس ثیٗ وُ ثیٕبسػتبٟ٘ب تٛػظ ثٟذاؿتٛٔ ،سد اسصیبثی لشاس ٌشفتٚ ٝ
ػبصٔبٖ اص ٘تبیذ آٖ دس تحّیُ فّٕىشد سلجبی خٛد  ٚثٟتشیٟٙب دس ایشاٖ  ٚتقییٗ اٞذاف اػتفبدٔ ٜیٕ٘بیذ.
ثٙٔ ٝؾٛس اػتفبد ٜاص اعالفبت ثذػت آٔذ ٜاص تحمیمبت  ٚیبدٌیشی ػبصٔب٘ی  ٚثش اػبع ٘تبیذ اػتخشاد ؿذ ٜاص
پشٚطٜٞبی ثٟجٛد اِٚی ،ٝػبصٔبٖ الذاْ ث ٝاحذاث «ٔشوض ٔغبِقبت  ٚتحمیمبت ثیٔبسػتبٖ ٞبؿٕی ٘ظاد» ٕ٘ٛد .ایٗ ٚاحذ،
اعالفبت ٔشثٛط ث ٝسلجب ،ػبصٔبٟ٘بی ٔـبث ٚ ٝتأحیش خذٔبت ػبصٔبٖ ٔب سا دس س٘ٚذ ػالٔت  ٚثٟذاؿت ربٔق ٝایشاٖ،
رٕـآٚسی ٕ٘ٛد ٚ ٜػبصٔبٖ ثب اػتفبد ٜاص ایٗ اعالفبت ٕٞ ٚچٙیٗ ٘تبیذ  ٚثشسػی پشٚطٞ ٜبی ثیٕبسػتب٘ی دس ٔٛسد
تلٛیش ثیش٘ٚی  ٚؽاخق ٞبی التلبدی ٔٚبِی ،الذاْ ث ٝثش٘بٔ ٝسیضی اكالحی ٞ ٚذف ٌزاسی اػتشاتظیه ٔیٕ٘بیذ .ثٝ
إِّّی (TMS-
عٛس ٔخبَ دس ػبَ ربسی وبسؿٙبػبٖ اسؿذ ػبصٔبٖ ثب حضٛس دس چٙذیٗ ثبصدیذ  ٚػٕیٙبس ثیٗ
 )HMA-UNICLINICؿشوت ٕ٘ٛد ٚ ٜث ٝاسصیبثی فّٕىشد ػبصٔبٟ٘بی ٔـبث ٚ ٝاٍِٞٛبی رذیذ ح سداخت ٝا٘ذ.
ثخـٟبی ٚیظٔ ٜشالجتی ثب ایٗ ثخـٟب دس ثیٕبسػتبٖ اػتشاِیب ،آٔشیىب  ٚإِٓبٖٔ ،مبیؼ ٚ ٝثش اػبع اػتب٘ذاسٞبی
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تزٟیضاتی  ٚػبختٕب٘ی ٔـبث ٝثبصػبصی ٌشدیذ ٜا٘ذ .تٛر ٝث ٝاحذاث ثخؾ لّت رٟت ثیٕبساٖ وّیٛی و٘ ٝجبصٔٙذ
خذٔبت لّجی ثٛد ٚ ٜایٗ أىبٖ سا ٞیچ ٔشوضی ث ٝؿهَ ٕٞضٔبٖ ث ٝآٟ٘ب اسائٕ٘ ٝی وٙذ  ٚثب اػتفبد ٜاص سٚؿٟبی غیش
تٟبرٕی دس دسٔبٖ ػ ًٙثب اػتفبد ٜاص خذٔبت  ٚ Day careػ ًٙؿىٗ ِیضسی اص رّٕ ٝایٗ تغییشات اػت.
اص عشفی ٔغبِقبت ٚضقیت التلبدی  ٚاٍِٞٛبی وبسی  ٚتىٙیىٟبی ث ٝوبس ٌشفت ٝؿذ ٜرذیذ  ٚتأحیش آٖ ثش فّٕىشد
ػبصٔبٖ ٔب سا ثش آٖ داؿت تب اص تىِٛٛٙطی ٞب  ٚسٚؿٟبی دسٔب٘ی اػتفبدٕ٘ ٜبییٓ و ٝوٓ ٞضیٝٙتش ،ویفی تش  ٚغیش
تٟبرٕیتش ثٛد ٚ ٜاص عشفی ٔذت صٔبٖ ثؼتشی  ٚصٔبٖ اؿغبَ تخت سا ٘یض وبٞؾ دٞذ  .پغ دس سٚی دادٜٞبی ٔٛرٛد
تزضیٚ ٝتحّیُ ا٘زبْ داد ٚ ٜثب الذأبتی اص لجیُ ػشفت ثخـی  ٚا٘زبْ خذٔبت پبساوّیٙیىی  ٚا٘زبْ آٟ٘ب دس خٛد
ٔشوض تـىیُ ٌشٞ ٜٚبی تـخیلی ٔتخلق دس ٔشوض (پضؿه لّتٔ ،تخلق سی )... ٚ ٝایزبد ثخؾ ثیٕبساٖ
٘یبصٔٙذ خذٔبت ثؼتشی وٛتبٔ ٜذت ،یىی اص ؿبخق ٞبی وٕی یقٙی ٔتٛػظ البٔت ثیٕبس سا اص  9.5سٚص ث 4 ٝسٚص
ثشػب٘یٓ.
 )2cخطمشی ي راَبرد ،ایجاد ،بازوگری ي بٍ ريزآيری میشًود.
ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝروش ؿذ ثب ؿشٚؿ فقبِیتٟبی تح ،َٛخظ ٔـی ػیبػتٟبی ػبصٔبٖ ایزبد  ٚثشعجك آٖ حشوت ٔی ؿذ  ٚثب
اػتفبد ٜاص  BSCدس غبِت ػیؼتٓ  ،BSMخظٔـی  ٚاػتشاتظی ػبصٔبٖ ثبصٍ٘شی  ٚاكالح ػیؼتٕبتیه ٌشدیذ ٚ
ث ٝاكغالحبت فّٕیبتی تشرٕ ٝؿذ ٔ .ب ثب ثٟش ٜرٛیی اص ػیؼتٓ ٌضاسؿٟبی چشاك سإٙٞبیی ()TRAFIC LIGHT
دس وٕیت ٝوبْ ٚضقیت ؿبخق ٞب ٚپشٚطٞ ٜب سا پیٍیشی ٔی ٕ٘بییٓ .ثذیٗ تشتیت و ٝسً٘ لشٔض ٘ـبٖ ٘بٔٙبػت ثٛدٖ،
سً٘ صسد غیشٔغّٛة ثٛدٖ  ٚسً٘ ػجض ٔٙبػت ثٛدٖ ؿبخق یب پیـشفت پشٚط ٜدس ٔؼیش اٞذاف  ٚثب تٛر ٝث ٝصٔبٖ سا
٘ـبٖ ٔی دٞذ .ثب ایٗ سٚؽ ث ٝساحتی ٔی تٛاٖ اص عشیك یه وبست  ٚثب یه ٍ٘بٚ ،ٜضقیت اػتشاتظیٟبی ػبصٔبٖ،
ؿبخق  ٚپشٚطٞ ٜب سا دیذ .وبست ٞش ٔب ٝٞدس وٕیت ٝوبْ ثشسػی  ٚثش سٚی ؿبخق ٞب اسصیبثی ٔبٞب٘ ٝكٛست ٌشفتٚ ٝ
احشثخـی ٔ ٚشتجظثٛدٖ آٟ٘ب ٘یض اص عشیك ٘مـ ٚ ٝوبست ثشسػی ٔیٌشدد.
ثشسػی تغییشات دس ٞشْ رٕقیتی ایشاٖ ،پیؾثیٙی  WHOدس ٔٛسد رٕقیت ایشاٖ (دس ػبَ ٔ 100 ،2025یّی٘ ٖٛفش)،
سؿذ خبِق تمبضبی سد ٜػٙی  15تب  59ػبَ ثٔ 64 ٝیّی٘ ٖٛفش ٕٞ ٚچٙیٗ ثشسػی ( CAGRتمبضب ثشای ثؼتشی
ثیٕبسػتب٘ی) ٔب وٕ٘ ٝبیبٍ٘ش  28دسكذ سؿذ ٔیثبؿذ ،ػبصْاٖ سا ثش آٖ داؿت تب اػتشاتظی خٛد سا ثشٚصآٚسی ٕ٘ٛد ٚ ٜدس
ثش٘بٔ ٝوبس ػبصٔبٖ ،افضایؾ  100تخت ثیٕبسػتب٘ی سا لشاس دٞذ  .پیؾثیٙی  ٚثش٘بٔ ٝسیضی ػبصٔبٖ دس ثٟش ٜثشداسی اص
عجمبت تب صیش ٕٞىف تب ػبَ  ٚ 87وُ پشٚط ٚ ٜثٟشٜثشداسی تب پبیبٖ ػبَ ٔ 1388یثبؿذ.
تحمیمبت ػبصٔبٖ ٔب دس ایشاٖ ٘ـبٖ ٔی دٞذ و ٝافضایؾ ػٙی ربٔق ٚ ٝافضایؾ ٔـىالت ػالٔتی ،افضایؾ دسآٔذ
ٔشدْ ،تغییش سفتبس ثیٕبساٖ دس عّت ػالٔتی ،افضایؾ ثٟبی وبال  ٚتزٟیضات ،تغییش دس ػجه ص٘ذٌی  ٚؿشایظ ٔحیغی،
ػجت افضایؾ تمبضب ثشای خذٔبت دسٔب٘ی دس آیٙذ ٜخٛاٞذ ثٛد  .دس ایشاٖ ٔیضاٖ تخت  1.1ث ٝاصای ٞش ٘ 1000فش
رٕقیت اػت دس حبِی و ٝایٗ ٔیبٍ٘یٗ دس د٘یب ثٌ ٝضاسؽ  4.8 ،WHOتخت ٔیثبؿذ .سؿذ  GDPاص ٔیضاٖ 4.5
دسكذ دس ػبَ  2007دس ایشاٖ ث 6.3 ٝدسكذ دس ػبَ  2012وبٞؾ خٛاٞذ یبفت  ٚسؿذ ٔلشف فٕٔٛی ثٔ ٝیضاٖ
 5.1دسكذ دس ػبِٟبی  2008تب  2012خٛاٞذ سػیذ.
تحمیمبت دس وـٛسٞبی آػیبیی  ٚپیـشفت٘ ٝیض ٘ـبٖ ٔی دٞذ و : ٝرزة یه ٔیّی ٖٛثیٕبس تٛسیؼتٔ 2 ،یّیبسد دالس
دسآٔذ ٞ 13000 ٚضاس ؿغُ دس ػٍٙبپٛس ایزبد وشد ٜاػت .ثشخی وـٛسٞب ٘ؾیش آرسثبیزبٖ لبدس ث ٝاسائٛ٘ ٕٝٞ ٝؿ
خذٔبت دسٔب٘ی ٘یؼتٙذ  .خذٔبت دسٔب٘ی دس ثؼیبسی اص وـٛسٞب ٘ؾیش آٔشیىب  ٚوـٛسٞبی اسٚپبیی ثؼیبس ٌشاٖ اػت .
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ثشخی وـٛسٞب ٘ؾیش فشاق ویفیت دسٔبٖ ٔٙبػجی ٘ذاس٘ذ ِ .یؼت ا٘تؾبس فُٕ دس اٍّ٘ؼتبٖ ٔ 18ب ٚ ٜدس وب٘بدا  7ػبَ
اػت  ٚثب ایٙى ٝدس ثشخی وـٛسٞب پی٘ٛذ افضبء اص دٙٞذ ٜص٘ذٕٛٙٔ ٜفیت لب٘٘ٛی داسد.
ٔ ٕٝٞغبِقبت روش ؿذٔ ٜب سا ثش آٖ داؽت تب اػتشاتظی ٞبی رذیذی سا دس ایٗ ساػتب ثب ٔـبسوت ؿشوب (افضب ٞیئت
أٙبی ثیٕبسػتبٖ ٞ ٚیئت أٙبی ٔحت)  ٚلبثّیتٟبی ػبصٔبٟ٘بی فشادػت (دا٘ـٍب ٜفّْٛپضؿىی ٚ ٚصاست ثٟذاؿت) دس
٘ؾش ثٍیشیٓ .ث ٝعٛسی و ٝدس رٟت ٞذف اػتشاتظیه «سفـ ٘یبصٞبی ػالٔت پضؿىی ٔٙغم » ٝالذاْ ث ٝاحذ اث اِٚیٗ
ثخؾ تٛسیؼٓ دسٔب٘ی وـٛس ٕ٘ٛد ٜث٘ ٝحٛی و ٝدس ػبَ ربسی تب و ٖٛٙثیؾ اص  100ثیٕبس خبسری پزیشفت ٚ ٝدسآٔذ
اسصی ٘یض داؿتٝایٓ.
فٛأُ ثحشا٘ی ٔٛفمیت  ٚلبثّیتٟبی وّیذی دس ػبصٔبٖ ٔب اص لجیُ ،وبٞؾ ٞضی ٝٙدسٔبٖ ،ثٟشٙٔ ٜذی اص دسٔبٟ٘بی
خبف ٔخُ پی٘ٛذ وّیٔ ،ٝذت صٔبٖ ا٘تؾبس ثؼیبس ا٘ذن ،ربرثٞ ٝبی تٛسیؼتی وـٛس ،ویفیت خذٔبت دسٔب٘ی (اػتب٘ذاسد
ثٛدٖ ؿبخق ٞبی ثیٗ إِّّی ٔخُ دسكذ ٔشي ٔٚیشٔ ،یضاٖ فف٘ٛت ثیٕبسػتب٘ی  ... ٚو ٝدس ثحج ٘تبیذ ثذاٖ اؿبسٜ
ٔیؿٛد) ؿٙبػبیی ٌشدیذٕٞ .چٙیٗ لبثّیتٟبی ؿشوب  ٚػبصٔبٟ٘بی فشادػت دس تٛػق ٚ ٝسؿذ ٘یصٔ ،ب سا ثش آٖ داؿت ٔٝ
رٟت ث ٝسٚصآٚسی ٞذف اػتشاتظیه «اسائ ٝخذٔبت دسٔب٘ی دس ٔؼیش رٟب٘ی ؿذٖ» الذاْ ث ٝپیبدٜػبصی اكJCL َٛ
اص عشیك پشٚطٕ٘ ٜبییٓ و ٝثب ٘ضدیه ؿذٖ ث ٝاػتب٘ذاسدٞبی رٟب٘ی دس ِیؼت ثیٕبسػتبٟ٘بی ٔٙتخت تٛسیؼت دسٔب٘ی
لشاس ٌیشیٓ .دس ٕٞیٗ ساػتب یىی اص افضای اكّی ایٗ رٕقیت اص آٔشیىب ث ٝایشاٖ دفٛت  ٚوبسٌب ٜآٔٛصؿی  2سٚصٜای
ثب ؿشوت ٔذیشاٖ اسؿذ ٔ ٚؼئٛالٖ ٚاحذٞبٕٞ ،چٙیٗ ؿشوب ٕ٘ ٚبیٙذٌب٘ی اص ػبصٔبٟ٘بی فشادػت ،ثشٌضاس ٌشدیذ  ٚدس
ٟ٘بیت تٛػظ ایـبٖ ثبصدیذ اص وّیٚ ٝاحذٞب ٔ ٚؼتٙذات ث ٝفُٕ آٔذ  .ث ٝد٘جبَ آٖ ثبصدیذٞبی ٔیذ ا٘ی اص چٙذ ٔشوض
دسٔب٘ی دس ٔٙغم ٝٔ ٝاص ایٗ اٍِ ٛاػتفبدٕٛ٘ ٜد ٚ ٜرضء ثیٕبسػتبٟ٘بی تٛسیؼتپزیش ٞؼتٙذ ٘یض ا٘زبْ ؿذ (ایشا٘یبٖ دثی،
فیّیپیٗ ٘ .)... ٚتبیذ حبكُ اص  Benchmarkingدس پشٚطٞ ٜبی ٔشتجظ ،ث ٝؿىُ ٌبٟٔبی ارشایی عشاحی  ٚدس
حبَ ارشا  ٚاسصیبثی اػت.
 )2dخطمشی ي راَبرد مرتبط بًدٌ ي از طریق چارچًب فرآیىدَای کلیدی استقرار مییابىد.
اص عشیك ػیؼتٓ ٔذیشیت ویفیت دس وُ ػبصٔبٖ ،ثشاػبع چشخ ٚ PDCA ٝچبست ثش٘بٔ ٝسیضی ٔذیشیتی وّیٝ
فشآیٙذٞبی وّیذی تقشیف ٌشدیذ ٕٞ ٚچٙیٗ فقبِیت  ٚدػتٛساِقّٕٟب تذٚیٗ ،چبست ٕٛ٘ ٚداس رشیبٖ وبس آٟ٘ب ٘یض سػٓ ٚ
ثب وّیٚ ٝاحذٞب دس ٔٛسد آٖ تٛافك ث ٝفُٕ آٔذ.
ثٙٔ ٝؾٛس ربسی ػبصی خظ ٔـی  ٚساٞجشد ،ساثغ ٝفّت ٔٚقِّٛی ثیٗ ارضای ٔختّف ثٕٞ ٝشإٞ ٜؼ ٛػبصی اٞذاف
ثّٙذٔذت ـ وٛتبٔ ٜذت  ٚثش٘بٔٞ ٝبی استجبعی ث ٝخلٛف ثب فشآیٙذٞبی وّیذی ػبصٔبٖ ثشلشاس ٌشدیذ  .ث ٝعٛس ٔخبَ
خظٔـی « استمبء ػغح ویفیت اسئ ٝخذٔبت » دس استجبط ثب فشآیٙذ ٔشالجت دسٔب٘ی  ٚسٞجشی (صیش فشایٙذ ٘ؾبْ دٞی ٚ
پبیؾ فّٕىشد ػیؼتٓ) ٔیثبؿذ .ایٗ فشآیٙذٞب اص عشیك پشٚطٜٞبی  :ػیؼتٓ اسصیبثی فّٕىشد ،ػیؼتٓ اسصیبثی ٘یبصٞبی
ٔشالجتی  ٚػیؼتٓ اسصیبثی ٔشالجتٟبی ٔذیشیت ؿذ ،ٜدس ػبصٔب ٖ ربسی  ٚثب ؿبخق ٞبی ـ دسكذ ویفیت خذٔبت اسائٝ
ؿذ ٜدس ٚاحذٞبی پبساوّیٙیىی ،اداسی ،پشػتبسی  ٚپضؿىی (ث ٝتفىیه )  ٚـ ٔیضاٖ سفبیت ٔشالجتٟبی ٔذیشیت ؿذ،ٜ
ا٘ذاصٌٜیشی ٔیٌشدد.
ٕٞچٙیٗ ٘تبیذ ارشای ٔشاحُ پشٚطٞ ٜب  ٚتغییشات ؿبخق ٞبی آٖ دس وٕیت٘« ٝؾبست  ٚاسصؿیبثی » ثشسػی ٚ
«ٔـتشی  ٚثبصاس » ثشسػی
ساٞىبسٞبی اكالحی افالْ ٛٔ ٚا٘ـ ٛ٘ ٚالق ثٛرٛدآٔذ ٜدس وٕیت ٝثبالتش یقٙی وٕیتٝ
ٔیؿٛد .الصْ ث ٝروش اػت و ٝثش اػبع تلٕیٕبت وٕیتٞ ٝبی ػبصٔب٘ی ،استجبط دس ٖٚػبصٔب٘ی ٘ ٚح ٜٛتقبٔالت
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دس٘ٚی ٚاحذٞب ،عشاحی  ٚتٛػظ ٔؼئِٛیٗ ٚاحذٞب اعالؿ سػب٘ی ٔی يسدد ٌ .ؼتش ٜایٗ فّٕیبت اص دسٞ ٖٚش ٚاحذ (ثٝ
عٛس ٔخبَ ٚاحذ سادیِٛٛطی دس اسصیبثی فّٕىشد فشدی  ٚاسصیبثی فّٕىشد ٚاحذی ) ؿشٚؿ  ٚدس ع َٛوٕیتٞ ٝب ربسی ٚ
ػپغ ث ٝدثیش وٕیت ٝوبْ ٌضاسؽ ؿذ ٜتب تٛػظ ایـبٖ ثٔ ٝذیشاٖ اسؿذ اعالؿ سػب٘ی ٌشدیذ ٚ ٜحتی دس كٛست ٘یبص ثب
عشح دس وٕیتٞ ٜبی اػتشاتظیه ٔخُ وٕیت EFQM ٝرٟت پـتیجب٘ی دس ارشا  ٚدػتیبثی ث ٝاٞذاف ،اص ٔـبسوت
ؿشوب ٙٔ ٚبثـ دس٘ٚی  ٚثیش٘ٚی (ریٙفقبٖ) وٕه ٌشفت ٝؿٛد.
حبَ اٌش اسصیبثی الذأبت  ٚتلٕیٕبت فٛق ،ػبصٔبٖ سا ٘یبصٔٙذ تغییش دس اػتشاتظیٟب  ٚفشآیٙذ ٞبی وّیذی ٕ٘ٛد ایٗ
تغییشات دسرّؼبت ٞیأت أٙبی ثیٕبسػتبٖ ٔغشح  ٚتلٕیٕبت ث ٝتٕبٔی ریٙفقبٖ اص عشیك وٕیت ٚ EFQM ٝوٕیتٝ
وبْ اعالؿ سػب٘ی ٔی ٌشدد .ث ٝعٛس ٔخبَ دس ثش٘بٔ ٝاػتشاتظیه ػبَ « 86تٛػق ٝؿبخ ٝای ٞبؿٕی ٘ظاد» لشاس ٌشفتٝ
ثٛد ِٚی تحمیمبت ثبصاس ٔ ٚشاحُ ارشای پشٚط ،ٜػبصٔبٖ سا ثب ٔٛا٘ـ لب٘٘ٛی ٔ ٚـهالت ٔغشح ؿذ ٜاص ػٛی ػبصٔبٟ٘بی
دیٍش ٔٛارٕٛ٘ ٝد ،دس ٘تیز ٝاص ثش٘بٔ ٝاػتشاتظیه ثب ٘ؾش ٞیئت أٙب  ٚػبیش ریٙفبٖ حزف ٌشدیذ  ٚتٛر ٝػبصٔبٖ
ٔقغٛف ث ٝتٛؿق ٝخذٔبت دس دس ٖٚػبصٔبٖ ؿذ .یب دس اػتشاتظی ػبصٔبٖٞ ،ذف تٛػقٙٔ ٝبثـ ا٘ؼب٘ی دس ٚر ٝیبدٌیشی
لشاس داؿت ِٚی ثب تحّیُ يصاسؿبت ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی  ٚپی ٌیشی پیـشفت آٟ٘ب ،وٕیت ٝوبْ تلٕیٓ ث ٝتغییش ربیٍبٜ
ٞذف ثٚ ٝر ٝفشآیٙذٞبی داخّی  ٚتشثیت تیٓ تح َٛػبصٔب٘ی ثب آٔٛصؿٟبی تخللی ٕ٘ٛد.
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