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  ایرانی تحقیق در عملیاتانجمن  هسال دهراهبردي سند          

1044-1931 
 تهیه و تدوین: دکتر سید هادي ناصري

 دفتر نمایندگی انجمن در مازندران-دانشگاه مازندران

 

 

 چشم انداز:
ساله، یك انجمن پویا و بروز و با سطح کیفی قابل اعتماد در ده در افق  ایرانی تحقیق در عملیاتانجمن 

 تحقیق در عملیاتدر حوزة ی هاي پژوهشی و آموزشی و اجرایاست، که در زمینهو منطقه سطح کشور 

هاي مربوط به هاي اساسی و هدایت فعالیتدر تحلیل و تدوین موضوعات و برنامهو  نمایدمیمشارکت 

 این حوزه تالش خواهد نمود.   

 

 هاي اصلی: هدف
 منطقهکشورهاي در سطح  تحقیق در عملیاتهاي نظري و کاربردي سرآمدي در کلیة زمینه (1

 در سطح جهان تحقیق در عملیاتهاي نظري و کاربردي زمینه در برخی ازپیشگامی  (2

 چ تحقیق در عملیاتهاي مرتبط با ضوعات و برنامهومتوانمندي در تنظیم و تدوین  (9

تحقیق در هاي راهبردي )پژوهشی، آموزشی، اجرایی( به نهادهاي مرتبط با مشاوره هتوانایی در ارائ (0

  عملیات

 تحقیق در عملیاتهاي مرتبط با ها و پژوهشیت آموزشتوانمندي در هدایت و ارتقاء کیف (5

 



 

2 

 

 راهبردها: 
 و علوم مرتبط تحقیق در عملیات ب مشارکت قشرهاي دانشجویی در حوزهجل (1

 و علوم مرتبط تحقیق در عملیات هکسوتان در حوزو پیشگران ، پژوهشجلب مشارکت خبرگان (2

 به نیازهاي جامعههی دپاسخمنظور توانایی ارتقاء ساختار سازمانی انجمن به (9

 هاي گوناگوندر زمینه هاي انجمنتقویت و توسعه و تعمیق فعالیت (0

در ایران، با تاکید بر  تحقیق در عملیاتهاي مربوط به کمك به ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیت (5

 اي رویكردهاي بومی و منطقه

 اربرديایجاد بسترهاي مناسب و متنوع براي تعامل بیشتر متخصصان نظري و ک (6

   

 رویكردها: 

 آموزش هالف( حوز

از جمله هاي آموزشی )از سطح دبیرستان تا سطوح عالی( مشارکت در تدوین و راهبري مجموعه برنامه (1

 هدر حوزچنین تدوین و تصحیح سرفصل دروس هاي جدید دانشگاهی و دروس جدید و همتدوین رشته

 سات ذیربط  خانه ها و موسو تعامل با وزارت تحقیق در عملیات

-ویژه در زمینهبه تحقیق در عملیاتهاي آموزشی در جهت معرفی قابلیتهاي تخصصی برگزاري کارگاه (2

  هاي کاربردي

 محور -توسعه انتشارات آموزش( 9

 بومی - با تاکید بر رویكردهاي کاربردي تحقیق در عملیات( ارائه خدمات آموزشی در علوم مرتبط با 0

 

 ژوهشپ هب( حوز

 هاي ادواري انجمن با تاکید بر ارتقاء کیفیتدوین و راهبري نظام کنفرانست( 1

 تحت پوشش انجمن  علمیات نشریسعه تو( 2

، علوم پزشكی در تعامل بیشتر با صنعت، مدیریت، علوم اقتصادي، کشاورزي هاي کاربرديتقویت پژوهش( 9

  و محیط زیست

 ایران تحقیق در عملیاتهاي ( راه اندازي دبیرخانة دائمی کنفرانس0

 تحقیق در عملیاتهاي برتر در حوزه ها و رسالهحمایت از پایان نامه شناسایی و( 5
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هاي تخصصی انجمن با هدف پاسخگویی به نیازهاي علمی اعضاي انجمن و شناخت و به ( ایجاد کمیسیون6

 هاي آنهاکارگیري توانمندي

 قان و استادان ممتازترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محق( 7

 

 سازي علم، و ارتباطات سازي، عمومیفرهنگ هپ( حوز

از طریق برگزاري  تحقیق در عملیات هدر حوزبالقوه هاي جلب مشارکت عمومی و شناسایی ظرفیت (1

 مسابقات دانشجویی

ز اساتید، از طریق تجلیل ا تحقیق در عملیات ههاي ملی در حوزجلب مشارکت عمومی و شناسایی ظرفیت (2

 متخصصان و فعاالن این حوزه

   و تقویت کمی و کیفی و محتوایی آن انجمن هچاپ و انتشار منظم خبرنام( 9

 هاي مرتبطهاي علمی تخصصی در حوزه( انجام ممیزي0

 المللی  هاي علمی معتبر ملی و بینهاي علمی انجمن با انجمن( توسعه همكاري5

 

 تیتعامل با نهادهاي دول هت( حوز

 تحقیق در عملیات ه(  تعامل با فرهنگستان علوم در جهت تدوین واژه ها و برابرنهاده هاي مورد نیاز در حوز1

 تحقیق در عملیات هنام(  تعامل با فرهنگستان علوم در جهت تدوین و چاپ یك کتاب مرجع با عنوان: واژه2

-منظور بسترسازي در پاركبه در عملیاتتحقیق ( مشارکت در انجام مطالعات نیازسنجی فناوري و صنعتی 9

 هاي صنعتی و کاربرديهاي فناوري، مراکز رشد، و سایر نهادهاي جدید در حوزه

با تاکید بر  تحقیق در عملیاتهاي راهبري استانداردهاي حوزه ( همكاري با مراجع ذیربط در ایجاد نظام0

 مرجعیت علمی انجمن در این حوزه 

هاي مجلس شوراي اسالمی، دبیرخانة مجمع تشخیص کمیتی، مانند مرکز پژوهش( تعامل با نهادهاي حا5

هاي علمی هاي کالن و انجام مشاورهمنظور ارائة تحلیلبه ،هامراکز پژوهشی وزارتخانه و مصلحت نظام

 راهبردي

منظور ها، بهنها و سازماها و مراکز پژوهشی وزارتخانه( تعامل با نهادهاي حاکمیتی اجرایی، مانند معاونت6

 هاي پژوهشی و اجرایی یا مشاوره در طرح مشارکت و/

 



 

4 

 

 فناوري و صنعت و بازار  ث( حوزه

ها هاي پژوهشی، محورهاي کنفرانسها، طرحهاي انجمن )کارگاهتوجه به موضوعات تقاضامحور در برنامه( 1

 ریزي هاي درسی و ...(و سمینارها، برنامه

به متخصصان صنایع و تولیدکنندگان محصوالت  تحقیق در عملیاتهاي بلیت( شناسایی درست و دقیق قا2

 تجاري

 ( شناسایی و حمایت از متخصصان علوم کاربردي در چارچوب اهداف انجمن9

 هاي مرتبط  هاي صنعتی در حوزه( مشارکت در انجام پروژه0

 

 

 


