
 

 

 سرسخه:

 4141 اوذاز چشم افقدستیابی به در یک سازمان پیشري  به عىًان شاخصهتًلیذات علمی 

 1ثاهٌِ تَولی

 

ست رٍ اسایي .ّستٌذ، در تَلیذ ػلن ّن اٍل هْن صٌؼتی جْاى وطَر ّفت دّذ هیًگاّی تِ تَلیذ ػلن در دًیا ًطاى 

چَى تؼذاد ًیزٍی هحمك، سْن  ؛پژٍّطی ّای ضاخصخَد را تا  یافتگی تَسؼِاهزٍسُ ّوِ وطَرّای دًیا حجن  وِ

 .دٌّذ هیدر هجالت ػلوی ٍ ًظایز آى ًطاى  ضذُ چاجتَدجِ پژٍّطی، تؼذاد هماالت 

یه هزوش  ػٌَاى تِخَد  اًذاس چطنسٌذ  تا تَجِ تِ ،ٍ هزوش اسٌاد آستاى لذس رضَی ّا هَسُ، ّا وتاتخاًِساسهاى 

تِ لحاظ  است ٍ سٌذی ای هَسُ، ای وتاتخاًِساسهاى  هؤثزتزیيٍ  تزیي فؼال، تزیي غٌیتِ دًثال وِ پیطزٍ  رساًی اطالع

هحسَب  تَلیذات ػلوی جْت ، پتاًسیل تسیار خَتی درهتٌَع ًیزٍّای هتخصص ٍ هٌاتغ اطالػاتی داضتي اختیاردر 

 .است تأهل لاتلاس دٍ جْت . تزرسی اجوالی تز هماالت چاج ضذُ تا اهزٍس ًطاى هی دّذ وِ ایي هْن ضَد هی

پژٍّطی هستٌذ ضذُ  ّای اٍلَیتٍ ّوچٌیي  ّا رسالت، ّا هأهَریتهتٌاسة تا  ضذُ چاجػوذُ هماالت اٍل ایٌىِ: 

 .اًذ تَلیذضذُدر راستای ٍظایف ساسهاًی  وِ ،تَدُ

تؼذاد  تسیار اًذن است ٍتحصیالت تىویلی  التحصیالى فارؽْن تَلیذ ػلن تِ ًسثت جوؼیت : سِم ایٌىٍد

 ضذُ است. ًَضتِتحصیالت تىویلی )واروٌاى(  2ًَیسٌذگاى اساس هماالت تَسط تؼذاد ووی  تَجْی لاتل

تحصیالت تىویلی ٍ رًٍذ رٍ تِ  التحصیالى فارؽتا تَجِ تِ تؼذاد حذاوثزی تذیْی است وِ اضارُ ضذ  طَر ّواىلذا 

رضذ آى در ساسهاى ٍ ًیش ٍجَد هٌاتغ ػلوی هتٌَع، پتاًسیل یه جْص ػلوی در راستای هؼزفی ساسهاى، هؼزفی هٌاتغ 

تاٍرّا ٍ در تٌْا تغییز  . لذاهْیاست ، در لالة تَلیذات ػلوی هختلفاطالػاتی ٍ ًیش حل هطىالت ٍ هَاًغ پیص رٍ

 ّای سزهایِتَلیذات ػلوی هٌاتغ اًساًی ٍ  ّای چالص ػٌَاى تِدر ایي راستا  تاالسزی ٍ ًیش واروٌاى ًگزش هذیزاى

، هادی ٍ هؼٌَی ّای هطَقپژٍّطی ٍ اػوال  ّای تَدجِدر  تجذیذًظزٍ تَجِ تٌاتزایي  ؛تزجستِ استفىزی ساسهاى 

                                                           
 آستاى لذس رضَی؛ وتاتخاًِ دیجیتالداًطجَی دوتزی ػلن اطالػات ٍ داًص ضٌاسی ٍ وارضٌاس اضاػِ گشیٌطی اطالػات  1
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 پژٍّطی واروٌاى ٍ غیزُ ّای هْارتت تىزین ضایستِ پژٍّطگزاى، تمَی ،ػلوی ٍ پژٍّطی ّای جطٌَارُتزگشاری 

 .رسٌذ هیتِ ًظز  ضزٍری

 گام تزدارد. اًذاس چطنستای رضذ ٍ تالٌذگی ساسهاى ٍ تحمك اّذاف در را یذ است تَجِ تِ ایي هْناه


