تعريف ضاخصِاي بِرٍ ّري در سطح كالى ضِرداري هطِذ
با ًگرش سيستوي
ضيذ ٍذَذ عي٘ي
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چكيذٍ
بخػي ازطرح " تعييِ ،اّذازٓ گيري ٗ تذييلو غخصهلٖخي بٖلرٓ ٗعي ع٘اٍلو ٗ
بٖرٓ ٗعي مو دع ضطخ مالُ غٖرداعي ٍػٖذ" مٔ زيلر ّرلر ٍرملس هل ٕٗع ٕلخي
غ٘عاي اضالٍي غٖر ٍػٖذ دع ضخه  1375بٔ هخيلخُ عضليذٓ اضل  ،بلٔ ٍْرل٘ع
هخضخ بٔ دٗ هرضع اضخضي زير ب٘د .چٔ غخصهٖخيي براي اعزيلخبي بٖلرٓٗعي دع
ضطخ مالُ غلٖرداعي ٍػلٖذ ٍ٘نرّلذد ملذاً غخصهلٖخ ٍٖلٌ ترٕطلنْذد ٗيلخ بلٔ
عبخعتي ديگرمذاٍيل داعاي ٗزُ ٗإَي بيػنري ٕطنْذد
بللراي ايللِ ٍْرلل٘ع ،ابنللذا غللٖرداعي بللخ ّگللرظ ضيطللنَي ديللذٓ غللذ ٗإللذا
غٖرداعي دع ضطخ مالُ بخ ايِ ّگرظ تعريف گرديذ بط٘عينٔ بلراي ٕريلل از االسا
ضيطلللللللنٌ غلللللللخٍو دادٓ  ،)Inputفرايْلللللللذ  ،)Processضلللللللنخّذٓ ،)Output
ّنيجٔ  ،)Outcomeبلخزص٘عد  )Feedbackيلل ٕلذ ملالُ بلراي غلٖرداعي تعريلف
غذ .ضپص عَينردٕلخي غلٖرداعي دع اعتبلخط بلخ ٕريلل ازٕلذفٖخي ملالُ دضلنٔ
بْذي ٗبلخ اضلندخدٓ از عٗظ ٍختريطلي غخصهلٖخي بٖلرٓٗعي ٍلرتب بلخ ٕلر يلل از
إذا از تقطيٌ ٕر يل از عَينردٕخ بٔ ٍْلخب تعيليِ گرديذّلذ .اّگلخٓ بلراي تخ يلذ
ٗتهذيخ إذا مالُ غلٖرداعي ٗتعيليِ غلخصه ٕلخ ي ملٔ داعاي ٗزُ ٗ إَيل
بيػللنري ب٘دّللذ ،هرضػللْخٍٔ اي تٖيللٔ ٗ دع ٍعللري ّرللر اعرللخي ٍذنللرً غلل٘عاي
اضالٍي غٖرٍ ،ذيراُ ٍذنرً غٖرداعي ٗصخدب ّرلراُ ٍذنلرً ٍلذيري غلٖري
قراعگرف مٔ بخ اَ بْذي هْجخٓ ٗچٖخع هرضػْخٍٔ تنَيلو غلذٓ ،إلذا تعريلف
غذٓ بخزّگري ٗ تهذيخ غذ ٗغخصهٖخي ٍَٖنر تعييِ گرديذّذ.

بخششص اّ  :ضششٌاخو ّ ششج هْشششْد ضششِرداري بششا ًگششرش
سيستوي

 -1هديز ػاهل ضزكت اًديطِ ابزار -هجزي طزح پضٍّطي " تؼييي ،اًداسُ گيزي ٍ تحليل ضاخصْاي بْزُ ٍري ػَاهل ٍ بْزُ ٍري كل در
سطح كالى ضْزداري هطْد" در هزكش پضٍّطْاي ضَراي اسالهي ضْز هطْد
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ٗقنللي بٖللرٓٗعي بللخ اَيللٔ ضللخدٓ دذاماراضللندخدٓ از ٍْللخب بللراي عضلليذُ بللٔ
بيػنريِ عَينردٕخ تعريف ٍيغ٘د الزً اض مٔ ّررئ ضيطنَٖخ تػريخ غذٓ
ٗ غٖرداعي بلخ ّگلرظ ضيطلنَي غلْخصنٔ غل٘د زيلرا ملٔ ٍْلخب َٕلخُ دادٓ ٕلخ
ٗعَينردٕللخ َٕللخُ ضللنخّذٓ ٕخضل ٗإللذا ضيطللنٌ َٕللخُ إللذا غللٖرداعي
ٍيبخغللذ .بللراي ايللِ ٍْرلل٘عدعايِ بخللع ابنللذا تطبيللي يللل اىگلل٘ي ضيطللنَي بللخ
غللٖرداعي ٗضللپص إللذا مللالُ غللٖرداعي بللخ ّگللرظ ضيطللنَي تعريللف ٗ
ٍْخب دادٓ ٕخ)  ،فرايْذٕخ ٗ عَينردٕخ دع ضيطنٌ غٖرداعي تعييِ گرديذٓ اض
 1-1تطبيق يك الگْي سيستوي با ضِرداري

بزآيٌدً /تيجِ

فزايٌد

ستادُ

دادُ

كٌتزل /باسخَرد

دادٍ :ع٘اٍيي مٔ ٗاعد فرايْذ ٍي گردّذ ٍخّْذ ّيرٗي اّطخّي ،ضرٍخئٕ ،سئْ
ٕخي غٖرداعي
فرآيٌذٍ :جَ٘عٔ فعخىينٖخيي اض مٔ براي ت٘ىيذ ٍذه٘ه يلخ اعا لٔ صلذٍخن اّجلخً
ٍي گيرد بٔ عْ٘اُ ٍاخه ٍجَ٘عٔ فعخىي ٕخيي مٔ دع غٖرداعي اّجخً ٍلي
گيرد.
ستادٍٍ :ذه٘ه يخ صذٍ اّجخً غذٓ عا غخٍو ٍي گردد ٍخّْلذ اضلدخى ٍعلخبر،
اَ اٗعي زبخىٔ ،ددع ٗ ّگٖذاعي فرخي ضبس
ًتيجَ (برآيٌذ) :تخنير يخ ّنيجٔ ٍْلخب  ،فرايْلذٕخ ،صلذٍخن ٗ فرْٕل ٍذلي اضل .
ٍخّْذ عضخي ضخمْيِ ٍْطقٔ از اضدخى ٍعخبريخ اَ اٗعي زبخىٔ ٗيلخ ددلع ٗ
ّگٖذاعي فرخي ضبس
كٌتر  /بازخْرد:مْنره ٕخي دعّٗي ٗبيرّٗي عا غخٍو ٍي غ٘دٍ .خّْذ ّرخعتٖخي
ٍردٍي ،غ٘عاي اضالٍي غٖر ،اداعٓ مو بخزعضي ٗهخضخگ٘ ي بٔ غنخيخن
غٖرداعيّ ،رخً هيػْٖخدٕخ ،ضخير ضخزٍخّٖخي صذٍختي غٖرٗ . . .
 2-1فْق سيستن ُا ّزير سيستن ُاي ضِرداري هطِذ :
 ف٘ق ضيطنٌ ٕخي غٖرداعي ٍػٖذ :غٖر ٍػٖذ  ،غٖرضنخُ ٍػٖذ،ضخزٍخُ غٖرداعيٖخي مػ٘عٗ ،زاعن مػ٘عٍ ،نرٗه٘ىيص
2

 زير ضيطنٌ ٕخي غٖرداعي ٍػٖذ  :از ّررضخصنخعي :ضخزٍخّٖخيٗابطنٔ ٍْ ،خطي غٖرداعي  ،د٘زٓ غٖرداع ٗ د٘زٓ ٍعخّٗ ٕخ از ّرر ٗظيدٔ :
ضيطنٌ ٕخي ٍخىي  ،اداعي  ،هرضْيي ،عف ٗعٗب. . . ،
 3-1سيستوِاي هرتبط با سيستن ضِرداري:
 ضيطنَٖخي ٍرتب مٔ داعاي ااساي ٍػنرك بخ ضيطنٌ غلٖرداعي ٕطلنْذ:ٍخّْلللذ غللل٘عاي اضلللالٍي غلللٖر ،اضلللنخّذاعي ،ضلللخص ٗضلللخز ،عإَْلللخ ي
ٗعاّْذگي ،دَو زبخىٔ. . . ،
 ضيطنَٖخي ٍرتب ملٔ الذا از ضيطلنٌ غلٖرداعي ٕطلنْذ ٍ :خّْلذ اضلنخُقذش عض٘يٍ ،طنِ ٗغٖرضخزي ،نب اضْخد ٗاٍالكٍ ،جخٍ اٍ٘ع صْدي. ،
..
 4-1اُذاف كالى ضِرداري با ًگرش سيستوي:
 ُذف هرتبط با دادٍ ٍْخب ) :ايجخد ٗت٘ضعٔ ٍْخب هخيذاع ٗ اص٘ىي براي تخٍيِٕسئْ اداعٓ غٖر
 ُذف هرتبط با فرايٌذ فعخىي ) :بٖرٓ گيري از داّع ٗ تنْ٘ى٘ژي عٗز دع اداعٓ اٍ٘عغٖرداعي
 ُذف هرتبط با ستاًذٍ صرٗاي،مخعا ي) :ايجخد غٖري هخك ،ضبس ،اٍِ ،عٗاُ،زيبخ ٗ بخ فرْٕ اضالٍي دع
عاضنخي بٖب٘د زّذگي غٖري
 ُذف هرتبط با ًتيجَ انربخػي) :بٖب٘د عضخينَْذي غٖرّٗذاٍُ ،يَٖخّخُ ٗاعبخبعا٘ع
 ُذف هرتبط با بازخْرد مْنره) :ايجخد يخ بٖب٘د ضيطنٌ ٕخي ّرخعن ٗمْنرهبراي تذقي إذا مالُ
غٖرداعي

 5-1تعييي هٌابج (دادٍ ُا) در سيستن ضِرداري
 ّيرٗي اّطخّي ضرٍخئ اعزظ زٍيِ ،ضخصنَخُ ،تخضيطخنٍ ،خغيِ االن ،انخنئ) اعنبخعان يخ ٕسئْ ٕخ 6-1تعييي عولكردُا در سيستن ضِرداري
 1-6-1تعييي عولكردُاي هرتبط با دادٍ ()Input
ُذف هرتبط با دادٍ :ايجخد ٗت٘ضعٔ ٍْخب هخيذاع ٗ اص٘ىي براي تخٍيِ ٕسئْ
اداعٓ غٖر
 دعاٍذ دخصو از ٍْخب هخيذاع ٗ اص٘ىي ٍيساُ ٍهر اب ،برق ،گخز ،تيدِ 2-6-1تعييي عولكردُاي هرتبط با فرآيٌذ ()Process
ُذف هرتبط با فرآيٌذ :بٖرٓ گيري از داّع ٗ تنْ٘ى٘ژي عٗز دع اداعٓ اٍ٘ع
غٖرداعي
 ٍيساُ عضخينَْذي مخعمْخُ3

-

تعذاد ى٘ايخ غٖرداعي
اَ ضخعخن اٍ٘زظ مخعمْخُ
تعذاد مخعمْخّي مٔ از مخٍپي٘تر اضندخدٓ ٍي مْْذ
دجٌ دادٓ اّنقخه يخفنٔ از طريي ٗب ضخينٖخي غٖرداعي بٔ ٍرااعٔ مْْذگخُ
ٗب ضخي ٕخ
تعذاد هرٗژٓ ٕخي ه ٕٗػي هخيخُ يخفنٔ

 3-6-1تعييي عولكردُاي هرتبط با ستاًذٍ ()Output
ُذف هرتبط با ستاًذٍ :ايجخد غٖري هخك ٗ ضبس ،اٍِ ،عٗاُ ،زيبخ ٗ بخ فرْٕ
اضالٍي دع عاضنخي بٖب٘د زّذگي غٖري
 ضطخ عف ٗعٗب ٍعخبر ٗزُ زبخىٔ ٕخي اَ اٗعي غذٓ ٗزُ زبخىٔ ٕخي بخزيخف غذٓ ضطخ فرخي ضبس اضخفٔ غذٓ ضطخ فرخي ضبس ّگٖذاعي غذٓ تعذاد ص٘دعٕٗخي فعخه اتع ّػخّي ط٘ه مخه ٕخ ،مخّخىٖخ ٗ ٍطييٖخي اضخفٔ غذٓ تعذاد گذعگخٕٖخي غيرَٕططخ عخبرهيخدٓ اضخفٔ غذٓ ضطخ ٍعخبر ادذاث يخ بٖطخزي غذٓ ضطخ هيٖخ ٗ تقخط ٕخي َٕططخ اضخفٔ غذٓ ضطخ هخعميْ ٕخ ٗ هخيخّٔ ٕخي اضخفٔ غذٓ تعذاد ات٘ب٘ضٖخي فعخه غرم ٗادذ ات٘ب٘ضراّي ضطخ ٍذ٘طٔ ضخزي ٕخ ٗ اب َّخٕخ ٗااراي ضيطنَٖخي عٗغْخ ي ضطخ ٍنخّٖخ ٗ ٍجنَ ٕخي فرْٕگيٗ ،عزغي ٗ تدريذي اضخفٔ غذٓ تعذاد ّدرضخع اضندخدٓ مْْذٓ از اٍنخّخن فرْٕگيٗ ،عزغي ،تدريذيغٖرداعي
 تعذاد زا ريِ اضندخدٓ مْْذٓ از هخيگخٕٖخي اطالع عضخّي ٗ ضنخّذٕخيعإَْخي زا ر
 4-6-1تعييي عولكردُاي هرتبط با ًتيجَ ()Outcome
ُذف هرتبط با ًتيجَ :بٖب٘د عضخينَْذيٍ ،يَٖخّخُ ٗاعبخب عا٘ع
 ٍيساُ عضخينَْذي غٖرّٗذاُ ٍيساُ عضخي ٍيَٖخّخُ ٍيساُ عضخينَْذي اعبخب عا٘ع 5-6-1تعييي عولكردُاي هرتبط با كٌتر يا بازخْرد()Feedback
ُذف هرتبط با بازخْرد :ايجخد يخ بٖب٘د ضيطنٌ ٕخي ّرخعن ٗمْنره براي
تذقي إذا مالُ غٖرداعي
 تعذاد يخ ضطخ بْخي هرٗأّ ٕخي ضخصنَخّي تعذاد ٍج٘زٕخي ضخصنَخّي4

-

ضطخ ٍيخديِ ٗ بخزاعٕخي تذ ه٘غع ضخٍخّذٕي
تعذاد تخمطي ٕخي فعخه تذ ّرخعن
تعذاد مَيطيُ٘ ٕخي برگساع غذٓ ٍرتب بخ ٍخدٓ  5اييِ ّخٍٔ غٖرداعي ٕخ
تعذاد اعاي صخدع غذٓ دع مَيطيُ٘ ٍخدٓ  100قخُّ٘ غٖرداعي
تعذاد مخعمْخُ غخغو دع هط ٕخي مْنره ٗ ّرخعن
تعذاد غنخيخن برعضي ٗ عضيذگي غذٓ غٖرّٗذاُ ،زا ريِ ٗ اعبخب عا٘ع

بخص دّم  :تعريف ضاخص ُاي بِرٍ ّري كالى در ضِرداري هطِذ
دعايِ طرح براي تعريف غخصهٖخي بٖرٓٗعي از عٗظ ٍختريطي اضندخدٓ غذٓ
اض ل  .ىللذا ابنللذا عٗظ ٍختريطللي تػللريخ ٗضللپص بللراي ٕريللل ازااللساي اصلليي
ضيطللللللللللللللللللنٌ غللللللللللللللللللخٍو دادٓ  ،)Inputفرايْللللللللللللللللللذ ،)Process
ضللللللنخّذٓ ّ،)Outputنيجللللللٔ ،)Outcomeبللللللخزص٘عد ،)Feedbackغخصهللللللٖخي
بٖرٓٗعيتعييِٗفٖرض غذٓ اض .
 1-2تطريح رّش هاتريسي براي تعييي ضاخصِاي بِرٍّري
دع ايِ عٗظ گخٍٖخي زير بٔ ترتيب اارا ٍي غ٘د:
 -1تعييِ ٍعيخعٕخي عَينرد ضخزٍخُ ضنخّذٓ ٕخ)
 -2تعييِ ٍْخبعي مٔ براي دضنرضي بٔ ايِ عَينرد ٕخ اضندخدٓ ٍي
غ٘د دادٓ ٕخ)
 -3تعييِ ٗزُ ٕر يل از دادٓ ٕخ ٗ ضنخّذٓ ٕخ
 -4تػنيو ٍختريص اذٗه تقخطعي) از ٍْخب ٗ عَينردٕخ بٔ ترتيب ٗزُ
ٍ -5عْي داع ب٘دُ ٕر يل از عْخصر اذٗه غخصهٖخ) ٗ دذ عْخصر بي
ٍعْي
 -6تعييِ ٗزُ ٕر يل از غخصهٖخي ٍعْي داع
 -7اَ بْذي ٗ تعييِ غخصهٖخي ّٖخيي ٍْخضب)
دادٓ

ٍْب 1

ٍْب 2

ٕخ ٍْخب )
ضنخّذٓ ٕخ عَينرد ٕخ)
عَينرد 1

عَينرد 1

عَينرد 1

عَينرد 2

ٍْب 1
عَينرد 2

ٍْب 2
عَينرد 2

ٍْب 1

ٍْب 2

ٍْب 3

...

عَينرد 3
...

 2-2ضاخصِاي بِرٍّري هرتبط با دادٍ
بخ ت٘أ بٔ ٕذ مالُ غٖرداعي ٍرتب بخ دادٓ تعذاد ضٔ غخصه بٖرٓٗعي
بػرح زير تعريف غذ.
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درآهد حاصل اس هٌابغ پايدار ٍ اصَلي
دارائي يا سزهايِ
درآهد حاصل اس هٌابغ پايدار ٍ اصَلي
اػتبارات يا ّشيٌِ ّا
هيشاى هصزف آب ،بزق ،گاس ،تلفي
ّشيٌِ يا تؼداد ًيزٍي اًساًي

 3-2ضاخصِاي بِرٍّري هرتبط با فرآيٌذ
بخ ت٘أ بٔ ٕذ مالُ غٖرداعي ٍرتب بخ فرايْذ تعذاد  6غخصه بٖرٓٗعي بػرح
زير تعريف گرديذ.


هيشاى رضايت كاركٌاى



ّشيٌِ ًيزٍي اًساًي
تؼداد لَايح ضْزداري






ساػاتيا ّشيٌِ
اػتبارات
آهَسشّا كاركٌاى
جوغ
ّشيٌِ يا تؼداد ًيزٍي اًساًي

تؼدادكاركٌاًي كِ اسكاهپيَتز استفادُ هي كٌٌد
ّشيٌِ يا تؼداد ًيزٍي اًساًي
حجن دادُ اًتمال يافتِ اس طزيك ٍب سايت ّاي ضْزداري بِ هزاجؼِ كٌٌدگاى
اػتبارات يا ّشيٌِ ّا
تؼداد پزٍصُ ّاي پضٍّطي پاياى يافتِ
اػتبارات يا ّشيٌِ ّا

 4-2ضاخصِاي بِرٍّري هرتبط با ستاًذٍ
بخ ت٘أ بٔ ٕذ مالُ غٖرداعي ٍرتب بخ ضنخّذٓ تعذاد  16غخصه بٖرٓٗعي
بػرح زير تعريف غذ.
سطح رفت ٍرٍب هؼابز





ّشيٌِ ًيزٍي اًساًي
ٍسى سبالِ ّاي جوغ آٍري ضدُ
اػتبارات يا ّشيٌِ ّا
ٍسى سبالِ ّاي باسيافت ضدُ
ّشيٌِ يا تؼداد ًيزٍي اًساًي
سطح فضاي سبش اضافِ ضدُ
ّشيٌِ يا تؼداد ًيزٍي اًساًي
سطح فضاي سبش ًگْداري ضدُ
اػتبارات يا ّشيٌِ ّا
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تؼداد خَدرٍّاي فؼال آتص ًطاًي
اػتبارات يا ّشيٌِ ّا
طَل كال ّا ،كاًالْاٍهسيلْاي اضافِ ضدُ
اػتبارات يا ّشيٌِ ّا
تؼداد گذرگاّْاي غيزّوسطح ػابزپيادُ اضافِ ضدُ
اػتبارات يا ّشيٌِ ّا
سطح هؼابز احداث يا بْساسي ضدُ
ّشيٌِ يا تؼداد ًيزٍي اًساًي



سطح پلْا ٍ تماطغ ّاي غيزّوسطح اضافِ ضدُ



ّشيٌِ يا تؼداد ًيزٍي اًساًي
سطح پاركيٌگ ّا ٍ پاياًِ ّاي اضافِ ضدُ







اػتبارات يا ّشيٌِ ّا
تؼداد اتَبَسْاي فؼال ضزكت ٍاحد اتَبَسزاًي
اػتبارات يا ّشيٌِ ّا
سطح هحَطِ ساسي ّا ٍ آب ًواّا ٍاجزاي سيستوْاي رٍضٌائي
ّشيٌِ يا تؼداد ًيزٍي اًساًي
سطح هكاًْاٍهجتوؼْاي فزٌّگيٍ ،رسضي ٍ تفزيحي اضافِ ضدُ
اػتبارات يا ّشيٌِ ّا
تؼداد ًفزساػت استفادُ كٌٌدُ اس اهكاًات فزٌّگيٍ ،رسضي ،تفزيحي ضْزداري
ّشيٌِ يا تؼداد ًيزٍي اًساًي
تؼداد سائزيي استفادُ كٌٌدُ اس پايگاّْاي اطالع رساًي ٍ ستادّاي راٌّواي سائز
ّشيٌِ يا تؼداد ًيزٍي اًساًي

 5-2ضاخصِاي بِرٍّري هرتبط با ًتيجَ
بخ ت٘أ بٔ ٕذ مالُ غٖرداعي ٍرتب بخ ّنيجٔ تعذاد ضٔ غخصه بٖرٓٗعي
بػرح زير تعريف گرديذ.


هيشاى رضايتوٌدي ضْزًٍداى



اػتبارات يا ّشيٌِ ّا
هيشاى رضايتوٌدي هيْواًاى
اػتبارات يا ّشيٌِ ّا
هيشاى رضايتوٌدي ارباب رجَع
تؼداد يا ّشيٌِ ًيزٍي اًساًي

7



 6-2ضاخصِاي بِرٍّري هرتبط باكٌتر يا بازخْرد
بخ ت٘أ بٔ ٕذ مالُ غٖرداعي ٍرتب بخ مْنره ،بخزص٘عد تعذاد  9غخصه
بٖرٓٗعي بػرح زير تعريف غذ.




تؼداد يا سطح بٌاي پزٍاًِ ّاي
ساختواًي
تؼداد هجَسّاي ساختواًي
اعتبارات يا هزينه ها
اػتبارات يا ّشيٌِ ّا
تؼداد تاكسي ّاي فؼال تحت ًظارت



اػتبارات يا ّشيٌِ ّا
سطح هياديي ٍ باسارّاي تحت پَضص ساهاًدّي



اػتبارات يا ّشيٌِ ّا
تؼداد كويسيَى ّاي بزگشار ضدُ هزتبط با هادُ  5آييي ًاهِ ضْزداري ّا



اػتبارات يا ّشيٌِ ّا
تؼداد آراي صادر ضدُ در كويسيَى هادُ  111لاًَى ضْزداري



اػتبارات يا ّشيٌِ ّا
تؼداد كاركٌاى ضاغل در پست ّاي كٌتزل ٍ ًظارت




ضدُ ضْزًٍداى ،سائزيي ٍ ارباب رجَع
رسيدگي
بزرسي ٍ
تؼداد ضكايات
اًساًي
تؼداد ًيزٍي
ّشيٌِ يا
ّشيٌِ يا تؼداد ًيزٍي اًساًي
تؼدادپيطٌْادّاي دريافتي ٍيا اجزا ضدُ درًظام پيطٌْادّاي ضْزداري
ّشيٌِ يا تؼداد ًيزٍي اًساًي

بخص سْم ً :ظر سٌجي
از اّجخ مٔ دعايِ طرح ،تعريلف إلذا ملالُ غلٖرداعي ،هخيلٔ ٗاضلخش تعيليِ ٗ
تعريللف غخصهللٖخي بٖللرٓٗعي قراعگرفنلٔ اضل  ،الزً بلل٘د مللٔ قبللو از هللرداصنِ بللٔ
غخصهٖخّ ،رلر ٍلذيراُ ٗ صلخدب ّرلراُ هيراٍلُ٘ ايلِ تعلخعيف دعيخفل ٍيگرديلذ.
َٕچْيِ از اّجخ مٔ دعطرح هيػْٖخدي ،اّذازٓگيري تعلذاد ٍذلذٗدي از غخصهلٖخي
بٖرٓٗعي مٔ ازإَي ٗ ٗزُ بيػنري برص٘عداع بخغلْذ ٍل٘عد ّرربل٘دٍ ،ليبخيطل
ٍذىي اّنخخب غ٘دمٔ براضخش اُ غخصهٖخيي ملٔ دع بليِ ضيٗغلع غلخصه
بٖرٓٗعي تعريف غذٓ ٍَٖنر ٕطنْذ اّنخخب گردّذ ٗ براي ضٖ٘ى مخع فق ص٘عن
مطلللر غخصهلللٖخي بٖلللرٓٗعي ملللٔ ٍعلللر غخصهلللٖخي عَينلللرد ٍيبخغلللْذ دع
هرضػْخٍٔ گْجخّذٓ غذ.
 1-3تعريششف شاهعششَ آهششاري :اخٍعللٔ اٍللخعي ٍلل٘عد ٍطخىعللٔ دع ه ل ٕٗع دخضللر
اعرللخي غلل٘عاي اضللالٍي غللٖر ٍػللٖذٍ ،للذيراُ غللٖرداعي ٗ تْللي چْللذ از
صخدبْرراُ ب٘دّذ مٔ به٘عن ٍطخىعٔ غذٓ اّنخخب گرديذّذ ٗ َّّ٘ٔ اٍخعي براخٍعٔ
اٍخعي ٍْطبلي ٍلي بخغلذٗ ٍلالك ٍل٘عد ّرلر ،داغلنِ اطالعلخن دع زٍيْلٔ ٗظلخيف
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غٖرداعي بٔ عْ٘اُ صخدبْررٗ يخ داغنِ اخيگخٓ ضلخزٍخّي ٍلذيريني بل٘دٓ اضل .
بذيِ ترتيب تعذاد ٍ٘ 82عد هرضػْخٍٔ براي افراد َّّ٘ٔ اعضخه گرديذ.
 2-3آهار پرسطٌاهَ ُا:
اىف) از تعذاد ٍ٘ 82عد هرضػْخٍٔ اعضخىيٍ٘ 54 ،عد
دادٓ اّذ َّ٘داع .)1
آهار پرسطٌاهِ ّا
ًوَدار : 1

ًوَدار 2

54

 )%68اُ تنَيو ٗبرگػ

تحصيالت پاسخ دٌّذگاى
: -

22

24

25
3
تكويل ضذُ

تكويل ًطذُ

دكتري

1
فَق ليساًس ليساًس

ديپلن

4
ًاهطخص

ب) از ٍجَ٘ع ّ 54در هخضخ دْٕذٓ ،تعذاد ّ 3در  )%5داعاي ٍذعك تذهييي
دمنريّ 22 ،در  )%41داعاي ٍذعك ف٘ق ىيطخّصّ 24 ،در  ) %44داعاي ٍذعك
تذهييي ىيطخّصّ 1 ،در  ) %2داعاي ٍذعك ديپيٌ ٗ
ّ 4در ّ ) %8يس ٍذعك ص٘د عا قيذ َّْ٘دٓ اّذ َّ٘داع .)2
 3-3اُذاف كالى ضِرداري بر هبٌاي ًتايج ًظرسٌجي
تْرُ گيري ازداًص ٍفٌاٍري
ايجادضْري پاك ،سثس،اهي ،رٍاى ،زيثا،

رٍزٍّذفوٌذ كردى فؼاليتْاتاجلة

تافرٌّگ اسالهي ٍرػايت هقررات

هطاركت تخص خصَصي ،دٍلتي

ضْرًطيٌي در راستاي تْثَد زًذگي ضْري

ٍضْرًٍذاى درادارُ اهَر ضْر

ايجادٍتَسؼِ هٌاتغ
پايذارٍاصَلي تراي تأهيي
ّسيٌِ ادارُ ضْرٍحذاكثر

output
ًتيجِ

استفادُ ازهٌاتغ ًٍيرٍي اًساًي

process
ستادُ

input

outcome

دادُ

فرايٌذ

كٌترل /تازخَرد

تْثَد هؼيارّاي زًذگي ضْري ٍ

feedback

تْثَد رضايتوٌذي ضْرًٍذاى،
هيْواًاى ٍ ارتاب رجَع

تْرُ گيري از داًص ٍ فٌاٍري رٍز ٍ
هطاركت ضْرًٍذاى در ايجاد يا

غنو  :1إذا

تْثَد سيستوْاي ًظارت ٍ كٌترل

مالُ غٖرداعي دع ّگخٓ ضيطنَي

 4-3ضاخصِاي هِن ضِرداري بر هبٌاي ًتايج ًظرسٌجي
غخصه تعذاد
اس دع
تعريف اّنخخب
ّگرظ
ٍجخز
ضيطنَي غذٓ

تِ طريقِ ػلوي

غخصه عَينرد

اّنخخب مْْذگخُ
غخصه
تعذاد دعصذ
9

دادٓ

2

1

فرايْذ

6

2

ضنخدٓ

14

5

ّنيجٔ
مْنره يخ
بخزص٘عد

3

1

9

3

53
34
23
23
46

98/2
62/9
42/6
42/6
85/1

37

68/5

33
26

61/1
48/1

23
47
31

42/6
87/1
57/4

29

53/7

22

40/7

دعاٍذ دخصو از ٍْخب هخيذاع ٗ اص٘ىي
ٍيساُ عضخي مخعمْخُ
اَ ضخعخن اٍ٘زظ مخعمْخُ
تعذاد هرٗژٓ ٕخي ه ٕٗػي هخيخُ يخفنٔ
ضطخ فرخي ضبس اضخفٔ غذٓ ٗ ضطخ فرخي
ضبس ّگٖذاعي غذٓ
ضطخ ٍعخبر ادذاث يخ بٖطخزي غذٓ زيرضخزي،
اضدخى  ،عٗمع ،هيخدٓ عٗ)
ضطخ هخعميْگٖخ ٗ هخيخّٔ ٕخي اضخفٔ غذٓ
ضطخ ٍنخّٖخ ٗ ٍجنَ ٕخي فرْٕگيٗ ،عزغي،
تدريذي اضخفٔ غذٓ
ضطخ عف ٗ عٗب ٍعخبر
ٍيساُ عضخينَْذي غٖرّٗذاُ
تعذاد غنخيخن برعضي ٗ عضيذگي غذٓ
غٖرّٗذاٍُ ،يَٖخّخُ ٗ اعبخب عا٘ع
تعذاد هيػْٖخدٕخي دعيخفني ٗيخ ااراغذٓ ّرخً
هيػْٖخدٕخي غٖرداعي
تعذاد مخعمْخُ غخغو دع هط ٕخي مْنره ٗ
ّرخعن

 سطح فضاي سثس اضافِ ضذُ ٍ سطح فضاي سثس ًگْذاري ضذُ -سطح هؼاتر احذاث يا تْسازي ضذُ

-

هيساى رضايت كاركٌاى

-

جوغ ساػات آهَزش كاركٌاى

-

تؼذاد پرٍشُ ّاي پصٍّطي پاياى يافتِ

 سطح پاركيٌگْا ٍ پاياًِ ّاي اضافِ ضذُ -سطح هكاًْا ٍهجتوغ ّاي فرٌّگيٍ ،رزضي ،تفريحي اضافِ ضذُ

 -درآهذ حاصل از هٌاتغ پايذار ٍ اصَلي

 -سطح رفت ٍ رٍب هؼاتر

process

output

input
outcome

ًتيجِ

فرايٌذ

ستادُ

دادُ

كٌترل /تازخَرد
feedback
 هيساى رضايتوٌذي ضْرًٍذاى تؼذاد ضكايات تررسي ٍ رسيذگي ضذُ ضْرًٍذاى ،هيْواًاى ٍارتاب رجَع تؼذاد پيطٌْادّاي دريافتي ٍيا اجراضذُ ًظام پيطٌْادّاي ضْرداري -تؼذاد كاركٌاى ضاغل در پست ّاي كٌترل ٍ ًظارت

غنو  :2غخصهٖخي ٌٍٖ غٖرداعي دع ّگخٓ ضيطنَي

هٌابج
ٗايسبرگ ٗ برٗش د.براُٗ – عخبلذي ،اَلخه ٍنلراٌ) /دعاٍلذي بلٔ تذقيلي
 ٕربرنهيَخيػي ٗ تذييو دادٓ ٕخٍ ،رمس ّػر داّػگخٕي1362 ،
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-

عإَْخي تذٗيِ گساعظ بٖرٓ ٗعي ضلخزٍخّٖخ ٗ دضلنگخٕٖخي اارا لي ،ضلخزٍخُ ٍيلي
بٖرٓ ٗعي ايراُ1375 ،
صخمي ،غالٍرضخ /اغْخيي بخ ٍلذيري بٖلرٓ ٗعي ،ملخُّ٘ فرْٕگلي اّنػلخعاتي ضلخئ
َّخ ،بٖخع 1376
منخبچٔ عإَْخي اّذازٓ گيري بٖرٓ ٗعي ،ضخزٍخُ ٍيي بٖرٓ ٗعي ايراُ1379 ،
فرْٕ بٖرٓ ٗعيٍ /عخّٗل اقنهلخدي ٗ برّخٍلٔ عيلسي بْيلخد ٍطنرلعدخُ ٗ اخّبلخزاُ،
مخعافريْخُ1379 ،
ٍذيري بٖرٓ ٗعي دع غٖرداعي تٖراُ ٍ /)2رمس ٍطخىعخن ٗ برّخٍٔ عيسي غٖر تٖلراُ،
گساعظ 1380 ،200
عٗح ابخديّ ،خٕيذ ٗ دادص٘آ ،اٍيلر /اييْلٔ تلالظ دع ّرلخً غل٘عا ي ،عَينلرد ٍ٘فلي،
ترضيٌ ايْذٓ اي بٖنر /عٗاب عٍَ٘ي ٗ بيِ اىَيو غٖرداعي ٍػٖذ1382 ،
ضپٔ دٗض  ،اَخه ٗ افرليي ،اب٘اىذطلِ /گلساعظ عْلخٗيِ غخصهلٖخي عَينلردي
غٖرداعي ٗ ٍنغير ٕخي ٍرتب  ،غٖرداعي ٍػلٖذٍ ،عخّٗل برّخٍلٔ عيلسي ٗهل ٕٗع،
ٍذيري تيديي َٕٗخْٕگي برّخٍٔ ٗ ب٘دأ ،اعديبٖػ 1384
عي٘ي ،ضيذ ٍذَذ /تعييِ ،اّلذازٓ گيلري ٗ تذييلو غخصهلٖخي بٖلرٓ ٗعي ع٘اٍلو ٗ
بٖرٓ ٗعي مو دع ضطخ مالُ غلٖرداعي ٍػلٖذ ،گلساعظ ّٖلخ يٍ /رملس ه ٕٗػلٖخي
غ٘عاي اضالٍي غٖر ٍػٖذّ ،1385 ،گخعظ اٗه
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