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سیر تحول  مفهوم استراتژي درعرصه سازمان و مدیریتسیر تحول  مفهوم استراتژي درعرصه سازمان و مدیریت

اندازه  زمان
الگوي اساسی مدیریت نقش مدیروضعیت محیطسازمان

وبرنامه ریزي

بودجه بنديتصمیم گیرایستاکوچکگذشته
)یکساله(

برنامه ریزي خط مشی گذارنسبتا با ثباتمتوسط1970-1945
بلند مدت

برنامه ریزياستراتژیستپویابزرگ1970دهه
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مدیریتمدیر استراتژيخیلی پویابزرگ

استراتژیک

تفاوتی به بعد1990
ندارد

خیلی پویا و
پیچیده

تلفیق و  -جهت گیري
تفکر استراتژیکهم آهنگی



سیر تکامل نظام هاي مدیریتی



رویکردهاي متنوع به استراتژيرویکردهاي متنوع به استراتژي
بربراست،است،رویکردرویکردتأثیرگذارترینتأثیرگذارترینهمچنانهمچنانووقدیمی ترینقدیمی ترینکهکهسنتی،سنتی،رویکردرویکرد..11••

درسیدرسیکتاب  هايکتاب  هايبیشتربیشتربربرکهکهاستاستشیوه ايشیوه ايووبودهبودهعقالئیعقالئیبرنامه ریزيبرنامه ریزيمبنايمبناي
..داردداردسیطرهسیطرهراهبرديراهبرديمدیریتمدیریت

سرچشمهسرچشمهشناختیشناختیزیستزیستتکاملتکاملگرایانۀگرایانۀتقدیرتقدیراستعارةاستعارةازازتحولی،تحولی،رویکردرویکرد..22••
قرارقرارراهبردراهبردتحلیلتحلیلمبنايمبنايرارابازاربازارنظامنظامجنگل،جنگل،قانونقانونجايجايبهبهاماامااست،است،گرفتهگرفته

..استاستدادهداده
تأکیدتأکیدانسانانسانزندگیزندگیکلکلناکارآمدناکارآمدووپیچیدهپیچیدهماهیتماهیتبربرفرایندي،فرایندي،رویکردرویکرد..33••

..می داندمی داندبازاربازارباباسازمانسازمانمتناسب سازيمتناسب سازيراراراهبردراهبردعمل گرا،عمل گرا،شیوه ايشیوه ايبهبهوومی کندمی کند
ازازراراراهبردراهبردابزارهايابزارهايوواهدافاهدافنسبیت گرا،نسبیت گرا،نگاهینگاهیباباسیستمی،سیستمی،رویکردرویکرد..44••

می گیردمی گیردشکلشکلآنجاآنجادردرراهبردراهبردکهکهمحلیمحلیاجتماعیاجتماعینظام هاينظام هايقدرتقدرتووفرهنگفرهنگ
..می داندمی داندتفکیک ناپذیرتفکیک ناپذیر
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ساختاربهمربوطهايتئوريویژهبهونئوکالسیکاقتصادپایهبرکهاولرویکرد-1
.داندمیمحیطیهايفرصتازناشیرارقابتیمزیتکسباست،گرفتهشکلمحیط

کهداشتندعقیدهگرفتندبهرهنئوکالسیکاقتصاددیدگاهازاینکهبادیگرنویسندگان-2
.داشتمحورمنبعنگاهیوبایدنیسترقابتیمزیتعاملبازاريموضعتنها

انتخابتئوريهاينسخهازناموفقهايشرکتکهمعتقدندپراهاالدوهمل-3
.هستندمحیطباتناسبدنبالوبهگیرندمیبهرهاستراتژیک

برمنطقیتدریج گراییِممتازِعقالنیت.استمستمرکوچکتغییرهايفرآینداستراتژي-4
.استشدهاستوارماخودمحدودعقالنیتپذیرشاساس

ریزيطرحزمانیاگرولیشود،ریزيطرحتواندمیاستراتژيدیدگاه،ایناساسبر-5
ازجوشخوداستراتژي.شودمیپدیدارسازماناعضايهايفعالیتدرونازنشود

.کندمیپیدانمودشود،میانجامسازمانسراسردرکههاییفعالیت
نگاهیباآنها.اندبردهسؤالزیرراشانسازمانوضعیتانتخابدرمدیرانتوانایی-6

سپسوکندمیتغییرتصادفیرویدادهايوسیلهبهسازمانکهدارندباورنئوداروینی
.شوندمیبرگزیدهبقابرايرقابتیگزینشتوسط
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استراتژیکمکاتب
پارادایم توصیفی
Descriptive

پارادایم تجویزي
Prescriptive

مشخصه

دیدگاه-نگرش –الگو  خط مشی– برنامه –موقعیت  مفاهیم استراتژیک
پدیداري هدفدار استراتژي
شهودي تجزیه و تحلیل مدار فرآیند استراتژي

از پایین به باال: برنامه ریزي  از باال به پایین: مدیر  استراتژیست
عقالنیت محدود یا نبود آن عقالنیت رفتارگرایی

فرهنگی –کارآفرینی -ادراکی–قدرت گرایی -یادگیري
محیط گرایی– موقعیت یابی– برنامه ریزي -طراحی زیر مکتب ها

) راست مغزي ( پیتر –مینتزبرگ 
–بات و پیتر دتلدرد –استیسی –واترمن 

پراهاند-هامل 

) چپ مغزي (آندریو –انسوف -پورتر
زابرسی–هراکلیوس مورسی  نظریه پردازان

غیر جدي جدي مسابقه/ نقش ایفا کردن 
)فرآیند تحقیق (کیفیت گرا  )تجزیه و تحلیل مدار ( کمیت گرا  روش تحقیق
سودمند–جامع  گراواقع) کمتر (تمرکز  نگرش جهانی



تفکراستراتژیک  تفکراستراتژیک  

ایجاد فرصت ها براي اجرا و طرح سؤاالتی از قبیل 
؟..؟ آنگاه ..؟ و اگر ..چه می شد اگر 

فرضیه سازي
و اجراي فرضیه

فرضیه سازي
و اجراي فرضیه

تفکر استراتژیکتفکر استراتژیک

تفکر به موقع و 
در زمان

تفکر به موقع و 
در زمان

پیوند دادن گذشته به حال و حال به آینده 
براي ایجاد قدرت تصمیم گیري درست و به 
موقع

فرصت طلبی 
هوشمندانه

فرصت طلبی 
هوشمندانه

نیت تمرکز 
)تمرکز بر هدف( 

نیت تمرکز 
)تمرکز بر هدف( 

تفکر استراتژیکتفکر استراتژیک پیوند دادن گذشته به حال و حال به آینده 
براي ایجاد قدرت تصمیم گیري درست و به 
موقع

احساس تمایل و یک نقطه 
نظر واحد رقابتی  براي آینده

نگرش سیستمی و 
چشم انداز سیستم
نگرش سیستمی و 
چشم انداز سیستم

یک مدل ذهنی از کل سیستم
و کل جریان ارزش آن

شکار فرصت ها ،  نوآوري  ، خالقیت و ابتکار

J.LiedtkaJ.Liedtka



تفکر 
استراتژیک

برنامه ریزي 
استراتژیک

خلق استراتژي از  
طریق تفکر استراژیک  

و خالق  
و

عملیاتی کردن آنها از  
طریق برنامه هاي  

استراتژیک

تلفیق برنامه ریزي استراتژیک با تفکر استراتژیک

تفکر 
استراتژیک

برنامه ریزي 
استراتژیک
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و

عملیاتی کردن آنها از  
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استراتژیک

بعدی
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نظریه منبع محور
نظریه مذکور به این نکته مهم اشاره دارد که اگر تمام سازمان  
ها،ذخایر یکسانی از منابع و قابلیت داشته باشند هیچ راهبرد  

ارزش افزا و خالق ارزشی براي یک سازمان وجود ندارد که براي 
دیگر سازمان ها در دسترس نباشد و بنابراین هر سازمان دیگري 
می تواند به سرعت هر راهبرد ایجاد کننده مزیت را کپی برداري 

.کند

مزیت رقابتی براي پایدار بودن باید به وسیله منابع و قابلیت هایی  
باشند و به طور کامل امکان تحرك و  » کمیاب«پایه ریزي شود که 

جابه جایی نداشته باشند
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مالی

فیزیکی ارزشمند است ؟
تقلید 

آن مشکل 
و یا 
گران 
است ؟

قابل تعمیم 
به بخش هاي 
دیگر است ؟؟

از منابع تا توانمندي هاي اساسی

انسانی

سازمانی

بی همتا ست ؟

مزیت رقابتی

تقلید 
آن مشکل 

و یا 
گران 
است ؟

مزیت رقابتی
پایدار

قابل تعمیم 
به بخش هاي 
دیگر است ؟؟

توانمندي 
اساسی



استراتژي آینده نگر استراتژي آینده ساز

پارادایم آتی

ارتباط رویکردهاي تدوین استراتژي  با پارادایمها

استراتژي آگاهانه استراتژي هاي خالقانه

درك پارادایمخلق پارادایم

پارادایم جاري



مدیریت استراتژي

مدیریت استراتژیک
روكار دارد    ناختھ س ور ناش ا ام ورد .  ب تراتژيدر م اي اس ھ

ایي  ھعمدة سازمان،  ھیچ تحلیل گري نمي تواند بھ درستي را ھ
ل          دیگر در تعام ا یك د ب ؤثر مي توانن اي م را كھ طي آن نیروھ
ف شوند       ت عواطف بشري تحری قرار گیرند یا بھ وسیلة ماھی
دي         ل و تعم ھ مث ھ ب ال مقابل ورات و اعم یلة تص ھ وس ا ب و ی

.رقباي ھوشمند تغییر یابند، پیش بیني كند

ھ      مدیریت استراتژیک ي ك یش بین ل پ ر قاب نھ فقط با مسائل غی
روكار دارد    ناختھ س ور ناش ا ام ورد .  ب تراتژيدر م اي اس ھ

ایي  ھعمدة سازمان،  ھیچ تحلیل گري نمي تواند بھ درستي را ھ
ل          دیگر در تعام ا یك د ب ؤثر مي توانن اي م را كھ طي آن نیروھ
ف شوند       ت عواطف بشري تحری قرار گیرند یا بھ وسیلة ماھی
دي         ل و تعم ھ مث ھ ب ال مقابل ورات و اعم یلة تص ھ وس ا ب و ی

.رقباي ھوشمند تغییر یابند، پیش بیني كند



درون مایه تصمیمات راهبردي
ایجادازاستعبارتراهبرديتصمیماتمایهدرون

بالقوهو(برگزیدهوتوانمندقدرآنموضعی
آنکهعلیرغمبتواند،سیستمکه)پذیرانعطاف
بینی،پیشقابلغیربیرونینیروهاياستممکن

بهدهند،نشانتعاملخودزماندرعمالً
.برسدخودهايهدف

ایجادازاستعبارتراهبرديتصمیماتمایهدرون
بالقوهو(برگزیدهوتوانمندقدرآنموضعی
آنکهعلیرغمبتواند،سیستمکه)پذیرانعطاف
بینی،پیشقابلغیربیرونینیروهاياستممکن

بهدهند،نشانتعاملخودزماندرعمالً
.برسدخودهايهدف



مسیرهاي شکل گیري راهبرد

راهبرد خودجوشراهبرد فرصت طلبانه

راهبرد مطلوب
برنامه ریزي شده

1راهبرد تحقق یافته

3
45

راهبرد مطلوب
برنامه ریزي شده

راهبرد تحقق نیافته

راهبرد تحقق یافته

اجراي برنامه ریزي شده

1

2

مسیرهاي شکل گیري راهبرد



استراتژيمفهوم 

مفهوم ، زاییده فضاي رقابتی و محدودیت منابع است و ماهیتاستراتژي ، تشخیص استراتژي
هاي اصلی و تمرکز منابع براي تحقق منافع نهفته در آنهاست؛ فرصت

فلسفه مایه اصلیدهد که دروننشان میاستراتژي ها هستند؛ بدون ، فرصتاستراتژي
فرصت عبارت است از فراهم شدن عوامل بروز منفعت به صورت (ها دستیابی به فرصت

.، منافعی در کار نخواهد بود)ناقص .
.

بالقوه براي همه وجود دارد، ولی فرصت برحسب قابلیت تکمیل عوامل منفعت،  تنها منفعت
.گیردبه سازمان هاي خاصی تعلق می

نیز در ) عوامل داخلی سازمان(ها ها صرفاً زاییده عوامل محیطی نیستند و قابلیتفرصت
.گیري آنها نقش مؤثري دارندشکل

مفهوم ، زاییده فضاي رقابتی و محدودیت منابع است و ماهیتاستراتژي ، تشخیص استراتژي
هاي اصلی و تمرکز منابع براي تحقق منافع نهفته در آنهاست؛ فرصت

فلسفه مایه اصلیدهد که دروننشان میاستراتژي ها هستند؛ بدون ، فرصتاستراتژي
فرصت عبارت است از فراهم شدن عوامل بروز منفعت به صورت (ها دستیابی به فرصت

.، منافعی در کار نخواهد بود)ناقص .
.

بالقوه براي همه وجود دارد، ولی فرصت برحسب قابلیت تکمیل عوامل منفعت،  تنها منفعت
.گیردبه سازمان هاي خاصی تعلق می

نیز در ) عوامل داخلی سازمان(ها ها صرفاً زاییده عوامل محیطی نیستند و قابلیتفرصت
.گیري آنها نقش مؤثري دارندشکل



کارکرد راهبرد

دارایي ھايقابلیت ھاقابلیت ھا
پایھ

دارایي ھاي
پایھ

شایستگي 
ھا

شایستگي 
ھا

شایستگي ھاي
كلیدي

شایستگي ھاي
كلیدي

مزیت ھاي 
رقابتي

مزیت ھاي 
رقابتي

ارزش
افزوده
ارزش
دارایي ھايقابلیت ھاقابلیت ھاافزوده

پایھ
دارایي ھاي

پایھ
شایستگي 

ھا
شایستگي 

ھا
شایستگي ھاي

كلیدي
شایستگي ھاي

كلیدي
مزیت ھاي 

رقابتي
مزیت ھاي 

رقابتي
ارزش
افزوده
ارزش
افزوده

امكان عامل CSF

استراتژياستراتژي



سلسله مراتب 
برنامه ریزي دانشگاه

سلسله مراتب 
برنامه ریزي دانشگاه



چشم انداز

سیاست گذاري

نگرش هاي پایه

عملکرد

راهبرد ها

چشم انداز

بعدی



سلسله مراتب تصمیم گیري
ارزشها

ماموریت
چشم انداز

تصمیمات عملیاتی
راهبرد هامیان مدت تصمیمات عملیاتی

کوتاه مدت تصمیمات اجرایی

واحدها
اجرایی

و ستادهاي هماهنگی

واحدها
اجرایی

و ستادهاي هماهنگی

حوزه نظام تصمیم گیري مورد نظر چشم انداز

* هدفهاي ساالنه
* سیاستهاي ساالنه
* تخصیص منابع
* برنامه هاي عملیاتی ساالنه

* هدفهاي کمی
* برنامه هاي عملیاتی میان مدت و تخصیص کلی منابع

* استراتژیها
* پیش فرضهاي محیطی
* قوت ها و ضعف ها

* چشم انداز
(Vision)

نظارت

* نظارت بر سازگاري تصمیمات * نظارت به منظور ارزیابی
* نظارت بر اجراي تصمیمات  نتایج تصمیمات در مقایسه با هدفها



سیاستها

استراتژي ها

اهداف کالن

مأموریتها  
و چشم انداز

سلسله مراتب اهداف و برنامه ها

بودجه

برنامه هاي عملیاتی

اهداف ساالنه



برنامه سوم
1404 -1400

برنامه دوم
1399-1395

هرم راهبردي سند چشم انداز

برنامه اول
1394-1391

1390برنامه عملیاتی سال 



نگرش پایه اداره دانشگاهنگرش پایه اداره دانشگاهنگرش پایه اداره دانشگاهنگرش پایه اداره دانشگاه



نگرش پایه
مانندموضوعاتیمورددردانشگاهشدهپذیرفتههنجارهاياینکه•

برايالزماولیهمقدمهچیستند،کمیوتوسعهکیفیتوسعه
پایههاينگرشایننبوددر.استدانشگاهآیندهپشیرفت
مورديهايبرداشتوشخصیهايسلیقهعمومی،شدهپذیرفته

ایجادرامتعارضیفضايکهگیردمیقرارهاگیريتصمیممبناي
فعالیتمختلفهايحوزهدراگرهامؤلفهاین.کردخواهد

وشدهانجامزیادهايتالشنشوند،تبییندانشگاه
برايافزودهارزشبهتبدیلگرفته،صورتهايگذاريسرمایه
.شوندنمیجامعه

مانندموضوعاتیمورددردانشگاهشدهپذیرفتههنجارهاياینکه•
برايالزماولیهمقدمهچیستند،کمیوتوسعهکیفیتوسعه

پایههاينگرشایننبوددر.استدانشگاهآیندهپشیرفت
مورديهايبرداشتوشخصیهايسلیقهعمومی،شدهپذیرفته

ایجادرامتعارضیفضايکهگیردمیقرارهاگیريتصمیممبناي
فعالیتمختلفهايحوزهدراگرهامؤلفهاین.کردخواهد

وشدهانجامزیادهايتالشنشوند،تبییندانشگاه
برايافزودهارزشبهتبدیلگرفته،صورتهايگذاريسرمایه
.شوندنمیجامعه



مواردباتعارضدرتواندنمیکمیتوسعهتعریفدرشدهذکرمواردمثالعنوانبه:درونیسازگاري-1
.باشدکیفیتوسعهتعریفدرشدهذکر

قاعدتاًلذاودهندتشکیلراعواملترینايپایهبایدپایههاينگرشاصلیهايمؤلفه:محدودشمارگان-2
.باشدعواملاینمهمترینآموزشیکیفیتدانشگاه،مورددر.کنندنمیتجاوزدستانگشتانتعداداز
درستیبهکهصورتیدرپایههاينگرشاصلیهايمؤلفهازبسیاري:یکدیگربامراتبیسلسلهرابطه-3

تحققهايهزینهمدتکوتاهدراماباشند،یکدیگرباسازگاريدرتوانندمی»بلندمدت«درشوند،تنظیم
بهاستالزمکهسازدنمایاندیگرهدفیتحققافتادنتعویقبهصورتبهراخوداستممکنهدفیک

یکدیگرباراآنها»مراتبیسلسله«و»طولی«رابطه،»یکدیگرعرض«درمختلفهايمؤلفهدادنقرارجاي
مقابل،دروتنهاییبه»مطلقاهمیت«ازبیاناجتنابدارداهمیتجاایندرآنچهدرواقع،.سازیممشخص
.است»هامؤلفهمجموعه«قالبدرمؤلفههر»نسبیاهمیت«ساختنمشخص

نظراتفاقواجماعنوعیبهاندشدهموفقکههستندسازمانهاییدارد،وجودپویاییآنهادرکهسازمانهایی
بامدیرانتنهانهاستضروريبنابراین.یابنددستآنها»نسبیاهمیت«و»اهدافتعریف«مورددر

اصلیهايمؤلفهمورددروفاقبهدستیابیفراینددرنیزدانشگاهاعضايآحادبلکهمختلف،هايدیدگاه
»دوسویه«فرایندها،مؤلفهاینآمیزموفقیتکردننهاییفرایندلذا.باشندداشتهفعالمشارکتنگرشی

است

مواردباتعارضدرتواندنمیکمیتوسعهتعریفدرشدهذکرمواردمثالعنوانبه:درونیسازگاري-1
.باشدکیفیتوسعهتعریفدرشدهذکر

قاعدتاًلذاودهندتشکیلراعواملترینايپایهبایدپایههاينگرشاصلیهايمؤلفه:محدودشمارگان-2
.باشدعواملاینمهمترینآموزشیکیفیتدانشگاه،مورددر.کنندنمیتجاوزدستانگشتانتعداداز
درستیبهکهصورتیدرپایههاينگرشاصلیهايمؤلفهازبسیاري:یکدیگربامراتبیسلسلهرابطه-3

تحققهايهزینهمدتکوتاهدراماباشند،یکدیگرباسازگاريدرتوانندمی»بلندمدت«درشوند،تنظیم
بهاستالزمکهسازدنمایاندیگرهدفیتحققافتادنتعویقبهصورتبهراخوداستممکنهدفیک

یکدیگرباراآنها»مراتبیسلسله«و»طولی«رابطه،»یکدیگرعرض«درمختلفهايمؤلفهدادنقرارجاي
مقابل،دروتنهاییبه»مطلقاهمیت«ازبیاناجتنابدارداهمیتجاایندرآنچهدرواقع،.سازیممشخص
.است»هامؤلفهمجموعه«قالبدرمؤلفههر»نسبیاهمیت«ساختنمشخص

نظراتفاقواجماعنوعیبهاندشدهموفقکههستندسازمانهاییدارد،وجودپویاییآنهادرکهسازمانهایی
بامدیرانتنهانهاستضروريبنابراین.یابنددستآنها»نسبیاهمیت«و»اهدافتعریف«مورددر

اصلیهايمؤلفهمورددروفاقبهدستیابیفراینددرنیزدانشگاهاعضايآحادبلکهمختلف،هايدیدگاه
»دوسویه«فرایندها،مؤلفهاینآمیزموفقیتکردننهاییفرایندلذا.باشندداشتهفعالمشارکتنگرشی

است



رکان ا
چشم انداز

تحقق دانشگاه 
اسالمی

رکان ا
چشم انداز

برون گرایی
حساسیت به نیازهاي  (

جامعه و پاسخگویی براي  
)حل مسائل جامعه

رقابت 
گرایی 



معرفت خداوند
تقرب الی اله

.شناخت اقیانوس عظیمی که خداوند مقابل انسان قرار داده است

ماموریت
علم

ایجاد معرفت
ایجاد قدرت
ایجاد ثروت

علم در خدمت توسعه و پیشرفت چوامع

ویژگیهاي
علم

ایجاد دانشگاه مهمترین نهاد تولید کننده و انتقال دهنده علم
دانشگاه قلب توسعه کشور-2

.توسعهاي که انسان در آن محور است
.اهللا میداندانسان داراي بعد معنوي قوي است و علم را وسیلهاي براي تعالی روح و ارتقاي الی 

راهبردها
جهاد علمی براي خروج از وضعیت  فعلی کشور

اعتماد به نفس و خودباوري
میان برهاي علمی

جلوگیري از بت پرستی علمی
تکمیل زنجیره علم و فناوري

دوراندیشی
تحقیقات کاربردي
رشد کمی و کیفی

نظام آموزشی توام با پرورش دانشجویان و ارتقاي اخالق و معنویت
تقویت روح تعهد

مدیریت هدفدار تحقیق
تقویت نواندیشی و نوآوري

ارایه الگوي توسعه اسالمی ایرانی
کرامت نخبگان
عدالت آموزشی

ایده پردازي در میدان عمل



بررسی اسناد فرادستیبررسی اسناد فرادستیبررسی اسناد فرادستیبررسی اسناد فرادستی



ارزشهاي بنیادین نقشه علمی
.فناوريوعلمابعادکلیهدراسالمتوحیديبینیجهانحاکمیت.1•
.فناوريوعلمگرایانهآخرتهدفمنديوهدایتگرعلم.2•
و.فناوريوعلمحوزهدرمستضعفانخصوصبههمگاندستیابیواستعدادهاپرورشمحوري،عدالت.3•

.علمدرپذیريخطروآورينو.خالقیتتقویت
.ويآزادگیوطلبعلم.عقلگرا.جوحقیقتفطرتبرتکیهباانسانکرامت.4•
)احسنجدال(افکارتضاربوآراتبادلواندیشیآزاد.5•
بهاخالقیوحقوقیاحترامضرورتوعلمذاتیارزشمندي.عالموعلمتکریم.عقالنیتاصلبهتوجه.6•

ارزشینظامچوبچاردرآنهاازگیريبهرهوبشريعلمیدستاوردهايو.علمی_فکريهايآفرینش
.اسالم

جسمیومعنويسالمتوزیستمحیطباهماهنگوآفرینثروت.توانمندساز.آفرینکمالفناوريوعلم.7•
.جامعهآحاداجتماعیوروانیو

اسالمیبینیجهانچارچوبدرانسانیعلومطراحیوبینیبازدربخصوصعلمیبنیادینتحولایجاد.8•
.

.جهاندرفناوريوعلمتوسعهفرآیندهايوجهانیمحیطبابخشالهاموفعالتعامل.9•
ومشارکتوتعاونروحیهتقویت.گروهیوفرديمنافعبرعمومیمصالحتقدم.محورياخالق.10•

.آنبامرتبطنهادهايواسالمیجامعهآحادپذیريمسئولیت

.فناوريوعلمابعادکلیهدراسالمتوحیديبینیجهانحاکمیت.1•
.فناوريوعلمگرایانهآخرتهدفمنديوهدایتگرعلم.2•
و.فناوريوعلمحوزهدرمستضعفانخصوصبههمگاندستیابیواستعدادهاپرورشمحوري،عدالت.3•

.علمدرپذیريخطروآورينو.خالقیتتقویت
.ويآزادگیوطلبعلم.عقلگرا.جوحقیقتفطرتبرتکیهباانسانکرامت.4•
)احسنجدال(افکارتضاربوآراتبادلواندیشیآزاد.5•
بهاخالقیوحقوقیاحترامضرورتوعلمذاتیارزشمندي.عالموعلمتکریم.عقالنیتاصلبهتوجه.6•

ارزشینظامچوبچاردرآنهاازگیريبهرهوبشريعلمیدستاوردهايو.علمی_فکريهايآفرینش
.اسالم

جسمیومعنويسالمتوزیستمحیطباهماهنگوآفرینثروت.توانمندساز.آفرینکمالفناوريوعلم.7•
.جامعهآحاداجتماعیوروانیو

اسالمیبینیجهانچارچوبدرانسانیعلومطراحیوبینیبازدربخصوصعلمیبنیادینتحولایجاد.8•
.

.جهاندرفناوريوعلمتوسعهفرآیندهايوجهانیمحیطبابخشالهاموفعالتعامل.9•
ومشارکتوتعاونروحیهتقویت.گروهیوفرديمنافعبرعمومیمصالحتقدم.محورياخالق.10•

.آنبامرتبطنهادهايواسالمیجامعهآحادپذیريمسئولیت



1404چشم انداز علم و فناوري جمهوري اسالمی ایران در افق

وعلمدرشمسیهجري1404افقدرایراناسالمیجمهوري•
برپاییوفرهنگاحیايباوالهیالیزالقدرتبهاتکالبافناوري،

الهاموگسترشملی،پیشرفتبرايایرانیـاسالمینوینتمدن
:بودخواهدکشوري،جهاندربخشی

کارگیريبهونوآوريوفناوريوعلمتوسعهوتولیددرتوانا•
آندستاوردهاي

جهاندرعلمیمرجعیتبافناوريودانشمرزهايدرپیشتاز•

وعلمدرشمسیهجري1404افقدرایراناسالمیجمهوري•
برپاییوفرهنگاحیايباوالهیالیزالقدرتبهاتکالبافناوري،

الهاموگسترشملی،پیشرفتبرايایرانیـاسالمینوینتمدن
:بودخواهدکشوري،جهاندربخشی

کارگیريبهونوآوريوفناوريوعلمتوسعهوتولیددرتوانا•
آندستاوردهاي

جهاندرعلمیمرجعیتبافناوريودانشمرزهايدرپیشتاز•



اهداف کالن نظام علم و فناوري کشور

علمیبرجستهجایگاهاحرازواسالمجهاندرفناوريوعلماولجایگاهبهدستیابیـ1•
جهاندربخشیالهامو

وشایستهانسانهايازبرخوردارومحورعدالتبنیان،دانشجامعهاستقرارـ2•
جهاندرعلمیمرجعیتاحرازبراينخبهوفرهیخته

واخالقتقویتباهمراهتخصصیوعمومیآموزشهايگسترشوتعمیقـ3•
جواننسلویژهبهجامعه،آحاددرخالقیتروحیهوآزاداندیشی

ونیازهاواولویتهابامتناسبنافع،ونوینفناوریهايوعلومتوسعهبهدستیابیـ4•
وآموزشیمختلفنهادهايدرآنهاکارگیريبهوانتشارو؛کشورنسبیمزیتهاي
خدماتیوصنعتی

ازبیشبهداخلیفناوريودانشبرمبتنیخدماتومحصوالتتولیدسهمافزایشـ5•
کشورداخلیناخالصتولیددرصد50

علمیالمللیبینزبانهايبیندرفارسیزبانجایگاهارتقايـ6•
تاریخیومحوريموقعیتاحیايواسالمجهاندرفناوريوعلمارتقايبهکمکـ7•

اسالمیتمدنوفرهنگدرایران
المللیبینمعتبرعلمیمراکزبافناوريوعلومهايحوزهدرهمکاريگسترشـ8•

علمیبرجستهجایگاهاحرازواسالمجهاندرفناوريوعلماولجایگاهبهدستیابیـ1•
جهاندربخشیالهامو

وشایستهانسانهايازبرخوردارومحورعدالتبنیان،دانشجامعهاستقرارـ2•
جهاندرعلمیمرجعیتاحرازبراينخبهوفرهیخته

واخالقتقویتباهمراهتخصصیوعمومیآموزشهايگسترشوتعمیقـ3•
جواننسلویژهبهجامعه،آحاددرخالقیتروحیهوآزاداندیشی

ونیازهاواولویتهابامتناسبنافع،ونوینفناوریهايوعلومتوسعهبهدستیابیـ4•
وآموزشیمختلفنهادهايدرآنهاکارگیريبهوانتشارو؛کشورنسبیمزیتهاي
خدماتیوصنعتی

ازبیشبهداخلیفناوريودانشبرمبتنیخدماتومحصوالتتولیدسهمافزایشـ5•
کشورداخلیناخالصتولیددرصد50

علمیالمللیبینزبانهايبیندرفارسیزبانجایگاهارتقايـ6•
تاریخیومحوريموقعیتاحیايواسالمجهاندرفناوريوعلمارتقايبهکمکـ7•

اسالمیتمدنوفرهنگدرایران
المللیبینمعتبرعلمیمراکزبافناوريوعلومهايحوزهدرهمکاريگسترشـ8•



اهداف بخشی نظام علم، فناوري و نوآوري کشور

سواديبیرفتنبینازوعمومیدانشمناسبسطحبهجامعهآحاددستیابیـ1•
عمومیآموزشدورهکاملپوششـ2•
:جهتدرآموزاندانشهدایتبرايمناسبآموزشینظامایجادـ3•
خلقتوجامعهخود،خدا،برابردروظایفوهامسئولیتشناختفضایل،کسب1- 3•
خردورزيوتفکرقدرتتقویت2- 3•
خانوادهتشکیلومستقلزندگیبهورودبرايآمادگیکسب3- 3•
اجتماعینظامدرمؤثرومسئوالنهحضور4- 3•
جامعهنیازهايبرآوردنبرايشغلیآیندهپدیدآوردنوشغلیاستعدادهايپرورش5- 3•
تخصصیدورهبهورودبرايعلمیاستعدادهايپرورش6- 3•
پاسخگوییجهتدروجهانیمعیاربامتناسبکشورکارنیرويمهارتودانشسطحبهدستیابیـ4•

المللیبینوداخلیکاربازاروجامعهنیازهايبه

سواديبیرفتنبینازوعمومیدانشمناسبسطحبهجامعهآحاددستیابیـ1•
عمومیآموزشدورهکاملپوششـ2•
:جهتدرآموزاندانشهدایتبرايمناسبآموزشینظامایجادـ3•
خلقتوجامعهخود،خدا،برابردروظایفوهامسئولیتشناختفضایل،کسب1- 3•
خردورزيوتفکرقدرتتقویت2- 3•
خانوادهتشکیلومستقلزندگیبهورودبرايآمادگیکسب3- 3•
اجتماعینظامدرمؤثرومسئوالنهحضور4- 3•
جامعهنیازهايبرآوردنبرايشغلیآیندهپدیدآوردنوشغلیاستعدادهايپرورش5- 3•
تخصصیدورهبهورودبرايعلمیاستعدادهايپرورش6- 3•
پاسخگوییجهتدروجهانیمعیاربامتناسبکشورکارنیرويمهارتودانشسطحبهدستیابیـ4•

المللیبینوداخلیکاربازاروجامعهنیازهايبه



اهداف بخشی نظام علم، فناوري و نوآوري کشور
دانشگاهبیندرشاخصجایگاهاحرازواسالمجهاندانشگاههايبنديرتبهدرنخسترتبهکسبـ5•

دنیاهاي
سطحبامتناسبدانشجویانکلبهتکمیلیتحصیالتدانشجویانتعدادمطلوبنسبتبهدستیابیـ6•

کشورنیازهايوهادانشگاهبندي
بومینیازهايواسالمیمبانیاساسبرانسانیعلومدرعلمتولیدمطلوبسطحارتقاءـ7•
درکشورجایگاهتثبیتـ8•
منطقهدرمحورينقشبهدستیابیمنظوربهگازونفتحوزههايفناوريوعلوم•
اسالمجهاندرفناوريوعلمحوزهدراولجایگاهکسبمنظوربهاطالعاتفناوري•
مربوطهجهانیبازارازدرصد3کسبمنظوربهزیستیفناوري•
مربوطهجهانیبازارازدرصد2کسبمنظوربهمیکروونانوفناوریهاي•
بهدستیابیوگداختانرژيدانشبهدستیابیاي،هستهنیروگاههايساختوطراحیدانشکسبـ9•

زمینمداربهماهوارهپرتابوساختوطراحیدانشکسبوفضابهانساناعزامفناوري
.المللیبینهمکاریهايواسالمجهانمشارکتبا(GEO)آهنگ

دانشگاهبیندرشاخصجایگاهاحرازواسالمجهاندانشگاههايبنديرتبهدرنخسترتبهکسبـ5•
دنیاهاي

سطحبامتناسبدانشجویانکلبهتکمیلیتحصیالتدانشجویانتعدادمطلوبنسبتبهدستیابیـ6•
کشورنیازهايوهادانشگاهبندي

بومینیازهايواسالمیمبانیاساسبرانسانیعلومدرعلمتولیدمطلوبسطحارتقاءـ7•
درکشورجایگاهتثبیتـ8•
منطقهدرمحورينقشبهدستیابیمنظوربهگازونفتحوزههايفناوريوعلوم•
اسالمجهاندرفناوريوعلمحوزهدراولجایگاهکسبمنظوربهاطالعاتفناوري•
مربوطهجهانیبازارازدرصد3کسبمنظوربهزیستیفناوري•
مربوطهجهانیبازارازدرصد2کسبمنظوربهمیکروونانوفناوریهاي•
بهدستیابیوگداختانرژيدانشبهدستیابیاي،هستهنیروگاههايساختوطراحیدانشکسبـ9•

زمینمداربهماهوارهپرتابوساختوطراحیدانشکسبوفضابهانساناعزامفناوري
.المللیبینهمکاریهايواسالمجهانمشارکتبا(GEO)آهنگ



راهبردهاي کالن توسعه علم و فناوري در کشور

انسجاموفناوريوعلمنهادهايوساختارهااصالح:1کالنراهبرد•
مراحلدرتربیت،وتعلیمنظامسازيهماهنگوآنهابهبخشیدن

کالنریزيبرنامهوسیاستگذاري
وجامعهاصلیگفتمانهايازیکیبهآنتبدیلوعلمبهتوجه:2کالنراهبرد•

آموزهمبنايبرفناوريوعلمتولیدوشکوفاییبرايمساعد،فضايایجاد
فرهنگی،هايمؤلفهکارگیريبهوتعمیقوتوسعهطریقازاسالمیهاي

سیاسیواجتماعی
نقشیایفايبهنوآوريوفناوريوعلمچرخهدادنجهت:3کالنراهبرد•

اقتصاددرمؤثرتر

انسجاموفناوريوعلمنهادهايوساختارهااصالح:1کالنراهبرد•
مراحلدرتربیت،وتعلیمنظامسازيهماهنگوآنهابهبخشیدن

کالنریزيبرنامهوسیاستگذاري
وجامعهاصلیگفتمانهايازیکیبهآنتبدیلوعلمبهتوجه:2کالنراهبرد•

آموزهمبنايبرفناوريوعلمتولیدوشکوفاییبرايمساعد،فضايایجاد
فرهنگی،هايمؤلفهکارگیريبهوتعمیقوتوسعهطریقازاسالمیهاي

سیاسیواجتماعی
نقشیایفايبهنوآوريوفناوريوعلمچرخهدادنجهت:3کالنراهبرد•

اقتصاددرمؤثرتر



راهبردهاي کالن توسعه علم و فناوري در کشور
برجامعهمدیریتابتنايودانشمدیریتکردننهادینه:4کالنراهبرد•

علمی،نهادهايدراسالمیـایرانیالگوهاياساسبردانشواخالق
امنیتیـدفاعیوفرهنگیاجتماعی،سیاسی،اقتصادي،

فرایندهايدرتسریعوعلمبهاسالمینگرشکردننهادینه:5کالنراهبرد•
پژوهشیوآموزشینهادهايشدناسالمی

وآموزشازاعمتربیتوتعلیمنظامنوسازيوتحول:6کالنراهبرد•
واسالمیتربیتوتعلیممبانیباانطباقمنظوربهعالیآموزشوپرورش

نقشهکالناهدافتحقق
سمتبهنوآوريوفناوريپژوهش،آموزش،دهیجهت:7کالنراهبرد•

آمایشبهتوجهباکشوراقتضائاتوواقعینیازهايرفعومشکالتحل
علمیمرجعیتتحققبرايدانشمرزهايدرنوآوريوسرزمین

برجامعهمدیریتابتنايودانشمدیریتکردننهادینه:4کالنراهبرد•
علمی،نهادهايدراسالمیـایرانیالگوهاياساسبردانشواخالق

امنیتیـدفاعیوفرهنگیاجتماعی،سیاسی،اقتصادي،
فرایندهايدرتسریعوعلمبهاسالمینگرشکردننهادینه:5کالنراهبرد•

پژوهشیوآموزشینهادهايشدناسالمی
وآموزشازاعمتربیتوتعلیمنظامنوسازيوتحول:6کالنراهبرد•

واسالمیتربیتوتعلیممبانیباانطباقمنظوربهعالیآموزشوپرورش
نقشهکالناهدافتحقق

سمتبهنوآوريوفناوريپژوهش،آموزش،دهیجهت:7کالنراهبرد•
آمایشبهتوجهباکشوراقتضائاتوواقعینیازهايرفعومشکالتحل

علمیمرجعیتتحققبرايدانشمرزهايدرنوآوريوسرزمین



راهبردهاي کالن توسعه علم و فناوري در کشور
انسانهايپرورشبرتاکیدباانسانیسرمایهتوانمندسازيوتربیت:8کالنراهبرد•

وفناوريوعلمتولیددرتواناونوآورخالق،وخودباوروکارآفرینومتقی
جامعهنیازهايواسالمیارزشهايبامتناسبنوآوري

بهدیگرکشورهايبافناوريوعلمحوزهدراثرگذاروفعالتعامل:9کالنراهبرد•
اسالمجهانومنطقهکشورهايویژه

مبتنیهنروانسانیعلومکیفیوکمیارتقايوسازيمتحول:10کالنراهبرد•
اسالمیمعارفبر

نقشایفايبراينوآوريوفناوريوعلمچرخهبهدهیجهت:11کالنراهبرد•
سالمتوپزشکیعلومحوزهدرموثرتر

نقشایفايبراينوآوريوفناوريوعلمچرخهبهدهیجهت:12کالنراهبرد•
مهندسیوفنیحوزهموثرتر

پایهعلومحوزهدرپژوهشوآموزشتقویتوتعمیقوتوسعه:13کالنراهبرد•

انسانهايپرورشبرتاکیدباانسانیسرمایهتوانمندسازيوتربیت:8کالنراهبرد•
وفناوريوعلمتولیددرتواناونوآورخالق،وخودباوروکارآفرینومتقی

جامعهنیازهايواسالمیارزشهايبامتناسبنوآوري
بهدیگرکشورهايبافناوريوعلمحوزهدراثرگذاروفعالتعامل:9کالنراهبرد•

اسالمجهانومنطقهکشورهايویژه
مبتنیهنروانسانیعلومکیفیوکمیارتقايوسازيمتحول:10کالنراهبرد•

اسالمیمعارفبر
نقشایفايبراينوآوريوفناوريوعلمچرخهبهدهیجهت:11کالنراهبرد•

سالمتوپزشکیعلومحوزهدرموثرتر
نقشایفايبراينوآوريوفناوريوعلمچرخهبهدهیجهت:12کالنراهبرد•

مهندسیوفنیحوزهموثرتر
پایهعلومحوزهدرپژوهشوآموزشتقویتوتعمیقوتوسعه:13کالنراهبرد•



برنامه پنجم
آموزشیهايبرنامهومحتوي،متونبازنگري•
علومهايرشتهخصوصبهکیفیهايشاخصارتقايوتدوین•

انسانی
ايرشتهبینمطالعات•
آزاداندیشیونقد،پردازينظریههايکرسی•
بومیعلمتولید•
هادانشگاهبنديرتبهدرارزیابینظارتجامعنظاماستقرار•

آموزشیهايبرنامهومحتوي،متونبازنگري•
علومهايرشتهخصوصبهکیفیهايشاخصارتقايوتدوین•

انسانی
ايرشتهبینمطالعات•
آزاداندیشیونقد،پردازينظریههايکرسی•
بومیعلمتولید•
هادانشگاهبنديرتبهدرارزیابینظارتجامعنظاماستقرار•



برنامه پنجم
کیفیتارتقايباتکمیلیتحصیالتظرفیتارتقاي•
علمیهیأتهرماصالحدانشجوبهعلمیهیأتشاخصارتقاي•
داراولویتهايرشتهزمینهدرنخبگانتحصیلیهدایت•
کیفیتحفظباپژوهشیمجالتتولیدازحمایت•
دانشمرزهايگسترشراستايدربرترهايدانشگاهازحمایت•

فناوريو

کیفیتارتقايباتکمیلیتحصیالتظرفیتارتقاي•
علمیهیأتهرماصالحدانشجوبهعلمیهیأتشاخصارتقاي•
داراولویتهايرشتهزمینهدرنخبگانتحصیلیهدایت•
کیفیتحفظباپژوهشیمجالتتولیدازحمایت•
دانشمرزهايگسترشراستايدربرترهايدانشگاهازحمایت•

فناوريو



برنامه پنجم
کاربازارنیازاولویت،تکمیلیتحصیالتهايدروهتقویت•
بهمعطوفدرصد50تاعلمیهیأتارتقاينامهآییننگريباز•

کشورمسایل
صنعتبادانشگاهارتباطتسهیل•
عالیآموزشسنجینیازطرح•
محورتقاضاهايپژوهشازمالیحمایت•
بیناندانشمتوسطکوچکهايشرکتتشکیل•
بامتناسبنخبگانبرايمناسبشغلیهايفرصتایجاد•

کشورهاياولویت

کاربازارنیازاولویت،تکمیلیتحصیالتهايدروهتقویت•
بهمعطوفدرصد50تاعلمیهیأتارتقاينامهآییننگريباز•

کشورمسایل
صنعتبادانشگاهارتباطتسهیل•
عالیآموزشسنجینیازطرح•
محورتقاضاهايپژوهشازمالیحمایت•
بیناندانشمتوسطکوچکهايشرکتتشکیل•
بامتناسبنخبگانبرايمناسبشغلیهايفرصتایجاد•

کشورهاياولویت



بررسی تجارب جهانی و ملیبررسی تجارب جهانی و ملی
در برنامه ریزي راهبردي دانشگاهدر برنامه ریزي راهبردي دانشگاه

بررسی تجارب جهانی و ملیبررسی تجارب جهانی و ملی
در برنامه ریزي راهبردي دانشگاهدر برنامه ریزي راهبردي دانشگاه



دانشگاه ناگویا
ماموریت دانشگاه ناگویا•
چشم انداز•
اهداف بلندمدت•
)اجرایی(اهداف کوتاه مدت •
برنامه هاي اجرایی•
پروژه ها•
زمان بندي پروژه ها•
شاخص هاي عملکردي•

ماموریت دانشگاه ناگویا•
چشم انداز•
اهداف بلندمدت•
)اجرایی(اهداف کوتاه مدت •
برنامه هاي اجرایی•
پروژه ها•
زمان بندي پروژه ها•
شاخص هاي عملکردي•



دانشگاه ناگویا
مبادله از طریق بکارگیري شبکه جهانی فعالیتهاي تحقیقاتی وآموزشی  

در سراسر جهان
هدف بلند مدت•

توسعه مبادالت آموزشی بین المللی
)اجرایی(هدف کوتاه مدت •

بهبود زندگی ومحیط علمی دانشجویان بین المللی
برنامه هاي اجرایی•

ارتقاي فعالیتهاي همچون کارآموزي هاي کوتاه مدت در صنایع محلی

مبادله از طریق بکارگیري شبکه جهانی فعالیتهاي تحقیقاتی وآموزشی  
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هدف بلند مدت•
توسعه مبادالت آموزشی بین المللی
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بهبود زندگی ومحیط علمی دانشجویان بین المللی

برنامه هاي اجرایی•
ارتقاي فعالیتهاي همچون کارآموزي هاي کوتاه مدت در صنایع محلی



دانشگاه بوستون
20016 -2006

مبانی وارزشهاي کلیدي•
تبیین وضعیت موجود دانشگاه•
ماموریت•
تعهدات دانشگاه•
چشم انداز•
اهداف بلندمدت•
برنامه هاي اجرایی-
سرمایه گذاري الزم-
شاخص هاي عملکردي-
اقدامات اساسی•

مبانی وارزشهاي کلیدي•
تبیین وضعیت موجود دانشگاه•
ماموریت•
تعهدات دانشگاه•
چشم انداز•
اهداف بلندمدت•
برنامه هاي اجرایی-
سرمایه گذاري الزم-
شاخص هاي عملکردي-
اقدامات اساسی•



دانشگاه بوستون
• تعهدات

استخدام وارتقا وحفظ اعضاي هیات علمی با ویژگی هاي برتري  -
در آموزش ورهبري در تحقیق

تعادل بین تحقیق وتدریس
ایجاد تسهیالت براي تحقیق

مزایا وحقوق رقابتی
:هدف

جذب وحمایت از مدرسان محققان ومتخصصان در سطح جهانی

• تعهدات
استخدام وارتقا وحفظ اعضاي هیات علمی با ویژگی هاي برتري  -

در آموزش ورهبري در تحقیق
تعادل بین تحقیق وتدریس

ایجاد تسهیالت براي تحقیق
مزایا وحقوق رقابتی

:هدف
جذب وحمایت از مدرسان محققان ومتخصصان در سطح جهانی



دانشگاه ایالتی اوکالهاما
اندازچشم•
کلیديارزشهاي•
اهداف•
موفقیتکلیديعوامل•
اجراییاهداف•
استراتژیها•

اندازچشم•
کلیديارزشهاي•
اهداف•
موفقیتکلیديعوامل•
اجراییاهداف•
استراتژیها•



دانشگاه منچستر
2015

دانشگاهماموریت•
بنیاديارزشهاي•
آنزندهوتوصیفاندازچشم•
مدتبلنداهداف•
هااستراتژي•
عملکرديهايشاخص•

دانشگاهماموریت•
بنیاديارزشهاي•
آنزندهوتوصیفاندازچشم•
مدتبلنداهداف•
هااستراتژي•
عملکرديهايشاخص•



الگوي کللند وکینگ

برنامه هاي درسی - 1
تجهیزات اموزشی –2
خدمات دانشجویی –3

خدمات مالی  –4
آموزش –5

فعالیت ( خدمات اجتماعی –6
)  سیستم آموزشی موجود 

.  استراتژي براي برنامه ها و خدمات جدید -1
. شرایط سازمانی الزم براي محیط و خدمات -2

.بی اثر کردن برنامه و خدمات بی مورد –3
شناسایی منابع آتی –4

راهنماي برنامه کارکردي  –5
برنامه هاي خاص مدرسه اي –6

اهداف کلی و خاص –1
رسالت ها و نقش هاي خاص –2

بیان استراتژي الزم براي حرکت از وضعیت  -3
موجود سازمان به سوي وضعیت مطلوب

استاندارد هاي برنامه ریزي سازمانی –4
پایگاه داده اي کیفی و کمی  –5

فرض ها و پیش بینی هاي محیطی     –6

(  برنامه هاي توسعه اي                         
)یک تا پنج سال 

(  برنامه استراتژیک                           

)پنج سال و باالتر
(  برنامه هاي عملیاتی                          

)یک ساله 
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الگوي ریشل ورپل

دانشگاه در گذشته  

t-1

دانشگاه در زمان حال

t

تداوم برنامه ریزي
توسعه دانشگاه 

t+1آینده ( )

شناسایی ساز و کار هاي  
عملکردي  

محیط

دانشگاه در گذشته  

t-1

دانشگاه در زمان حال

t

تداوم برنامه ریزي
توسعه دانشگاه 

t+1آینده ( )

نقاط قوت و ضعف ،  ساز و کارهاي  بهبود عملکرد دانشگاه
محدودیت ها و فرصت ها  

نقاط قوت و ضعف ،
محدودیت ها و فرصت ها  

نقش بررسی وضعیت گذشته گذشته و موجود دانشگاه در برنامه ریزي توسعه آن 



الگوي برکر واسمیت

محیط 
بیرونی

رئیس اداره مرکزي

معاونین مدارس و 
دانشگاه ها

ارزشیابی 

نگرش کلی  
تحلیل نقاط قوت و ضعف و محدودیت ها و فرصت ها  
رسالت 
برنامه استراتژیک  
اهداف کلی 
اولویت ها  

ارزشیابی 

محیط 
بیرونی

دانشکده ، کارکنان  

معاونین مدارس و 
دانشگاه ها

بخش هاي اداري ارزشیابی 

)  سال 5تا 3( برنامه هاي حد واسط 
اهداف طرح ها  
اولویت ها  

)  بودجه ( برنامه هاي کوتاه مدت 
اهداف ویژه  
اولویت ها  

اقتدار اداري 
خطوط ارتباطی 

تعامل بین نهاد و محیط بیرونی  



الگوي تحلیلی کلر
توانایی ها و اولویت : رهبري O) سازمان ( 

ها
:  نقاط قوت ، نقاط ضعف 

علمي و مالي
سنن ، ارزش ها و تمایالت 

)  دانشگاه ( استراتژي براي سازمان هاي علمی 

تهدیدها و : موقعیت رقابتی 
فرصت ها 

ترجیحات بازار  ادراك ها و 
جهت ها 

تهدیدها و : روندهاي محیطی 
فرصت ها 

)  دانشگاه ( استراتژي براي سازمان هاي علمی 

E) محیط ( 



دانشگاههاي ایران
دانشگاه تهران-1
دانشگاه علم وصنعت-2
دانشگاه شیراز-3
دانشگاه فردوسی مشهد-4
دانشگاه تربیت مدرس-5
دانشگاههاي علوم پزشکی-6
دانشگاههاي آزاد اسالمی-7
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آموزشآموزش



دانشگاه کاشاندانشگاه کاشانرشد جمعیت دانشجوییرشد جمعیت دانشجویی
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درصد دانشجویان تحصیالت تکمیلیدرصد دانشجویان تحصیالت تکمیلی
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رشد تعداد و هرم اعضاي هیات علمیرشد تعداد و هرم اعضاي هیات علمی
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به باالتردرصد اعضاي هیات علمی تمام وقت با مرتبه استادیار و
کل اعضاي هیات علمی تمام وقت
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به باالتردرصد اعضاي هیات علمی تمام وقت با مرتبه استادیار و
کل اعضاي هیات علمی تمام وقت



طرح راهبردي  طرح راهبردي  طرح راهبردي  طرح راهبردي  



ــه        ــت  ک ــردي  اس ــه ف ــر  ب ــی  و  منحص ــور  اساس منظ
را از موسسات مشابه متمایزمی سازد و دامنه دانشگاه  

تعیــین  مــی محــیط عملیــات آن را بــر حســب نتیجــه  و 
.نماید 

:بیانیه مأموریت 

واژه ها و اصطالحات

ــه        ــت  ک ــردي  اس ــه ف ــر  ب ــی  و  منحص ــور  اساس منظ
را از موسسات مشابه متمایزمی سازد و دامنه دانشگاه  

تعیــین  مــی محــیط عملیــات آن را بــر حســب نتیجــه  و 
.نماید 



مأموریت دانشگاه کاشان

حوزهدردانشگاهرقابتیتوانوتقویتملیسطحدربرتردانشگاهعنوانبهکاشاندانشگاهموقعیتارتقاي
باالمللیبینوملیاي،منطقهسطحدرجامعهبادانشگاهارتباطووفرهنگی،پژوهشیآموزشیمنتخبهاي
محورودانشعدالتجامعهوطیبهحیاتتحققبرايآموختگاندانشمهارتودانشها،پژوهشنتایحارایه

بنیان

هايوآرمانارزشهاباعمیقوارتباطجامعهفرهنگیواسالمیهویتوارتقايحفظدرموثردانشگاهنقش-1
ایراناسالمیجمهورينظام

فضایلونفسبهاعتمادازبرخوردارو،توانمند،کارآفرینآزاداندیشخالق،مومن،انسانینیرويتربیت- 2
ومدیریتیاجتماعی،فرهنگی،اقتصاديمختلفهايحوزهبرايمعنويواخالقی

علمیونواندیشیجهانیدانشباهوشمندانهبرتعاملباتاکیددانشکردنوکاربردي،ترویجتولیدـ3
سطحدراقتصاديوفرهنگیاجتماعی،هايبخشسایرنیازهايبهدانشگاهپاسخگوییتوانارتقاي-4

المللیبینوملیاي،منطقه
فرایندتوسعهوتسریعتسهیلبرايکاشانمنطقه مدیریتوسیاستگذاريدرنظاممؤثردانشگاهنقشـ5

منطقهاقتصاديوفرهنگیاجتماعی،

حوزهدردانشگاهرقابتیتوانوتقویتملیسطحدربرتردانشگاهعنوانبهکاشاندانشگاهموقعیتارتقاي
باالمللیبینوملیاي،منطقهسطحدرجامعهبادانشگاهارتباطووفرهنگی،پژوهشیآموزشیمنتخبهاي
محورودانشعدالتجامعهوطیبهحیاتتحققبرايآموختگاندانشمهارتودانشها،پژوهشنتایحارایه

بنیان

هايوآرمانارزشهاباعمیقوارتباطجامعهفرهنگیواسالمیهویتوارتقايحفظدرموثردانشگاهنقش-1
ایراناسالمیجمهورينظام

فضایلونفسبهاعتمادازبرخوردارو،توانمند،کارآفرینآزاداندیشخالق،مومن،انسانینیرويتربیت- 2
ومدیریتیاجتماعی،فرهنگی،اقتصاديمختلفهايحوزهبرايمعنويواخالقی

علمیونواندیشیجهانیدانشباهوشمندانهبرتعاملباتاکیددانشکردنوکاربردي،ترویجتولیدـ3
سطحدراقتصاديوفرهنگیاجتماعی،هايبخشسایرنیازهايبهدانشگاهپاسخگوییتوانارتقاي-4

المللیبینوملیاي،منطقه
فرایندتوسعهوتسریعتسهیلبرايکاشانمنطقه مدیریتوسیاستگذاريدرنظاممؤثردانشگاهنقشـ5

منطقهاقتصاديوفرهنگیاجتماعی،



عرصه هاي جدید 
فعالیت دانشگاه

رتباطات منطقه ايا منابع انسانیفناوريارتباطات بین المللیبرندمالی و اقتصادي



هستندرفتارهاوتصمیم گیري هابرايجاویدانراهنمايواساسیودیرپااعتقادياصول.
می سازندمشخصراسازماننبایدهايوبایدها.

دارندکارکنانانسجام بخشیدرمحورينقش.
دارندهمراهبهراسازمانیآحادرویهوحدت.
می باشندسازماندرافرادرشدواعتمادمبناي.

هاارزشهاارزش

هستندرفتارهاوتصمیم گیري هابرايجاویدانراهنمايواساسیودیرپااعتقادياصول.
می سازندمشخصراسازماننبایدهايوبایدها.

دارندکارکنانانسجام بخشیدرمحورينقش.
دارندهمراهبهراسازمانیآحادرویهوحدت.
می باشندسازماندرافرادرشدواعتمادمبناي.



ارزش هاي بنیادي
بشريآگاهیوعلمبادینیمعرفتسازگاريبهاعتقادـ•

وروشنعلمیپذیريونقدنقاديخردورزي،آزاداندیشی،تقویتبرايوآرامامنمحلیمثابهبهدانشگاهبهاعتقادـ•

ومنصفانهعالمانههايگري

فارسیزبانجایگاهبرارتقايتاکیدبانوآوريوخالقیتعلمی،شهامتخودباوري،روحیهترویجـ•

وبرخورداربنیاندانشجامعهاستقراردرومشارکتپژوهشیوآموزشیفرصت هايبهدسترسیدرعدالتارتقايـ•

وفرهیختهشایستهانسانهاياز

مدیریتی،مختلفعرصه هايدرمحیطیزیستوشاخصهايانسانیحقوقحرفه اي،اخالقی،معیارهايارتقايـ•

وپژوهشیآموزشی

دانشگاهيسرمایهمهمترینعنوانبهانسانیمنابعبهنگرشـ•

منطقهساکنانزندگیکیفیتبهبودبهتعهدـ•

بشريآگاهیوعلمبادینیمعرفتسازگاريبهاعتقادـ•

وروشنعلمیپذیريونقدنقاديخردورزي،آزاداندیشی،تقویتبرايوآرامامنمحلیمثابهبهدانشگاهبهاعتقادـ•

ومنصفانهعالمانههايگري

فارسیزبانجایگاهبرارتقايتاکیدبانوآوريوخالقیتعلمی،شهامتخودباوري،روحیهترویجـ•

وبرخورداربنیاندانشجامعهاستقراردرومشارکتپژوهشیوآموزشیفرصت هايبهدسترسیدرعدالتارتقايـ•

وفرهیختهشایستهانسانهاياز

مدیریتی،مختلفعرصه هايدرمحیطیزیستوشاخصهايانسانیحقوقحرفه اي،اخالقی،معیارهايارتقايـ•

وپژوهشیآموزشی

دانشگاهيسرمایهمهمترینعنوانبهانسانیمنابعبهنگرشـ•

منطقهساکنانزندگیکیفیتبهبودبهتعهدـ•



منابع رقابت
دانشگاه به عنوان مرکز و یک کانون پیشرو در جامعه و موثردر جهت دهی فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادي - 1

جامعه
ـ موقعیت دانشگاه در سطح منطقه اي، ملی و بین المللی 2
ـ نظام مدیریت راهبردي براي ارتقاي توان رقابتی دانشگاه3
ـ منابع مالی متنوع وکارایی منابع4
ـ کسب جایگاه برتردر کشور درتولید دانش ، نوآوري و انتقال دانش به حوزه هاي فرهنگی،اجتماعی و 5

اقتصادي
ـ کیفیت آموزشی برتر براي ایجاد تجربه یادگیري منحصر به فردوتربیت نیروي انسانی مومن، توانمند، 6

خالق، داراي اعتماد به نفس، نقاد، نقدپذیر و تالشگر 
ـ جذب وحفظ هیأت علمی برجسته و توانمند با توان یادگیري مستمر7
ـ جذب استعدادهاي درخشان ودانشجویان برتر8
ـ زیرساختها،امکانات و تسهیالت برتر براي ارتقاي نشاط، امید به آینده ،خالقیت و تعهد منابع انسانی9

ـ نقش مؤثر در فرایند توسعه منطقه اي و ارتقاي جایگاه منطقه کاشان در سطح ملی10

دانشگاه به عنوان مرکز و یک کانون پیشرو در جامعه و موثردر جهت دهی فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادي - 1
جامعه

ـ موقعیت دانشگاه در سطح منطقه اي، ملی و بین المللی 2
ـ نظام مدیریت راهبردي براي ارتقاي توان رقابتی دانشگاه3
ـ منابع مالی متنوع وکارایی منابع4
ـ کسب جایگاه برتردر کشور درتولید دانش ، نوآوري و انتقال دانش به حوزه هاي فرهنگی،اجتماعی و 5

اقتصادي
ـ کیفیت آموزشی برتر براي ایجاد تجربه یادگیري منحصر به فردوتربیت نیروي انسانی مومن، توانمند، 6

خالق، داراي اعتماد به نفس، نقاد، نقدپذیر و تالشگر 
ـ جذب وحفظ هیأت علمی برجسته و توانمند با توان یادگیري مستمر7
ـ جذب استعدادهاي درخشان ودانشجویان برتر8
ـ زیرساختها،امکانات و تسهیالت برتر براي ارتقاي نشاط، امید به آینده ،خالقیت و تعهد منابع انسانی9

ـ نقش مؤثر در فرایند توسعه منطقه اي و ارتقاي جایگاه منطقه کاشان در سطح ملی10



،آرمانیبیانی
،بخشالهام

وسازانگیزه
یافتنیدست

شرایطدررادانشگاههايموفقیتسويوسمتکه
.کشدمیتصویربهآلایده

اندازچشم اندازچشم 

،آرمانیبیانی
،بخشالهام

وسازانگیزه
یافتنیدست

شرایطدررادانشگاههايموفقیتسويوسمتکه
.کشدمیتصویربهآلایده



چشم اندازویژگی هاي 

ساده وفشرده هستند
واضح وطنین انداز هستند

.شامل کلمات باهیجان وچالشی هستند
.بعنوان ابزارهاي انگیزشی قوي عمل می کنند

.غرور آفرین هستند
.اشتیاق می آفرینند

ساده وفشرده هستند
واضح وطنین انداز هستند

.شامل کلمات باهیجان وچالشی هستند
.بعنوان ابزارهاي انگیزشی قوي عمل می کنند

.غرور آفرین هستند
.اشتیاق می آفرینند



چشم انداز مشترك چیست ؟

یکورهبريدرکلیديعاملیکاندازچشم
استهاناشناختهبههاشناختهازذهنیجنبش

کناردربا،سازدمیقادررابخشاثررهبرانکه
،هاآلایدهآرزوها،حقایق،دادنقرارهم

برايجذابايآیندهتهدیدها،وهافرصت
.کنندخلقخودسازمان

یکورهبريدرکلیديعاملیکاندازچشم
استهاناشناختهبههاشناختهازذهنیجنبش

کناردربا،سازدمیقادررابخشاثررهبرانکه
،هاآلایدهآرزوها،حقایق،دادنقرارهم

برايجذابايآیندهتهدیدها،وهافرصت
.کنندخلقخودسازمان



:و چشم اندازماموریترابطه 

آینده

حال
فلسفه وجودي و فعالیت اساسی سازمان چیست؟



اندازدانشگاه کاشانچشم
با اتکال بھ قدرت الیزال الھی و در پرتو جھاد علمی ، مدیریت ھوشمند ، خالق وراھبردی و در مسیر تحقق 

ایرانی–تمدن اسالمی 
ارتقای رقابت پذیری در سطح ملی وبین الملی

وتوسعھ متوازن، منطقی وھدفمند
1404درسال

دانشگاه کاشان در ردیف پنج دانشگاه برتر کشور ، برخوردار از شاخص ھای کیفی مطلوب
.وبا اعتبار بین المللی است

درافق این چشم انداز،
:دانشگاه کاشان ،داراي ویژگی هاي زیر خواهدبود

اسالمی مبتنی بربینش توحیدي
برخورداراز هوشمندي رقابتی ونظام مدیریت راهبردي

پاسخگو به نیازهاي جامعه
فعال در سطح بین المللی

نهادي منطقه اي
کیفیت محور

یادگیرنده
نوآور

با اتکال بھ قدرت الیزال الھی و در پرتو جھاد علمی ، مدیریت ھوشمند ، خالق وراھبردی و در مسیر تحقق 
ایرانی–تمدن اسالمی 

ارتقای رقابت پذیری در سطح ملی وبین الملی
وتوسعھ متوازن، منطقی وھدفمند

1404درسال
دانشگاه کاشان در ردیف پنج دانشگاه برتر کشور ، برخوردار از شاخص ھای کیفی مطلوب

.وبا اعتبار بین المللی است

درافق این چشم انداز،
:دانشگاه کاشان ،داراي ویژگی هاي زیر خواهدبود

اسالمی مبتنی بربینش توحیدي
برخورداراز هوشمندي رقابتی ونظام مدیریت راهبردي

پاسخگو به نیازهاي جامعه
فعال در سطح بین المللی

نهادي منطقه اي
کیفیت محور

یادگیرنده
نوآور



:هدف گذاري (Goal Setting)

هدف گذاري یعنی ؛
مشخصتبدیل ماموریت و یا اولویت هاي راهبردي به مقاصد 

به عبارت دیگر ؛
اندازه قابل اولویت هاي راهبردي به مقاصد /عبارتست از ترجمان ماموریت

گیري



بلند مدت تعقیب مـی  سازمان در  یک  دوره  مقاصدي که  
.کند 

:هدف هاي بلند مدت 

بلند مدت تعقیب مـی  سازمان در  یک  دوره  مقاصدي که  
.کند 



اهداف کالن
ایفاي نقش مؤثر دانشگاه در حفظ و ارتقاي هویت اسالمی و فرهنگی جامعهـ 1
المللی هاي برتر سطح ملی و بینارتقاي موقعیت دانشگاه به عنوان یکی از دانشگاهـ 2
ـ اصالح نظام سیاستگذاري و مدیریت دانشگاه  براي ارتقاي کیفیت، اثربخشی ،کارایی ،شفافیت وپاسخگویی 3
وارتقاي کارایی منابع دانشگاهتوسعه و تنوع منابع مالی رقابتی ـ ایجاد نظام مدیریت مالی راهبردي براي 4
وري فعالیتهاي افزایش بهرههاي فرهنگی،اجتماعی واقتصادي و ـ ارتقاي نقش دانشگاه درتولید وانتقال دانش به حوزه5

پژوهشی
براي ایجاد یک محیط یادگیري منحصر به فرد وارتقاي توانمندي هاي هاي رقابتی بهبودمستمرکیفیت آموزشی در حوزهـ 6

علمی ،حرفه اي والتزام اجتماعی دانش آموختگان
هاي مختلف اجتماعی با تاکید برجذب دانشجویان برتر ملی وبین هاي آموزشی براي گروهـ ارتقاي دسترسی به فرصت7

المللی
المللیاي، ملی و بینـ جذب، بکارگیري وحفظ محققان، هیأت علمی برجسته سطح منطقه8
ها، تسهیالت و امکانات مطلوب ـ ایجادزیرساخت9

ـ ارتقاي ایمان، اخالق،انگیزه ، اعتماد به نفس ، نشاط، امید به آینده ،خالقیت و مسوولیت پذیري دانشجویان10
کاشان براي تسهیل وتسریع فرایندتوسعه فرهنگی ، ارتقاي نقش دانشگاه درنظام سیاستگذاري و مدیریت منطقهـ 11

منطقه اجتماعی و اقتصادي 
ـ توسعه فعالیتها وهمکاري هاي بین المللی دانشگاه با سایر مراکز معتبرعلمی ،پژوهشی وفرهنگی12

ایفاي نقش مؤثر دانشگاه در حفظ و ارتقاي هویت اسالمی و فرهنگی جامعهـ 1
المللی هاي برتر سطح ملی و بینارتقاي موقعیت دانشگاه به عنوان یکی از دانشگاهـ 2
ـ اصالح نظام سیاستگذاري و مدیریت دانشگاه  براي ارتقاي کیفیت، اثربخشی ،کارایی ،شفافیت وپاسخگویی 3
وارتقاي کارایی منابع دانشگاهتوسعه و تنوع منابع مالی رقابتی ـ ایجاد نظام مدیریت مالی راهبردي براي 4
وري فعالیتهاي افزایش بهرههاي فرهنگی،اجتماعی واقتصادي و ـ ارتقاي نقش دانشگاه درتولید وانتقال دانش به حوزه5

پژوهشی
براي ایجاد یک محیط یادگیري منحصر به فرد وارتقاي توانمندي هاي هاي رقابتی بهبودمستمرکیفیت آموزشی در حوزهـ 6

علمی ،حرفه اي والتزام اجتماعی دانش آموختگان
هاي مختلف اجتماعی با تاکید برجذب دانشجویان برتر ملی وبین هاي آموزشی براي گروهـ ارتقاي دسترسی به فرصت7

المللی
المللیاي، ملی و بینـ جذب، بکارگیري وحفظ محققان، هیأت علمی برجسته سطح منطقه8
ها، تسهیالت و امکانات مطلوب ـ ایجادزیرساخت9

ـ ارتقاي ایمان، اخالق،انگیزه ، اعتماد به نفس ، نشاط، امید به آینده ،خالقیت و مسوولیت پذیري دانشجویان10
کاشان براي تسهیل وتسریع فرایندتوسعه فرهنگی ، ارتقاي نقش دانشگاه درنظام سیاستگذاري و مدیریت منطقهـ 11

منطقه اجتماعی و اقتصادي 
ـ توسعه فعالیتها وهمکاري هاي بین المللی دانشگاه با سایر مراکز معتبرعلمی ،پژوهشی وفرهنگی12



راهبردها
غیرمالیمنابعسهمافزایشودانشگاهمالیمنابعبهبخشیتنوعـ

دولتی
ازدانشگاهمختلفواحدهاياقتصاديتوانمنديوارتقايبهبودـ

توجهبااقتصـاديهايفعالیتاندازيراهوگـذاريسرمایهطریق
دانشگاهونامشهودمشهودهايوداراییهاتوانمنديبه
افرادهايازسرمایهاستفادهووقفارزشمندسنتازمنديبهرهـ

خیر
بردانشگاهفعالیتهاي)واثربخشیکارایی(وکیفیتوريبهرهارتقايـ

دانشگاهفعالیتهايدراقتصاديصرفهاساس

غیرمالیمنابعسهمافزایشودانشگاهمالیمنابعبهبخشیتنوعـ
دولتی

ازدانشگاهمختلفواحدهاياقتصاديتوانمنديوارتقايبهبودـ
توجهبااقتصـاديهايفعالیتاندازيراهوگـذاريسرمایهطریق

دانشگاهونامشهودمشهودهايوداراییهاتوانمنديبه
افرادهايازسرمایهاستفادهووقفارزشمندسنتازمنديبهرهـ

خیر
بردانشگاهفعالیتهاي)واثربخشیکارایی(وکیفیتوريبهرهارتقايـ

دانشگاهفعالیتهايدراقتصاديصرفهاساس



سیاست

مدیران حـوزه هـاي   راهنماي تفکر در تصمیم گیري 
و چــارچوبی بــراي تصــمیم گیــري و اســت دانشــگاه 

برنامه ریزي را مشخص می کند و راهنمـاي رسـیدن   
. به هدف می باشد 

رهنمودي مشخص و از پیش تعیین شـده  یا سیاست
است که جهت تصمیم گیري و اقدام را مشخص مـی  

کند

مدیران حـوزه هـاي   راهنماي تفکر در تصمیم گیري 
و چــارچوبی بــراي تصــمیم گیــري و اســت دانشــگاه 

برنامه ریزي را مشخص می کند و راهنمـاي رسـیدن   
. به هدف می باشد 

رهنمودي مشخص و از پیش تعیین شـده  یا سیاست
است که جهت تصمیم گیري و اقدام را مشخص مـی  

کند



دوره یکسالهاقدامات اجرایی دریک 
هدفهاي  کوتاه مدت  هستند  که  سازمان  بـراي رسـیدن بـه هـدفهاي بلنـد      ( 

قابـل سـنجش، کمـی ، چالشـگر ،     : مدت باید به آنها دست یابد  بـا ویژگیهـاي  
واقعــی  ســازگار بــا ســایر هــدفها  ، داراي ضــرب االجــل ، قابــل دســترس ،   

)تمرکزرقابتی ، نتایج کلیدي  و  معیار

برنامه هاي ساالنه

دوره یکسالهاقدامات اجرایی دریک 
هدفهاي  کوتاه مدت  هستند  که  سازمان  بـراي رسـیدن بـه هـدفهاي بلنـد      ( 

قابـل سـنجش، کمـی ، چالشـگر ،     : مدت باید به آنها دست یابد  بـا ویژگیهـاي  
واقعــی  ســازگار بــا ســایر هــدفها  ، داراي ضــرب االجــل ، قابــل دســترس ،   

)تمرکزرقابتی ، نتایج کلیدي  و  معیار



رویکرد سیاست هارویکرد سیاست هارویکرد سیاست هارویکرد سیاست ها



بخشیسیاست هاي فرا ) -1- 1

حوزه هاي مدیریت راهبردي و رهبري دانشگاهی ) الف حوزه هاي مدیریت راهبردي و رهبري دانشگاهی ) الف

حوزه اقتصادي و مالی ) ب حوزه اقتصادي و مالی ) ب

حوزه منابع انسانی، زیر ساخت ها و پشتیبانی) د حوزه منابع انسانی، زیر ساخت ها و پشتیبانی) د

حوزه برند و ارتباطات) ج حوزه برند و ارتباطات) ج



سیاست هاي بخشی) -1-2

آموزشحوزه ) الف آموزشحوزه ) الف

پژوهشیحوزه ) ب پژوهشیحوزه ) ب

حوزه فرهنگی) د حوزه فرهنگی) د

حوزه فناوري و نوآوري) ج حوزه فناوري و نوآوري) ج

خدمات دانشجویی) ه خدمات دانشجویی) ه



حوزه مدیریت راهبردي و رهبري 
دانشگاهی

گروه هاي آموزشی و پژوهشی وحوزه هاي فعالیت دانشگاه نسبت  توان رقابتی ارتقاي •
به سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

کل بخش ها و حوزه هاي فعالیت دانشگاه معطوف به اهداف آیندههمسویی راهبردي •
با نقش ویژه در تحقق اهداف آیندهمشاغل راهبردي شکل گیري •
هوشمندي رقابتیکسب اطالعات و •
دانشگاه براي سطوح مختلف مدیرانتوانمند سازي و آموزش گسترده مدیران •
جامع دانشگاهارزیابی عملکرد •

گروه هاي آموزشی و پژوهشی وحوزه هاي فعالیت دانشگاه نسبت  توان رقابتی ارتقاي •
به سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

کل بخش ها و حوزه هاي فعالیت دانشگاه معطوف به اهداف آیندههمسویی راهبردي •
با نقش ویژه در تحقق اهداف آیندهمشاغل راهبردي شکل گیري •
هوشمندي رقابتیکسب اطالعات و •
دانشگاه براي سطوح مختلف مدیرانتوانمند سازي و آموزش گسترده مدیران •
جامع دانشگاهارزیابی عملکرد •



حوزه اقتصادي

دانشگاه براي تحقق نسبی استقالل مالی نظام مدیریت مالی ساماندهی •
دانشگاه از منابع دولتی و شناسایی ابزارهاي نوین مالی

دانشگاه براي جذب خیرین و فعال کردن حوزه وقفستاد توسعه تقویت •
براي ارتقاي بازدهی دارایی هاي دانشگاهستاد اقتصادي شکیل •
براي مراکزفعالیت دانشگاههزینه –نظام درآمد شکل گیري •
نظام تخصیص منابع براساس بهاي  تمام شده خدماتاصالح•
معاونت هاي مختلفدرآمدزایی تعریف شیوه هاي•
...بهینه انرژي و الگوي مصرف تعیین •
دانشگاهاولویت هاي راهبردي تخصیص منابع به •

دانشگاه براي تحقق نسبی استقالل مالی نظام مدیریت مالی ساماندهی •
دانشگاه از منابع دولتی و شناسایی ابزارهاي نوین مالی

دانشگاه براي جذب خیرین و فعال کردن حوزه وقفستاد توسعه تقویت •
براي ارتقاي بازدهی دارایی هاي دانشگاهستاد اقتصادي شکیل •
براي مراکزفعالیت دانشگاههزینه –نظام درآمد شکل گیري •
نظام تخصیص منابع براساس بهاي  تمام شده خدماتاصالح•
معاونت هاي مختلفدرآمدزایی تعریف شیوه هاي•
...بهینه انرژي و الگوي مصرف تعیین •
دانشگاهاولویت هاي راهبردي تخصیص منابع به •



حوزه برند و ارتباطات
دانشگاه انتقال آن ها به برند دانشگاه ، تعیین مزیت هاي رقابتی تعیین•

مخاطبان
فعالیت هاي بین المللیایجاد ساختار مناسب در دانشگاه براي گسترش•
شامل فعالیت هاي آموزشی، پژوهش هاي منطقه اي منطقه موثر در پیشرفت  •

موثر در نظام مدیریت و و استفاده شهروندان از توان علمی دانشگاه، 
و جذب موثر در انسجام و همبستگی منطقه ، سیاست گذاري منطقه

نخبگان و چهرهاي علمی منطقه 

دانشگاه انتقال آن ها به برند دانشگاه ، تعیین مزیت هاي رقابتی تعیین•
مخاطبان

فعالیت هاي بین المللیایجاد ساختار مناسب در دانشگاه براي گسترش•
شامل فعالیت هاي آموزشی، پژوهش هاي منطقه اي منطقه موثر در پیشرفت  •

موثر در نظام مدیریت و و استفاده شهروندان از توان علمی دانشگاه، 
و جذب موثر در انسجام و همبستگی منطقه ، سیاست گذاري منطقه

نخبگان و چهرهاي علمی منطقه 



ارتباطات منطقه اي
وبهرهمفاخرکاشانهنرو،فرهنگتمدن،،تاریخشناساندنرویکردـ•

کاشانمنطقهفرهنگیغنیازمیراثگیري
ايمنطقهوانسجامهمبستگیارتقايبرايتالشـ•
ومنطقهاقتصاديتوسعهسیاستهايبینمتقابلهماهنگیبرايتالشـ•

فناوريو،پژوهشیآموزشیسیاستهاي
وامکاناتازايمنطقهومحلیگیريبهرهبرايالزمهايزمینهایجادـ•

دانشگاهوفرهنگیعلمیقابلیتهاي
وارتقايمنطقهمسائلحلبهوپژوهشیآموزشیفعالیتهايدرخاصتوجه-•

مردمزندگیکیفیت

وبهرهمفاخرکاشانهنرو،فرهنگتمدن،،تاریخشناساندنرویکردـ•
کاشانمنطقهفرهنگیغنیازمیراثگیري

ايمنطقهوانسجامهمبستگیارتقايبرايتالشـ•
ومنطقهاقتصاديتوسعهسیاستهايبینمتقابلهماهنگیبرايتالشـ•

فناوريو،پژوهشیآموزشیسیاستهاي
وامکاناتازايمنطقهومحلیگیريبهرهبرايالزمهايزمینهایجادـ•

دانشگاهوفرهنگیعلمیقابلیتهاي
وارتقايمنطقهمسائلحلبهوپژوهشیآموزشیفعالیتهايدرخاصتوجه-•

مردمزندگیکیفیت



ارتباطات بین المللی
وبهرهمفاخرکاشانهنرو،فرهنگتمدن،،تاریخشناساندنرویکردـ•

کاشانمنطقهفرهنگیغنیازمیراثگیري
ايمنطقهوانسجامهمبستگیارتقايبرايتالشـ•
ومنطقهاقتصاديتوسعهسیاستهايبینمتقابلهماهنگیبرايتالشـ•

فناوريو،پژوهشیآموزشیسیاستهاي
وامکاناتازايمنطقهومحلیگیريبهرهبرايالزمهايزمینهایجادـ•

دانشگاهوفرهنگیعلمیقابلیتهاي
وارتقايمنطقهمسائلحلبهوپژوهشیآموزشیفعالیتهايدرخاصتوجه-•

مردمزندگیکیفیت

وبهرهمفاخرکاشانهنرو،فرهنگتمدن،،تاریخشناساندنرویکردـ•
کاشانمنطقهفرهنگیغنیازمیراثگیري

ايمنطقهوانسجامهمبستگیارتقايبرايتالشـ•
ومنطقهاقتصاديتوسعهسیاستهايبینمتقابلهماهنگیبرايتالشـ•

فناوريو،پژوهشیآموزشیسیاستهاي
وامکاناتازايمنطقهومحلیگیريبهرهبرايالزمهايزمینهایجادـ•

دانشگاهوفرهنگیعلمیقابلیتهاي
وارتقايمنطقهمسائلحلبهوپژوهشیآموزشیفعالیتهايدرخاصتوجه-•

مردمزندگیکیفیت



حوزه منابع انسانی، زیر ساخت و پشتیبانی
تعیین اندازه مطلوب دانشگاه براي جلوگیري از گسترش تشکیالت اداري و جذب •

نیروي انسانی جدید
تقویت ارزش هاي حرفه اي و اخالقیاصالح فرهنگ سازمانی براي  •
وساماندهی نیروي انسانی فعلیتوانمند سازي •
براي کاهش زمان، هزینه و ارتقاي کیفیت فعالیت ها و  فرایندهاي کلیدي اصالح •

تکریم مراجعان
..امکانات و فضاهاي کالبدي و ارتقاي بهره وري •
سالمت اداريارتقاي •
پروژه هاي عمرانینظام برنامه ریزي و نظارت اصالح •

تعیین اندازه مطلوب دانشگاه براي جلوگیري از گسترش تشکیالت اداري و جذب •
نیروي انسانی جدید

تقویت ارزش هاي حرفه اي و اخالقیاصالح فرهنگ سازمانی براي  •
وساماندهی نیروي انسانی فعلیتوانمند سازي •
براي کاهش زمان، هزینه و ارتقاي کیفیت فعالیت ها و  فرایندهاي کلیدي اصالح •

تکریم مراجعان
..امکانات و فضاهاي کالبدي و ارتقاي بهره وري •
سالمت اداريارتقاي •
پروژه هاي عمرانینظام برنامه ریزي و نظارت اصالح •



حوزه آموزش
رویکرد جدید آموزشی در مقاطع مختلف به ویژه دوره کارشناسی براي تقویت دانش، مهارت و ارزش هاي الزم براي دانش آموختگان براي -•

ورود به بازار کار
تدوین نقشه راه گروه هاي آموزشی و پژوهشی-•
استقرار نظام ارزیابی کیفیت آموزشی در رشته هاي مختلف با استفاده از شیوه هاي نوین ارزیابی-•
استقرار نظام نیازسنجی وارزیابی براي شناسایی نیازهاي حوزه هاي مختلف فرهنگی، اجتماعی واقتصادي جامعه به نیروي کار متخصص-•
ـ بازنگري محتوي، متون و برنامه هاي درسی و فرآیندها وشیوه هاي آموزشی و براي تطابق با نیازهاي فعلی وآتی جامعه به ویژه بازار کار•
انطباق توسعه رشته هاي تحصیلی با اولویت هاي نقشه جامع علمی کشور و نیازهاي جامعه و بازار کار•
جذب دانشجو در رشته هاي مختلف متناسب با نیازهاي جامعه و جلوگیري از انباشتگی غیر منطقی در برخی رشته هاي تحصیلی-•
استقرار نظام کارآموزي و کارورزي در حین تحصیل با رویکرد ارتقاي سهم آموزش هاي مهارتی به ویژه در دوره هاي کارشناسی رشته -•

هاي مختلف
حمایت ویژه از سرمایه گذاري در علوم منتخب با رویکرد ایجاد قطب هاي علمی-•
بانک اطالعات دانش آموختگان براي ارزیابی توان علمی و مهارتی آنان و دست یابی به اطالعات محل کار آنان•
گسترش فعالیت هاي مهارت آموزي و کارآفرینی•
گسترش آموزش هاي آزاد و مجازي•

رویکرد جدید آموزشی در مقاطع مختلف به ویژه دوره کارشناسی براي تقویت دانش، مهارت و ارزش هاي الزم براي دانش آموختگان براي -•
ورود به بازار کار

تدوین نقشه راه گروه هاي آموزشی و پژوهشی-•
استقرار نظام ارزیابی کیفیت آموزشی در رشته هاي مختلف با استفاده از شیوه هاي نوین ارزیابی-•
استقرار نظام نیازسنجی وارزیابی براي شناسایی نیازهاي حوزه هاي مختلف فرهنگی، اجتماعی واقتصادي جامعه به نیروي کار متخصص-•
ـ بازنگري محتوي، متون و برنامه هاي درسی و فرآیندها وشیوه هاي آموزشی و براي تطابق با نیازهاي فعلی وآتی جامعه به ویژه بازار کار•
انطباق توسعه رشته هاي تحصیلی با اولویت هاي نقشه جامع علمی کشور و نیازهاي جامعه و بازار کار•
جذب دانشجو در رشته هاي مختلف متناسب با نیازهاي جامعه و جلوگیري از انباشتگی غیر منطقی در برخی رشته هاي تحصیلی-•
استقرار نظام کارآموزي و کارورزي در حین تحصیل با رویکرد ارتقاي سهم آموزش هاي مهارتی به ویژه در دوره هاي کارشناسی رشته -•

هاي مختلف
حمایت ویژه از سرمایه گذاري در علوم منتخب با رویکرد ایجاد قطب هاي علمی-•
بانک اطالعات دانش آموختگان براي ارزیابی توان علمی و مهارتی آنان و دست یابی به اطالعات محل کار آنان•
گسترش فعالیت هاي مهارت آموزي و کارآفرینی•
گسترش آموزش هاي آزاد و مجازي•



حوزه پژوهش
براي ساماندهی تخصیص اعتبار به فعالیت هاي اولویت بندي فعالیتهاي پژوهشی -1•

پژوهشی
شکل گیري مراکز پژوهشی با اولویت هاي نقشه جامع علمی کشور و اولویت -2

هاي پژوهشی دانشگاه
بررسی ابعاد تحول در علوم انسانی-3
که منابع آن با حمایت بخش خصوصی تامین توسعه پژوهش هاي تقاضا محور 4

می شود
توسعه پژوهش هاي مسئله گرا و کاربردي-5

براي ساماندهی تخصیص اعتبار به فعالیت هاي اولویت بندي فعالیتهاي پژوهشی -1•
پژوهشی

شکل گیري مراکز پژوهشی با اولویت هاي نقشه جامع علمی کشور و اولویت -2
هاي پژوهشی دانشگاه

بررسی ابعاد تحول در علوم انسانی-3
که منابع آن با حمایت بخش خصوصی تامین توسعه پژوهش هاي تقاضا محور 4

می شود
توسعه پژوهش هاي مسئله گرا و کاربردي-5



حوزه فرهنگی
در محیط دانشگاهفرهنگ و ارزش هاي اسالمی ارتقاي نفوذ •
در فضاي دانشگاهاحکام اسالم التزام به •
در بین اعضاي هیات علمی، دانشجویان و  روحیه نشاط، شادابی و اعتماد به نفس ، نقد وآزاد اندیشی ارتقاي •

کارکنان
اخالق حرفه ايو قانون مداري ارتقاي فرهنگ •
فرهنگ و تمدن ایرانی اسالمیآشنایی با •
و استفاده از توان نهادها و سازمان هاي معتبر فرهنگی کشورگسترش مبادالت فرهنگی •
حوزه فرهنگیارتقاي منابع انسانی و مدیریت فعالیت هاي فرهنگی متکی بر ارتقاي توان برنامه ریزي •

در محیط دانشگاهفرهنگ و ارزش هاي اسالمی ارتقاي نفوذ •
در فضاي دانشگاهاحکام اسالم التزام به •
در بین اعضاي هیات علمی، دانشجویان و  روحیه نشاط، شادابی و اعتماد به نفس ، نقد وآزاد اندیشی ارتقاي •

کارکنان
اخالق حرفه ايو قانون مداري ارتقاي فرهنگ •
فرهنگ و تمدن ایرانی اسالمیآشنایی با •
و استفاده از توان نهادها و سازمان هاي معتبر فرهنگی کشورگسترش مبادالت فرهنگی •
حوزه فرهنگیارتقاي منابع انسانی و مدیریت فعالیت هاي فرهنگی متکی بر ارتقاي توان برنامه ریزي •



حوزه فناوري و نوآوري
مشارکت بخش خصوصیمرکز رشد با کیفیت ارتقاي•
شرکت هاي دانش بنیانپیگیري تشکیل •
تجاري  وتولید محصول که منجر به فعالیت هاي فناورانه توسعه•

.آن می شودسازي 
اولویت بندي فعالیت هاي فناوري و نوآوري•

مشارکت بخش خصوصیمرکز رشد با کیفیت ارتقاي•
شرکت هاي دانش بنیانپیگیري تشکیل •
تجاري  وتولید محصول که منجر به فعالیت هاي فناورانه توسعه•

.آن می شودسازي 
اولویت بندي فعالیت هاي فناوري و نوآوري•



حوزه خدمات دانشجویی
کیفیت سکونت و زندگی در خوابگاه هاارتقاي •
بخش خصوصیواکذاري فعالیت هاي خدمات دانشجویی به •
به دانشجویان و سایر ذي نفعان با تنوع بخشی فعالیت  تقویت فعالیت هاي مشاوره اي •

هاي مشاوره اي
ارتقاي جایگاه دانش در ورزش قهرمانی و ارتقا و  تقویت فعالیت هاي  تربیت بدنی براي •

افزایش پوشش تعداد دانشجویان
و ارائه خدمات به مراجعان بیرونیگسترش کمی و کیفی فعالیت هاي بهداشت و درمان •

کیفیت سکونت و زندگی در خوابگاه هاارتقاي •
بخش خصوصیواکذاري فعالیت هاي خدمات دانشجویی به •
به دانشجویان و سایر ذي نفعان با تنوع بخشی فعالیت  تقویت فعالیت هاي مشاوره اي •

هاي مشاوره اي
ارتقاي جایگاه دانش در ورزش قهرمانی و ارتقا و  تقویت فعالیت هاي  تربیت بدنی براي •

افزایش پوشش تعداد دانشجویان
و ارائه خدمات به مراجعان بیرونیگسترش کمی و کیفی فعالیت هاي بهداشت و درمان •



بامقایسهدردانشگاهرقابتیتوانارتقايبراي-33ماده
رقابتعرصهدربرتريوبالقوهرقبايوموجودرقباي

پژوهشیآموزش،کیفیتکیفیتبراساسالمللی- بینوملی
استموظفوتوسعهطرحمعاونتفرهنگی،وفعالیتهاي

وتدوینشناساییبرايرادانشگاهبرندتخصصیکمیته
گیرياندازهبرند،بازاریابیبرنامهتدوینبرند،موضع

برند،ویژهارزشوحفظرشدوبرندعملکردوتفسیر
.دهدتشکیلبرنامهاولسالپایانتاحداکثر

بامقایسهدردانشگاهرقابتیتوانارتقايبراي-33ماده
رقابتعرصهدربرتريوبالقوهرقبايوموجودرقباي

پژوهشیآموزش،کیفیتکیفیتبراساسالمللی- بینوملی
استموظفوتوسعهطرحمعاونتفرهنگی،وفعالیتهاي

وتدوینشناساییبرايرادانشگاهبرندتخصصیکمیته
گیرياندازهبرند،بازاریابیبرنامهتدوینبرند،موضع

برند،ویژهارزشوحفظرشدوبرندعملکردوتفسیر
.دهدتشکیلبرنامهاولسالپایانتاحداکثر



کاشانمرکزهمکاريباوتوسعهطرحمعاونت-41ماده
ناحیهتوسعهوپیشرفتعلمیستاداستموظفشناسی
:دهدتشکیلزیروظایفباراکاشان

حوزهدرفعالمختلفنهاد هايبینهماهنگیایجاد-الف
کاشانمطالعات
اقتصاديواجتماعیفرهنگی،مختلفموضوعاتبررسی
کاشان
هیأتاعضايوسیلهبهکهپژوهشیپروژه هايتعریف

.شودانجامتکمیلیتحصیالتودانشجویاندانشگاهعلمی
ارتقايبرايتخصصیوکارگاه هاينشست هابرگزاري-د

کاشانناحیهسطحدراجتماعیانسجاموهمبستگی

کاشانمرکزهمکاريباوتوسعهطرحمعاونت-41ماده
ناحیهتوسعهوپیشرفتعلمیستاداستموظفشناسی
:دهدتشکیلزیروظایفباراکاشان

حوزهدرفعالمختلفنهاد هايبینهماهنگیایجاد-الف
کاشانمطالعات
اقتصاديواجتماعیفرهنگی،مختلفموضوعاتبررسی
کاشان
هیأتاعضايوسیلهبهکهپژوهشیپروژه هايتعریف

.شودانجامتکمیلیتحصیالتودانشجویاندانشگاهعلمی
ارتقايبرايتخصصیوکارگاه هاينشست هابرگزاري-د

کاشانناحیهسطحدراجتماعیانسجاموهمبستگی



بهره وريوارتقاياقتصاديصرفهمنظوربه-15ماده
بهبودوفرهنگیوپژوهشیآموزشی،فعالیت هايدرانجام
درنیزومختلفواحد هاياقتصاديتوانمنديوارتقاي
اقتصاديستادانداز،چشـمسـنداهــدافتحقـقراسـتاي
واهدافماموریت،بادانشگاهرئیسنظارتتحتدانشگاه
.می شودتشکیل3شمارهپیوستشرحبهساختار

بهره وريوارتقاياقتصاديصرفهمنظوربه-15ماده
بهبودوفرهنگیوپژوهشیآموزشی،فعالیت هايدرانجام
درنیزومختلفواحد هاياقتصاديتوانمنديوارتقاي
اقتصاديستادانداز،چشـمسـنداهــدافتحقـقراسـتاي
واهدافماموریت،بادانشگاهرئیسنظارتتحتدانشگاه
.می شودتشکیل3شمارهپیوستشرحبهساختار



بهره وريوارتقاياقتصاديصرفهمنظوربه-15ماده
بهبودوفرهنگیوپژوهشیآموزشی،فعالیت هايدرانجام
درنیزومختلفواحد هاياقتصاديتوانمنديوارتقاي
اقتصاديستادانداز،چشـمسـنداهــدافتحقـقراسـتاي
واهدافماموریت،بادانشگاهرئیسنظارتتحتدانشگاه
.می شودتشکیل3شمارهپیوستشرحبهساختار

بهره وريوارتقاياقتصاديصرفهمنظوربه-15ماده
بهبودوفرهنگیوپژوهشیآموزشی،فعالیت هايدرانجام
درنیزومختلفواحد هاياقتصاديتوانمنديوارتقاي
اقتصاديستادانداز،چشـمسـنداهــدافتحقـقراسـتاي
واهدافماموریت،بادانشگاهرئیسنظارتتحتدانشگاه
.می شودتشکیل3شمارهپیوستشرحبهساختار



ارزیابیبراياست موظف وتوسعهطرحمعاونت-11ماده
وراهکارهاارایههمچنینوکاشاندانشگاهفعالیتهايکیفیت

،آموزشیفعالیتهاي کیفیت ارتقاي برايمناسبپیشنهادات
ارزیابیودانشگاه اجرایی ومدیریتیفرهنگی،پژوهشی، 

دفتردانشگاه،وعملیاتیراهبرديهايبرنامهپیوسته
ارزیابی جامعطرحبرمبتنیرادانشگاهونظارتارزیابی
:نمایدزیرتدوینفعالیتهايانجامبرايرادانشگاه

ارزیابیبراياست موظف وتوسعهطرحمعاونت-11ماده
وراهکارهاارایههمچنینوکاشاندانشگاهفعالیتهايکیفیت

،آموزشیفعالیتهاي کیفیت ارتقاي برايمناسبپیشنهادات
ارزیابیودانشگاه اجرایی ومدیریتیفرهنگی،پژوهشی، 

دفتردانشگاه،وعملیاتیراهبرديهايبرنامهپیوسته
ارزیابی جامعطرحبرمبتنیرادانشگاهونظارتارزیابی
:نمایدزیرتدوینفعالیتهايانجامبرايرادانشگاه



ساختاراستموظفتوسعهوطرحمعاونت- 67ماده
سیاست هاياساسبررامالیواداريمعاونت
ونوآورينگري،آیندهارکانبهتوجهباوراهبردي

برايوبازنگريبرنامهاولسالپایانتاگراییتحول
جدیدسازماندهی.نمایدارایهرئیسههیأتبهتصویب

منابعمدیریتفرایند هايکهباشدنحويبهباید
وآموزشانسانی،منابعتأمینجملهازانسانی

کیفیتارتقايوکارگیريبهونگهداريبهسازي،
شناساییبرتاکیدبامالیومدیریتکاريزندگی

راهبرد هايراستايدرمالیتامیننوینروشهاي
.باشددانشگاه

ساختاراستموظفتوسعهوطرحمعاونت- 67ماده
سیاست هاياساسبررامالیواداريمعاونت
ونوآورينگري،آیندهارکانبهتوجهباوراهبردي

برايوبازنگريبرنامهاولسالپایانتاگراییتحول
جدیدسازماندهی.نمایدارایهرئیسههیأتبهتصویب

منابعمدیریتفرایند هايکهباشدنحويبهباید
وآموزشانسانی،منابعتأمینجملهازانسانی

کیفیتارتقايوکارگیريبهونگهداريبهسازي،
شناساییبرتاکیدبامالیومدیریتکاريزندگی

راهبرد هايراستايدرمالیتامیننوینروشهاي
.باشددانشگاه



وایجادساماندهی دانشگاه،رقابتیهوشمنديارتقايمنظوربه
ناحیهکشور،اطالعاتی وآماريظرفیت هاي ازاستفاده درانسجام 
طرحمعاونتوجهان،کشورعالیآموزشمراکزوسایرکاشان

دانشگاه،مصرح اختیارات ووظایف بامتناسب است مکلف وتوسعه
ایجاد2شمارهپیوستشرحرابهدانشگاهراهبردياطالعاتمرکز
شناساییراراهبرديمسائلبایدراهبردياطالعاتمرکز.نماید

پاسخبراينیازموردزمانوکندارزیابیرازمانشانواثرنموده،
درتصمیمراهبردي،مهممسائلفهرستانتخاب.بزندتخمینرا

مطالعاتچطوروشودبرخوردذیربطمسائلباچطوراینکهمورد
.استراهبردياطالعاتمرکزعهدهبهگیرد،صورت

وایجادساماندهی دانشگاه،رقابتیهوشمنديارتقايمنظوربه
ناحیهکشور،اطالعاتی وآماريظرفیت هاي ازاستفاده درانسجام 
طرحمعاونتوجهان،کشورعالیآموزشمراکزوسایرکاشان

دانشگاه،مصرح اختیارات ووظایف بامتناسب است مکلف وتوسعه
ایجاد2شمارهپیوستشرحرابهدانشگاهراهبردياطالعاتمرکز
شناساییراراهبرديمسائلبایدراهبردياطالعاتمرکز.نماید

پاسخبراينیازموردزمانوکندارزیابیرازمانشانواثرنموده،
درتصمیمراهبردي،مهممسائلفهرستانتخاب.بزندتخمینرا

مطالعاتچطوروشودبرخوردذیربطمسائلباچطوراینکهمورد
.استراهبردياطالعاتمرکزعهدهبهگیرد،صورت



بخشهايدرانسانیمنابعساماندهیبراي–51ماده
راهبرديغیرمشاغلدراستخداموجذبصف،وستادي

وپیمانیشیوه هايتمامبهبرنامهسال هايطیدر
.استممنوعقراردادي

جدید،دانشکده هايورشته ایجادصورتدر-52ماده
انسانینیرويمحلازنیازمورداداريانسانینیرويتأمین
گرفتخواهدصورتدانشگاهفعلی

بخشهايدرانسانیمنابعساماندهیبراي–51ماده
راهبرديغیرمشاغلدراستخداموجذبصف،وستادي

وپیمانیشیوه هايتمامبهبرنامهسال هايطیدر
.استممنوعقراردادي

جدید،دانشکده هايورشته ایجادصورتدر-52ماده
انسانینیرويمحلازنیازمورداداريانسانینیرويتأمین
گرفتخواهدصورتدانشگاهفعلی



،مطلوباندازهباساختاريگیريشکلبراي- 59ماده
کاهشدانشگاه،اداريتشکیالتگسترشازجلوگیري

جدیدماموریتتدوینوواحدهاومشتركموازيوظایف
وستاد،صفبخشدردانشگاههايمدیریتهمهبراي

برايرامناسبساختاراستموظفتوسعهوطرحمعاونت
اختیاراتومسئولیت پیش بینیباونمودهطراحیدانشگاه

غیرضروري،واحدهايمدیران،براياجراییاموردرالزم
.نمایدحذفراواحدهامشتركوموازيوظایف

،مطلوباندازهباساختاريگیريشکلبراي- 59ماده
کاهشدانشگاه،اداريتشکیالتگسترشازجلوگیري

جدیدماموریتتدوینوواحدهاومشتركموازيوظایف
وستاد،صفبخشدردانشگاههايمدیریتهمهبراي

برايرامناسبساختاراستموظفتوسعهوطرحمعاونت
اختیاراتومسئولیت پیش بینیباونمودهطراحیدانشگاه

غیرضروري،واحدهايمدیران،براياجراییاموردرالزم
.نمایدحذفراواحدهامشتركوموازيوظایف



همکاريبااستموظفآموزشیمعاونت-94ماده
نقشهوآموزشیجدیدرویکردوتوسعهطرحمعاونت

تاحداکثرراپژوهشیوآموزشیگروه هايراهبردي
هیأتبهتصویببرايوتدوینبرنامهاولسالپایان

.نمایدارایهرئیسه
الگوییاستموظفتوسعهوطرحمعاونت:1تبصره
آموزشیمعاونتبهگروه هاراهبردينقشهبرايمناسب

.دهدارایه

همکاريبااستموظفآموزشیمعاونت-94ماده
نقشهوآموزشیجدیدرویکردوتوسعهطرحمعاونت

تاحداکثرراپژوهشیوآموزشیگروه هايراهبردي
هیأتبهتصویببرايوتدوینبرنامهاولسالپایان

.نمایدارایهرئیسه
الگوییاستموظفتوسعهوطرحمعاونت:1تبصره
آموزشیمعاونتبهگروه هاراهبردينقشهبرايمناسب

.دهدارایه



مقاطعوتحصیلیهايرشتهمنطقیوهدفمندکمیتوسعهبراي-97ماده
برنامه،اولسالپایانتاحداکثراستموظفتوسعهوطرحمعاونتتحصیلی
(کاشانناحیهوکشورسطحدرکارنیرويتقاضايوعرضهازجامعگزارشی

ارایهرئیسههیأتبه)مطلوبکاربازاردارايرشته هايشناساییبرتأکیدبا
بهتوجهباکاربازارآیندهپیش بینی هايبرمشتملبایدگزارشاین.نماید

.باشدکاشانناحیهوکشورفرهنگیواجتماعیاقتصادي،تحوالت
دکتريوارشدکارشناسیکارشناسی،مقاطعدرتحصیلیرشته هايتوسعه

کاشان،ناحیهوکشورانسانینیرويتقاضايوعرضهجامعگزارشاساسبر
علمیجامعنقشهاولویت هايوجامعهنیازهايبهپاسخگوییومشکالتحل

مواردازخارججدیددانشکده هايوگروه هارشته ها،تصویب.بودخواهدکشور
.استممنوعفوق

مقاطعوتحصیلیهايرشتهمنطقیوهدفمندکمیتوسعهبراي-97ماده
برنامه،اولسالپایانتاحداکثراستموظفتوسعهوطرحمعاونتتحصیلی
(کاشانناحیهوکشورسطحدرکارنیرويتقاضايوعرضهازجامعگزارشی

ارایهرئیسههیأتبه)مطلوبکاربازاردارايرشته هايشناساییبرتأکیدبا
بهتوجهباکاربازارآیندهپیش بینی هايبرمشتملبایدگزارشاین.نماید

.باشدکاشانناحیهوکشورفرهنگیواجتماعیاقتصادي،تحوالت
دکتريوارشدکارشناسیکارشناسی،مقاطعدرتحصیلیرشته هايتوسعه

کاشان،ناحیهوکشورانسانینیرويتقاضايوعرضهجامعگزارشاساسبر
علمیجامعنقشهاولویت هايوجامعهنیازهايبهپاسخگوییومشکالتحل

مواردازخارججدیددانشکده هايوگروه هارشته ها،تصویب.بودخواهدکشور
.استممنوعفوق



بامتناسبمختلفهايرشتهدردانشجوجذببراي- 99ماده
جلوگیريواقتصاديفعالیتهايوسازمانهاجامعه،نیازوظرفیت

طرحمعاونتها،رشتهبرخیدردانشجوغیرمنطقیانباشتگیاز
رشتهدردانشجوپذیرشسازيمتناسبطرحاستموظفوتوسعه

رییسههیاتبهحامعهنیازهايراستايدررادانشگاهمختلفهاي
وکشورعلمیجامعنقشهاولویتدرکهرشته هاییدر.دهدارایه

ازکمتربهآنهامتقاضیانوتعدادنباشندکاربازاراولویتبامنطبق
تعدیلدانشجوجذببرسد،رشتهآنآموزشیظرفیتدرصد50

آموزشیمعاونتهمکاريباوتوسعهطرحمعاونت.خواهدشد
هیأتتصویببهاولسالپایانتاراتعدیلشیوه هاياست،موظف
.برساندرئیسه

بامتناسبمختلفهايرشتهدردانشجوجذببراي- 99ماده
جلوگیريواقتصاديفعالیتهايوسازمانهاجامعه،نیازوظرفیت

طرحمعاونتها،رشتهبرخیدردانشجوغیرمنطقیانباشتگیاز
رشتهدردانشجوپذیرشسازيمتناسبطرحاستموظفوتوسعه

رییسههیاتبهحامعهنیازهايراستايدررادانشگاهمختلفهاي
وکشورعلمیجامعنقشهاولویتدرکهرشته هاییدر.دهدارایه

ازکمتربهآنهامتقاضیانوتعدادنباشندکاربازاراولویتبامنطبق
تعدیلدانشجوجذببرسد،رشتهآنآموزشیظرفیتدرصد50

آموزشیمعاونتهمکاريباوتوسعهطرحمعاونت.خواهدشد
هیأتتصویببهاولسالپایانتاراتعدیلشیوه هاياست،موظف
.برساندرئیسه



مجازرشته هاییدرتکمیلیتحصیالتگسترش-98ماده
ورشته هابرايالزمکیفیاستانداردهايازگروه هاکهاست
کاربازاروملیسطحدررقابتبرايمناسبرقابتیتوان

موظفتوسعهوطرحمعاونت.باشندبرخوردارمناسب
سمتبههاظرفیتوامکاناتمنابع،دادنسوقطرحاست
رییسههیاتبهراکشورداراولویتهايرشتهوهادوره
.دهدارایه

مجازرشته هاییدرتکمیلیتحصیالتگسترش-98ماده
ورشته هابرايالزمکیفیاستانداردهايازگروه هاکهاست
کاربازاروملیسطحدررقابتبرايمناسبرقابتیتوان

موظفتوسعهوطرحمعاونت.باشندبرخوردارمناسب
سمتبههاظرفیتوامکاناتمنابع،دادنسوقطرحاست
رییسههیاتبهراکشورداراولویتهايرشتهوهادوره
.دهدارایه



پایانتااستموظففناوريوپژوهشیمعاونت-138اده
حوزه هايجامع،دستورالعملیتدوینبابرنامه،اولسال

معیار هايبهتوجهبارادانشگاهپژوهشیداراولویت
علمیجامعنقشهداراولویتحوزه هايهمچونمختلف
پژوهشی،وآموزشیگروه هايقابلیت هايکشور،

بهمربوطپژوهشیطرح هايمنطقه،قابلیت هاومزیتهاي
مشخصمحورتیمپژوهشیطرح هايوفناوريبهدستیابی

.نماید

پایانتااستموظففناوريوپژوهشیمعاونت-138اده
حوزه هايجامع،دستورالعملیتدوینبابرنامه،اولسال

معیار هايبهتوجهبارادانشگاهپژوهشیداراولویت
علمیجامعنقشهداراولویتحوزه هايهمچونمختلف
پژوهشی،وآموزشیگروه هايقابلیت هايکشور،

بهمربوطپژوهشیطرح هايمنطقه،قابلیت هاومزیتهاي
مشخصمحورتیمپژوهشیطرح هايوفناوريبهدستیابی

.نماید



مرکز(پژوهشیمعاونتهمکاريباآموزشیمعاونت-114ماده
کاريزمینه هايشناساییوبررسیضمناستموظف)کارآفرینی

بهراالزماطالعاتتحصیلی،رشته هايبامرتبطمشاغلو
.دهدارایهدانشجویان

برايالزممهارت هاياستموظفکارآفرینیمرکز-115ماده
ارتقايجامعطرحونمودهشناساییرادانشگاهمختلفرشته هاي

ارایهرئیسههیأتبهبرنامهاولسالپایانتارادانشجویانمهارت
.دهد
توسعهوطرحمعاونتهمکاريباآموزشیمعاونت-116ماده

رویکردبادرسیهايبرنامهبازنگريبهنسبتاستموظف
اقدامآموزشیهايبرنامهدرمهارتیهايآموزشسهمگسترش

.نماید

مرکز(پژوهشیمعاونتهمکاريباآموزشیمعاونت-114ماده
کاريزمینه هايشناساییوبررسیضمناستموظف)کارآفرینی

بهراالزماطالعاتتحصیلی،رشته هايبامرتبطمشاغلو
.دهدارایهدانشجویان

برايالزممهارت هاياستموظفکارآفرینیمرکز-115ماده
ارتقايجامعطرحونمودهشناساییرادانشگاهمختلفرشته هاي

ارایهرئیسههیأتبهبرنامهاولسالپایانتارادانشجویانمهارت
.دهد
توسعهوطرحمعاونتهمکاريباآموزشیمعاونت-116ماده

رویکردبادرسیهايبرنامهبازنگريبهنسبتاستموظف
اقدامآموزشیهايبرنامهدرمهارتیهايآموزشسهمگسترش

.نماید



سالپایانتااستموظفتوسعهوطرحمعاونت-54ماده
شاخصارتقايزمینهدررامطالعاتیپروژهبرنامه،اول
هیأتبهراآننتایجوانجامدانشگاهسازمانیفرهنگهاي

درمذکورپژوهشپیشنهاديراهکار هاي.نمایدارایهرئیسه
.شودلحاظساالنهاجراییهايبرنامه

سالپایانتااستموظفتوسعهوطرحمعاونت-54ماده
شاخصارتقايزمینهدررامطالعاتیپروژهبرنامه،اول
هیأتبهراآننتایجوانجامدانشگاهسازمانیفرهنگهاي

درمذکورپژوهشپیشنهاديراهکار هاي.نمایدارایهرئیسه
.شودلحاظساالنهاجراییهايبرنامه



پایانتااستموظففناوريوپژوهشیمعاونت-138اده
حوزه هايجامع،دستورالعملیتدوینبابرنامه،اولسال

معیار هايبهتوجهبارادانشگاهپژوهشیداراولویت
علمیجامعنقشهداراولویتحوزه هايهمچونمختلف
پژوهشی،وآموزشیگروه هايقابلیت هايکشور،

بهمربوطپژوهشیطرح هايمنطقه،قابلیت هاومزیتهاي
مشخصمحورتیمپژوهشیطرح هايوفناوريبهدستیابی

.نماید

پایانتااستموظففناوريوپژوهشیمعاونت-138اده
حوزه هايجامع،دستورالعملیتدوینبابرنامه،اولسال

معیار هايبهتوجهبارادانشگاهپژوهشیداراولویت
علمیجامعنقشهداراولویتحوزه هايهمچونمختلف
پژوهشی،وآموزشیگروه هايقابلیت هايکشور،

بهمربوطپژوهشیطرح هايمنطقه،قابلیت هاومزیتهاي
مشخصمحورتیمپژوهشیطرح هايوفناوريبهدستیابی

.نماید



پایانتااستموظففناوريوپژوهشیمعاونت-138اده
حوزه هايجامع،دستورالعملیتدوینبابرنامه،اولسال

معیار هايبهتوجهبارادانشگاهپژوهشیداراولویت
علمیجامعنقشهداراولویتحوزه هايهمچونمختلف
پژوهشی،وآموزشیگروه هايقابلیت هايکشور،

بهمربوطپژوهشیطرح هايمنطقه،قابلیت هاومزیتهاي
مشخصمحورتیمپژوهشیطرح هايوفناوريبهدستیابی

.نماید

پایانتااستموظففناوريوپژوهشیمعاونت-138اده
حوزه هايجامع،دستورالعملیتدوینبابرنامه،اولسال

معیار هايبهتوجهبارادانشگاهپژوهشیداراولویت
علمیجامعنقشهداراولویتحوزه هايهمچونمختلف
پژوهشی،وآموزشیگروه هايقابلیت هايکشور،

بهمربوطپژوهشیطرح هايمنطقه،قابلیت هاومزیتهاي
مشخصمحورتیمپژوهشیطرح هايوفناوريبهدستیابی

.نماید



برنامه اجراییبرنامه اجراییبرنامه اجراییبرنامه اجرایی



دسته بندي برنامه اجرایی مبتنی بر سیاستها در دو بخش

"استراتژیک"گروه-
"دانشگاهادارهعاديروندبهمربوط"گروه-

گیردقراراستراتژیکطبقهدراجراییاقدامیکاینکهبراي
:باشدباالرتبهحائززیرمعیارسهدربایستمی،

استراتژیکهدفیکتحققدردانشگاهبهکمک-
رقابتیمزیتیکایجاد-
تمایزنکتهیکایجاد-

دسته بندي برنامه اجرایی مبتنی بر سیاستها در دو بخش

"استراتژیک"گروه-
"دانشگاهادارهعاديروندبهمربوط"گروه-

گیردقراراستراتژیکطبقهدراجراییاقدامیکاینکهبراي
:باشدباالرتبهحائززیرمعیارسهدربایستمی،

استراتژیکهدفیکتحققدردانشگاهبهکمک-
رقابتیمزیتیکایجاد-
تمایزنکتهیکایجاد-



رویکرد سیاست هارویکرد سیاست هارویکرد سیاست هارویکرد سیاست ها



نقشهقالبدرراهبردهااجراي(راهبردينقشهتهیه(
باالزمهماهنگیوایجادحرکتمنظوربهوظایفشرحوساختارتدوینوطراحی

راهنقشه

برنامههماهنگیوتلفیقکمیتهتشکیل
تخصصیهايکارگروهتشکیل

تمهیدات تدوین برنامه اول
نقشهقالبدرراهبردهااجراي(راهبردينقشهتهیه(
باالزمهماهنگیوایجادحرکتمنظوربهوظایفشرحوساختارتدوینوطراحی

راهنقشه

برنامههماهنگیوتلفیقکمیتهتشکیل
تخصصیهايکارگروهتشکیل



موضوعات کلیديکارگروهم ناردیف
هاي حوزه  ستاده * فرایندآموزشی * وزیرساختها  امکانات * انسانی  منابع * آموزشی1

هاي آزادومجازيآموزش * آموزش
وزیرساختهاامکانات * منابع انسانی * پژوهشی  اولویتهاي * پژوهشی2

ستاده  *  خدمات تجاري ساختن محصوالت یا فرایند * فرایند نوآوري* انسانیمنابع *نوآوري وفناوري3
ها

تشکیل کارگروههاي تخصصی

منابع انسانی، پشتیبانی 4
وزیرساختها

عمرانی* پشتیبانی * اداري *  انسانی منابع *

)تخصیص منابع والگوي مصارف(مالی ) *تامین منابع(مالی *اقتصادي *اقتصادي،مالی وبودجه5

هاي حوزه فرهنگیستاده * فرایندفرهنگی * وزیرساختها امکانات * انسانی منابع * فرهنگی6

روابط عمومی، رسانه اي وتبلیغاتیفعالیتهاي * تبیین برند * یابی فرایند موقعیت *موقعیت یابی وبرنددانشگاه7

رهبري*هوشمندي رقابتی * راهبرديمدیریت *مدیریت راهبردي8



و ارسال به معاونت طرح وتوسعه)دستورالعمل تهیه، تصویب و کنترل اجراي برنامه اول توسعه دانشگاه(تهیه 1.

تصویب دستورالعمل توسط ریاست دانشگاه و ابالغ به معاونت طرح و توسعه2.

تشکیل کمیته تلفیق برنامه و کارگروه هاي تخصصی توسط معاونت طرح و توسعه3.

بررسی وتدوین شاخص هاي کمی و کالن در کارگروه هاي تخصصی4.

بررسی وتدوین شاخص هاي کمی و کالن در کمیته تلفیق5.

بررسی و تصویب شاخص هاي کمی و کالن در هیات رئیسه6.

ابالغ شاخص هاي کالن به کمیته تلفیق جهت تدوین سیاستهاي اجرایی برنامه اول دانشگاه7.

تدوین سیاست هاي اجرایی پیشنهادي و ارجاع به کارگروههاي تخصصی8.

بررسی سیاست ها اجرایی در کارگروههاي تخصصی و ارسال به کمیته تلفیق.9.
.بررسی و تصویب سیاست ها در کمیته تلفیق10.
.تصویب سیاست ها توسط هیئت رئیسه دانشگاه11.

تصویب نهایی سیاست هاي اجرایی برنامه اول در شوراي دانشگاه12.

فرآیند تدوین برنامه اول
و ارسال به معاونت طرح وتوسعه)دستورالعمل تهیه، تصویب و کنترل اجراي برنامه اول توسعه دانشگاه(تهیه 1.

تصویب دستورالعمل توسط ریاست دانشگاه و ابالغ به معاونت طرح و توسعه2.

تشکیل کمیته تلفیق برنامه و کارگروه هاي تخصصی توسط معاونت طرح و توسعه3.

بررسی وتدوین شاخص هاي کمی و کالن در کارگروه هاي تخصصی4.

بررسی وتدوین شاخص هاي کمی و کالن در کمیته تلفیق5.

بررسی و تصویب شاخص هاي کمی و کالن در هیات رئیسه6.

ابالغ شاخص هاي کالن به کمیته تلفیق جهت تدوین سیاستهاي اجرایی برنامه اول دانشگاه7.

تدوین سیاست هاي اجرایی پیشنهادي و ارجاع به کارگروههاي تخصصی8.

بررسی سیاست ها اجرایی در کارگروههاي تخصصی و ارسال به کمیته تلفیق.9.
.بررسی و تصویب سیاست ها در کمیته تلفیق10.
.تصویب سیاست ها توسط هیئت رئیسه دانشگاه11.

تصویب نهایی سیاست هاي اجرایی برنامه اول در شوراي دانشگاه12.



نمودار مراحل تدوین برنامه اول توسعه دانشگاهنمودار مراحل تدوین برنامه اول توسعه دانشگاه

حوزه

شوراي دانشگاه

هیئت رئیسه

کمیته تلفیق
7/34/3

3
6 9

10

کمیته تلفیق

کارگاه هاي  
تخصصی

معاونت طرح و 
توسعه

دبیرخانه کمیته 
مدیریت /تلفیق

برنامه ریزي و 
توسعه

1

22

7/37/3

55

4/2

4/34/3

44 8877

7/14/1

7/2



نقشه استراتژي دانشگاهنقشه استراتژي دانشگاه



چیست ؟) BSC(نقش کارت امتیازي متوازن 
رسالت

ماموریت سازمان چیست ؟
ارزش هاي سازمانی

چه چیزهایی براي سازمان مهم است ؟

چشم انداز
سازمان می خواهد به کجابرسد ؟

استراتژي
سازمان چگونه به چشم انداز برسد؟

استراتژي
سازمان چگونه به چشم انداز برسد؟

نقشه استراتژي
استراتژي سازمان را ترجمه می کند

کارت امتیازي متوازن و معرفی سنجه ها
معیارهاي اندازه گیري

اهداف کوتاه مدت در هر سنجه
آنجه که سازمان نیازمند انجام آن است

اقدامات و ابتکارات
اهداف شخصی

بعدینقش هر قرد در تحقق استراتژِي سازمان 



؟توازن در ارزیابی متوازنمفهوم 

عوامل درونی وبیرونیعوامل درونی وبیرونی••
عوامل کوتاه مدت وبلندمدتعوامل کوتاه مدت وبلندمدت••

عوامل محرك ونتایجعوامل محرك ونتایج••

123

عوامل درونی وبیرونیعوامل درونی وبیرونی••
عوامل کوتاه مدت وبلندمدتعوامل کوتاه مدت وبلندمدت••

عوامل محرك ونتایجعوامل محرك ونتایج••



BALANCED)روش ارزیابی متوازن SCORECARD) روشی
است که درآن استراتژي سازمان به یک سري شاخصهاي 
عملکرد قابل اندازه گیري ترجمه شده وازطریق اجراي آن 

سیستمی براي سنجش تحقق استراتژي ومدیریت 
استراتژیک ایجاد می شود

124

BALANCED)روش ارزیابی متوازن SCORECARD) روشی
است که درآن استراتژي سازمان به یک سري شاخصهاي 
عملکرد قابل اندازه گیري ترجمه شده وازطریق اجراي آن 

سیستمی براي سنجش تحقق استراتژي ومدیریت 
استراتژیک ایجاد می شود

بعدی



با سایر روشهاي ارزیابی عملکرد ایجاد  BSCمهمترین تفاوت روش 
رابطه علت و معلولی در منظرهاي ارزیابی است 

مالیمالی
دستیابی به موفقیت هاي مالی 

موفقیت در استراتژي

، تکنولوژي، تکنولوژيITITمنابع انسانی، دانش، مهارت، نواوري، منابع انسانی، دانش، مهارت، نواوري، 

تدوین استراتژي همگن سازمانی

ارائه مزایاي منحصر بفرد به مشتري

زیرساختها /آماده سازي بنیانها

فرایند هاي داخلیفرایند هاي داخلی

مشتري

بعدی



جديد فعلي

////

ماليماليمنظرمنظر

منظرمنظر

منظرمنظر

126

توسعه مهاتوسعه مها

جديد فعلي

منظرمنظر

منظرمنظر



درهریک ازمنظرهاي ارزیابی

)Objective(اهداف استراتژیک ماچیست؟•
سنجه هاي مناسب براي ارزیابی تحقق این •

)Measure(اهداف کدام است؟
کمیت موردنظربراي هریک ازسنجه هادردوره •

)Target(هاي ارزیابی چقدربایدباشد؟
چه برنامه هاوابتکاراتی براي تحقق اهداف  •

)Initiative(داریم؟

127

)Objective(اهداف استراتژیک ماچیست؟•
سنجه هاي مناسب براي ارزیابی تحقق این •

)Measure(اهداف کدام است؟
کمیت موردنظربراي هریک ازسنجه هادردوره •

)Target(هاي ارزیابی چقدربایدباشد؟
چه برنامه هاوابتکاراتی براي تحقق اهداف  •

)Initiative(داریم؟

بعدی



اهداف سنجه ها اهداف کمی برنامه ها 
منظرمشتري  

سنجه هااهـداف  اهداف کمی برنامه ها
منظرفرآیندهاي داخلی

سنجه هااهـداف  اهداف کمی برنامه ها
منظرمالی

استراتژياستراتژي
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اهداف سنجه ها اهداف کمی برنامه ها 
منظرمشتري  

سنجه هااهـداف  اهداف کمی برنامه ها
منظرفرآیندهاي داخلی

سنجه هااهـداف  اهداف کمی برنامه ها
منظریادگیري ورشد

استراتژياستراتژي



بازده داراییها  بازده داراییها  
درسالدرسال3030%%

میلیاردتاپایان سالمیلیاردتاپایان سال100100

بازده داراییهابازده داراییها
حجم ریالی درآمدحجم ریالی درآمد

برنامه ارتباط برنامه ارتباط 
بامشتریانبامشتریان

%%3030بهبود شاخص بهبود شاخص 
کاهش شکایات مشتریان کاهش شکایات مشتریان 

5050%%

شاخص زمان تحویلشاخص زمان تحویل
تعداد شکایات مشتریانتعداد شکایات مشتریان

مهندسی مجدد مهندسی مجدد 
فرایندهافرایندها

کاهش زمان چرخه تولید کاهش زمان چرخه تولید 
2020%%

بهبودشاخصهاي کیفیت بهبودشاخصهاي کیفیت 
3030%%

زمان چرخه تولیدزمان چرخه تولید
شاخصهاي  کیفیتشاخصهاي  کیفیت

محصول
کیفی

تحویل
به هنگام

سودآوري
افزایش
درآمد

لی
ما

لی
ما

ري
شت

م
ري

شت
م

اهدافاهداف سنجه هاسنجه ها کمیکمیمعیار معیار  ابتکارات وبرنامه هاابتکارات وبرنامه ها

پرویز بختیاري
129

مهندسی مجدد مهندسی مجدد 
فرایندهافرایندها

کاهش زمان چرخه تولید کاهش زمان چرخه تولید 
2020%%

بهبودشاخصهاي کیفیت بهبودشاخصهاي کیفیت 
3030%%

زمان چرخه تولیدزمان چرخه تولید
شاخصهاي  کیفیتشاخصهاي  کیفیت

سیستم پاداش عملکردسیستم پاداش عملکرد
برنامه اموزش کارکنانبرنامه اموزش کارکنان

بهبودشاخص رضایت کارکنان بهبودشاخص رضایت کارکنان 
2020%%

بهبودشاخص مهارت کارکنان بهبودشاخص مهارت کارکنان 
3030%%

شاخص رضایت کارکنانشاخص رضایت کارکنان
شاخص مهارت کارکنانشاخص مهارت کارکنان

کارکنان راضی وماهر

افزایش
کیفیت

کاهش زمان
تولید

لی
ما

لی
ما

ري
شت

م
ري

شت
م

دها
راین

ف
دها

راین
ف



مراتب شاخصها

اثرات

پیامد

دسترسی

شاخصھای فرایندھاستاده

شاخصھای واسطھ ای

شاخصھای داده ھا 



بازگشت



شاخص هاي کالن

برنامه اول 

دانشگاه 

شاخص هاي کالن

برنامه اول 

دانشگاه 



وضع موجودشاخصحوزه
1390درسال 

وضع مطلوب
1394درسال 

شی
موز

آ

م م12م م55/10)متر مربع(سرانه فضاي آموزشی 

5/1917نسبت تعداد دانشجو به اعضاي هیئت علمی

تعداد دانشجو

39915000روزانه

17842500شبانه

01500دوره هاي آزاد

266500دوره هاي مجازي

1115تعداد دانشکده ها

گرایش–تعداد رشته 

4560در مقطع کارشناسی

4560کارشناسی ارشد

1830دکتراي تخصصی

شی
موز

1830دکتراي تخصصیآ

درصد30درصد21نسبت دانشجویان بومی به کل دانشجویان

درصد35درصد24نسبت دانشجویان تکمیلی به کل دانشجویان

9/24تعداد مقاالت به ازاي هر هیئت علمی

0میانگین ساالنه رضایت دانشجویان از کیفیت تدریس اعضاي هیئت علمی

-میزان رضایت دانش آموختگان از دانشگاه

درصد3/3درصد5/2نسبت رتبه استادي به کل اعضاي هیئت علمی

درصد6/18درصد15نسبت رتبه دانشیاري به کل اعضاي هیئت علمی

درصد2/72درصد66نسبت رتبه استادیاري به کل اعضاي هیئت علمی

درصد98درصد83نسبت اعضاي هیئت علمی داراي مدرك دکتراي تخصصی به کل اعضاي هیئت علمی
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وضع مطلوبشاخصحوزه
1394درسال 

وضع موجود
1390درسال 

شی
وه

پژ

0تعداد اعضاي هیئت علمی داراي جایزه ملی و بین المللی

تعداد اساتید پر استناد  ISC و ISI-

-تعداد دانش آموختگان داراي جایزه ملی و بین المللی

تعداد دانش آموختگان پر استناد  ISC و ISI-

-تعداد دانشجویان داراي جایزه ملی و بین المللی
م م2م م18/1سرانه فضاي پژوهشی
710تعداد پژوهشکده ها

1تعداد مراکز رشد
2550تعداد واحدهاي مستقر در مراکز رشد

Spin-off0تعداد موسسات و شرکت هاي

712پژوهشی–تعداد نشریات علمی 

شی
وه

)داخلی(تعداد مقاالت علمی و پژوهشیپژ

238500(ISI)تعداد مقاالت نمایه سازي شده در سطح بین المللی

95150(ISC)تعداد مقاالت نمایه سازي شده در سطح بین المللی
197250تعداد مقاالت منتشر شده در مجموعه مقاالت کامل همایش هاي معتبر ملی

60150تعداد مقاالت منتشر شده در مجموعه مقاالت کامل همایش هاي معتبر بین المللی
-تعداد مقاالت علمی معتبر با بیش از یک نام

-تعداد کل مقاالت در حوزه هاي راهبردي تعیین شده در نقشه جامع علمی کشور

-)با اساتید دیگر دانشگاه هاي داخلی و خارجی(تعدادمقاالت مشترك 

-تعداد پژوهش هاي تقاضا محور با حمایت بخش صنعت

م ریال5000م ریال1320درآمد حاصل از قراردادهاي مشاوره اي و پژوهشی با جامعه هدف
-تعداد استناد

-نسبت استناد به هر مقاله

-سرانه اختراعات ثبت شده تایید شده به ازاي هر عضو هیئت علمی
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94وضع موجود در سال 90وضع موجود در سال شاخصحوزه

گی
رهن

ف
/

هی
رفا

/
یی

جو
نش

دا

م م6/1م م48/1سرانه فضاي فرهنگی
م م5/1م م42/1سرانه فضاي ورزشی

م م1براي دانشجویانسرانه فضاي رفاهی
م م5/14براي اساتید

1416تعداد کانون هاي فرهنگی

4040تعداد نشریات دانشجویی

18442500ظرفیت خوابگاه ها

6/6365سرانه تعداد کتاب به ازاي هر دانشجو

--تعداد برنامه هاي کارافرینی و ارتباط با صنعت

لی
ما

/
نی

سا
ع ان

مناب
 و 

ري
ادا

درصد25)وقف وخیرین(رشد منابع مالی غیر دولتی
ساالنه

درصد ساالنه20-رشد درآمدهاي اختصاصی لی
ما

/
نی

سا
ع ان

مناب
 و 

ري
ادا

درصد ساالنه20-رشد درآمدهاي اختصاصی
درصد18درصد15نسبت منابع مالی غیر دولتی و درامد آختصاصی به کل منابع مالی دانشگاه

394400تعداد کارکنان
3/2240سرانه نفر ساعت آموزش کارکنان

860سرانه نفر ساعت آموزش مدیریتی براي مدیران

0فرایندهاي کلیدي اصالح شده

اي
قه 

نط
و م

ی 
ملل

ن ال
ه بی

وج

0نسبت اعضاي هیئت علمی بین المللی به کل اعضاي هیئت علمی

0نسبت دانشجویان بین المللی به کل دانشجویان
نسبت اعضاي هیئت علمی داراي مدرك دکتراي خارجی به کل اعضاي هیئت 

درصد15درصد14علمی

0تعداد کنفرانس هاي بین المللی
0تعداد برنامه هاي همکاري هاي بین المللی
0تعداد برنامه هاي همکاري هاي  منطقه اي
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ساختار اجرا و نظارت بر سیاست هاي اجرایی
ابالغ برنامه توسط رئیس دانشگاه•
نظارت عالیه بر حسن اجراي برنامه توسط رئیس دانشگاه•
مسئولیت نظارت بر حسن اجراي برنامه ابالغی،حسب مورد به عهده معاونان دانشگاه•
اصالح سیاست هاي اجرایی برنامه با پیشنهاد حوزه ها،بررسی کمیته تلفیق و تصویب هیأت •

رئیسه دانشگاه
ارزیابی عملکرد حوزه ها بر اساس شاخص هاي ذیربط توسط معاونت طرح و توسعه•
مسئولیت ارزیابی و تحلیل اجراي برنامه عهده معاونت طرح و توسعه•
تهیه گزارشات اجراي برنامه، حسب مورد به عهده معاونت ها و پیگیري و جمع بندي آن •

به عهده معاونت طرح و توسعه
تدوین برنامه عملیاتی سالیانه بر اساس سیاست هاي اجرایی و نتایج عملکرد سال •

.قبل،پیشنهاد معاونت ها، بررسی کمیته تلفیق و تصویب هیأت رئیسه دانشگاه

ابالغ برنامه توسط رئیس دانشگاه•
نظارت عالیه بر حسن اجراي برنامه توسط رئیس دانشگاه•
مسئولیت نظارت بر حسن اجراي برنامه ابالغی،حسب مورد به عهده معاونان دانشگاه•
اصالح سیاست هاي اجرایی برنامه با پیشنهاد حوزه ها،بررسی کمیته تلفیق و تصویب هیأت •

رئیسه دانشگاه
ارزیابی عملکرد حوزه ها بر اساس شاخص هاي ذیربط توسط معاونت طرح و توسعه•
مسئولیت ارزیابی و تحلیل اجراي برنامه عهده معاونت طرح و توسعه•
تهیه گزارشات اجراي برنامه، حسب مورد به عهده معاونت ها و پیگیري و جمع بندي آن •

به عهده معاونت طرح و توسعه
تدوین برنامه عملیاتی سالیانه بر اساس سیاست هاي اجرایی و نتایج عملکرد سال •

.قبل،پیشنهاد معاونت ها، بررسی کمیته تلفیق و تصویب هیأت رئیسه دانشگاه



برنامههايشاخصاساسبرساالنهعملکردارزیابی

بعدسالعملیاتیبرنامهتدویندرساالنهعملکردارزیابینتایجازاستفاده

سالهپنچبرنامهسیاستهايتدویندراولسالهپنجساالنههايارزیابینتایجازاستفاده

دوم

و.....

ارزیابی برنامه پنج ساله

برنامههايشاخصاساسبرساالنهعملکردارزیابی

بعدسالعملیاتیبرنامهتدویندرساالنهعملکردارزیابینتایجازاستفاده

سالهپنچبرنامهسیاستهايتدویندراولسالهپنجساالنههايارزیابینتایجازاستفاده

دوم

و.....



  تشکیل کارگروهها بر طبق اهداف سند چشم انداز، نه بر اساس حوزه هاي
وظیفه اي

 تدوین شاخص ها
برقراري ارتباط فعالیتها با شاخص ها
شاخص هاارائه گزارش عملکرد بر اساس
 نه صرفا هزینه اي–تاکید بر درآمد زایی بخشی از فعالیتها

  برقراري ارتباط بین برنامه با بودجه
برقراري برنامه با قوانین و مقررات

:جمع بندي
  تشکیل کارگروهها بر طبق اهداف سند چشم انداز، نه بر اساس حوزه هاي

وظیفه اي
 تدوین شاخص ها
برقراري ارتباط فعالیتها با شاخص ها
شاخص هاارائه گزارش عملکرد بر اساس
 نه صرفا هزینه اي–تاکید بر درآمد زایی بخشی از فعالیتها

  برقراري ارتباط بین برنامه با بودجه
برقراري برنامه با قوانین و مقررات



با تشکر فراوان 

از دقت و حوصله شما عزیزان

با تشکر فراوان 

از دقت و حوصله شما عزیزان


