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هقذهِ
در دًیبی اهزٍسی داًؼ ثؾزی ثِ عزػت در حبل تغییز ٍ رؽذ هیثبؽذ ٍ عالهت ًیش ثِ ػٌَاى یکی اس هحَرّبی تَعؼِ پبیذارً ،قؼ هْوی
در رؽذ ٍ تؼبلی جَاهغ ثؾزی ایفب هیکٌذ ٍ لذا اًجبم پضٍّؼ در حَسُ عالهت اهزی ضزٍری ثِ ًظز هیرعذ .عَاًح راًٌذگی در
جبدُ ّبی ایزاى ّوِ عبلِ ثبػج هزگ ٍ هقذٍهیت ّشاراى ًفز ؽذُ ٍ هیلیبردّب دالر ّشیٌِ ثز اقتقبد کؾَر تحویل هیکٌٌذ .اس آًجب کِ
ػبهل اًغبًی ثیؾتزیي ػبهل در ثزٍس تقبدفبت جبدُ ای اعت .ارائِ ثزًبهِ ای ثزای ارتقبی داًؼ تزافیک هَجت هی ؽَد کِ ثتَاى ثِ
اّذاف کَتبُ هذت ٍ ثلٌذ هذت ایي سهیٌِ دعت یبفت .در ػقز حبضز ثیؾتز کؾَرّبی تَعؼِ یبفتِ ،تَجِ ثِ فزٌّگ در حَسُ تزافیک
را ثِ ػٌَاى یکی اس اٍلَیت ّبی هْن در دعتَر کبر قزار دادُ اًذ.اس ایي رٍ ارتقب ٍ تَعؼِ داًؼ تزافیک در ایي سهیٌِ اّویت ثغیبر پیذا
هی کٌذ.
ثب تَجِ ثِ تغییز ٍ تحَاالت اجتوبػی اخیز کِ هٌجز ثِ ارتجبعبت گغتزدُ ٍ پیچیذُ عبسهبىّب ثب هحیظ اعزاف ؽذُ اعت ،ضزٍرت داؽتي
یک ثزًبهِ جبهغ هتٌبعت ثب ؽزایظ ،قبثلیتّب ٍ تَاًوٌذیّبی هَجَد جْت اًجبم تحقیق در سهیٌِ ارتقب ٍ تَعؼِ داًؼ تزافیک ضزٍرتی
اجتٌبة ًبپذیز هی ًوبیذ.
ثب در ًظز گزفتي ایي هَضَع کِ ثزًبهِ راّجزدی ًوبیی اس هغبئل ًبؽی اس هقتضیبت آتی ٍ راّکبرّبیی جْت ثزعزف ًوَدى آىّبٍ ،
تقوینگیزی فحیح در سهبى هٌبعت ثِ هٌظَر رعیذى ثِ آیٌذُای هغلَة ٍ گبم ثزداؽتي در خغی هغتقین ثب تَجِ ثِ اّذاف آى عبسهبى
را تزعین هیًوبیذ ،ثز ّویي اعبط هرمس تحقیقبت پیطگیری از آسیب حَادث جبدُ ای عؼی ًوَدُ اعت ثب تذٍیي ثزًبهِ
راّجزدی هَجَد پیؼثیٌی افقّبی دٍردعت ،رعبلت خَیؼ در سهیٌِ ارتقبی عغح عالهت جبهؼِ ثب تبکیذ ثز اتجبم تحقیقبت کبرثزدی
را ثِ ثْتزیي ؽکل هوکي اًجبم دّذ.
ثزًبهِ راّجزدی هزکش تحقیقبت پیؾگیزی اس آعیت حَادث جبدُ ای دارای قغوت ّبی سیز هیثبؽذ:
 .1هؼزفی هزکش
 .2هبهَریت
 .3چؾن اًذاس
 .4ارسػّب
 .5تحلیل ٍضؼیت هزکش
 .6اّذاف
 .7راّجزدّب
 .8اقذاهبت
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هعرفی هرمس ()Introduction
ثب تَجِ ثِ ًیبسّبی اػالم ؽذُ اس عَی ٍسارت ثْذاؽت ،درهبى ٍ آهَسػ پشؽکی ٍ ثب تَجِ ثِ پتبًغیل ٍجَد سهیٌِ ّبی تحقیقبتی ٍ
پیؾیٌِ هٌبعت در ایي حَسًُ ،یبس ثِ راُاًذاسی ایي هزکش در تجزیش احغبط گزدیذ  .هزکش تحقیقبت پیؾگیزی اس آعیت حَادث جبدُ ای اس
عبل  1391فؼبلیت خَد را ثغَر رعوی در داًؾگبُ ػلَم پشؽکی تجزیش ؽزٍع کزد .ایي هزکش در هذت کَتبُ فؼبلیت خَد ضوي پیگیزی
فؼبلیتّبی گذؽتِ ،ثزًبهِّبی قبثل تَجْی را در دعتَر کبر خَد قزار دادُ اعت کِ هیتَاى در ایي راثغِ ثِ اًجبم فؼبلیت در حَسُّبی
آهَسػ ٍ پضٍّؼّ ،وکبری ٍ جلت هؾبرکت عبسهبىّبی هزتجظ ثب حَسُ تزافیکی اؽبرُ ًوَد.

چطن اًذاز()Vision
ایي هزکش ققذ دارد ثب اًجبم پضٍّؼّبی کبرثزدی در عغح اعتبًی ،هلی ،هٌغقِای ٍ ثیيالوللی در حیغِ ارتقب داًؼ هزتجظ ثب حَادث
تزافیکی ٍ جبدُ ای در عغح کؾَر در راعتبی تأهیي ،حفظ ٍ ارتقبء عغح عالهت جبهؼِ ًقؼ هَحزی را ایفب ًوَدُ ٍ ثِ هزجغ ػلوی
تخققی در سهیٌِ ارتقبی داًؼ تزافیک ٍ پیؾگیزی اس حَادث تزافیکی در عغح کؾَر تجذیل ؽَد.

هأهَریت یب رسبلت()Mission
تؼْذ هب ارتقبء داًؼ هزتجظ ثب حَادث تزافیکی ٍ جبدُ ای اس عزیق اًجبم تحقیقبت در سهیٌِ پیؾگیزی اس حَادث تزافیکی ٍ جبدُ ای ٍ ًیش
ثزقزاری ارتجبط ثب عبیز ارگبىّب ٍ عبسهبىّبی دخیل در ایي حَسُ در راعتبی کبّؼ ثبر حَادث ٍ فذهبت ثِ ثبر آهذُ ٍ ارتقبی عغح
عالهت جبهؼِ ثب اًجبم هذاخالت هَحز در ایي سهیٌِ هیثبؽذ.

ارزشّب ()Values
هطبرمت ّوِ جبًبِ اعضبی ّیئت علوی ٍ داًطجَیبى تَاًوٌذ
تَسعِ ّونبریْبی بیي الوللی
ّونبری گرٍّی بر هبٌبی استراتژی هطترك
پبسخگَیی اجتوبعی در خصَظ مبّص ببر حَادث ترافینی
هذیریت هطبرمتی
اّویت بِ ًَآٍری ٍ خالقیت در زهیٌِ پژٍّطْبی مبربردی
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تحلیل ٍضعیت سبزهبى
ًقبط قَت ()Strengths
ٍ :S1جَد ًیزٍی اًغبًی تَاًوٌذ ٍ ػالقوٌذ در هزکش
ٍ :S2جَد تجْیشات ٍ اهکبًبت هَرد ًیبس هٌبعت در هزکش
ٍ :S3جَد فضبی فیشیکی هٌبعت
ّ :S4وکبری ًشدیک ثب ارگبًْب ٍ عبسهبًْبی هزتجظ در عغح کؾَر
 :S5ارتجبط هٌبعت ثب هؼبًٍتّبی هختلف داًؾگبُ
ٍ :S6جَد اٍلَیتّبی پضٍّؾی
 :S7اهکبى ّوکبری ٍ اًجبم پزٍصُّبی تحقیقبتی ثب عبسهبىّبی ثیيالوللی
ٍ :S8جَد عبیت ثِ ًبم هزکش

ًقبط ضعف()Weaknesses
 : W1فقذاى ثَدجِ هغتقل هزکش
 : W2ػذم ؽٌبعبًذى قبثلیتْبی هزکش در عغح داًؾگبُ
 :W3کوجَد ًیزٍی اًغبًی جْت اًجبم اهَر اجزایی هزکش
:W4کوجَد اػتجبرات تخقیـ دادُ ؽذُ ثِ عزحْبی تحقیقبتی
ً : W5جَد چبرت تؾکیالتی هقَة در هزکش

فشصت ّب()Opportunities
ٍ :O1جَد عٌذ تَعؼِ عالهت اعتبى ثِ ػٌَاى راٌّوبیی جْت اٍلَیتثٌذی ًیبسّبی عالهت جبهؼِ
ٍ :O2جَد ػالقوٌذی در عبسهبىّب ٍ ارگبىّبی دخیل در حَسُ تزافیک
 :O3حوبیت ٍ ػالقِ هٌذی هغَلیي داًؾگبُ در حَسُ ارتقبی داًؼ تزافیکی
 :O4ثزگشاری ّوبیؼّبی کؾَری جْت هؼزفی هزکش
ٍ :O5جَد قغت ّبی ػلوی  ٍ EBMهذیزیت عالهت ایزاى در عغح داًؾگبُ
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تْذیذّب ()Threats
 :T1ػذم قزار گزفتي هَضَع پیؾگیزی اس حَادث تزافیکی ثِ ػٌَاى یک اٍلَیت در عبسهبىّب ٍ ٍسارت خبًِّبی کلیذی در کؾَر
 : T2ػذم اهکبى دعتزعی آعبى ثِ ثبًکّبی اعالػبتی ثیي الوللی ٍ دؽَاری در اًتؾبر هقبالت در صٍرًبلّبی هغزح دًیب
 :T3فقذاى کتبةّبی هزجغ فبرعی در سهیٌِ ارتقبی داًؼ تزافیکی
 :T4ػذم ٍجَد اػتقبد ٍ ًگزػ هٌبعت ثِ تحقیق در ثزخی پضٍّؾگزاى ٍ داًؾجَیبى تحقیالت تکویلی

اهداف کلی ()Goal

تبییي ًقص ملیذی هرمس در حَزُ ارتقبی داًص ترافینی ٍ پیطگیری از آسیب حَادث جبدُ ای در مطَر
تَسعِ ارتببطبت هلی ٍ بیي الوللی در زهیٌِ تَسعِ داًص ترافینی

اّذاف اختصبصی ()Objectives
برًبهِ ریسی آهَزضی ٍ اجرا برای گرٍُّبی ّذف (تعییي هحتَا،طراحی ٍ اجرا  ،ارزضیببی) در حَزُ پیطگیری از
آسیب حَادث جبدُ ای در سطح مطَر
اًتقبل ،ترجوبى ٍ مبربست داًص ترافیل در زهیٌِ پیطگیری از آسیب حَادث جبدُ ای در سطح مطَر بِ هیساى
 %08تب پبیبى برًبهِ
اًتطبر ٍ تجبری سبزی ًتبیج پژٍّطی در سطح هلی ٍ بیي الوللی بِ هیساى  %08تب پبیبى برًبهِ
گسترش زیرسبختْبی الزم برای تربیت سرهبیِ اًسبًی هَرد ًیبز هٌطقِ ٍ مطَر در ایي زهیٌِ
تقَیت ارتببطبت درٍى بخطی ٍ برٍى بخطی هرمسبِ هیساى  %088تب پبیبى برًبهِ
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راّبردّب ()Strategies
استراتژیْبی SO
گستشش صیشسبختْبی آهَصضی جْت استقب داًص تشافیک S1,2 O2,3
تَسعِ فعبلیتْبی پظٍّطی هشکض S1,6 O3,5
جلت هطبسکت حَصُّبی هشتجظ ثب پیطگیشی اص حَادث تشافیکی ٍ پظٍّطگشاى دس ایي صهیٌِ S5,6 O2,3

استراتژیْبی ST
تسْیل دس تصَیت پشٍطُ ّبی هطتشک ثب هشاکض تحقیقبتی ٍ داًطگبّْبی دیگشS6,7T1,4
ت طَیق ٍ اعغبی جبیضُ هقبالت ثِ هحققیي جْت استقب سغح کیفیت فعبلیتْبی پظٍّطی هشکضS1,7T1,4
افضایص هشاٍدات ثیي الوللی جْت اعتالی سغح ثشٍى دادّبی پظٍّطی هشکض تحقیقبت S6,7T1,2

استراتژیْبی WO
افضایص تَاًوٌذی اعضبی ّیئت علوی هشکض W2,3 O2,3
تصَیت عشحْبی تحقیقبتی دس ساستبی اٍلَیتْبی پظٍّطی هشکض W2 O2,3
تشجوبى داًص جْت ثِ کبسگیشی ًتبیج حبصل اص عشحْبی تحقیقبتی W2,4 O3,5

استراتژیْبی WT
تعبهل ثیطتش هذیشاى هشکض ثب سیبستگزاساى ٍ ضٌبسبًذى کبسثشد ًتبیج پظٍّطی دس حَصُ تشافیکW2T1
ایجبد ثستش هٌبست جْت ثجت حَادث تشافیکی W2T1,2,4

استراتژیْبی اًتخببی
گستشش صیشسبختْبی آهَصضی ٍ پظٍّطی جْت استقب داًص تشافیک
جلت هطبسکت حَصُّبی هشتجظ ثب پیطگیشی اص حَادث تشافیکی ٍ پظٍّطگشاى دس ایي صهیٌِ
افضایص هشاٍدات ثیي الوللی جْت اعتالی سغح ثشٍى دادّبی پظٍّطی هشکض تحقیقبت
تشجوبى داًص جْت ثِ کبسگیشی ًتبیج حبصل اص عشحْبی تحقیقبتی
تعبهل ثیطتش هذیشاى هشکض ثب سیبستگزاساى ٍ ضٌبسبًذى کبسثشد ًتبیج پظٍّطی دس حَصُ تشافیک
ایجبد ثستش هٌبست جْت ثجت حَادث تشافیکی
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 : G1تبییي ًقص ملیذی هرمس در حَزُ ارتقبی داًص ترافینی ٍ پیطگیری از آسیب حَادث جبدُ ای در مطَر
: O1برًبهِ ریسی آهَزضی ٍ اجرا برای گرٍُّبی ّذف در هقبطع هختلف آهَزضی حَزُ پیطگیری از آسیب
حَادث جبدُ ای در سطح مطَر بِ هیساى  %088تب پبیبى برًبهِ
 : Strategyگستشش صیشسبختْبی آهَصضی ٍ پظٍّطی جْت استقب داًص تشافیک

Actions
 ثزگشاری اٍلیي عویٌبرکؾَری ت َعؼِ داًؼ تزافیک ٍ پیؾگیزی اس حَادث جبدُ ای ثب حضَر هغَلیي پلیظ ٍ اػضبی ّیئت
ػلوی ٍ هغَلیي داًؾگبُ
 ثزًبهِ ریشی جْت تذٍیي کَریکَلَم آهَسؽی در هقغغ دکتزی تخققی در رؽتِ اعالػبت ٍ داًؼ کبٍی حَادث تزافیکی
 ثزًبهِ ریشی جْت تذٍیي کَریکَلَم آهَسؽی در هقغغ ارؽذ در رؽتِ هذیزیت فحٌِ ٍتحلیل حبدحِ تزافیکی
 ثزًبهِ ریشی جْت تذٍیي کَریکَلَم آهَسؽی در هقغغ ارؽذ ّوِ گیز ؽٌبعی ٍ پیؾگیزی اس حَادث تزافیکی
 ثزًبهِ ریشی جْت تذٍیي کَریکَلَم آهَسؽی در هقغغ ارؽذ عالهت رٍاى ٍ حَادث تزافیکی
 ثزًبهِ ریشی جْت تذٍیي کَریکَلَم آهَسؽی درط تک ٍاحذی ایوٌی تزافیک
 ثزًبهِ ریشی جْت تذٍیي کَریکَلَم آهَسؽی رؽتِ ًیوِ هجبسی اًگلیغی سثبى ثب ّوکبری داًؾگبُ کبرٍلیٌغکبی عَئذ

: G1تبییي ًقص ملیذی هرمس در حَزُ ارتقبی داًص ترافینی ٍ پیطگیری از آسیب حَادث جبدُ ای در مطَر
: O2اًتقبل ،ترجوبى ٍ مبربست داًص ترافیل در زهیٌِ پیطگیری از آسیب حَادث جبدُ ای در سطح مطَر بِ
هیساى  %08تب پبیبى برًبهِ
: Strategyتشجوبى داًص جْت ثِ کبسگیشی ًتبیج حبصل اص عشحْبی تحقیقبتی

Actions
 تؼییي اٍلَیتْبی پضٍّؾی عبلیبًِ هزکش ثب تَجِ ثِ اٍلَیتْب ٍ ثزًبهِ ّبی کؾَری ٍ عبیز ًْبدّب ٍ عبسهبًْب
 راُ اًذاسی حذاقل یک هجلِ اًگلیغی سثبى جْت هزکش تحقیقبت تب پبیبى ثزًبهِ
 اًتؾبر حذاقل  55هقبلِ ثِ فَرت عبلیبًِ
 اًتؾبر ٍ چبح حذاقل  5کتبة در راعتبی اّذاف هزکش تب پبیبى عبل 95
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 هؾبٍرُ داًؾجَیبى تحقیالت تکویلی در خقَؿ اًجبم پبیبًٌبهِ در هزکش ثب تَجِ ثِ حیغِ ّبی هزکش ٍ اعتفبدُ اس افیلیؾي
هزکش در هقبالت
: G1تبییي ًقص ملیذی هرمس در حَزُ ارتقبی داًص ترافینی ٍ پیطگیری از آسیب حَادث جبدُ ای در مطَر
 :O3اًتطبر ٍ تجبری سبزی ًتبیج پژٍّطی در زهیٌِ پیطگیری از آسیب حَادث جبدُ ای در سطح مطَر
بِ هیساى  %08تب پبیبى برًبهِ
 : Strategyتعبهل ثیطتش هذیشاى هشکض ثب سیبستگزاساى ٍ ضٌبسبًذى کبسثشد ًتبیج پظٍّطی دس حَصُ تشافیک



ایجبد ثستش هٌبست ّوکبسی ثب قَُ قضبئیِ ٍ ًیشٍی اًتظبهی ثب تطکیل جلسبت دٍسُ ای



ثشگضاسی حذاقل یک سویٌبس کطَسی جْت افضایص تعبهل ثب سیبستگضاساى ٍ ریٌفعبى جْت کبّص ثبس حَادث تب سبل 95



ایجبد سیستن ثجت حَادث تشافیکی تب پبیبى سبل 99



عشاحی ٍ سبخت سویالتَس تشافیک ًسل یک تب پبیبى سبل 95



عشاحی ٍ سبخت سویالتَس تشافیک ًسل سِ تب پبیبى سبل 99

: G1تبییي ًقص ملیذی هرمس در حَزُ ارتقبی داًص ترافینی ٍ پیطگیری از آسیب حَادث جبدُ ای در مطَر
 : O4گسترش زیرسبختْبی الزم برای تربیت سرهبیِ اًسبًی هَرد ًیبز هٌطقِ ٍ مطَر در ایي زهیٌِ
 : Strategyگستشش صیشسبختْبی آهَصضی ٍ پظٍّطی جْت استقب داًص تشافیک


تشثیت ًیشٍی هتخصص پظٍّطی دس صهیٌِ پیطگیشی اص آسیت حَادث جبدُ ای ثبپزیشش حذاقل  1داًطجَی  Ph.Dتب پبیبى سبل 95



صهیٌِ سبصی جْت جزة داًطجَ اص خبسج اص کطَس ٍ ضٌبسبًذى هشکض ثِ عٌَاى یک هشکض علوی پظٍّطی ثیي الوللی



تجذیل هَافقت اصَلی هشکض ثِ قغعی ٍ ایجبد چبست سبصهبًی هصَة تب پبیبى سبل 95



جزة حذاقل سِ ًفش ّیئت علوی پظٍّص هحَس تب پبیبى سبل 95

: G2تَسعِ ارتببطبت هلی ٍ بیي الوللی در زهیٌِ تَسعِ داًص ترافینی
 :O5تقَیت ارتببطبت درٍى بخطی ٍ برٍى بخطی هرمس بِ هیساى  %088در طی برًبهِ
 : Strategyافضایص هشاٍدات ثیي الوللی جْت اعتالی سغح ثشٍى دادّبی پظٍّطی هشکض تحقیقبت





ایجبد َّیت ثیي الوللی ثشای هشکض ٍ عضَیت دس حذاقل یک اًجوي ثیي الوللی تب پبیبى سبل 99



ثشگضاسی حذاقل یک کبسگبُ یب سویٌبس ثِ صثبى اًگلیسی تب پبیبى سبل 95



تصَیت عشح ٍ اهضبء تفبّن ًبهِ ثب سبصهبًْبی هشتجظ ثب حَصُ فعبلیتْبی هشکض

ایجبد ٍ ساُ اًذاصی سبیت دٍ صثبًِ ثِ ًبم هشکض جْت تَسعِ استجبعبت ثیي الوللی تب پبیبى سبل 99
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