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 وظام پیشىُادات چیست ؟

اهشٍصُ هذیشیت هطبسکتی یکی اص پیطشفتِ تشیي ٍ هَثشتشیي 

سٍضْبی هذیشیت دس دًیبست ، ٍ کبساهذتشیي ٍ اصلی تشیي 

.ابضاس دس ایي ًَع هذیشیت ًظبم پیطٌْبدّبی سبصهبًی است  

 تعاریف

 ایذُ، عشح ٍ اًذیطِ ای است کِ هی تَاًذ :پیشىُاد

هَجب حل هطکالت، بْبَد فشآیٌذّب، بْیٌِ سبصی اهَس ٍ 

 .افضایص کبسآیی ٍ اثشبخطی سبصهبى ضَد

 سیستوی است کِ اص عشیق آى توبهی :وظام پیشىُادَا

کبسکٌبى ٍ ریٌفؼبى سبصهبى ایي اهکبى سا هی یببٌذ تب بب اسائِ 

ًظشات، ایذُ ّب ٍ عشح ّبی خَد دس جْت استقب ػولکشد 

 .سبصهبى گبم بشداسًذ

 تکٌیکی است کِ اص عشیق آى هذیشاى :فراخًان پیشىُاد

سبصهبى بب اػالم هطکالت ٍ هسبئل هشبَط بِ یك هَضَع 

خبظ بِ صَست ّذف هٌذ، خَاّبى اسائِ ساّکبسّب ٍ ایذُ 

. ّبی کبسکٌبى بشای هشتفغ ًوَدى آى هطکالت ّستٌذ

 

اَذاف ي مامًریت َا 

فشاّن آٍسدى فضبی سبلن ٍ هٌبسب جْت بْشُ  .1

گیشی اص فکش، اًذیطِ ٍ تَاى ػلوی ٍ تجشبِ 

ػلوی کبسکٌبى داًطگبُ 

 

 

 

  تالش دس جْت حفظ حشهت ٍ کشاهت اًسبًی  .2

کبسکٌبى اص عشیق ابشاص ػقبیذ ٍ ًقغِ ًظشات خَد 

دس صهیٌِ ّبی ضغلی ٍ سبیش فؼبلیت ّبی هَسد 

 ًیبص داًطگبُ

ایجبد صهیٌِ ّبی هٌبسب جْت هطبسکت  .3

کبسکٌبى دس تصوین سبصی، تصوین گیشی، اصالح 

 ٍ استقبء سغح فؼبلیتْبی سبصهبى

ایجبد فشصت ّبی بشابش بشای کلیِ ّوکبساى  .4

جْت بشٍص استؼذادّب ٍ تَاًوٌذیْبی ػلوی ٍ 

 .ػولی

تالش دس جْت تقَیت سٍحیِ ّوفکشی،  .5

 ّوکبسی ٍ تَسؼِ کبسّبی گشٍّی

تالش دس جْت تقَیت احسبس هسئَلیت دس  .6

هیبى کبسکٌبى ٍ ایجبد اًگیضُ دس بکبسگیشی 

 ًیشٍی ابذاع ٍ ابتکبس

ایجبد صهیٌِ ّبی احسبس ًیبص دس ّوکبساى بشای  .7

دگشگًَی ٍ تغییش دس سیستن ّب ٍ سٍضْب بِ 

 هٌظَس بْبَد اهَس ٍ پَیبئی سبصهبى

تالش بشای ایجبد ّوسَیی هیبى اّذاف داًطگبُ  .8

ٍ کبسکٌبى اص عشیق ایجبد اًگیضُ ّبی هبدی ٍ 

 هؼٌَی

تالش دس جْت کبّص پی آهذّبی بَسٍکشاسی  .9

اداسی ٍ سشػت بخطیذى بِ سًٍذ اصالح ٍ بْبَد 

 سٍضْب

تالش دس جْت کبّص ّضیٌِ ّبی جبسی اص  .10

 عشیق اصالح ٍ بْبَد فشایٌذّبی اجشایی

استفبدُ اص تجشبیبت ٍ پتبًسیل ّبی هَجَد ٍ  .11

 ًیشٍّبی ببلقَُ کبسکٌبى

 

12.  
 

http://scipost.wikipg.com/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87 %D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 %D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C %D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2


 

 

  
توظام پیشىُاداضريرت استقرار   

ًظبم یب سیستن پیطٌْبدات ، تکٌیکی است کِ هی تَاى اص 

فکش ٍ اًذیطِ ّبی کبسکٌبى بشای هسئلِ یببی، چبسُ جَیی ٍ 

بش اسبس ًظبم . هسبئل ٍ هطکالت سبصهبًی بْشُ جست حل

پیطٌْبدات کلیِ کبسکٌبى اص ػبلیتشیي سدُ سبصهبًی تب پبییي 

تشیي سغح آى هی تَاًٌذ پیطٌْبدات، ایذُ ّب ، ابتکبسات ٍ 

ًظشات خَد سا بشای سفغ ًبسسبیی ّبی هَجَد دس سًٍذ کبسی 

ٍ یب بْبَد سٍضْبی اًجبم کبس ٍ یب افضایص کیفیت تَلیذ اسائِ 

البتِ ًظبم پیطٌْبدات فقظ اًتقب ًیست بلکِ دس آى . دٌّذ

د.ساُ چبسُ ًیض اسائِ هی گشدد  

هتأسفبًِ بِ دالیل هختلف ًظبم هطبسکتی ٍ پیطٌْبدات دس 

کبسکٌبى دس . کطَس هب جبیگبُ خَد سا پیذا ًکشدُ است

تصوین گیشیْبی سبصهبى هطبسکت دادُ ًوی ضًَذ ٍ اگش دس 

یك سبصهبًی هطبسکت ّن دادُ ضًَذ اص عشف کبسکٌبى 

. استقببل ًوی ضَد

ضبیذ اص هْوتشیي دالیل ػذم استقببل کبسکٌبى اص سیستن 

پیطٌْبدات بِ دلیل بی تَجْی بِ ًظشات ٍ پیطٌْبدات 

کِ ًظشات ٍ پیطٌْبداتی سا هغشح کشدُ . کبسکٌبى بَدُ است

ٍ لزا  بشای کبسکشد . اًذ ٍلی بِ آًْب بْبیی دادُ ًطذُ است

بْتش ایي ًظبم دس سبصهبًْبی ایشاى ابتذا ببیذ کبس فشٌّگی 

صَست گیشد تب رٌّیتی کِ اص اسائِ پیطٌْبدات داسًذ تغییش 

 یببذ

 

 

بِ ّویي ػلت اگش ایي سیستن سا دس سبصهبى هستقش گشدیذ 

اًتظبس ًذاضتِ ببضیذ کِ اص فشدای آى سٍص پیطٌْبدات اص 

 جبی جبی سبصهبى سشاصیش گشدد بلکِ بشای هؼتبش سبصی ٍ

ایجبد یك رٌّیت هثبت تالش کٌیذ ٍ آى ًیض بب ضؼبس اهکبى 

پزیش ًوی ببضذ بلکِ ببیذ ػوالً ًظبم پیطٌْبدات سا تقَیت 

. کٌیذ

 وتایج مًرد اوتظار از اجرای وظام پیشىُادات

ِ جَیی ٍ کبّص ّضیٌِ ُ اصشف  

اىاستقبی بْشُ ٍسی دس سبصم  

 بْبَد سٍضْبی اًجبم کبس

 ابذاع سٍضْبی تبصُ ٍ یب تَلیذات تبصُ

 افضایص خالقیت ٍ ًَآٍسی دس سبصهبى

 افضایص سضبیت هٌذی کبسکٌبى

بِ عَس خالصِ هی تَاى گفت استقشاس ًظبم پیطٌْبدات دس 

ّش سبصهبًی هطبسکت کبسکٌبى سا دس تصوین گیشیْبی 

سبصهبى بیطتش ًوَدُ ٍ خالقیت ٍ ًَآٍسی، اًگیضُ ٍ سٍحیِ 

سضبیت هٌذی کبسکٌبى سا بْبَد هی بخطذ ٍ بْبَد ٍ ببلٌذگی 

  .فشد ٍ سبصهبى سا تقَیت هی ًوبیذ

 

:شرایط پیشىُاد  

. پیطٌْبد ًببیذ تکشاسی ببضذ -1

. پیطٌْبدات ًببیذ قبال دس سیستن اجشا ضذُ ببضذ -2

حبٍی ساُ حل یب ضیَُ هطخصی بشای ایجبد تغییش دس  -3

ٍضؼیت هَجَد دس بخص هَسد ًظش ببضذ 

 .پیطٌْبد ببیستی قببلیت اجشا داضتِ ببضذ -4

پیطٌْبد ببیذ تَجیِ فٌی ، اقتصبدی ، کبسبشدی ٍ یب  -5

 .کیفی داضتِ ببضذ

 


