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بنام آنکه جان را فکرت آموخت

بايذ بذاَيى براي رسيذٌ بّ اْذاف چطىاَذاز بيست سانَّ ،قطّ جايغ
ػهًي كطٕريا چيست؟ ...ايٍ را بايذ ترسيى كُيى.
بؼذ ايٍ َقطّ را طبق راْبردْاي ػًهياتي ٔ برَايّريسي زياٌدار ٔ
يُظى بّ تذريج پر ٔ كايم كُيى.
مقام معظم رهبري
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حوذ ٍ ػتايؾ ،خذاى سا تش ًؼوتْايى وِ اسصاًى داؿت ٍ ؿىش ٍ ػپاع ،اٍ سا تش اًذيـِ ى ًيىَيى وِ دس دل
ًگاؿت ٍ ثٌا ٍ تحؼيي تش آًچِ اص پيؾ فشػتاد؛ تش ًؼوتْاى فشاگيش وِ اص چـوِ ى لطفؾ جَؿيذ ٍ ،دّؾ
ّاى اًثَُ ٍ دس خَس ،وِ تخـيذ ٍ ،تخـؾ ّاى واهل ٍ تى صٍال وِ دس پى هى سػذ .تا ػالم ٍ دسٍد تِ سٍح
پش فتَت حضشت اهام ٍ ؿْذاي اًمالب اػالهي ٍ تا ػالم تِ حضَس سّثش ػظين الـاى اًمالب ٍ آسصٍي ػالهت
ٍ تَفيك تشاي ايـاى .تِ فشهَدُ همام هؼظن سّثشي" :هي ػويماً ٍ جذاً تاٍس داسم وِ هـىالت ايي وـَس جض تا
تَػؼِ ػلن ٍ تؼوين ٍ تؼويك ػلن دس وـَس پيؾ ًخَاّذ سفت .ها ًاگضيش تايؼت ايي فاكلِ چٌذيي دُ
ػالِايي سا وِ تشاي ها تِ ٍجَد آٍسدُاًذ ،پش وٌين .اگش ها تخَاّين وـَسهاى ،هلتهاى ٍ اهت اػالهي خَد سا
تِ ًمطِاي تشػاًين وِ تتَاًذ حشف حك خَدؽ سا تا ّويي ؿجاػت تضًذ ،احتياج تِ ػلن داسين .ايي،
هخلَف ها ًيؼت ،تلىِ هتؼلك تِ ّوِ وـَسّاي اػالهي اػت ٍ ها تايذ تشاي وـَسّاي اػالهي هادس ػلن
تـَين .تاس تِ دٍؽ هاػت".
پَيايي ؿگشف ػلوي دس ؿٌاخت جْاى ّذفذاس ٍ لاًًَوٌذ تا اتىاء تِ خالليتْاي ًْفتِ تـش ٍ لَُ فؼال اًذيـِ
ٍ اسصؽ تخـيذى تِ هشتثِ تفىش ،تؼلين ٍ تؼلن هٌجش تِ ًَ آفشيٌي فضاي ػوَهي صًذگي ٍ استماء توذى تـشي
ؿذُ اػت .پظٍّؾ ٍ تَػؼِ تِ هجوَػِاي اص واس ًظاهوٌذ ٍ خاللي وِ تِ هٌظَس افضايؾ رخيشُ داًؾ ػلوي
ٍ واستشد ػولي آى اًجام هيگيشد گفتِ هيؿَد وِ تِ هٌظَس گؼتشؽ هشصّاي ؿٌاخت ػلوي ٍ گٌجيٌِّاي
سٍؿي اًؼاى ٍ واستشد ايي داًؾ گؼتشدُ دس ػشكِّاي گًَاگَى تاؿذ ٍ تشاي تْثَد تخـيذى تِ صًذگي
اًؼاىّا ٍ تِ ٍيظُ دس ايجاد ٍ تْؼاصي يا تىويل فشآٍسدُّا ،فشآيٌذّاٍ ،ػايل ٍ اتضاسً ،ظامّا ،خذهات ٍ سٍؽّا
كَست پزيشد.
ػلن چَى گزؿتِ ،صادُ تاسلِ ًاگْاًي تلَؽ ٍ اًذيـِ يه يا چٌذ يي داًـوٌذ هؼذٍد ًيؼت ،تلىِ وَؿـي
آگاّاًِ ،هٌظن ٍ دس ػيي حال ًْادي ٍ ػاصهاى يافتِ اػت تا تِ حل يه هؼألِ يا دؿَاسي رٌّي ٍ يا ػولي
ًايل آيذ .چٌيي خللتي ،ػلن سا تا ديگش ًْادّا ٍ اسصؿْاي اجتواػي پيًَذي هؼتحىن هي صًذ تِ ّويي دليل
اهشٍصُ دس تيـتش وـَسّا ،ػاصهاًْايي ٍيظُ تِ واس ػلن هـغَلٌذ ،ػاصهاًْايي وِ ػياػت گزاسي دس حَصُ ّاي
ػلن ،پظٍّؾ ٍ آهَصؽ سا دس اختياس داسًذ .ػاصهاًْايي وِ تَليذ ٍاًتمال ػلن سا تش دٍؽ گشفتِ اًذًْ ،ادّا ٍ
ػاصهاًْاي وِ فشآٍسدُ ّاي آى سا هلشف هي وٌٌذ ٍ تؼياسي ديگش وِ غيشهؼتمين ،صهيٌِ ّا ،اتضاسّا ٍ ؿشايط
سؿذ ػلن سا فشاّن هي ػاصًذ.
تي تشديذ تَػؼِ ووي ٍ ويفي جَاهغّ ،وگي هشَّى تلوين ػاصيْا ٍ تلوين گيشيْا تش پايِ تحميمات
ػلوي اػت .لزا دس لشى اخيش وـَسّاي پيـشفتِ ٍ تَػؼِ يافتِ ،ػوذُ تَجِ ٍ اّتوام خَد سا تشاي تمَيت ٍ
استما ػطح ؿاخقّاي هختلف تحميمات اص طشيك ػاصهاًذّي هٌاػة ٍ ًْادي تشاي آى هلشٍف داؿتِاًذ ٍ
ػاصهاىّاي ٍيظُاي سا هؼإٍل واس ػلن ،پظٍّؾ ٍ فيآٍسي ًوَدُاًذ ،ػاصهاىّايي وِ ػياػتگزاسي ػلن،
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آهَصؽ ٍ تحميمات سا تِ ػْذُ داسًذًْ ،ادّايي وِ تَليذ ٍ اًتمال آى سا دس اختياس داسًذ ٍ تـىيالتي وِ
فشآٍسدُّاي آى سا هلشف ٍ ؿشايط سؿذ آى سا فشاّن هيوٌٌذ .تيؿه ،پيگيشيّ ،وشاّي ٍ احتواالً سّثشي
واسٍاى ػلن دس ػذُي تيؼت ٍ يىن وِ تا ًْايت ؿذت تِ جلَ هيتاصد ،ػاصهاًذّيَّ ،ؿوٌذي ٍ ّوت ٍاال ٍ
تِ فشهَدُي همام هؼظن سّثشي "جْبد علوي" هيطلثذ .جْادي وِ تايذ تا اػتماد اػالهي ٍ تؼْذ هلي
دسآهيضد تا تش هؼظل ػمة هاًذگي اص لافلِ ػلن فائك آيذ.
ػاصهاًذّي پيـشفتِ تشاي پيـشفت خَد ًياص تِ طشاحي تشًاهِ اػتشاتظيه داسد .تشًاهِ اػتشاتظيه ظشفيت ٍ
تَاى هذيشيت سا افضايؾ هيدّذ ٍ تِ طَس ؿفاف هـخق هيوٌذ وِ ػاصهاى وجاػت ،آسصٍ داسد تِ وجا تشٍد
ترًاهِّاي اجشايي تشاي

ٍ چگًَِ خَاّذ سفت .تشًاهِ اػتشاتظيه فشآيٌذ تذٍيي دليك ٍ سٍؿي خطهـيّا ٍ
تحمك تخـيذى تِ اّذاف ساّثشدي ػاصهاى هيتاؿذ.

ربّ انّى نذرت ما فى بطنى محرّرًا فتقبّل منّى انّك انت السّميع العليم
دوتش ػثاع حاجي فتحؼلي
سييغ هشوض تحميمات ػلَلْاي تٌيادي خًَؼاص
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خالصّ اجرايي
الف) تذٍيي پيؾ ًَيغ ػٌذ ساّثشدي هشوض تحميمات ()1395-1444
دس ايي هشحلِ پيؾًَيغ ػٌذ ساّثشدي ؿاهل تخؾّاي ريل تْيِ ٍ جْت تاييذ ًْايي دس اختياس
سياػت هشوض تحميمات لشاس دادُ ؿذ.
 تياًيِ سػالت
 اّذاف
 چـن اًذاص
 اسصؿْا
 ساّثشدّاي هلَب
 ّذف واستشدي پشٍطُ ّا ٍ تشًاهِّاي ريل ّش ساّثشد تؼييي هؼإٍالى اكليترًاهِصهاًثٌذي گضاسؽ پيـشفت

 تؼييي هىاًيضم پايؾ پيـشفت تشًاهِّا ٍايي ٍيشايؾ تشًاهِ اػتشاتظيه ( )1395-1444پغ اص تشسػي ًْايي سياػت هشوض تحميمات سػواً پغ اص
تلَية ًْايي تَػط ٍصاست هتثَع تِ ٍاحذّاي ريشتط دس هشوض تحميمات اتالؽ هيگشدد.
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اساسُايّ يركس تحقيقات سهٕاْای بُيادی ٔ سهٕل درياَی
حلدراهَرتْذاؼتيـدرهاًيتيواريّايخَى،ظلَلْايتٌياديخًَعاز


)تِهٌظَرگعترغپصٍّػٍارائِراُ
هادُ1
ًاهيذُهيؼَد،تراي

ٍتِهَجةايياظاظٌاهِ،هرمستحقيقاتظلَلْايتٌياديمِدرايياظاظٌاهِ((هرمستحقيقات))
تاهيياّذافزيرتؽنيلهيگردد.

هادُ)2اّذاف:
 .1تَظؼٍِتِمارگيريداًػتؽريدرزهيٌِػلنظلَلْايتٌياديخًَعاز؛
 .2اًجامپصٍّؽْايتٌيادي،اپيذهيَلَشيلٍتاليٌيجْتاـالحًظامارائِخذهاتتْذاؼتيـدرهاًيمؽَرتِ
هٌظَرجَاتگَييتًِيازّايجاهؼِ؛
آٍري،تٌظينٍعثقِتٌذياظٌاد،هقاالتٍهذاركهرتَعِ؛


جوغ
.3
 .4ترتيتًيرٍياًعاًيهحققدرزهيٌِتيواريْايخَى،ظلَلْايتٌياديخًَعاز؛
 .5ترغية،تؽَيقٍتِمارگيريهحققاى؛
 .6مَؼػدرجلةتَجٍِّوناريهرامستحقيقاتيٍاجراييهرتَعِدرداخلمؽَر؛
ّوناريػلويتاهرامستحقيقاتيٍآهَزؼيظايرمؽَرّاٍظازهاًْايتييالولليتارػايتقَاًييٍهقررات

.7
دٍلتجوَْرياظالهيايراى؛
هادُ)3ارماىهرمسػثارتٌذاز:
 .1ؼَرايػالي
 .2رئيطهرمس
هادُ)4اػضاءؼَرايػاليهرمسػثارتٌذاز:
 .1رئيطداًؽگاُػلَمپسؼنيٍخذهاتتْذاؼتيدرهاًيؼْيذتْؽتي
 .2هؼاٍىپصٍّؽيداًؽگاُػلَمپسؼنيٍخذهاتتْذاؼتيدرهاًيؼْيذتْؽتي
 .3هؼاٍىاهَرتْذاؼتيداًؽگاُػلَمپسؼنيٍخذهاتتْذاؼتيدرهاًيؼْيذتْؽتي
 .4رئيطهرمستحقيقات
 .5هؼاٍىپصٍّؽيهرمستحقيقات
 .6هؼاٍىپؽتيثاًيهرمستحقيقات
ً3 .7فرازاػضايّيأتػلويهرمستاپيؽٌْادرئيطهرمسٍتأييذرئيطداًؽگاُ

)ٍظايفؼَرايػاليهرمستِؼرحزيرهيتاؼذ:

هادُ5
 .1تفَيةخظهؽيپصٍّؽيهرمس؛
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 .2تفَية عرحْاي ّوناري تا ظاير داًؽگاّْا ٍ هَظعات آهَزؼي ـ پصٍّؽي داخل ٍ خارج مؽَر ٍ
ظازهاًْايتييالولليهغاتقهقرراتٍضَاتظهرتَعِ؛

 .3تررظيٍتفَيةگسارغظالياًِفؼاليتْايهرمس؛
 .4تررظيٍتفَيةتَدجِظالياًِهرمسدرهحذٍدُياػتثاراتتخفيفيٍتارػايتضَاتظقاًًَي؛
 .5تفَية دظتَرالؼولّاي هرتَط تِ اهَر داخلي ؼَراي ػالي ٍ دظتَرالؼولّاي اجرايي هرمس تحقيقات
ظلَلْايتٌياديخًَعاز؛
 .6پيؽٌْادظازهاىٍتؽنيالتهرمس؛
تثفرُ:هفَتاتؼَرايػاليهرمستراظاضظياظتْا،خظهؽيّاٍّواٌّگيتاٍزراتتْذاؼتدرهاىٍآهَزغ

پسؼنيخَاّذتَد.
هادُ)6رئيطهرمستِپيؽٌْادؼَرايػالي هرمسٍحننرئيطداًؽگاُػلَمپسؼنيّرچْارظاليلتارهٌفَب


هيؼَدٍاًتخاب هجذداٍتالهاًغاظت.


هادٍُ)7ظايفرئيطهرمس:
رئيطهرمستاالترييهقاماجراييهرمساظتٍدرحذٍدضَاتظقاًًَيٍهفَتاتؼَرايػاليجْتاجراي
ٍظايفٍاهَرهحَلِاقذامهيًوايذ.

هادُ)8اػضايهرمسـهرمسدارايدًٍَعػضَ،تِؼرحزيراظت:
 .1اػضايپيَظتِ:مِاػضايّيأتػلويٍمارؼٌاظاىتوامٍقتهرمسّعتٌذ.
 .2اػضاي ٍاتعتِ :مِ اػضاي ّيأت ػلوي ظاير گرٍّْاي داًؽگاُ ػلَم پسؼني ؼْيذ تْؽتي ٍ يا ظاير
داًؽگاّْاٍهَظعاتآهَزغػاليّعتٌذ.
هادُ)9هٌاتغهاليهرمس:
 .1درآهذّايحاـلِازخذهاتهرمسعثقضَاتظقاًًَي
 .2مولٍّذاياياؼخاؾحقيقيٍحقَقي
 .3اػتثاراتدٍلتيدرـَرتتخفيؿ
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يرٔري بر يستُذات کهيذي
اص آًجا وِ ّوشاػتايي اػٌاد ساّثشدي تا سٌّوَدّاي همام هؼظن سّثشي ٍ ساّثشدّاي والى ًظام ػالهت ٍ
آهَصؽ ػالي داساي اّويت تؼياس اػت ٍ هَفميت تشًاهِّا سا تضويي هيوٌذ ،هؼتٌذات وليذي ريل هَسد
تَجِ ٍ تاصتيٌي لشاس گشفت:
 ػٌذ چـن اًذاص ايشاى  1444اتالغي همام هؼظن سّثشي


سٌّوَدّاي همام هؼظن سّثشي دس هَضَػات هشتثط تا ػلن ٍ تحميمات (تٌذّاي )154-194

 تشًاهِ پٌجن تَػؼِ جوَْسي اػالهي ايشاى
 سئَع ًمـِ جاهغ ػلوي وـَس
 ساٌّوايي اسصؿياتي لطةّاي ػلَم پضؿىي وـَس
تشاػاع ايي اػٌاد هْن اّذاف ًاظش تش ػاهاًِ ػلن ٍ فٌاٍسي وـَس سا هي تَاى دس پٌج ػٌَاى صيش خالكِ وشد:
 .1تَػؼِ ػلوي
 .2تَػؼِ فٌاٍسي
 .3تَليذ ثشٍت
 .4ايجاد سفاُ ٍ ػؼادت
 .5الْام تخـي ٍ فشٌّگ ػاصي
چـن اًذاص ػلن ٍ فٌاٍسي ػالهت دس ساػتاي چـن اًذاص  " 1444کعب جبيگبُ اٍل ظالهت آحبد هردم
در هٌطقِ تب ظبل  4141از طريك بْرُ برداري داًػ هَجَد ٍ تَليذ علن ٍ فٌبٍري هرتبط" هي تاؿذ.
دس ساػتاي چـناًذاص هزوَس ،هاهَسيت " ًظام ػلن ،فٌاٍسي ٍ ًَآٍسي ػالهت" ؿٌاػايي ٍ حل هؼائل دس
حَصُّاي اكلي:
 .1تَليذ ٍ اسايِ خذهات ػالهت
 .2ظشفيت ػاصي ًيشٍي اًؼاًي هَسد ًياص ًظام ػالهت
 .3تأهيي ،تَليذ ٍ تَصيغ ػادالًِ هٌاتغ هالي ٍ تؼالي دس تَليذ ٍ تْشُتشداسي اص داًؾ دس صهيٌِّايي وِ
وـَس داساي هضيتّاي ًؼثي ٍ سلاتتي اػت ،تشاي سػيذى تِ جايگاُ ًخؼت هٌطمِ هيتاؿذ.
ايي هاهَسيت ّوشاُ تا تحمك اّذاف ساّثشدي صيش حاكل هي ؿَد:
 وؼة همام اٍل دس ػلن ،فٌاٍسي ٍ ًَآٍسي حَصُ ػالهت دس هٌطمِ
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 الگَي وـَسّاي هٌطمِ دس هذل هذيشيت ،ػياػت گزاسي ٍ التلاد ػالهت
 احشاص جايگاُ هشجؼيت ػلوي هٌطمِ تا تشاص جْاًي دس همطغ تحليالت تىويلي
 احشاص جايگاُ ّذايتي پظٍّؾّاي هٌطمِ (تـىيل ؿثىِ ،وٌؼشػيَم ،هشاوض پظٍّـي
هـتشن تا ػايش وـَسّا)
 الگَي هٌطمِاي ػٌجؾ ويفيت ٍ اػتاًذاسدّاي هحلَالت ٍ خذهات ػالهت
 احشاص خَداتىايي ٍ وؼة جايگاُ لطة ػالهت هٌطمِ تشاي اسايِ خذهات تـخيلي ٍ
دسهاًي
 احشاص همام ًخؼت دس آهيختگي آهَصُّاي اػالهي ٍ اًؼاًي دس ػياػتگزاسي ،تشًاهِسيضي
اجشاء ٍ اسايِ خذهات ػالهت
 استماء ٍ حفظ ػالهت ػادالًِ تا تَجِ تِ توام هإلفِّاي هَثش تش ػالهت ٍ ًاظش تش ؿاخق
ّاي ػالهت ،سفاّي ،التلادي ،اجتواػي ٍ ...
دس ايي ساػتا ،هْوتشيي ًىاتي وِ تَجِ تِ آًْا دس تذٍيي ػٌذ ساّثشدي هشوض تحميمات ضشٍسي هي تاؿذ،
ريالً آٍسدُ ؿذُ تا دس هشاحل تذٍيي ػٌذ ساّثشدي ٍ پايؾ آى هَسد ػٌايت لشاس گيشد .ايي ًىات تشگشفتِ اص
اػٌاد هْن هليٍ ،صاستي ٍ داًـگاّي اػت وِ توشوض تش آًْا هيتَاًذ ػٌذ سا هٌطمي ،اثشتخؾ ،واسآ ٍ ّذفوٌذ
تٌوايذ.
 .1استماي ووي ٍ ويفي هٌاتغ اًؼاًي هشوض تحميمات
 .2افضايؾ هٌاتغ هالي هشوض تحميمات
 .3تَػؼِ استثاطات تيي الوللي ،هلي ،داًـگاّي ٍ ػايش ػاصهاًْا ٍ كٌايغ هشتثط
 .4توشوض تش ًياصّاي ٍالؼي وـَس دس تحميمات تيواسيْاي خَى ،ػلَلْاي تٌيادي خًَؼاص
 .5ؿٌاػايي ٍ تشاًگيختي تماضاّاي خاهَؽ دس صهيٌِّاي تيواسيْاي خَى ،ػلَلْاي تٌيادي ٍ ػلَل
دسهاًي
 .6گؼتشؽ تؼاهل تا حَصُّاي آهَصؿي هتوشوض تش ػوَم هشدم ،داًـجَياى ،فاسؽ التحليالى ٍ هحمماى
 .7تَجِ ٍيظُ تِ پشٍسؽ ،تىاسگيشي ٍ تَاًوٌذػاصي اػتؼذادّاي دسخـاى ٍ ػايش گشٍُّاي ٍيظُ
 .8افضايؾ وويت ٍ ويفيت هحلَالت هشوض تحميمات (هماالت ،اختشاػات ،اتذاػات ،وتة ،هجالت ٍ
دٍسُ ّاي آهَصؿي)
 .9ؿشوت دس جـٌَاسُّا ،سلاتتّا ٍ ستثِتٌذي ّاي هلي ٍ تيي الوللي
 .14حضَس هَثش دس حيطِّاي واستشدي تحميمات خلَكاً دس پيـگيشي ٍ دسهاى
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 .11طشاحي ساّىاسّايي تِ هٌظَس تْشُهٌذي ػادالًِ جاهؼِ اص دػتاٍسدّا ٍ تَليذات هشوض تحميمات
 .12تَػؼِ تؼاهل تا ػاصهاًْاي هشدم ًْاد ٍ غيشدٍلتي ٍ جلة هـاسوت هشدم
 .13پيؾ تيٌي ًياصّا ٍ تماضاّاي آيٌذُ ٍ توشوض هتٌاػة تا اّويت ايي ًياصّا ٍ تماضاّا
 .14استماي ػاهاًِ هذيشيت ؿاهل ًظام هاليً ،گْذاؿت هٌاتغ فيضيىي ،تـىيالت ،فشآيٌذّا ٍ تؼاهالت
دسٍى هشوض تحميمات ٍ ػاهاًِ پيگيشي
 .15ايفاي ًمؾ هحَسي دس تلوين ػاصي ّاي هلي هْن هشتثط تا تيواسيْاي خَى ،ػلَلْاي تٌيادي
خًَعاز
 .16تَػؼِ جايگاُ فيآٍسيّاي ًَيي دس هشوض تحميمات
 .17توشوض تش تحميمات طة اػالهي ٍ داسٍّاي ػٌتي دس تيواسيْاي خَى ،ػلَلْاي تٌيادي ٍ ػلَل
دسهاًي
 .18پشداختي تِ پظٍّـْاي صًذگي ػالن (هؼٌَي ،اخاللي ،فيضيىي ٍ  )...دس حيطِّاي هشتثط تيواسيْاي
خَى ،ػلَلْاي تٌيادي خًَؼاص
 .19تمَيت ؿثىِ ػلَم پايِ ،طة تاليٌي ٍ داسٍّاي ػٌتي ،ػلَم ػالهت ،فٌاٍسيّاي اطالػات ٍ استثاطات
ٍ ًيض تَجِ تِ ًمؾ ػلَم اجتواػي ٍ اًؼاًي دس ػولىشدّاي ًظام ػالهت
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تذٔيٍ سُذ راْبردی 1315 – 1011
تشاي اًجام ايي هشحلِ پغ اص هطالؼِ دليك ػٌذ ساّثشدي پيـيي تَػط هـاٍساى ،وويتِاي هشوة اص سياػت
هشوض تحميمات ،هؼاًٍاى  ،هذيشاى اسؿذ ٍ هحمماى ٍ واسؿٌاػاى هٌتخة تـىيل گشديذ .طي جلؼات
واسؿٌاػي ،اتتذا هَضَع جلؼِ ٍ هثاًي ًظشي آى ؿاهل اكَل تشًاهِسيضي ساّثشدي هشٍس گشديذ ٍ تِ دًثال
آى تا سٍؽ تاسؽ افىاس ٍ تثادل ًظش گشٍّي اطالػات الصم تشاي تذٍيي تشًاهِ اػتشاتظيه 1395-1444
اػتخشاج ٍ گشدآٍسي ؿذ.
سٍؽ اًتخاتي ،تحليل لَتّا ،ضؼفّا ،فشكتْا ٍ تْذيذّا ( )SWOTتَد.
روش آناليز داخلي – خارجي ()SWOT

ايي رٍغ يني از پرعرفذارتريي رٍؼْاي تذٍيي ظٌذّاي راّثردي اظت .در ايي رٍغ پط از آؼٌا ؼذى گرٍُ
ترًاهِريسيتاهثاًيػلويترًاهِريسيراّثردي،اػضاتِدرٍىظازهاىخَدًگريعتِ،اتتذاًقاطقَتٍضؼفهَجَد
در درٍى ظازهاى را خَد را فْرظت هيًوايٌذ .ظپطتا ًگاُتِ هحيظپيراهَى ظازهاى خَد فْرظت فرـتّا ٍ
يًوايٌذ .ظپط ايي فْرظتّا در اختيار هؽاٍر قرار گرفتِ ٍ تا  جوغتٌذي ٍ
تْذيذّاي ظازهاى خَد را تذٍيي ه 
ٍيرايػ ترهيٌَلَشيل ،فْرظت ًْايي اظتخراج هي گردد(Strength, Weakness, Opportunities,  .
)Threats

دس هشحلِ تؼذي اص هاتشيغ ايي لَتّا ،ضؼفّا ،فشكتْا ٍ تْذيذّا ،ساّثشدّاي اكلي پيـٌْادي تا دس ًظش
گشفتي دسجِ اّويت ٍ ٍ SWOTضؼيت هشوض تْيِ گشديذ ٍ دس جلؼِ تؼذي واسگشٍُ پغ اص تحث ٍ تثادل
ًظش تِ ؿشح ريل تِ تلَية سػيذ .لثل اص تلَية ًْايي ،ايي ساّثشدّا اص ًظش پَؿؾ وافي هَضَػات
ساّثشدي حياتي (ً )C.S.Iيض ؿاهل هَضَػات پٌجگاًِ صيش وٌتشل ؿذًذ:
.1

استماء ستثِ ٍ ًمؾ هشوض خلَكاً دس حيطِ واستشدي تحميمات

.2

توشوض تش ًياصّاي جاهؼِ (حال ٍ آيٌذُ)

.3

تَػؼِ تؼاهالت هلي

.4

تَػؼِ تؼاهالت تيي الوللي

.5

استماي ػيؼتن هذيشيتي هشوض تحميمات تا تَجِ تِ اػٌاد تاالدػتي ٍ اػتاًذاسدّاي هؼتثش
موضوعات استراتژيک حياتي ( )Critical Strategic Issues

در ايي رٍغ هَضَػات حياتي ٍ هْن پيػ رٍي ظازهاًي در دٍ تؼذ هخاعرات حياتي ٍ پتاًعيلّاي قاتل
تْرُترداري ؼٌاظايي ٍ راّثردّايي تراي پَؼػ ايي هَضَػات عراحي هي ؼًَذ مِ مٌترل مٌٌذُ هخاعرات
حياتي ٍ تالفؼل مٌٌذُ پتاًعيلّا تاؼٌذ .از آًجا مِ تذٍيي ترًاهِّا ٍ تؼييي راّثردّا ـرفاً تراظاض SWOT
يتَاًذتؼضيازهَضَػاتاظتراتصيلحياتيراپَؼػًذّذ،قثلازتفَيةًْاييراّثردّايحاـلِازهاتريط
ه
،SWOTمٌترلآًْاتاهَضَػاتراّثرديحياتيظازهاىهيتَاًذمولمٌٌذُتاؼذ.
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ػشاًجام پيؾًَيغ ػٌذ ساّثشدي ؿاهل تخـْاي ريل تْيِ ٍ جْت تاييذ ًْايي دس اختياس سياػت هشوض
تحميمات لشاس دادُ ؿذ.
 تياًيِ سػالت
 اّذاف
 چـن اًذاص
 اسصؿْا
 ساّثشدّاي هلَب
ّ ذف واستشدي پشٍطُّا ٍ تشًاهِّاي ريل ّش ساّثشد
 تؼييي هؼإٍليي اكلي
 تؼييي ػاصٍواس پايؾ پيـشفت تشًاهِّا ٍ تشًاهِ صهاًثٌذي گضاسؽ پيـشفت
ايي ٍيشايؾ ػٌذ ساّثشدي ( )1395-1444پغ اص تشسػي ًْايي سياػت هشوض سػواً پغ اص تلَية ًْايي دس
ٍصاست هتثَع تِ ٍاحذّاي ريشتط دس هشوض اتالؽ هيگشدد.
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يقذيّ
تاٍس ها دس هشوض تحميمات ػلَلْاي تٌيادي ٍ ػلَل دسهاًي ايي اػت وِ آًچِ ػاصهاًْاي هَفك ٍ ًاهَفك سا
اص يىذيگش هتوايض هيوٌذ ًِ ،دس داساييّاي فيضيىي ٍ هٌاتغ هالي تلىِ دس داساتَدى تشًاهِ ٍ اّذاف هـخق ٍ
پايؾ هيضاى دػتياتي تِ آى اّذاف اػت.
دس ّويي ساػتا دس ػال  ٍ1395لثل اص ؿشٍع فؼاليت ّاي سػوي ايي هشوض سياػت ٍ هذيشاى اسؿذ هشوض تش
آى ؿذًذ تا ػٌذ  5ػالِ دٍم( 1444تا  )1395سا تا ػياػتْاي وليذي ريل طشاحي ًوايٌذ:
 ساّثشدّا ٍ تشًاهِّا دس ساػتاي ػياػتْاي ػلوي ٍ سٌّوَدّاي همام هؼظن سّثشي ٍ ػايش هؼتٌذات
وليذي تاؿٌذ.
 ػٌذ هتوشوض تش اٍلَيتْا تاؿذ.
 ػاصٍواس پيگيشي ٍ گضاسؽ دّي هـخق ٍ ؿفاف داؿتِ تاؿذ.
لزا ػٌذ ريل تَػط واسگشٍُ هذيشيتي هشوض تذٍيي ،طشاحي ٍ تِ تلَية سػيذ.
اهيذ اػت ايي الذام گاهي هْن دس ساػتاي اػتالي ػلوي ايي هشوض ٍ ًيض استماي هذيشيتي ػاصهاًْاي پظٍّـي
وـَس تاؿذ.
بيانيه چشم انداز مرکس تحقيقات
دس ساػتاي چـن اًذاص وـَس دس ػال  1444اتالغي همام هؼظن سّثشي ،ايي هشوض تحميمات دس ًظش داسد
تؼٌَاى يىي اص پش افتخاستشيي هشاوض ػلوي وـَس دس تاسيخ ػلَم پضؿىي ٍ ػالهت ايفاي ًمؾ ًوايذ ٍ دس
وؼة همام اٍل وـَس دس هٌطمِ تيـتشيي اهتياص سا دس همايؼِ تا ػايش ػاصهاًْاي ػلوي وـَس وؼة ًوايذ .دس
افك  5ػالِ آتي (ػال  )1444ايي هشوض تحميمات خَد سا ؿايؼتِ همام اٍل لطثْاي ػلَم پضؿىي ٍ هشاوض
پظٍّـي هيذاًذ.
بيانيه رسالت مرکس تحقيقات
هشوض تحميمات ػلَلْاي تٌيادي خًَؼاص داًـگاُ ػلَم پضؿىي ؿْيذ تْـتي اًـااهلل اص ػال  1395ؿشٍع تِ
فؼاليت هيٌوايذ.
اص افتخاسات ايي هجوَػِ هيتَاى تِ هَاسد ريل اؿاسُ ًوَد:
 لطة دسهاًي ايشاى (ٍالغ دس تيواسػتاى تيواسػتاى طالماًي) دس تيواسيْاي خَى ،ػلَل دسهاًي
خًَؼاص
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 آصهايـگاُ هطالؼات ػلَل دسهاًي دس هٌطمِ
هاهَسيتْاي ايي هشوض ػثاستٌذ اص:
 -1تَليذ داًؾ سٍا ٍ پايا دس حَصُ ػلَم تيواسيْاي خَى ٍ ػلَل دسهاًي
 -2آهَصؽ ًيشٍي اًؼاًي هشتثط خلَكاً دس ػطَح تخللي ٍ تاالتش
 -3آهَصؽ جاهؼِ دس صهيٌِّاي هشتثط تا ايي حَصُ
 -4اطالعسػاًي ٍ اًتـاس يافتِ ّا ٍ ًتايج تحميمات
 -5اسايِ هـاٍسُ ٍ هـاسوت دس تلوين ػاصي ّاي والى هلي ،هٌطمِاي ٍ تييالوللي
ّذف اكلي ها دس ايي هجوَػِ پظٍّـي استماي ػطح ػالهت جاهؼِ خلَكاً دس حيطِ تيواسيّاي خَى،
ػلَل دسهاًي ٍ ػلَلْاي تٌيادي هيثاؿذ.
اّذاف ديگش ايي هشوض ؿاهل هَاسد ريل اػت:
 -1استماي داًؾ هؼتثش پضؿىي
 -2استماي جايگاُ وـَس دس ستثِتٌذيّاي هؼتثش هٌطمِاي ٍ تييالوللي
 -3تَاًوٌذػاصي هٌاتغ اًؼاًي دس حيطِ ّاي هشتثط تا ػالهت
 -4افضايؾ آگاّي هشدم خلَكا دس پيـگيشي اص تيواسيْاي ؿايغ خَى
 -5استماي ػولىشد ٍصاست تْذاؿت ٍ ػايش ػاصهاًْاي هلي ٍ تيي الوللي هشتثط تا ػالهت
اسصؿْايي وِ ها دس اًجام هاهَسيتْاي خَد تِ آًْا تاٍس داسين ػثاستٌذاص:
 حفظ وشاهت اًؼاى هَوذ دس ديي هثيي اػالم
 سػايت اخالق پضؿىي ٍ ؿَؤًات تحميك
 پايثٌذي تِ لَاًيي ٍ همشسات ٍ ػياػتْاي ٍصاست هتثَع
 سػايت كشفِ ٍ كالح جاهؼِ دس اٍلَيت گزاسي ّا ٍ تخليق هٌاتغ
فْشػت ريٌفؼاى وليذي:
 مارمٌاى
 هحققاى
 هؼاًٍتپصٍّؽي
 هؼاًٍتآهَزؼي
 هؼاًٍتتْذاؼتي
 گرٍُّايتاليٌيٍآهَزؼي
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 هذيراىارؼذ
 آحادهردم
 هؼاًٍتپصٍّؽيٍزارتهتثَع
 ظايرهؼاًٍتْايٍزارتهتثَع 
 ـاحثاىـٌايغهرتثظ
 ظازهاًْاٍهراجغتييالولليهرتثظ
 پسؼناىٍهتخففاىرؼتِّايهختلف
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رئيس يرکس
يطأريٍ

ضٕراي پژْٔطي

دفتر رياست

رٔابط ػًٕيي ٔ ايٕر بيٍ انًهم

يؼأٌ پژْٔطي
يؼأٌ پطتيباَي
يذيريت ايٕر پژْٔطي

يذيريت ايٕر اداري

يذيريت آيار

يذيريت ايٕر ياني

يذيريت آزيايطگاِ
پژْٔطی

يذيريت بٕدجّ ٔ تطكيالت

يذيريت IT
يذيريت تحصيالت
تکًيهی ٔ آيٕزش يذأو
كتابخاَّ يركسي ٔ اَتطارات
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جذٍل ظبزهبًي هرکس تحقيقبت بِ تفکيک بخػ ّب

بخػ ريبظت
-

رييط هرکس

-

هعئَل دفتر رييط هرکس

-

هذير رٍابط عوَهي ٍ اهَر بيي الولل

بخػ هعبًٍت پؽتيببًي
-

هعبٍى پؽتيببًي

-

هعئَل دفتر هعبًٍت پؽتيببًي

-

هذير اهَر بَدجِ ٍ تؽکيالت

-

هذير اهَر اداري

-

هذير اهَر هبلي

-

کبرؼٌبض اهَر هبلي

-

هعئَل کبرگسيٌي

-

هعئَل دبيرخبًِ ٍ ببيگبًي

-

رييط ٍاحذ IT

-

کبرؼٌبض ٍاحذ IT

-

هعئَل ٍاحذ ظوعي بصري

-

هذير کتببخبًِ

-

کتببذار

-

هعئَل تذارکبت

-

هعئَل اًببر

-

هعئَل تبظيعبت

-

ًگْببى

-

آبذارچي

-

ًيرٍي خذهبتي
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بخػ هعبًٍت پصٍّؽي
-

هعبٍى پصٍّؽي

-

هعئَل دفتر هعًَت پصٍّؽي

-

هذيريت پصٍّؽي

-

هعئَل دفتر پصٍّؽي

-

کبرؼٌبظبى پصٍّؽي

-

هذير آهَزغ هذاٍم ٍ تحصيالت تکويلي

-

کبرؼٌبض آهَزغ هذاٍم

-

رييط گرٍُ آهبر ٍ اپيذهيَلَشي

-

کبرؼٌبظبى آهبر ٍ اپيذهيَلَشي

-

هحققيي

-

آزهبيؽگبُ پصٍّؽي

-

کويتِ ّبي هٌتخب پبراکليٌيک

فضبّبي آهَزؼي  -پصٍّؽي
-

ظبلي کٌفراًط

-

اتبق درض

-

اتبق هحققيي

-

اتبق کبرهٌذاى

-

آزهبيؽگبُ

-

کتببخبًِ
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راهبردهاي اصلي مرکس تحقیقات سلولهاي بنیادي خونساز

 -1ارتقاء رتبّ ٔ َقص يرکس خصٕصا در حيطّْاي کاربردي تحقيقات
 -0تًرکس بر َيازْاي جايؼّ (حال ٔ آيُذِ)
 -3تٕسؼّ تؼايالت يهي
 -0تٕسؼّ تؼايالت بيٍ انًههي
 -5ارتقا سيستى يذيريتي يرکس تحقيقات با تٕجّ بّ اسُاد باال دستي ٔ
استاَذاردْاي يؼتبر
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