
 7997طال  پٍىنتٍن کاتث خالؿً ی گصازغ ازشیاةی خٍدی

پٍىنتٍن کاتث، دازای مامٍزیت ٌ دیدگاه می ةاػد کً طی جلظات متػدد ٌ ةا دزیاقت نظسیات مدـالن، اطتادان ٌ  .7
ٍازای غلمی پٍىنتٍن مٍزد ةسزطی ٌ تائید نساز گسقتً ٌ اش  کازمندان تيیً ػده ٌ دز کمیتً ىای پالن اطرتاتیژیک ٌ ػ

 .د تـٍیث نساز گسقتً اطتجانث زیاطت ازتهای کیكیت ٌ اغتتاز دىی ٌشازت نیص مٍز 
طالً خٍد زا مطاةو زىنمٍد ٌشازت تدـیالت غالی ٌ ةا اطتكاده اش نظسیات مدـالن،  5پٍىنتٍن کاتث پالن اطرتاتیژیک  .2

قازؾان، کازقسمایان، اطتادان ٌ کازمندان طی جلظات متػددی تيیً منٍد ٌ ةػد اش تـٍیث ٌ ةسزطی دز کمیتً پالن 
تائید ةً ٌشازت تدـیالت غالی قسطتاده ػده اطت. پٍىندی اطرتاتیژیک ٌ ػٍزای غلمی پٍىنتٍن، ةـٍزت زطمی جيت 

ىا نیص دازای پالن اطرتاتیژیک می ةاػند کً دز مطاةهت ةا زىنمٍد ٌشازت ٌ پالن اطرتاتیژیک پٍىنتٍن تيیً ػده ٌ دز 
 .خال تطتیو می ةاػد

این پالن ىا قػالیت ىا ٌ پٍىنتٍن، پٍىندی ىا ٌ دیپازمتنت ىا طاالنً پالن ىای تطتیهی زا تيیً می کنند ٌ دز  .9
انداماتی زا، دز مٍزد چگٍنگی تطتیو پالن اطرتاتیژیک ٌ دطتیاةی ةً اىداف تػیین ػده مؼخف می طاشند ٌ آن زا دز 

 .طٍل طال اجسا می کنند
پٍىنتٍن کاتث ةخاطس اطمینان اش تطتیو پالن اطرتاتیژیک ٌ دطتیاةی ةً اىداف تػیین ػده ادازه پالن اطرتاتیژیک ٌ  .4

ٍجسیت زا ایجاد منٍده اطت. مدیسیت پالن گصازی اطرتاتیژیک ٌ مٍجسیت، پالن ىای تطتیهی ةخؽ ىای مختلل زا م
ٍاىد مٍجٍد ازشیاةی می کند ٌ پیؼنياداتی اؿالخی ةسای ةخؽ  6ةـٍزت  ماىً ٌ طاالنً ةا دز نظس داػت اطناد ٌ ػ

 .ىای مسةٍطً ازائً می کند
یت خٍد، طيم ازشػمندی زا دز جيت انکؼاف جامػً اش طسیو تسةیً نیسٌی پٍىنتٍن کاتث دز طٍل طال ىای قػال .5

مظلکی لیظانع ٌ ماطرتی، ةسگصازی طیمینازىا، ٌزکؼاپ ىای آمٍشػی ٌ آگاىی دىی، چاپ کتاب ىای دزطی ٌ ؾیس 
پژٌىؼی دز نرشیات داخلی ٌ خازجی، اجسای پسٌژو ىای تدهیهی ةا مٍكٍغات  -دزطی، چاپ ٌ نرش مهاالت غلمی

مستتط ةً جامػً، آگاىی دىی اش طسیو مظاجد، مکاتث، ػكاخانً ىا، ازائً خدمات ؿدی ٌ مػالجٍی اش طسیو ػكاخانً 
ٍادث طتیػی، ةسگصازی کٍزض ىای  مػالجٍی کاتث، ایجاد ةانک خٍن مجاشی تدت نام ىٍپ، کمک ةً آطیث دیدگان خ

ٍانان دز پٍىنتٍن ٌ ؾیسه انجام داده اطت. دز آمٍشػی شمظتانی دز مناطو مدسٌم کؼٍز، قساىم طاشی شمینً کاز  ةسای ج
 .متام این قػالیت ىا، اطتادان، کازمندان ٌ مدـالن پٍىنتٍن ةـٍزت قػاالنً طيم داػتً اند

پٍىنتٍن کاتث دازای اطاطنامً اطت کً طاختاز کلی پٍىنتٍن دز آن مؼخف ػده اطت. این طاختاز ػامل ىیئت  .6
ٌنت ىای غلمیامنا، زیاطت پٍىنتٍن، ػٍزای غ تدزیظی، ادازی ٌ مالی ٌ امٍز مدـالن، زیاطت -لمی پٍىنتٍن، مػا

ٌاةط غمٍمی،  ىای پٍىندی، آمسیت ىای دیپازمتنت، ػٍزای غلمی پٍىندی ىا، مجلع دیپازمتنت ىا، مدیسیت ىای ز
ٌاةط ةین ا مللل، پالن مدـالن، مداطتً، کتاةخانً، آی تی، تلمین کیكیت، تدهیهات غملی، تدـیالت تکمیلی، ز

اطرتاتیژیک ٌ مٍجسیت، انکؼاف مظلکی، اطتادان ٌ تدزیظی، جندز، مسکص زػد مدـالن، خدمات، مسکص شةان ٌ ؾیسه 
 .می ةاػد

پٍىنتٍن کمیتً ىا، ػٍزاىا ٌ کمظیٍن ىای متػددی زا قػال منٍده اطت کً ػامل ػٍزای غلمی پٍىنتٍن، ةٍزد  .7
ً تلمین کیكیت پٍىنتٍن، کمیتً پالن اطرتاتیژیک پٍىنتٍن، ػٍزای تدـیالت تکمیلی، ػٍزای تدهیهات غلمی، کمیت

تسقیؼ ٌ انكکاک اطتادان، کمیتً اطتخدام اطتادان، کمیتً انلتاطی اطتادان، کمیتً امتدانات پٍىنتٍن، کمیتً 
 ٍ ٍازد خاؾ، کمظیٍن مالی پٍىنتٍن، کمیتً آمٍشغ ٌ ت امنند کانکٍز، کمیتً انلتاطی مدـالن ٌ کازمندان، کمظیٍن م



، کمیتً امنیتی پٍىنتٍن ٌ ؾیسه می ةاػند. دز ططذ پٍىندی ىا نیص ػٍزای غلمی، کمیتً ILO طاشی کازمندان، کمیتً
تدهیهات، کمیتً امتدانات، کمیتً تلمین کیكیت ٌ کمیتً پالن اطرتاتیژیک قػال ػده اطت ٌ دز ططذ دیپازمتنت ىا 

 .تً تلمین کیكیت قػال می ةاػندىم مجلع دیپازمتنت، کمیتً انکؼاف کسیکٍمل ٌ کمی
ىا دز زػتً ىای تدـیلی اغم اش لیظانع ٌ ماطرتی مػیازی ةٍده، مطاةو ةا نیاش جامػً ٌ متتنی ةس تسةیً اقساد  کسیکٍمل .8

ىا/دیپازمتنت ىای قازؽ ده  ىای کسیکٍمل دز ططذ پٍىنتٍن، پٍىندی ةاػند. کمیتً مظلکی متکی ةً دانؽ زٌش می
ٍازه ةسزطی ٌ دز ؿٍزت نیاش، اؿالح میقػال می ةاػند ٌ نـ  .گسدد اب دزطی ىم

ةسنامً نظازت طاالنً دز متام دیپازمتنت ىا ٌ ةاشنگسی دٌزه ای دز دیپازمتنت ىای خهٍم، طث، کمپیٍتس  7997دز طال  .9
ن، طاینع ٌ انتـاد تجازتی مطاةو پالیظی ٌ طسشالػمل ةاشنگسی ةسنامً ىای غلمی ٌشازت ةا دزیاقت نظسیات مدـال 

اطتادان، قازؾان ٌ کازقسمایان، مٍقهانً انجام ػد ٌ اش نتایج آن دز جيت ةيتٍد قػالیت ىا ٌ ةسنامً ىای ةػدی پٍىنتٍن 
 .اطتكاده می ػٍد

 ، میتٍد متتنی ةس نتیجً(SCL) دز متام ةسنامً ىای پٍىنتٍن اش میتٍدىای جدید تدزیع ةً ػمٍل میتٍد ػاگسد مدٍزی .71
(OBE) ػٍد. ىس اطتاد دازای کٍزض پالیظی ٌ پالن غملیاتی انكسادی اطت. دز پالن غملیاتی  ٌ ؾیسه اطتكاده می

انكسادی اطتاد ةسنامً ىای ةيتٍد کیكیت تدزیع، قػالیت ىای تدهیهی، ازتهای ظسقیت ٌ ميازت ىای دیگس دز نظس 
( دز ؿنٍف دزطی مٍجٍد ، کمپیٍتس، پسٌجکتٍز، تختً، مازکس ٌ ؾیسهLCD) گسقتً می ػٍد. ٌطایل کمک آمٍشػی مدزن

ٍاد ٌ  ٍازىای مجيص ةسگصاز می ػٍد. م اطت ٌ اطتادان مٍظل ةً اطتكاده اش آنيا می ةاػند. دزض ىای غملی دز الةسات
ٍازىا مٍجٍد اطت ٌ دزٌض غملی کامالً ةـٍزت غملی ةا طيمیگسی مدـالن ةً  تجيیصات کاقی، مٍزد نیاش متام الةسات

 .پیؽ ةسده می ػٍد
ٌ منسه دىی مدـالن ةـٍزت ػكاف، غادالنً ٌ ةساطاض طسشالػمل ىای ٌشازت تدـیالت غالی انجام می  ندٍه ازشیاةی .77

ػٍد. دز کٍزض پالیظی اطتادان زٌغ ىای ازشیاةی، تخـیف منسات، اىداف غمده دزض، مناةؼ دزطی، میتٍدىای 
اغرتاق مدـالن زاجؼ ةً منسه  مختلل تدزیع ٌ ؾیسه ذکس ػده ٌ دز اختیاز مدـالن نساز داده میؼٍد. زطیدگی ةً

 .ةـٍزت ػكاف ٌ غادالنً اش طسیو طیظتم ناد ٌ کمیتً امتدانات ؿٍزت می گیسد
ٌنیک ٌ اطتكاده اش تکنالٍژی دز امٍز آمٍشغ تٍجً ٌیژو ای منٍده اطت. چنانچً یکی اش  .72 پٍىنتٍن کاتث ةً آمٍشغ الکرت

قتً ػده اطت. ایجاد اتام ٌیدیٍ کنكسانع ٌ ةسگصازی دٌزه اىداف کالن پٍىنتٍن تٍطػً ٌ انکؼاف تکنالٍژی دز نظس گس 
ىای آمٍشغ اش زاه دٌز مانند زٌغ تدهیو، ایجاد ٌ زاه انداشی طیظتم ناد، ایجاد ٌ زاه انداشی طیظتم طاز ةا تالغ 

ػی اش زاه ةسگصازی دٌزه ىای آمٍش  LMS پٍىندی کمپیٍتس طاینع، غهد نساز داد ٌ انجام ةسنامً ىای مهدماتی ةسای ایجاد
ٌنیک ةخؼی اش قػالیت ىای  دٌز، اطتكاده ٌطیؼ اش تکنالٍژی دز متام ؿنٍف دزطی، ایجاد ٌ زاه انداشی کتاةخانً الکرت

ٌنیک می ةاػد  .پٍىنتٍن دز غسؿً آمٍشغ الکرت
ٌاخد تٍطػً ازتتاطات اطرتا .79 ٌاةط ةین امللل ٌ   تیژیکپٍىنتٍن کاتث ةً منظٍز ةيتٍد قػالیت ٌ مؼازکت جمػی مدیسیت ز

(SCDU)  زا ایجاد منٍده ٌ تیم مظلکی جيت تٍطػً ازتتاطات اطرتاتیژیک پٍىنتٍن قػالیت می منایند. پٍىنتٍن کاتث
ةا تػداد شیادی اش مٍطظات داخلی ٌ خازجی تكاىم نامً ٌ نسازداد ىمکازی املا منٍده اطت ٌ اش متام این تكاىم نامً 

 .ىا اطتكاده مٍجس منٍده اطت
ٌکتٍزا میاغلای کادز غل .74 ةاػند. جرب اطتادان کادز ةا تٍجً ةً  می پٍىنتٍن دازای دزجً تدـیل ماطرتی ٌ یا د

پریسد. ةا تٍجً ةً مٍجٍدیت مهطؼ ماطرتی، تػداد  ىای قػال دز پٍىنتٍن ؿٍزت می تخـف ایؼان ٌ دز ازتتاط ةا زػتً
ٌکتٍزا دز خال اقصایؽ اطت. نظتت تػداد اطتادان  .ٌ کازمندان ةً تػداد مدـالن مناطث اطت اطتادان کادز ةا دزجً د



قػالیت ىای اطتادان دز طٍل طمظرت تٍطط آمس دیپازمتنت ٌ زئیع پٍىندی اش طسیو مؼاىده تدزیع، جلظات ةا  .75
مدـالن، ةسزطی ٌ زطیدگی ةً ػکایات ٌ پیؼنيادات مدـالن نظازت ٌ ةسزطی می ػٍد. قػالیت ىای اطتادان ةـٍزت 

ٍاىد مٍجٍد ةا اطتكاده اش طسشالػمل جداگانً طاالنً ةا دخیل طاخنت ن ظسیات مدـالن، آمسان دیپازمتنت ٌ اطناد ٌ ػ
 .ی دز ػٍزاىای مسةٍطً ازشیاةی می ػٍد

پٍىنتٍن کاتث تػداد کاقی کازمندان ؾیس اکادمیک ةً ػمٍل ادازی، خدماتی ٌ امنیتی زا اطتخدام منٍده اطت.  .76
ةً کاقی می ةاػند، ةظیازی اش این کازمندان نتل اش اطتخدام دٌزه کازمندان ادازی دازای تدـیالت غالی ٌ تجس

کازآمٍشی چندین ماىً زا طپسی منٍده اند. اطتخدام کازمندان ةساطاض طسشالػمل اطتخدام دز یک پسٌطً کامالً ػكاف 
 .ٌ زناةتی، ةا اخر امتدان ٌ مـاختً تٍطط کمیتً اطتخدام ؿٍزت می گیسد

کادمیک نیص دز جسیان طال ٌ ةـٍزت طاالنً تٍطط آمسین ماقٍم ةساطاض طسشالػمل قػالیت ىای کازمندان ؾیس ا .77
ٍاىد ازشیاةی می ػٍد ٌ  جداگانً ی ةا دخیل طاخنت نظسیات مدـالن، اطتادان ٌ ىمکازان ٌ مٍجٍدیت اطناد ٌ ػ

ن غملیات انكسادی طال نتایج آن ةسای ةسطسف منٍدن نهاط كػل، تهٍیً نهاط نٍت، تؼٍیو ٌ ازتهای کازمندان ٌ تيیً پال 
 .ةػد ةکاز می زٌد

پٍىنتٍن آمسیت انکؼاف مظلکی زا ایجاد منٍده اطت تا متام ةسنامً ىای انکؼاف مظلکی زا دز ططذ پٍىنتٍن مدیسیت  .78
مناید. این ادازه ةا انجام نیاش طنجی، ةسنامً ىا، طیمینازىا ٌ ٌزکؼاپ ىای آمٍشػی زا ةسای انکؼاف ميازت ىای 

طتادان ةسگصاز می مناید. چنانچً دز جسیان طال جازی ٌ طال گرػتً ٌزکؼاپ ىا ٌ طیمینازىای مانند کازمندان ٌ ا
، زٌغ ىای مٍجس ازشیاةی ٌ ؾیسه ةسای OBE ٌ SCL اىداف آمٍشػی دز کیكیت تدزیع، زٌغ ىای نٍین تدزیع ةً ػمٍل

 .کازمندان ٌ اطتادان دایس ػده اطت
طتادان ٌ کازمندان ةسنامً ىایی زا زٌی دطت گسقتً اطت، تػداد شیادی اش پٍىنتٍن ةسای ازتهای طٍیً تدـیلی ا .79

ٌکتٍزا می ةاػند ٌ تػدادی اش کازمندان دٌزه ىای تدـیل لیظانع ٌ ماطرتی خٍد  اطتادان پٍىنتٍن دز خال تدـیل د
متدانات ةین املللی زا دز پٍىنتٍن طپسی منٍده اند. پٍىنتٍن مسکص زػد مدـالن، مسکص شةان، آمٍشغ کمپیٍتس، مسکص ا

، پیسطٍن ٌ ؾیسه( زا جيت ازتهای طٍیً اطتادان، مدـالن ٌ کازمندان قػال منٍده اطت. پٍىنتٍن GRE ،ACCA)تاقل، 
ٌانؼناض( زا ةسای مدـالن ةً  ٌانؼناطی )تٍطط متخـف ز امکان مؼٍزه دىی دزطی، تدـیلی )تٍطط اطتادان( ٌ ز

 .ؿٍزت زایگان قساىم منٍده اطت
الیظی آشادی ىای اکادمیک زا تيیً منٍده ٌ آن زا تطتیو می مناید. خالؿً ی اش این پالیظی ىا اش طسیو پٍىنتٍن پ .21

ٌانػی  طایت ٌ ةٍزد اغالنات پٍىنتٍن ةً اطالع مدـالن ٌ اطتادان زطیده اطت ٌ تالغ ىایی ؿٍزت گسقتً تا مكيٍم 
 .آشادی ىای اکادمیک ةسای اطتادان ٌ مدـالن ةیان ػٍد

اتث میکانیصم ىای مؼخـی زا جيت زطیدگی ةً پیؼنيادات، نظسیات ٌ انتهادات کازمندان، مدـالن ٌ پٍىنتٍن ک .27
اطتادان ایجاد منٍده ٌ ةـٍزت مداٌم نظسیات، انتهادات ٌ ػکایات آنيا زا اش طسیو ؿندٌم ىای ػکایات، نظس طنجی 

تت کتتی ػکایات، خلٍز دز ادازات ٌ ىای متػدد، ةسگصازی جلظات ةا آنيا، اش طسیو ایمیل، ؿكدات اجتامغی، ج
ٍلین دزیاقت ٌ زطیدگی می مناید. ةسغالٌه پٍىنتٍن طسشالػمل زطیدگی ةً ػکایات، طسشالػمل کمیتً  ؿدتت ةا مظئ
ىای انلتاطی مدـالن، اطتادان ٌ کازمندان زا جيت زطیدگی ةً ػکایات ٌ مظایل انلتاطی آنيا تيیً منٍده ٌ اش 

 .ای تطتیو می منایدطسیو کمیتً ىای جداگانً 
ٌلین  .22 پٍىنتٍن کاتث ةا زاه انداشی مدیسیت تدهیهات، قػالیت ىای چؼمگیسی دز ةخؽ تدهیهات داػتً اطت. ةسگصازی ا

ٌلین ٌ دٌمین دٌزه مظاةهات ملی ٌ منطهً ای ةسنامً نٍیظی ، زاه انداشی مسکص ACM کنگسه ةین املللی طتی، ةسگصازی ا



ی، خهٍم ٌ غلٍم طیاطی ٌ کمپیٍتس طاینع ٌ انجنیسی ةـٍزت جداگانً، زاه انداشی تدهیهات غلٍم طتی، غلٍم انتـاد
( ػامزه اش 9( جلد کتاب دزطی ٌ ؾیس دزطی، چاپ ٌ نرش )26کلینیک خهٍنی ٌ مسکص مؼاٌزه خهٍنی، چاپ ٌ نرش )

ت ةین املللی، دز مجال  ISI ( مهال77ًتدهیهی، چاپ ٌ نرش )-( مهالً غلمی66قـلنامً پژٌىؼی کاتث ةا ةیؽ اش )
طال گرػتً، ةسگصازی طیمینازىای  2( طیمیناز ٌ کنكسانع غلمی ةا مٍكٍغات مختلل دز جسیان 41ةسگصازی ةیؽ اش )

( پسٌژو تدهیهاتی تٍطط اطتادان ٌ مدـالن کاتث، تيیً ٌ تطتیو طسشالػمل ىای خامیت 5دانؼجٍیی، اجسای ةیؽ اش )
 .اتی ٌ ؾیسه خالؿً ی اش قػالیت ىای تدهیهی پٍىنتٍن کاتث می ةاػداش طسح ىای تدهیهی، جرب پسٌژو ىای تدهیه

پٍىنتٍن کاتث ةسای جتت، نگيدازی ٌ تجصیً ٌ تدلیل مػلٍمات مدـالن طیظتم ناد )دیتاةیع( زا ةٍجٍد آٌزده کً متام  .29
طیظتم انجام می منسات، ازشیاةی اطتادان، اغالن منسه مدـالن، جتت ػکایات امتدانی ٌ زطیدگی ةً آن اش طسیو این 

ػٍد. این طیظتم دز اختیاز ادازه مدـالن، پٍىندی ىا ٌ دیپازمتنت، اطتادان، مدـالن اش طسیو آی دی ىای 
جداگانً ای نساز داده ػده ٌ امکان دطرتطی ٌ تجصیً ٌ تدلیل قٍزی آمازىای مدـالن ٌ قازؾان اش طسیو آن امکان پریس 

 .اطت
زػتً مؼخف اطت ٌ دز کسیکٍمل ىای دزطی، الیدً آمٍشػی پٍىنتٍن، ميازت ىای قازؽ التدـیالن ةسای ىس  .24

ةسٌػٍزىای اطالع دىی، پسٌقایل ىای دیپازمتنت ىا ٌ پٍىندی ىا دز مٍزد آن ٌكاخت داده ػده اطت. پٍىنتٍن کاتث 
منٍده ٌ اش ةسای اقصایؽ ميازت ىای قازؾان، نظسیات کازقسمایان ٌ اطتخدام کننده گان زا ةً زٌغ ىای مختلل دزیاقت 

 .آن دز جيت ةيتٍد ميازت ىای کازی قازؾان ٌ ةسٌش طاشی کسیکٍمل اطتكاده منٍده اطت
پٍىنتٍن کاتث ةً منظٍز ةيتٍد خدمات ٌ خامیً مدـالن یک ادازه مؼخـی زا تدت نام مسکص زػد مدـالن ایجاد  .25

اکادمیک مدـالن دایس می کند. ةً منٍده اطت. این ادازه ةسنامً ىای متػددی زا دز جيت زػد اطتػدادىای قسدی ٌ 
ٌانی، مسکص آمٍشغ شةان ىای خازجی، مسکص امتدانات ةین امللل، ایجاد انجمن  طٍز منٍنً ایجاد مسکص مؼاٌزه ؿدی ٌ ز
ىای دانؼجٍیی ٌ خامیت اش آنيا، مسکص آمٍشغ ىای کازةسدی، مسکص مؼاٌزه ػؿلی ٌ کازیاةی، ةسگصازی مظاةهات ٌزشػی، 

 .قسىنگی، مظاةهات کتاةخانی ٌ ؾیسه ةخؼی اش قػالیت این ادازه می ةاػد-ٍزدی، تٍزىای غلمیةسنامً ىای کٍىن
پٍىنتٍن کاتث ةً منظٍز ةسنسازی انـاف ٌ غدالت، پالیظی انـاف ٌ غدالت زا ةا دزیاقت نظسیات اطتادان، کازمندان ٌ  .26

دز خال اجسا می ةاػد. ىم چنان  مدـالن تيیً منٍده اطت. پالیظی مرکٍز دز ػٍزای غلمی ةً تـٍیث زطیده ٌ
 .خالؿً ی اش این پالیظی اش طسیو طایت ٌ ةٍزد اغالنات ةً اطالع مدـالن، اطتادان ٌ کازمندان زطانیده ػده اطت

پٍىنتٍن کاتث دز ةخؽ جندز قػالیت ىای ناةل تٍجيی انجام داده اطت، آمسیت جندز دز پٍىنتٍن قػال اطت، دازای  .27
ػد. طسشالػمل جندز طاختً ػده ٌ دز خال تطتیو می ةاػد. ةً کمک آمسیت جندز تا الیدً ٌظایل مؼخف می ةا

ٍازه  کنٍن طیمینازىای آگاىی دىی ةً ػمٍل ةسگصازی ٌزکؼاپ دقاع ػخـی ةسای مدـالن خانم، ةسگصازی دٌمین جؼن
ٍازه ؾراىای مدلی شن کاز آقسین طال، ایجاد انجمن شنان دز ططذ پٍىنتٍن، ةصزگداػت اش زٌش مادز ٌ شن، ةسگصاز  ی جؼن

ٍان ةا ػػاز "ةساةسی قسؿت ىا، انـاف ٌ غدالت"  ٌالیتال ةان ٌلین دٌز تٍزمننت مظاةهات  تٍطط مدـلین خانم، ةسگصازی ا
ٍازه تخــی طٍشن دٌشی تدت غنٍان کلک شن  ةا اػرتاک تیم ىای اش مدـالن ٌ کازمندان، ةسگصازی نخظتین جؼن

 .یاقتً اطتتٍطط انجمن دانؼجٍیی شنان انجام 
پٍىنتٍن کاتث اش تطتیو پسٌطً ىا ٌ پالیظی ىای ازتهای کیكیت ٌ ةيتٍد، ةا قساىم طاشی امکانات الشم خامیت منٍده  .28

اطت ٌ ةً تالغ ىایؽ دز این زاه ادامً می دىد. پٍىنتٍن کاتث ىمصمان ةا ػامل ػدن دز ةسنامً ىای تلمین کیكیت 
زتهای کیكیت زا ایجاد ٌ آمس ازتهای کیكیت زا تػیین منٍد. کمیتً ازتهای ، دقرت ا7992ٌشازت تدـیالت غالی دز طال 



کیكیت دز ططذ پٍىنتٍن ٌ ةػداً دز ططذ پٍىندی ىا ٌ دیپازمتنت ىا قػال گسدید. ىیئت زىربی پٍىنتٍن ةـٍزت 
 .مظتهیم دز پسٌطً تلمین کیكیت طيم دازند

ٌانؼ اطت. دز کتاةخانً مجيص می ةاػد کً یکی د 2پٍىنتٍن کاتث دازای  .29 ز ػػتً ةسچی ٌ دیگسی دز ػػتً مسکصی 
( ٌ 2271، پایان نامً ىا ةالـ ةس )412(، طی دی ىا 77797مجمٍع تػداد کتاب ىای ىازد دز پٍىنتٍن کاتث ةالـ ةس )

 .( دز ػػتً مسکص می زطد87776( دز ػػتً ةسچی ٌ )99986ةً ) (PDF) تػداد کتاب ىای طاقت
پٍىنتٍن کاتث تظيیالت تدزیظی کاقی زا متناطث ةا تػداد مدـالنی کً دز ػػتات ٌ تایم ىای مختلل مرصٌف  .91

( ؿنٍف دزطی ةا متام تجيیصات آن ةً 97طاختامن خٍد دازای ) 4تدـیل اند، قساىم منٍده اطت. پٍىنتٍن کاتث دز 
ٍکی ةسای مدـالن، طیظتم پسٌجکتٍز، تختً طكید، میص خطاةً، اطتیج ةسای اطتاد، ت/LCD ػمٍل ػداد کاقی چ

ٍاز ةا تجيیصات ٌ امکانات مدزن ةسای انجام کازىای غملی مدـالن، ػكاخانً مػالجٍی، 25گسمایؽ ٌ رسمایؽ، ) ( الةسات
 .مسکص آی تی ةا متام امکانات می ةاػد 2کتاةخانً مجيص،  2

ٌامداز ٌ منظم اش تظيیالت ٌ پٍىنتٍن، ػخـی زا مندیث مظئٍل خكظ ٌ مسانتت تػیین منٍده اطت کً  .97 ةـٍزت د
امکانات پٍىنتٍن مسانتت می کند. ةسغالٌه، ةخؽ ىای مختلل ٌظیكً دازند کً اش امکانات ٌ تجيیصات خٍد مسانتت 

 .منایند
ٍاز ػػتً ةسچی پٍىنتٍن نساز دازد ٌ ةسای اطتادان ٌ مدـالن  .92 پٍىنتٍن کاتث دازای ػكاخانً کادزی اطت کً دز ج

ٌلیً(، اتام کلینیک )داخلً( خدمات خدمات ؿدی زا  ازایً می کند. ةسغالٌه اتام ميازت ىای کلینیکی )کمک ىای ا
ٌلیً زا ةسای متام مدـالن قساىم منٍده اطت  .ؿدی ا

پٍىنتٍن کاتث ةخاطس ةيتٍد خدمات امنیتی، کمیتً امنیتی پٍىنتٍن زا ایجاد منٍده، الیدً ٌظایل مؼخف ةسای آن  .99
متام مظایل امنیتی پٍىنتٍن زا نظازت ٌ مدیسیت می کند. چنانچً اقصایؽ پسطٍنل امنیتی،  تيیً ػده ٌ این کمیتً

ٌاشه ىای شزىی، کمسه ىای امنیتی، خسیدازی امکانات امنیتی ٌ ؾیسه ةخؼی اش قػالیت ىای این  ٍاز ىای طمنتی، دز دی
 .کمیتً ٌ مظئٍالن آن می ةاػد

 


