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سرمایه نگاه میکنند و مفهوم سررمایه انسرانی  جایگراه امروزه به انسان در سازمانها بعنوان 

منابع انسانی را گرفته است چرا که منابع با گذر زمان  ارزش خود را از دست میدهند و علاوه بر آن  

به خودی خود ارزش ندارند در حالیکه انسان با گذر زمان  دارای ارزش وجودی بالاتر پیردا کررده و 

یکند علاوه بر آن ارزشمند شدن منابع فیزیکی و کالبدی  سیسرت  بره تجربیات  ارزشمندی  پیدا م

ارزش بکارگیری آن منابع  توسط انسانها مربوط میشود علاوه برر ان ارزش گرذاری برر م رز  فکرر و 

قدرت  تفکر و تصمی  گیری انسانها یک مفهوم بنیادی و اساسی در تحولات  سازمانی  است. دولتها 

ولتها برای قرار گرفتن در مسریر رشرد و توسرعه مسرتمر در طری قررون از و سازمانهای در درون د

روشهای مختلف برنامه ریزی بهره جسته اند. برای انتخاب نوع برنامه و رویکرد سرازمانی معیارهرای 

مختلفی بکار گرفته شده است یکی از معیارها پیچیدگی سازمانها و روابط درونی آنها میباشد بردین 

سازمانها در رابطه با انجام وظایف از سادگی برخوردارند و فرایندهای ساده در آنها معنا که بعضی از 

حکمفرما است. ولی سازمانهائی هستند که با توجه بره ماهیرت وظیفره ای کره برر عهرده دارنرد از 

پیچیدگی بالایی برخوردارند. نظام هرای مررتبط برا سرلامت و همچنرین سراختارهای  اجتمراعی و 

وله میباشند، چرا که در فرایند مدیریتی خود و در پیدایش هر پدیده سازمانی دهها فرهنگی ازین مق

و صد ها عامل دخالت میکند و عوامل نقشهای چندگانه ایفا میکنند و اثررات تقویرت و یرا تضرعیف 

 کننده بر همدیگر میگذارند.

خود ادامه دهد و ت ییر امروزه هیچ سازمانی نیست که بدون تعامل با محیط بیرونی بتواند به حیات  

و تحولات در محیط بیرونی بنحوی  است که بدون قدرت انعطرا  پرذیری بالرا در سرازمان امکران 

 حیات سازمان وجود نخواهد داشت  و یا سازمان را به یک لاشه بیجان تبدیل میسازد.

ه قله های با مشاهده دستاوردهای جوامع پیشرفته یکی از مهمترین نکات حائز اهمیت در رسیدن ب

رفیع را می توان داشتن یک برنامه مدون و دقیق در جهت نیرل بره اهردا  دانسرت. همچنرین برا 

رویکرد فعلی مسئولین نظام و اجرای چندین برنامه کوتاه مدت و میان مدت و ابلاغ سیاسرت هرای 

بررای کلی نظام توسط مقام معظ  رهبری در قالب سند چش  انداز، تدوین برنامه و حرکت هدفمند 

 تمام سازمان ها ضروری می باشد. 

یکی از موضوعاتی که در فرایند مدیریت  سیست  ها با آن مواجه هستی  بحث نگراه حاشریه ای بره 

برنامه استراتژیک است در حالیکه برنامه استراتژیک جهت گیری سازمانی که وظیفه اصلی مردیران 

آن سیسرت  میباشرد . بره همرین جهرت  سیست  و با بهره گیری و مشارکت کارشناسان و خبرگان 

 مدیریت استراتژیک سبک خاصی از مدیریت را طلب میکند.
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دانشکده های دانشگاه های علوم پزشکی با توجه به نقش مهمی که در تربیت نیروهای توانمند کره 

 بتوانند در نظام سلامت جامعه نقش داشته باشند دارای جایگاه والایی هستند. در این بین دانشرکده

های تازه تاسیسی وجود دارند که با توجه به ورود به  حوزه های نوین و علوم روز دنیا و عدم وجود 

برنامه های مشابه به منظور الگو برداری، تدوین برنامه استراتژیک برای آنها بسیار ضرروری بره نظرر 

وپرا فرن آوری می رسد. هد  از اجرای این طرح پژوهشی تدوین برنامه استراتژیک برای دانشکده ن

های نوین علوم پزشکی گرگان بود.  نگاهی به دستاوردها و توفیقات جوامع بشری، نشرانگر جایگراه 

ویژه عل  و فناوری و دقت در سیر این دستاوردها، مبین نقش بی بدیل برنامه ریزی در کلیه سطوح 

نهادهای مختلف، نقش  آن جوامع می باشد. امروزه با ت ییر در ساختار جوامع و تشکیل سازمان ها و

برنامه ریزی از جایگاه رفیع تری برخوردار شده است. دانشگاه ها بره عنروان نهادهرایی برا محتروای 

علمی، نقش شایسته ای در پیشرفت جوامع ایفا نموده اند و این نقش در شرایطی برجسته تر بروده 

یفیت علمی خود را ارتقاء داده و است که دانشگاهها توانسته اند با برنامه ریزی و اجرای دقیق آن، ک

 ; با لحاظ نمودن نیازهای جامعه برنامه ریزی خود را واقعی تر و در نتیجه کاربردی ترر نمروده انرد

  های دنیا باید نقش فعالی داشته باشند.در زمینه تولید عل  و رفع نیازهای جامعه، دانشگاههمچنین 

صلی تشکیل دهنده این نهادهای علمی از جایگاه ویژه در این میان دانشکده ها به عنوان پایه های ا

بنابراین دانشکده فناوری های نوین علوم پزشکی به عنوان بخش مهمری از ای برخوردار می باشند. 

پزشکی نروین را بایرد مرهرون  تواند چنین رسالتی را بر عهده داشته باشد.دانشگاه علوم پزشکی می

نی  قرن گذشته از سوی محققران ارائره شرده اسرت، امرا شراید ای دانست که طی ابتکاراتی خلاقانه

هرای نروین کرد که انسان بتواند برا اسرتفاده از تکنیکچندین دهه پیش بندرت به ذهن خطور می

های سال  راه پیدا کررده و تشخیصی و درمانی به راحتی به گوشه گوشه بدن بیماران و حتی انسان

  د.ر برداشررررررته شرررررروهررررررای مطمئنرررررری برررررررای افررررررزایش طررررررول عمررررررگام

های پریش رو، نگاهی به دستاوردهای نوین عل  پزشکی در یک دهه گذشته و ثمردهی آنها در سال

های درمانی صرفا گواه روشنی بر این اطمینان خاطر دارد که در دهه های آتی نسل نوینی از تکنیک

پزشکی ارائه گردد. تمامی  ها و ... به دنیایمبتنی بر فناوری های نوین پزشکی دیگری نظیر ریزربات

ها بر یک هد  واحد متمرکز است و آن چیزی نیست جز بهبود کیفیت زندگی و به نوعی این تلاش

به روز کردن سلامت بدن انسان که این امر نیازمند تلاش مستمر و برنامه ریزی جامع و دقیرق مری 

عیین اهدا  عالی برای دانشکده و باشد. البته برنامه ریزی علمی ذاتاً مدیریتی است پس به منظور ت

چگونگی رسیدن به آن، بایستی کلیه سطوح مدیریتی و کارشناسی مجموعه نسربت بره آن اهتمرام 

 .ورزیده و آگاهی کافی داشته باشند
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 61مفاهیم برنامه ریزی استراتژیک:

 برنامه ریزی:
 

درسرت "ه یرا روش و سپس انتخراب مسریر، راه، وسریل "درست"برنامه ریزی یعنی انتخاب هدفی 

 .برای تامین این هدفها. هر  دو جنبه برنامه ریزی در فرایند مدیریت اهمیت حیاتی دارند "ومناسب

گاهی برنامه ریزی در واقع به آن دسته از اقداماتی اطلاق میشود که مشتمل بر پیش بینی هد  ها 

مطمئن از طریق تنظی  عملیرات و اقدامات لازم برای رویارویی با ت ییرات و مواجه شدن با عوامل نا

 آینده است. 
از نظر برخی از صاحب نظران ، برنامه ریزی فرایندی است که سازمان در قالب آن ، همه فعالیتها و  

تلاشهای خود را در مورد وضعیت مورد انتظار، راه رسیدن به آن و چگونگی طی مسیر را در یکدیگر 

استراتژیک نوعی برنامه ریزی است مره مسرتلزم تنظری   برنامه ریزی. ترکیب کرده و ادغام می کند

آگاهانه اهدا  مطلوب سازمان با توجه به مقتضیات محیطی و بکارگیری رویکرردی مناسرب، بررای 

تامین این اهدا  است. بطور خلاصه برنامه ریزی عبارت اسرت از ترسری  شرمایی از گذشرته بررای 

که در آینده باید صورت گیرد و یا تصمی  گیرری  تصمی  گیری در زمان حال به منظور انجام آنچه

 .در زمان حال برای آنچه که در آینده انجام خواهد شد و کسی که باید آنرا انجام دهد 
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 :تعریف استراتژی

واژه استراتژی از کلمه یونانی استراتگوس مشتق شده که به معنی یک ژنرال در فرمانردهی نظرامی 

اولین بار در خلال جنگهای ناپلئون برر زبانهرا جراری شرد و منظرور از آن  میباشد. این واژه در اروپا

حمله طراحی شده توسط ژنرالها برای غافلگیری دشمن بوده است. بعد ها استراتژی به معنای هنرر 

تصور کردن و هدایت عملیات نظامی مورد استفاده قرار گرفت. به بیان دیگر استراتژی عبارت بود از 

و هنر فرماندهی آن امروزه با رشد پیچیدگی هرای روابرط برین جوامرع بشرری  طراحی نقشه جنگ

استراتژی ابعاد دیگری از جمله سیاست ، اقتصاد،تکنولوژی و غیره را نیز به خود گرفته است. لذا برا 

بررسی سیر تحول در معنی  این واژه میتوان دریافت که استراتژی ابتدا بره معنری ژنررال نظرامی و 

فرماندهی جنگ اطلاق گردید و با گذشت زمان معانی  مهارتهای رفتاری روانشناسرانه سپس به هنر 

و مدیریتی به خود گرفت. با توجه به کاربرد فراگیری که این واژه در حوزه های کاری گوناگون دارد 

 جستجو برای یافتن معنی و تعریف واحدی از استراتژی بعید به نظر میرسد ولی با مرور تعاریف ارائه

شده میتوان به یک وحدت کلمه و هد  واحدی دست یافت. در تعریفی دیگر بیان شده اسرت کره 

استراتژی عبارت است از الگوی تصمیمات در یک شرکت که اهردا  کوتراه مردت و بلنرد مردت را 

مشخص و آشکار میکند ، سیاستهای اصولی و طرحهای وصول به آن هد  را تهیه میکند و حردود 

که شرکت باید تعقیب نماید، نوع اقتصاد و سازماندهی انسانی که باید مورد توجره  مرزی تجارتی را

قرار گیرد و طبیعت امکانرات اقتصرادی و غیرر اقتصرادی کره شررکت بررای سرهامداران کارمنردان 

 مشتریان و اتحادیه ها باید به وجود آورد، تعریف میکند

 میت آن :( و اه Strategic Planningبرنامه ریزی استراتژیک ) 

برنامه ریزی استراتژیک روش سیستماتیکی است که فراگرد مدیریت استراتژِیک راپشتیبانی و تایید میکنرد. 

برنامه ریزی استراتژیک متضمن همه اقداماتی است که منجر به تعریرف اهردا  شرده و از آنجرا بره تعیرین 

جهت گیرری بلنرد مردت   .میگردد استراتژی های مناسب برای دستیابی به آن هد  برای کل سازمان منتج

سازمان، اینکه سازمان در چه رشته هایی باید فعالیت کند ، تطبیق فعالیتهای سازمان با محیط در جهت بره 

همانگونره  حداقل رساندن تهدیدها و حداکثر کردن فرصتها و تطبیق فعالیتهای سازمان با منابع در دسترس  

ری اسرت کره برنامره ریرزی اسرتراتژیک نیرز بره منظرور حفر  تروازن و که محیط بطور مستمر ت ییر میکند ، ضرو

  همررررررراهنگی برررررررا محررررررریط بیرونررررررری بررررررره گونررررررره ای مرررررررداوم ت ییرررررررر کنرررررررد

است که اساسی برنامه ریزی استراتژِک تلاشی سازمان یافته و منظ  برای اتخاذ تصمیمات بنیادی  و انجام اقدامات 

 را در چارچوب قانونی سوق می دهندسمت گیری فعالیتهای یک سازمان با دیگر نهادها 
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برنامه ریزی استراتژیک بر طبق تعریف گالوی عبارت است از فرایند دستیابی به اهردا  بلنرد 

تعریرف ماموریتهرا و  -1مدت و دور اندیشی سازمان یافته ای که مراحل ذیرل را در برر دارد  

و کیفی کوتراه مردت.  هد  گذاری  تفکیک ماموریتها به هدفهای  کمی -2هدفهای دوربرد. 

تعیرین خرط مشری هرا و -4تعیین استراتژی ها و راهبردهای اساسی دستیابی به اهدا .  -3

تنظی  برنامه های عملیاتی و -7تدوین مقررات -6تدوین  رویه ها -5سیاستهای خرد و کلان. 

 بودجررره بنررردی برررر حسرررب واحرررد پرررول یرررا کرررار.-8اجرایررری اصرررلی و فرعررری 

ی هررر آنچرره را برره اسررتراتژی مربرروط باشررد در بررردارد. واژه اسررتراتژی واژه ))اسررتراتژیک   معنرر

((Strategyاز کلمه یونانی ))استراتگوس   Strategos گرفته شده است که به معنرای رهبرری   

های اساسری و انجرام یافته برای اتخاذ تصرمی است. برنامه ریزی استراتژیک کوششی است ساختار 

ها و دلیل انجام آن فعالیتها توسرط سرازمان را شرکل داده و ع فعالیتاعمالی که ماهیت سازمان، نو

بخشد. همانطور که استراتژی نظامی پیروزی در جنگ است، برنامه ریزی اسرتراتژیک نیرز مسیر می

 .کندطرق انجام مأموریتهای سازمان را دنبال می

 )استراتژی )آلفرد چندلر  در کتاب بار توسط اولین با مفهوم امروزی و نوین خود برای واژه استراتژی

 بلند مدت هدفهای تعیین معنای بهرا  بار واژه استراتژی اولین برای کار رفت. چندلر و ساختار  به

هدفها ، تعریف  این به دستیابیبرای لازم منابع و تخصیص اقدامات مجموعة و گزینش سازمان یک

 اتژی به همین مفهوم به کار گرفته شده است.نمود. در این متن استر

روند ت ییرات و تحولات به گونه ای است که مدیران دیگر نمی توانند برای تعیین اهدا  سازمان 

براساس تجربیات گذشته تصمی  بگیرند، تجربه گذشته لزوماً راهنمای مطمئنی برای آینده نیست و 

ع، استراتژی های آینده دانشگاه خود را به نحوی تنظی  مدیران باید با مددگیری از برنامه ریزی جام

نمایند که متناسب با موقعیت و شرایط آینده باشد. در سالهای اخیر با ت ییرات شگفت آوری که در 

زمینه های مختلف، دانشگاهها را احاطه کرده است، مسئولان در یافته اند که با تعیین اهدا  و 

ای مدت دار ) کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت   بهتر می مأموریت های دانشگاه در زمان ه

توانند برنامه های مورد نظر خود را به ثمر برسانند. زیرا در این وضعیت، دانشگاه بهتر و روان تر کار 

می کند و نسبت به محیط خود واکنش های مناسب تری نشان می دهد. از این رو استفاده از برنامه 

یک به عنوان یک ضرورت در دانشگاه ها مطرح شده است و مطالعات و ریزی جامع و استراتژ

تحقیقات علوم مدیریتی نشان داده است که برنامه ریزی استراتژیک می تواند به سازمان کمک کند 

 تا 
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 جهت گیری آینده را با عنایت به سند چش  انداز بیست ساله کشور مشخص نماید.  1

 ژی های موثری تدوین کند.به روش استراتژیک بیاندیشد و استرات  2

 اولویت را مشخص کند.  3

 تصمی  های امروز را در پرتو پیامدهای آینده آنها اتخاذ کند.  4

 پایه ای منطقی و قابل دفاع برای تصمی  گیری برقرار سازد.  5

 در زمینه های تحت کنترل سازمان حداکثر بصیرت را اعمال نماید.  6

 باتوجه به تمامی سطوح تصمی  گیری نماید.  7

 سائل سازمانی عمده را حل کند.م  8

 عملکردهای سازمانی را بهبود بخشد و افزایش کارایی و اثر بخشی داشته باشد.  9

  با اوضاع و احوالی که به سرعت دستخوش ت ییر می شوند با روشی کارآمد برخورد کند.11
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 وری های نوین علوم پزشکی گلستان آشنایی با دانشکده فن آ

 ا استراتژیک دانشکده فن آوری های نوین علوم پزشکی عبارت است از برنامه جامع ی

اصلاح زیر ساخت ها، گسترش ساختار تشرکیلاتی دانشرکده، توسرعه فضرای فیزیکری، رسریدن بره 

استانداردهایی در خصوص اعضای هیأت علمی، افزایش تعداد رشته های آموزشری در دانشرکده، راه 

د کمری و کیفری امرر پرژوهش، حفر  و حمایرت از نخبگران، اندازی و توسعه دوره های جدید، رش

 افزایش تولیدات علمی و ارتباط با مراکز علمی، دانشگاهی ) داخلی و بین المللی   و صنعتی.

 

 دانشکده و محیط های آن:

دانشکده تحت تأثیر دو گروه از عوامل داخلی و خارجی قرار می گیرد که آشنایی با این عوامل مری 

 امه ریزی استراتژیک نقش اساسی ایفا نماید.تواند در برن

عوامل داخلی  شامل مجموعه توانمندی ها و امکانات موجود در دانشکده می باشد که هر کردام در  

حف  شرایط موجود و ارتقاء وضعیت نقش اساسی دارد. این عوامل شامل نیروهرای انسرانی، فضرای 

 ت می باشد.فیزیکی، امکانات، تجهیزات، برنامه ریزی و مدیری

عوامل خارجی   شامل مجموعه عواملی هستند که به طور مستقی  یا غیر مستقی  برر توانمنردی و 

امکانات دانشکده تأثیر می گذارد. معاونت های مختلف دانشرگاه، ریاسرت دانشرگاه، سیاسرت هرای 

 وزارتخانه و شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور و ...
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 ی نوین علوم پزشکی گلستان:تاریخچه دانشکده فناوری ها

با توجه به اهمیت فن آوری های نوین در سند چش  انداز بیست ساله کشور از سالها پیش ورود به 

عرصه فن آوری های نوین علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مورد توجه مسئولین , مدیران و 

ر خصوص راه اندازی دانشکده اعضای هیئت علمی بود. لذا در حدود پنج سال پیش اقدامات عملی د

فن آوری های نوین علوم پزشکی با کمک اعضای هیئت علمی و همکاری معاونت محترم آموزشی 

دانشگاه و مساعدت های ارزنده قائ  مقام محترم وزیر و ریاست دانشگاه شکل گرفت . در بهمن ماه 

دانشکده پزشکی رشته پزشکی مولکولی در  Ph.Dاولین دوره دانشجویان مقطع  1387سال 

 88دانشگاه علوم پزشکی گلستان مش ول به تحصیل شدند. به دنبال آن در مهر ماه سال 

همراه با صدور  1388دانشجویان کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی جذب شدندو در دی ماه سال 

مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد زیست فن آوری پزشکی مجوز تاسیس دانشکده 

های نوین علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان صادر گردید .دانشکده فن آوری  فن آوری

با تشکیل سه گروه آموزشی پزشکی مولکولی,ژنتیک و زیست فن آوری  1389های نوین در مهر ماه 

پزشکی بطور رسمی شروع به کار نمود. در حال حاضر این دانشکده در سه رشته فوق الذکر و دو 

 .دانشجو می پذیرد Ph.Dی کارشناسی ارشد ومقطع تحصیل

 

 . 
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برای تدوین برنامه نیاز به اطلاعاتی از وضع موجود دانشکده، شرح وظرایف، اطلاعرات بالرا دسرتی و  

پایین دستی بود. برای جمع آوری اطلاعات درونی و پی بردن به نقراط قروت وضرعف ، طبرق روش 

بتدا چک لیستی تهیه گردید. مدل و الگرویی کره در برنامره ریرزی دانشرکده ارزیابی عوامل درونی ا

استفاده شد ت ییر چارچوب مبتنی بر نیاز  و ساختار سازمانی دانشکده بود. که از دو فرایند تلفیقری  

سند های بالا دستی  و برخورداری از نظرات کارشناسی حوزه های تابعه اسرتفاده شرد. از یرک سرو 

  انداز  بیست ساله  نظام، برنامه پرنج  توسرعه اقتصرادی، اجتمراعی و فرهنگری، اسنادی مثل چش

برنامه استراتژیک دانشگاه از سوی دیگر، نظرات کارشناسی و تخصصی واحردهای دانشرکده مبنرای 

تدوین برنامه گردید. بهره برداری از اسناد بالا دستی باعث شد که دانشکده خود را  در مسیر توسعه 

ور قرار دهد و جمع آوری نظرات کارشناسی و دیدگاههای مردیریتهای دانشرکده باعرث و تعالی کش

 شد که برنامه واقع بینانه تر و مبتنی بر توانمندی های سیست  تنظی  گردد.

دراین طرح برای تدوین برنامه استراتژیک طی تشکیل جلسات متعدد با ریاست و معاون آموزشی و 

دانشرگاه   ابتردا بره تعیرین چشر  انرداز   EDCو کارشناسران  پژوهشی و مدیر گروههای آموزشری

دانشکده در دوره مشخص شده پرداختی  )به کجا میخرواهی  برسری   سرپس ماموریرت و رسرالت  

)انتظار جامعه و محیط پیرامون از دانشکده چیست؟ اهدا  و آرمانهای اساسی مجموعه  را تعیرین 

جود دانشکده پرداخته و پس از مقایسه آن با وضرعیت نمودی  . در گام بعدی به بررسی وضعیت مو

مطلوب، برای از بین بردن این شکا  از آنالیز داخلی و خارجی و تمامی نقاط قوت و ضعف داخلری 

و فرصتها و تهدیدات محیطی در تدوین برنامه استفاده کرردی  ترا بتروانی  برنامره ای جرامع بررای 

آن تعیین اهدا  کلی و اهردا  جزئری  و اولویرت بنردی دستیابی به اهدا  تدوین نمایی . پس از 

اهدا ، تعیین تکالیف وعملکردهای لازم برای رسیدن به اهدا  مشخص شده، ارزیابی مجردد و در 

نهایت فرموله کردن برنامه استراتژیک پرداختی .  بطوریکه ملاحظه میشود برنامه ریزی یک جریان 

ل هدفها و مقاصد از پیش تعیین شده اسرت. از نترایج مداوم در جهت پیشرفت فعالیتها برای حصو

برنامه های اجرا شده نقاط ضعف و انحرافات و همچنین نقاط قوت و جنبره هرای مثبرت بایرد بره 

همچنین با اسرتفاده از چرک لیسرتهای  منظور رفع نقایص و بهبود عملیات در آینده استفاده نمود.

منرابع  -داننشرجو -ی یعنی  اعضرای هیئرت علمریارزیابی درونی در چند آیت  ضروری آموزش عال

آزمایشگاه، به مشخص کردن نقاط ضعف و قوت دانشرکده و وضرعیت شررایط  -پژوهشی -آموزشی

موجود پرداختی . تا بتوانی  برنامه ای در راستای برطر  کردن ضعف ها، حف  وضع موجود و قوتها 

 به اهدا ، تدین نمایی .و ارتقا و پیشرفت بسوی وضع مطلوب و در نهایت دستیابی 
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جزء و صرفه و صلاح کشور  یوکرامت انسان یحاک  بر جامعه اسلام یحف  ارزشهادر تدوین برنامه 

دانشرکده  استیر یطرح با هماهنگ یتمام مراحل اجرا اولویتهای در نظر گرفته شده بود. همچنین

 .رفتیگرگان انجام پذ یعلوم پزشک نینو یها یفن آور

 تهیه چک لیست: 

برای تهیه چک لیست نمایندگان گروه های آموزشی، مسئول واحد توسعه مطالعات آموزش  -1

پزشکی دانشکده، مسئول امور اداری دانشکده و معاون آموزشی و پژوهشی دانشرکده طری 

 چندین جلسه فرمت چک لیست را طراحی و با حضور رئیس دانشکده نهایی گردید.

نفر از  31به هر حوزه، بخش و زیر بخش بین چک لیست طراحی شده به منظور وزن دهی  -2

مسئولین و کارشناسان صاحب نظر ) مدیران آموزشی و پژوهشی دانشگاه، سرپرست واحرد 

توسعه مطالعات آموزش پزشکی دانشگاه، رئیس دانشکده، معاون آموزشی دانشکده، مدیران 

میته تحقیقرات گروه های آموزشی دانشکده، مسئولین واحد های مختلف دانشکده، دبیر ک

و میرانگین 111دانشجویی دانشگاه و دانشکده، ....  توزیع شد. مجموع امتیاز چرک لیسرت 

 عددی هر بخش محاسبه و به عنوان وزن آن بخش در نظر گرفته شد. 

حوزه اعضای هیات علمی، دانشجویان، منابع آموزشی، پژوهش و  5چک لیست ارزیابی درونی شامل 

وضرعیت . . هر حوزه از چنردین بخرش و زیرر بخرش تشرکیل شرده اسرتامکانات آزمایشگاهی بود

درصرد خروب و در حروزه هرای دانشرجویان و منرابع آموزشری  6/73دانشکده در مجموع با کسب 

 وضعیت مطلوب و در سایر حوزه ها وضعیت خوب بود.
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 نمرات و وضعیت دانشکده در هر ملاک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وضعیت درصد به وزن نمره اکتسابی وزن نــام حــوزه ردیف

 خوب 2/71 5/21 2/31 حوزه اعضاء هیات علمی 1

 مطلوب 9/82 6/12 2/15 حوزه دانشجویان 2

 مطلوب 4/81 4/11 14 حوزه منابع آموزشی 3

 خوب 3/67 13 3/19 حوزه پژوهش 4

 خوب 9/71 1/15 3/21 امکانات آزمایشگاهی 5

 خوب 6/73 6/73 111 جمع 
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استراتژیک  رنامهتدوین ب

 SWOTطبق مدل
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 بیانیه ارزش ها:

 خدا محوری با تاکید بر حف  کرامت انسانی و نقش محوری نیروی انسانی در تمامی ابعاد 

  ،رعایت اخلاق حرفه ای در تمامی سطوح در روابط بین مدیران، اعضاء هیأت علمی

 کارکنان و دانشجویان

  اهدا فعالیت کلیه ارکان دانشکده در راستای 

   تنظی  فعالیت های دانشکده در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه و سند چش

 1414انداز 

  تلاش در جهت استفاده از مناسب ترین امکانات و نیروهای علمی موجود در کشور

 برای ارتقاء سطح آموزش و پژوهش دانشجویان

 و اعضاء هیأت علمی  ما بر این باوری  که باید شرایطی را فراه  نمایی  تا کارکنان

 دانشکده در محیطی آرام به فعالیت های سازمانی خود ادامه دهند.

 داشتن تفکر استراتژیک در حل مسائل دانشکده 

 ارزشها و باورها:

 اخلاق مداری و عدالت محوری  1

 همدلی و مهرورزی  2

 ثبات و پایداری در اصول  3

 پویایی و نوگرایی  4

 پرورش خلاقیت و استعدادها  5

 سیستمیکحاکمیت تفکر   6

 مدیریت مشارکتی  7

 تصمی  گیری بر پایه پژوهش و نظر خبرگان  8

 انجام فعالیتها بر پایه استانداردها  9

 احترام به ذینفعان     11

 پاسخگویی به نیازهای دانشکده     11
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 (: ضروری، ترجیحیStake holdersذینفع ها )

 درونی
میزان مشارکت و 

 اهمیت
 بیرونی

میزان مشارکت و 

 اهمیت

 ترجیحی معاونت آموزشی ضروری اندانشجوی

اساتید و اعضاء هیأت 

 علمی
 ترجیحی EDC ضروری

 ترجیحی معاونت پژوهشی ترجیحی کارکنان دانشکده

 ترجیحی معاونت پشتیبانی ضروری مدیران گروه ها

 ترجیحی ریاست دانشگاه ضروری مدیریت دانشکده

EDO ترجیحی معاونت درمان ضروری دانشکده 

قات کمیته تحقی

 دانشجویی
 ترجیحی معاونت دارو و غذا ترجیحی

- - 
معاونت دانشجویی 

 فرهنگی
 ترجیحی

 ترجیحی حراست - -

 ترجیحی دانشکده ها - -
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ک لیستهای ارزیابی وضعیت کنونی دانشکده به شرح ذیل لیست نقاط قوت و ضعف بر اساس چ

 گردید  

 ( ( Strengths    نقاط قوت دانشکده

S1-جهیزات اصلی آزمایشگاههاوجود ت 

 

s2- رشته 3وجود آزمایشگاههای مستقل برای 

 

S3-دارا بودن رشته های تحصیلات تکمیلی 

S4-وجود پایگاه عرضه اطلاعات مناسب 

 

S5-  قرار داشتن در رده اولین دانشکده های فن آوری و بهره وری از امکانات حمایتی وزارتخانه و سایر نهاد های

 علمی

S6-فی کلاس آموزشی در حال حاضرتعداد کا 

 

s7- کیفیت و امکانات کمک آموزشی مناسب در کلاسهای آموزشی 

S8تعداد پروپوزالهای دانشجویی که اساتید بعنوان استاد راهنما یا مشاور هستند 

S9 تعداد مناسب چاپ مقاله در مجلات معتبر 

S11- دسترسی مناسب به اینترنت 

S11-رشناسی ارشد در وضع مناسبی استنسبت دانشجویان دکتری به کا 

S12-ارتباط مناسب آموزشی و تحصیلی دانشجویان با مسئولین آموزشی و دانشکده 

S13-امکان استفاده کلیه دانشجویان متقاضی خوابگاه از خوابگاه 

S14- وجود سرویس های رفت و آمد منظ  در دانشگاه 

S15- توانمندی های آموزشی اعضاء هیئت علمی 
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S16- امکانات رفاهی به میزان کافیوجود 

 

S17- اعضای هیئت علمی جوان و انگیزه بالا 

S18-وجود تعداد کافی دانشجوی بورس به منظور جبران کمبود های احتمالی 

S19- شرکت تمام اساتید در کارگاههای توانمند سازی 

S21 – انگیزه بالای کارکنان برای ارائه کار خوب 

S21 – لمیبرگزاری سخنرانی های ع 

S22 – سرعت عمل اخذ تصمیمات مدیریتی 

S23 – توانایی اضافه شدن سایر رشته های نوین به دانشکده 

 

   Weaknesses  )  نقاط ضعف دانشکده

W1 – ناکافی بودن اعضای هیات علمی دانشکده 

W2 –  نبود فضای مستقل –محدودیت فضای فیزیکی 

W3 – در دانشگاه کمبود مراکز تحقیقاتی مرتبط 

W4 – کمبود کارشناس تخصصی در آزمایشگاه 

W5 – کمبود منابع الکترونیک کتاب و مجله 

W6-کمبود کتابهای چاپی در دسترس 

 

W7-کمبود فضای فیزیکی کتابخانه 

W8-عدم وجود کارشناس متخصص برای هریک از گروههای آموزشی 

W9 – کمبود آزمایشگاههای آموزشی و تحقیقاتی 

W11-  انبار مناسب برای تجهیزات و مواد مصرفی وجود نداشتن فضای 

W11-عدم وجود آزمایشگاه برای رشته نانو 

w12- عدم وجود تجهیزات کمک آموزشی 
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W13- پایین بودن سطح نوآوری و خلاقیت اساتید 

W14-عدم موفقیت درصد مناسبی از دانشجویان دکتری در امتحان جامع 

W15-  مقطع قبلیغیر مرتبط بودن رشته های دانشجویان در 

W16-رتبه علمی پایین اعضای هیات علمی 

W17-کمبود عضو هیئت علمی تمام وقت دانشکده 

W18-تعداد واحد های ک  تدریس شده توسط هر عضو هیات علمی 

W19-پایین بودن تعداد اختراعات توسط اساتید 

W21_ پایین بودن فعالیتهای آموزشی اساتید 

دانشکده طی بررسی های بعمل آمده در نشستی با خبرگان  فرصتها و تهدید های بالقوه پیش روی

دانشگاه ، ریاست و معاونت دانشکده و جمعی از مدیر گروههای آموزشی دانشکده به شرح دیل 

 لیست گردید   

 

   Opportunities)  فرصتها ی دانشکده:

O1 – نظر مثبت دانشگاه برای گسترش رشته های جدید 

O2 – ر دانشگاه برای تولید عل وجود قوانین حمایتی د 

O3 –امکان ارتباط با دانشگاه های دیگر 

O4 – آوری های نوین امکان تعامل سازنده با سایر دانشکده های فن 

O5 – قرار داشتن دانشکده در استانی با شرایط اقلیمی و ج رافیایی مناسب 

O7 – نهاوجود مراکز علمی و صنعتی داخل و خارج کشور و ارتباط مناسب با آ 

O8 – وجود خیرین بخش سلامت 

O9- امکان استفاده از آزمایشگاه های مجهز در سایر دانشکده ها )پزشکی و پیراپزشکی 

o11-وجود و همکاری نیروهای متخصص در سایر دانشکده ها 

o11- امکان استفاده از تجهیزات کمک آموزشی در دانشکده پیراپزشکی 

o12-  سایر واحد ها به دانشکدهامکان انتقال نیروهای متخصص از 
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-O13 حمایت ریاست دانشگاه و تامین منابع مالی 

 O14- امکان استفاده دانشجویان از کتابخانه تمام واحدها در دانشگاه 

O15-احداث کتابخانه مرکزی دانشگاه 

 O16- تامین بودجه سالیانه جهت خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب و نمایشگاه تخصصی

 مناسب

O17-امکان راهنمایی دانشجویان سایر دانشکده ها و یا دانشگاهها توسط اساتید این دانشکده 

O18-وجود قوانین حمایتی مناسب جهت شرکت در همایشهای خارجی 

O19-حمایت مناسب از طرح های تحقیقاتی 

O21- وجود قوانین و منابع مالی مناسب جهت انجام طرح های تحقیقاتی 

O21- پذیرش دانشجویان مقطع دکتریامکان افزایش 

O22-حمایت وزارت متبوع از رشته های تحصیلات تکمیلی 

O23-وجود گرانت های پژوهشی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در ستادهای توسعه فن آوری 

O24 – وجود امکانات حمایتی در وزارتخانه و نهاد ریاست جمهوری و سایر نهادهای علمی کشور 

O25 – ای فرآیندهای دوره های آموزشی و پژوهشی فرادانشگاهیامکان اجر 

 وجود فارغ التحصیل در رشته های مورد نیاز جهت جذب عضو هیات علمی-26

O27- وجود مجوز های لازم جهت بورسیه دانشجویان دکتری 

O28- وجود جذابیت برای انتقال اساتید از سایر دانشگاهها به سبب وضعیت ج رافیایی مناسب شهر 

O29- امکان تدریس اساتید دانشکده در سایر دانشکده ها 

O31- وجود قوانین حمایتی جهت اختراعات و ثبتpatent 

O31- وجود تعداد کافی عضو هیئت علمی در دانشگاه 

 

    Threats)  تهدیدها :

T1 – غیرمرتبط بودن رشته ی تحصیلی دانشجو در مقطع قبلی 
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T2-عدم صدور مجوز جذب نیروی متخصص 

T3-عدم تامین منابع مالی جهت خرید تجهیزات 

T4 – کمبود مراکز تحقیقاتی در استان 

T5 – کمبود مراکز صنعتی مرتبط با رشته های تخصصی دانشکده در استان 

T6-کاهش بودجه خرید کتاب 

T7-عدم ساخت کلاسهای جدید متناسب با افزایش تعداد دوره های آموزشی 

T8- از شرکت در همایش های خارجی ت ییر در قوانین و عدم حمایت 

T9-کاهش بودجه طرح های پژوهشی 

T11- عدم تخصیص منابع ارزی جهت شرکت در همایش های خارجی 

T11-ت ییر در قوانین و کاهش حمایت از طرح های تحقیقاتی 

T12- عدم جذب فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در مشاغل مناسب و کاهش

 ویانانگیزه دانشج

T13-ت ییر در سیاست های کلان آموزش عالی و عدم حمایت از دانشجویان تحصیلات تکمیل 

T14- کاهش بودجه های پژوهشی جهت انجام پایان نامه های دانشجویان 

-T15عدم تخصیص ردیف های مستقل جهت حوزه آموزش عالی 

-T16عدم اجرای قوانین رفاهی اعضای هیئت علمی  بویژه توسط بانکها 

T17-ت ییر در سیاست های جذب نیرو توسط وزارت متبوع و دانشگاه 

T18-ت ییر در سیاست جذب نیروهای بورسیه 

عامل اصلی به  5در تدوین برنامه دانشکده بعنوان مرکز آموزش تحصیلات تکمیلی بررسی ها بر 

ه حوز -حوزه پژوهش-حوزه هیئت علمی -حوزه دانشجو -شرح ذیل بوده است   حوزه آموزشی

در جهت برطر  کردن ضعف ها ، حف   SWOTآزمایشگاه و ارائه راهکار و استراتژیک طبق مدل 



23 

 

وضع موجود و قوتها و ارتقا وضع موجود به سمت وضع مطلوب و دستیابی به اهدا  به شرح ذیل 

 انجام پذیرفت  

 

 

 ( wضعفها  )  ( sقوتها    ) عوامل داخلی          

 

 
 عوامل محیطی

 so تهاجمی - 0ناحیه   (o)  فرصتها

 استفاده از فرصتها با استفاده از نقاط قوت

 -توسعه محصول -توسعه بازار -رسوخ در بازار

 -یکپارچگی افقی -یکپارچگی عمودی به پایین

 تنوع ناهمگون -تنوع افقی-تنوع همگون

 ت ییر جهت -محافظه کارانه-wo 9ناحیه 

 فاستفاده از فرصتها برای جبران نقاط ضع

توسعه محصول و  -توسعه بازار–رسوخ در بازار 

 تنوع همگون

 

 رقابتی -تنوع—ST 2ناحیه ( tتهدیدات )

استفاده از نقاط قوت برای جلوگیری 

 ازتهدیدها

یکپارچگی عمودی به -یکپارچگی عمودی به بالا

توسعه  -رسوخ در بازار -یکپارچگی افقی -پایین

 محصول و مشارکت

 

 -کاهش عملیات -دفاعی – Wt - 4ناحیه 

 واگذاری

به حداقل رساندن زیانهای ناشی از تهدیدها 

 و نقاط ضعف

انحلال و  -واگذاری و فروش -کاهش -مشارکت

 تنوع  همگون
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 حوزه آزمایشگاه

 

 

 

 

s1-وجود تجهیزات اصلی آزمایشگاهها 

s2- رشته 3وجود آزمایشگاههای مستقل برای 

W1-عدم وجود آزمایشگاه برای رشته نانو 

w2-وجود کارشناس متخصص به  عدم

 میزان کافی

w3- عدم وجود تجهیزات کمک آموزشی 

W4-  وجود نداشتن فضای انبار مناسب برای

 تجهیزات و مواد مصرفی

 عوامل داخلی 

 

 

 عوامل خارجی                                   

SO1-  جذب نیروهای متخصص با رشته های

 مرتبط برای هر آزمایشگاه

SO2-  قا تجهیزات و فضای آزمایشگاه های ارت

 موجود

SO3 –  ،مشخص نمودن فضای مستقل

 تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاه تخصصی نانو

SO4- تهیه فضای انبار برای آزمایشگاه ها 

WO1-  حف  شرایط آزمایشگاههای موجود

از طریق بروز رسانی تجهیزات و فضای 

 موجود

WO2- استفاده از نیروهای متخصص سایر

 واحدها  برای جبران  کمبود کارشناس

-WO3 انجام فعالیتهای مربوط به نانو در

 آزمایشگاههای موجود

WO4-  استفاده از تجهیزات سایر

 آزمایشگاهها

O1- امکان استفاده از آزمایشگاه های مجهز در

 دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

o2- وجود و همکاری نیروهای متخصص در سایر

 دانشکده ها

o3- ان استفاده از تجهیزات کمک آموزشی در امک

 دانشکده پیراپزشکی

o4-  امکان انتقال نیروهای متخصص از سایر واحد

 ها به دانشکده

ST1-  دعوت از دانشجویان سایر واحدها برای

استفاده از تجهیزات موجود و ایجاد رقابت و 

 تعامل متقابل

ST2- استفاده از تجهیزات اصلی موجود  برای

 رهای دانشجویانپیشبرد کا

ST3-  سوق دادن کارهای تحقیقاتی دانشجویان

به موضوعاتی که کارکرد آنها در آزمایشگاه های 

 موجود ممکن باشد

ST4- افزایش طرح های تحقیقاتی و پایان نامه

 های مشترک با سایر مراکز

-WO1 کاهش هزینه های اضافی )تجهیزات

و مواد مصرفی  و محدود کردن به هزینه 

 وریهای ضر

WO2- استفاده بهینه از نیروهای موجود در

 چند آزمایشگاه

 

 

 

T1-عدم تامین منابع مالی جهت خرید تجهیزات 

T2-عدم صدور مجوز جذب نیروی متخصص 
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 مکانات آموزشیاحوزه 

 

S1-تعداد کافی کلاس آموزشی در حال حاضر 

s2-  کیفیت و امکانات کمک آموزشی مناسب

 در کلاسهای آموزشی

S3-اعات مناسبوجود پایگاه عرضه اطل 

S4-  قرار داشتن در رده اولین دانشکده های

فن آوری و بهره وری از امکانات حمایتی 

 وزارتخانه و سایر نهاد های علمی

W1-کمبود کتابهای چاپی در دسترس 

w2-کمبود فضای فیزیکی کتابخانه 

W3- عدم وجود کارشناس متخصص برای هریک از

 گروههای آموزشی

 عوامل داخلی  

 

 

           

 

 عوامل خارجی                                         

SO1- ارتقاء وضعیت کتابخانه دانشکده از نظر

تعداد کتب در حد استاندارد با استفاده از 

 بودجه سالانه خرید کتاب 

SO2-  راه اندازی رشته های جدید در

گروههای آموزشی موجود با استفاده از 

 اهامکانات موجود  در دانشگ

SO3_  راه اندازی مقاطع جدید در گروهها و

 رشته های آموزشی موجود

SO4- راه اندازی گروههای آموزشی جدید با

استفاده از حمایتهای ریاست دانشگاه و 

 پروتئومیکس -وزارتخانه )رشته نانو 

WO1-  ارتقا تجهیزات اطلاع رسانی و امکانات نرم

 افزاری بمنظور ارتقا کیفیت آموزشی

WO2- رتقاء فضای فیزیکی کتابخانه از نظر متراژا 

Wo3-  افزایش تعداد کتابهای چاپی با استفاده از

 حمایتهای مالی

Wo4- حف  و به روز رسانی امکانات کمک آموزشی در

 کلاسها

Wo5- حف  رشته های آموزشی موجود 

WO6- بهینه سازی فضای آموزشی 

O1- حمایت ریاست دانشگاه و تامین منابع مالی جهت

 خرید کتب مورد نیاز

 O2-  امکان استفاده دانشجویان از کتابخانه دانشکده

 پزشکی

O3-احداث کتابخانه مرکزی دانشگاه 

 O4- تامین بودجه سالیانه جهت خرید کتاب از

 نمایشگاه بین المللی کتاب و نمایشگاه تخصصی مناسب

O5امکان ارتباط با دانشگاههای دیگر_ 

 

ST1-آموزشی با  افزایش تعداد کلاسهای

تجهیزات و امکانات مناسب در صورت افزایش 

 تعداد جذب دانشجو

ST2-  استفاده از امکانات آموزشی موجود در

 دانشگاه

 

WT1- کاهش صر  بودجه در زمینه های غیر ضروری

بمنظور  تامین کتابهای مورد نیاز، در صورت عدم 

 تخصیص بودجه خرید کتاب

WT2- صورت عدم  عدم افزایش تعداد دانشجو در

 پیشرفت امکانات موجود 

WT3-  مشارکت با سایر واحدها برای استفاده از کلاس

 و امکانات آموزشی

T1-کاهش بودجه خرید کتاب 

T2- عدم ساخت کلاسهای جدید متناسب با افزایش

 تعداد دوره های آموزشی

T3-  عدم گسترش پایگاه عرضه اطلاعات به تناسب

 افزایش تعداد دانشجو
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 حوزه پژوهشی

S1 تعداد مناسب چاپ مقاله در مجلات

 معتبر 

S2 دسترسی مناسب به اینترنت 

S3 تعداد پروپوزالهای دانشجویی که

اساتید بعنوان استاد راهنما یا مشاور 

 هستند

W1-   شرکت اساتید در همایش های
 خارجی

W2- تعداد ک  تالیف و ترجمه کتاب

 توسط اساتید دانشکده

W3-  پروپوزالهای پژوهشی که تعداد ک

 اساتید به عنوان مجری یا همکار هستند

 عوامل داخلی 

 

 

                  

 عوامل خارجی                    

SO1- افزایش تعداد مقالات و چاپ

 مقالات معتبر

SO2- افزایش تعداد کتابهای چاپ شده

توسط اساتید از طریق تسهیل مراحل 

 حمایتی  تصویب و صدور مجوز)قوانین

SO3- استفاده از حمایتهای مالی بمنظور

دستیابی به منابع الکترنیک جدید، 

افزایش سرعت اینترنت، افزایش حج  

 دانلود و پهنای باند

SO4- ایجاد و به روز رسانی بخش

 اطلاعات علمی  و تحقیقاتی دانشکده

Wo1- افزایش شرکت اساتید در همایش

 های خارجی از طریق حمایتهای مالی

Wo2-  ترغیب اساتید برای اجرای طرح

های پژوهشی با توجه به قوانین و منابع 

 مالی

Wo3- استفاده از قوانین موجود و برنامه

های حمایتی دانشکده و دانشگاه بمنظور 

 ارتقا بخش تالیف و ترجمه

 

O1- امکان راهنمایی دانشجویان سایر

دانشکده ها و یا دانشگاهها توسط اساتید 

 این دانشکده

O2- وجود قوانین حمایتی مناسب جهت

 شرکت در همایشهای خارجی

O3- حمایت مناسب از طرح های

 تحقیقاتی

O4-  وجود قوانین و منابع مالی مناسب

 جهت انجام طرح های تحقیقاتی

 

ST1- حف  و ارتقا تعداد مقالات علمی

اساتید با حمایت از پروژه های با کیفیت 

 و حمایتهای مالی مناسب و شایسته 

ST2-  افزایش طرح های تحقیقاتی و

پایان نامه های مشترک با سایر مراکز 

 معتبر

ST3-  انجام پژوهش های تولید محور بر

اساس رشته های موجود بمنظور جذب 

 حمایتهای مالی 

WT1-  مشارکت در طرح های تحقیقاتی

در آمد زا با سایر مراکز مجهز برای 

 جبران کمبود تخصیص مالی

WT2-ب طرح های کاهش تصوی

 تحقیقاتی با موضوعات غیر کاربردی

T1-کاهش بودجه طرح های پژوهشی 

T2-  عدم تخصیص منابع ارزی جهت

 شرکت در همایش های خارجی

T3- ت ییر در قوانین و کاهش حمایت از

 طرح های تحقیقاتی

T4-  ت ییر در قوانین و عدم حمایت از

 شرکت در همایش های خارجی

 



27 

 

 دانشجویانحوزه 

 

 

 

 

 

S1- نسبت دانشجویان دکتری به کارشناسی

 ارشد در وضع مناسبی است

S2- ارتباط مناسب آموزشی و تحصیلی

 دانشجویان با مسئولین آموزشی و دانشکده

S3- امکان استفاده کلیه دانشجویان متقاضی

 خوابگاه از خوابگاه

S4-   وجود سرویس های رفت و آمد منظ

 در دانشگاه

-W1درصد مناسبی از  عدم موفقیت

 دانشجویان دکتری در امتحان جامع

W2-  غیر مرتبط بودن رشته های

 دانشجویان در مقطع قبلی

 عوامل داخلی 

 

 

 

 

 عوامل خارجی                      

SO1- افزایش پذیرش دانشجو در رشته های

 موجود

SO2- افزایش دسترسی دانشجویان به منابع

 علمی)کتاب، اینترنت... 

SO3-  افزایش رضایتمندی دانشجو از روند

 آموزشی و پژوهشی

WO1- برگزاری کارگاه های آموزشی و

سخنرانی ها و سمینارها برای دانشجویان 

 بمنظور ارتقا سطح علمی

WO2- مداخله جدی در نحوه آموزش

دانشجویان و روند پیگیری دوره آموزشی و 

 انجام اصلاحات در این خصوص

 

O1- دانشجویان مقطع امکان افزایش پذیرش

 دکتری

O2- حمایت وزارت متبوع از رشته های

 تحصیلات تکمیلی

O3- وجود گرانت های پژوهشی برای

دانشجویان تحصیلات تکمیلی در ستادهای 

 توسعه فن آوری

WT1-  برگزاری جلسات مستمر با معاونت

فرهنگی دانشجویی برای حف  امکانات و 

 بیان مشکلات دانشجویان

-WT2 کانات رفاهی دانشجویانافزایش ام 

WT3- اعزام دانشجو به سایر مراکز علمی 

WT4-  ایجاد بستر مناسب برای مشارکت

علمی پژوهشی دانشجویان با سایر مراکز 

 علمی  جهت ارتقاء علمی

WT1-  مشارکت دانشجو در ارزیابی اساتید

 بمنظور افزایش رضایتمندی دانشجویان

WT2-  برقراری ارتباط با سایر مراکز

آموزشی مجهز برای ارتقاء سطح علمی 

 دانشجویان

 

 

T1- عدم جذب فارغ التحصیلان دوره های

کارشناسی ارشد و دکتری در مشاغل مناسب 

 و کاهش انگیزه دانشجویان

T2- ت ییر در سیاست های کلان آموزش

عالی و عدم حمایت از دانشجویان تحصیلات 

 تکمیلی

T3-  کاهش بودجه های پژوهشی جهت

 ایان نامه های دانشجویانانجام پ
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 هیات علمی

 

S1- وجود تعداد کافی دانشجوی بورس به

 منظور جبران کمبود های احتمالی

S2-  شرکت تمام اساتید در کارگاههای

 توانمند سازی

S3-وجود امکانات رفاهی به میزان کافی 

S4-  اعضای هیئت علمی جوان و انگیزه

 بالا

S5-  توانمندی های آموزشی اعضاء هیئت

 علمی

W1-رتبه علمی پایین اعضای هیات علمی 

W2-کمبود عضو هیئت علمی تمام وقت دانشکده 

W3- تعداد واحد های ک  تدریس شده توسط هر

 عضو هیات علمی

W4-پایین بودن تعداد اختراعات توسط اساتید 

W5_ پایین بودن فعالیتهای آموزشی اساتید 

W6- پایین بودن سطح نوآوری و خلاقیت اساتید 

 داخلی عوامل 

 

 

 

 

 

 عوامل خارجی                     

So1-  ارتقاء امکانات رفاهی برای اساتید

 بمنظور جذب اساتید برتر کشوری 

So2-  افزایش تعداد اعضای هیئت علمی

 5نفر در پایان  5هر گروه آموزشی به تعداد

 سال

So3- بورسیه کردن افراد داوطلب  برای

روتئو رشته های  جدید مانند نانو و پ

 میکس با توجه به وجود مجوز  

So4- جذب هیئت علمی به خصوص در

 رشته های جدید مانند نانو و پروتئومیکس

Wo1- افزایش استفاده از توان علمی موجود در

 دانشگاه

WO2-  حمایتهای مادی و معنوی دانشگاه بر اساس

 قوانین جهت ثبت اختراعات اساتید

WO3-رفاهی  حف  شرایط و امکانات خدماتی و

 اساتید

WO4- حف  اساتید برتر  حق التدریس از سایر

مراکز علمی بوسیله ایجاد انگیزه و در اختیار قرار 

 دادن امکانات موجود در استان

WO5-  تدریس اساتید در سایر دانشکده ها بمنظور

 جبران کسری واحدهای آموزشی

O1- وجود فارغ التحصیل در رشته های مورد

 یات علمینیاز جهت جذب عضو ه

O2- وجود مجوز های لازم جهت بورسیه

 دانشجویان دکتری 

O3- وجود جذابیت برای انتقال اساتید از سایر

دانشگاهها به سبب وضعیت ج رافیایی مناسب 

 شهر 

O4-  امکان تدریس اساتید دانشکده در سایر

 دانشکده ها

O5- وجود قوانین حمایتی جهت اختراعات و

 patentثبت 

O6- د کافی عضو هیئت علمی در وجود تعدا

 دانشگاه

ST1- ارتقاء سطح علمی و توانمندیهای

آموزشی اساتید  موجود جهت استفاده  در 

سایر رشته ها در صورت ت ییر در سیاست 

 جذب

ST2-  افزایش قوانین رفاهی اساتید در

دانشکده  بمنظور ایجاد انگیزه و حف  

 اساتید موجود 

 

WT1-ت علمی موجود تلاش برای حف  اعضاء هیئ

 در صورت عدم کسب مجوز جذب هیئت علمی

WT2-  عدم تمدید قرارداد اساتید  با رتبه و توان

علمی پایین برای کسب مجوز و جایگزینی با اساتید 

 خبره

WT3-  استفاده از اساتید سایر دانشکده ها بمنظور

 جبران کمبود اعضاء هیئت علمی دانشکده

WT4- دعو و مشارکت کاهش استفاده از اساتید م

 بیش تر  اساتید دانشکده بمنظور کاهش هزینه ها

T1- ت ییر در سیاست های جذب

 نیرو توسط وزارت متبوع و دانشگاه 

-T2ت ییر در سیاست جذب نیروهای بورسیه 

-T3 عدم تخصیص ردیف های مستقل جهت

 حوزه آموزش عالی

-T4 عدم اجرای قوانین رفاهی اعضای هیئت

 انکهاعلمی  بویژه توسط ب
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باید توجه کرد در تدوین برنامه فرصتها و تهدید های محیطی عوامل بالقوه ای هستند و سعی ما بر 

آن است که با استفاده از ویژگی ها و توانایی های بالفعل موجود و  فرصتهای محیطی برای سرکوب 

ساله دانشکده دست یابی .  5ا  تهدید ها و غلبه بر ضعف ها و با ارایه راهکارهای عملیاتی به اهد

لازم به ذکر است که تجزیه و تحلیل فوق  تنها، موقعیت استراتژیک را در یک مقطع زمانی مشخص  

روشن میسازد. لذا بمنظور دنبال نمودن روند زمانی، با توجه به این موضوع که شرایط 

ند میباشد، لازم است رذو محیطی)داخلی و خارجی  پویا بوده و دائما در حال ت ییر و دگرگونی 

تحولات مورد بررسی قرار گرفته و در مقاطع مختلف زمانی استراتژی ها را استخراج نمود. دنبال 

نمودن این روند کمک میکند تا بتوان حالتهای مختلفی را که در آینده ممکن است رخ دهند رزا 

تلف بررسی و پیش بینی نمود. متداولترین کاربرد این روش چارچوبی است که برای موقعیتهای مخ

کسب و کار ، استراتژیهای مختلف را ارائه میکند. پیچیدگی های موجود در تجزیه و تحلیل اینگونه 

مسائل ایجاب میکند  از روشهایی استفاده شود  تا نسبت به درستی کار اطمینان حاصل شود. در 

نها پس از لیست کردن هریک از عوامل قوت و ضعف و فرصتها و تهدید ها و نوشتن آ swotمدل 

در سلولهای مربوط به خود، از محل تلاقی هریک از آنها  استراتژیهای مورد نظر حاصل میشود، 

میشود. مواجهه  WT-ST-WO-SOبنابراین همواره این ماتریس منجر به چهار دسته استراتژی 

از مشکل ترین  WT-ST-WO-SOدادن عوامل اصلی داخلی و خارجی و تدوین استراتژی های  

 می باشد  و به قضاوت و قدرت تجزیه و تحلیل خوبی نیاز دارد. SWOTیه ماتریس بخش های ته

سازمان با استفاده از نقاط قوت داخلی می کوشد از فرصتهای خارجی  SOدر اجرای استراتژی های 

حداکثر بهره برداری را نماید هر شرکتی  علاقمند است که همیشه در این موقعیت قرار داشته باشد 

با بهره گیری از نقاط قوت داخلی از فرصتها و رویدادهای خارجی حداکثر استفاده را  تا بتواند

این است که سازمان از مزیتهایی که در فرصتها نهفته است  WOبنماید.  هد  از استراتژی 

استفاده نماید در جهت جبران نقاط ضعف، گاهی در خارج از سازمان فرصتهای بسیار مناسبی وجود 

ازمان به دلیل  داشتن ضعف داخلی نمی تواند از این فرصتها  بهره برداری نماید. دارد  ولی س

میکوشد تا با استفاده از  نقاط قوت داخلی خود برای جلوگیری از   STسازمان در اجرای استراتژی 

 تاثیر منفی تهدیدات خارجی بر سازمان سازو کارهایی را در پیش بگیرد و یا تهدیدات را از بین ببرد.

ک  کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات  WTهد  سازمانها در اجرای استراتژی های 

ناشی از محیط خارجی است. سازمانی که بیشترین عواملش در این خانه متمرکز باشد وضعیت 

 , WTمناسبی نداشته و در موضع مخاطره آمیزی قرار خواهد گرفت.  بهنگام پیشنهاد استراتژیهای 

WO , ST , SO  هد  تعامل سازمان با عوامل محیطی ، در راستای بقاء و تداوم فعالیت سازمان
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می باشد و اهدا  رشد و تعالی سازمان ممکن است مورد غفلت استراتژیستها قرار گیرند . از این رو 

گنجانده شوند تا پیشنهاد  SWOTبهتر است اهدا  سازمانی نیز در محل مناسبی از جدول 

توجه به بقای سازمان در تعامل با عوامل محیطی ، در راستای اعتلای سازمانی و  راهکارها ضمن

 رشد ، مستقیما مد نظر قرار گیرند .

نوعا راهکارهایی هستند که از مواجهه و    WT , WO , ST , SOدسته راهکارهای پیشنهادی

ان توجه به تمامی تعامل یک عامل محیطی با یک عامل درون سازمانی تولید شده اند و کمتر امک

عوامل محیطی و عوامل درون سازمانی برای طراحی و پیشنهاد استراتژیهای فوق وجود دارد . لذا 

در  WT , WO , ST , SOیک مجموعه راهکارهای ترکیبی و راهبردهایی کلان حاصل راهکارهای  

به مجموعه . راهبردهایی که با توجه منطقه فصل مشترک این چهار ناحیه پیشنهاد می گردد 

مفروضات حاصله از تجزیه و تحلیل عوامل محیطی و عوامل درونی سازمان پیشنهاد می شوند 

 راهبردهای اصلی برای حرکت سازمان از وضع موجود به سوی اهدا  بلند مدت هستند . 
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شرکده و وجرود عامل مورد ارزیابی با توجه به تازه تاسریس برودن دان 5استراتژی انتخابی ما در هر 

 فرصتهای زیاد برای گسترش و ارتقا ، به شرح ذیا انتخاب گردید 

با توجه به موقعیت استراتژیک )مجموع عوامل داخلی و خارجی  میتوان از هیات علمی *در حوزه 

استراتژی های ترکیبی چهارگانه تهاجمی، محافظه کارانه، تنوع و رقابتی و کاهش و مشارکت و البته 

 استفاده کرد.محافظه کارانه صلی بر استراتژی با تاکید ا

با توجه به موقعیت استراتژیک )مجمروع عوامرل داخلری و خرارجی  میتروان از دانشجو  *در حوزه

استراتژی های ترکیبی چهارگانه تهاجمی، محافظه کارانه، تنوع و رقابتی و کاهش و مشارکت و البته 

 کرد.استفاده  تهاجمیبا تاکید اصلی بر استراتژی 

با توجه به موقعیت استراتژیک )مجموع عوامل داخلری و خرارجی  میتروان از  پژوهشی*در حوزه 

استراتژی های ترکیبی چهارگانه تهاجمی، محافظه کارانه، تنوع و رقابتی و کاهش و مشارکت و البته 

 استفاده کرد.محافظه کارانه با تاکید اصلی بر استراتژی 

وجه به موقعیرت اسرتراتژیک )مجمروع عوامرل داخلری و خرارجی  با تمنابع آموزشی *در حوزه 

میتوان از استراتژی های ترکیبی چهارگانه تهراجمی، محافظره کارانره، تنروع و رقرابتی و کراهش و 

 استفاده کرد. تهاجمیمشارکت و البته با تاکید اصلی بر استراتژی 

ل داخلی و خارجی  میتوان از با توجه به موقعیت استراتژیک )مجموع عوامحوزه آزمایشگاه *در 

استراتژی های ترکیبی چهارگانه تهاجمی، محافظه کارانه، تنوع و رقابتی و کاهش و مشارکت و البته 

 استفاده کرد. تهاجمیبا تاکید اصلی بر استراتژی 
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در خصوص ارائه راهکارها برای برطرف کردن ضعف ها، حفظ وضع موجود و  بحث

 و دستیابی به اهداف:ارتقا بسوی وضع مطلوب 

بدست آمد.  "خوب "با توجه به بررسی های بعمل آمده در ارزیابی کلی، وضعیت دانشکده بصورت 

در دو حوزه دانشجویان و منابع آموزشی وضعیت مطلوب و در سه حوزه اعضای هیات علمی، 

عیت کلی و پژوهشی و امکانات آزمایشگاهی وضعیت خوب بود. با توجه به نوپا بودن دانشکده وض

امتیازات کسب شده قابل قبول بودند. در مواردی که امتیازات خوبی کسب نشد نیاز به برنامه ریزی 

جدی و واقع گرایانه احساس می شود. در صورتی که رویکرد برنامه محور در دانشکده تداوم یابد 

 اء یابد.ساله وضعیت کلی دانشکده به حد مطلوب ارتق 5انتظار می رود در پایان برنامه 

در حوزه اعضای هیات علمی وضعیت ترکیب و توزیع اعضای هیات علمی، توانمندی های آموزشی 

آنها و رضایت مندی از امکانات و خدمات رفاهی در حد مطلوب بود. اما در مورد فعالیت های 

آموزشی وضعیت نامطلوب و در مبحث نوآموری و خلاقیت وضعیت بد بود که در جای خود به 

 بحث خواهد شد. تفصیل

در شاخص ترکیب و توزیع اعضای هیات علمی، موارد سرانه هیات علمی، وضعیت استخدامی و 

همخوانی مدارک تحصیلی وضعیت مطلوب بود. اما در مورد مرتبه علمی وضعیت نامطلوب بود. یکی 

که با  از مواردی که در ت ییر رتبه علمی اساتید موثر است حداقل چهار سال سابقه تدریس است

توجه به قدمت یک ساله دانشکده، پایین بودن رتبه علمی اساتید امری طبیعی است. انتظار می رود 

 ساله ت ییر محسوسی در رتبه علمی اساتید دانشکده مشاهده گردد.    5در پایان برنامه 

 ملاک توانمندی های آموزشی اعضای هیات علمی که شامل سابقه تدریس و شرکت در کارگاه های

توانمند سازی است در تمام زمینه ها وضعیت مطلوب بود. در این بخش شرایط کلی نیز مطلوب 

بدست آمد که بیانگر این است که اساتید دانشکده از نظر حضور در کارگاه های توانمند سازی 

مشارکت کامل داشته اند. این می تواند در دراز مدت باعث ارتقای سطح آموزشی و پژوهشی در 

ه گردد. همچنین حف  این موارد در وضعیت مطلوب نیز نیاز به ادامه روند جاری و برگزاری دانشکد

 مستمر کارگاه ها با توجه به نیاز روز اساتید دارد.
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در بخش فعالیت های آموزشی وضعیت اساتید دانشکده در تعداد واحد های نظری و عملی و میزان 

ن در تعداد واحد های درسی بیشتر مربوط به این است واحد پایان نامه بد بود. علت کسب نمره پایی

که با توجه به اینکه در این دانشکده فقط دوره های تحصیلات تکمیلی دایر است و در این دوره ها 

واحد می باشد، لذا به دلیل  11در طول هر ترم تعداد واحدها ی ارایه شده برای هر دوره کمتر از 

زان واحد ها به تعداد افراد تقسی  شده و این سبب می شود در مطلوب بودن سرانه هیات علمی، می

این مورد امتیاز خوبی کسب نشود. با گذشت زمان باید به گونه ای برنامه ریزی شود که از تعداد 

اساتید مدعو کاسته شده و اساتید دانشکده مشارکت بیشتری در تدریس واحد های درسی داشته 

ورت عدم افزایش رشته های تحصیلی با افزایش جذب اساتید زیاد باشند. هر چند این راهکار در ص

موثر واقع نخواهد شد. علت بد بودن وضعیت در تعداد واحد پایان نامه از یک سو به نو پا بودن 

دانشکده مربوط می شود که با افزایش تعداد دانشجویانی که به دوره پژوهشی می رسند  به طور 

واهد یافت. از سوی دیگر با توجه به محدودیت هر استاد در پذیرش یقین نمره این مورد افزایش خ

پایان نامه دانشجو در سطح دانشگاه به نظر می رسد چک لیست مربوطه باید اصلاح شود و واحد 

پایان نامه دانشجویان سایر دانشکده ها یا حتی دانشگاه ها نیز به عملکرد اساتید دانشکده افزوده 

امکانات پژوهشی و وضع قوانین می توان میزان مشارکت اساتید داخلی را  شود. همچنین با افزایش

 در پایان نامه افزایش داد.

در بخش نوآوری و خلاقیت وضعیت کلی دانشکده بد می باشد. در این بخش دو مورد تعداد 

ارند. ثبت شده تاثیر گذارند که هر دو مورد نیاز به فرایندهای زمان بر د patentاختراعات و تعداد 

با توجه با نوپا بودن دانشکده کسب نمره پایین در این بخش قابل انتظار بود. اما برای ارتقای آن 

باید دانشکده با پیشنهادهای عملی زمینه حمایت های مادی و معنوی دانشگاه را برای اساتید فراه  

 نماید. 

ر چند دانشکده نقش در بخش رضایت مندی اعضای هیات علمی از امکانات خدماتی و رفاهی ه

 جدی ندارد اما می تواند با ارائه پیشنهادهای کاربردی در حف  و ارتقای شرایط موجود موثر باشد.

در حوزه دانشجویان سه مورد اصلی وجود دارد که در بخش مشخصات ورودی دانشجویان هرچند 

برای اصلاح آن با وضعیت خوب بود اما در بخشی از موارد آن دانشکده هیچ مداخله ای ندارد و 

 قوانین فعلی آموزشی و پذیرش دانشجو اقدام عملی از سوی دانشکده مقدور نیست. 

همچنین قسمت عمده حوزه امکانات رفاهی دانشجویان به معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه بر 

به می گردد و دانشکده نقش جدی در آن ندارد. در بخش روند ارتباط تحصیلی دانشجویان دانشکده 

طور مستقی  دخیل است که وضعیت مطلوب بود. برای حف  شرایط موجود باید برنامه ریزی جامع 



34 

 

صورت گیرد، از جمله افزایش تعداد جلسات مسئولین گروه های آموزشی و دانشکده با دانشجویان، 

ی جلسات مستمر استاد راهنمای تحصیلی با دانشجویان و مشارکت بیشتر دانشجویان در ارزیابی ها

 اساتید می تواند در حف  روند ارتباط تحصیلی دانشجویان در وضعیت مطلوب موثر باشد.

در بخش مشخصات ورودی دانشجویان ت ییر در دو مورد دامنه سنی و وضعیت روحی و جسمی 

دانشجویان با قوانین فعلی در حوزه اختیارات دانشکده ها نیست. اما با پذیرش دانشجو در مقطع 

PhD تعداد کلی پذیرش از مواردی است که دانشکده می تواند با برنامه ریزی سالیانه  و افزایش

نسبت به ارتقای شاخص ها همت کند. نظارت مستمر بر وضعیت روحی دانشجویان و کمک از 

مشاورین و روانشناسان می تواند به ارتقا و بهبود وضعیت روحی دانشجویان کمک شایانی نماید. با 

نشجویان تحصیلات تکمیلی از نظر سنی در شرایط خاصی هستند و تعداد قابل توجه به اینکه دا

توجه ای از آنان متاهل می باشند توجه به مسائل روحی و روانی و حتی معیشتی آنان از اهمیت 

 ویژه ای برخوردار است.

ان در بخش روند ارتباطی و تحصیلی دانشجویان با دانشکده در تمام موارد به جز درصد دانشجوی

PhD  که موفق به گذراندن امتحان جامع شدند وضعیت مطلوب بود. به نظر می رسد این مورد نیاز

به مداخله جدی در نحوه آموزش دانشجویان و روند پیگیری دوره آموزشی آنها دارد. همچنین بهتر 

ی است علت عدم موفقیت دانشجویان در این آزمون با جزییات بیشتر مورد تجزیه و تحلیل اعضا

گروه آموزشی مربوطه قرار گیرد و اقدامات اصلاحی در تمام زمینه ها انجام شود. عدم موفقیت 

دانشجویان در گذراندن این آزمون از زوایای کیفیت و نحوه برگزاری دروس نظری، دروس عملی، 

 سمینارها، نوع امتحان، زمان امتحان، ترکیب ممتحنین و ... باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

ر بخش امکانات رفاهی و فعالیت های فوق برنامه وضعیت کلی مطلوب بود و وضعیت در اغلب د

موارد نیز مطلوب بود. هرچند این بخش به عملکرد دانشکده مربوط نمی گردد اما ارتباط نزدیک 

مسئولین دانشکده با حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و برگزاری جلسات مستمر برای 

کلات دانشجویان تحصیلات تکمیلی می تواند در حف  و حتی ارتقای شرایط موجود موثر بیان مش

 باشد.

در حوزه منابع آموزشی وضعیت کلی مطلوب بود. این حوزه بخش هایی که وضعیت کلاس ها و 

تجهیزات اطلاع رسانی را شامل می شوند را در بر می گیرد. امروزه یکی از ابزارهای ضروری برای 

انشجویان به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی تجهیزات اطلاع رسانی و امکانات نرم آموزش د

افزاری است. حف  و ارتقای این بخش می تواند به طور مستقی  روی کیفیت آموزشی و یادگیری 

 دانشجویان و ارتقای سطوح پژوهشی آنها تاثیر بگذارد. 
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ود و در تمام کلاس ها امکانات کامپیوتری و ظرفیت و امکانات کلاس های دانشکده در حد مطلوب ب

دیتا پروژکتور وجود دارد. اما تعداد کلاس ها در آینده کافی نخواهد بود و از ه  اکنون دانشکده باید 

 به فکر افزایش تعداد کلاس ها متناسب با تعداد دوره های پذیرش دانشجو باشد.

فی برای مخزن کتاب ها در صورتی که تعداد وضعیت فیزیکی کتابخانه در حد خوب بود اما متراژ کا

کتاب ها در حد استاندارد باشد وجود ندارد. همچنین مهمترین اشکال کتابخانه تعداد کتاب های 

چاپی بود. با توجه به نوپا بودن کتابخانه این امر قابل پیش بینی بود. جهت بهبود وضعیت باید منابع 

نظ  جهت تهیه کتاب بطور سالیانه تدوین گردد. با چنین مالی لازم تامین گردد. همچنین برنامه م

ساله تعداد متاب های چاپی به حد مطلوب  5رویکردی می توان انتظار داشت تا در پایان برنامه 

 برسد.

علی رغ  اینکه وضعیت کلی در حوزه پژوهشی پژوهشی خوب بود اما این حوزه در بخش های 

ورد تعداد پروپوزال ها و چاپ مقالات وضعیت خوب بود. مختلف وضعیت های گوناگونی داشت. در م

با گذشت زمان و در صورت حمایت از طرح های با کیفیت نه تنها تعداد طرح ها افزایش می یابد 

 بلکه انجام کارهای با کیفیت منجر به چاپ مقالات معتبر خواهد شد. 

ایت های مادی و معنوی از وضعیت شرکت در همایش ها نامطلوب بود که می توان با افزایش حم

شرکت کنندگان در همایش ها میزان این شاخص را بهبود بخشید. البته با گذشت زمان و با به ثمر 

 رسیدن طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها احتمال بهبود این وضعیت بسیار زیاد است.

چاپ یک کتاب بیش از  وضعیت تالیف و ترجمه کتاب بد بود. این شاخص نیز با توجه به اینکه روند

یک سال به طول می انجامد و قدمت این دانشکده کمتر از یک سال است امری طبیعی بود. اما 

برای تسریع در بهبود این شاخص باید میزان حمایت از چاپ کتاب افزایش یابد. همچنین مراحل 

 تصویب و صدور مجوز کتاب نیز باید تسهیل گردند.

وضعیت کلی خوب بود اما تعداد طرح های انجام شده که اساتید  در مورد پروپوزال های مصوب

دانشکده مجری و همکار آنها بودند وضعیت به ترتیب نامطلوب و بد بود. شاید علل اصلی این که 

تعداد پروپوزال های مصوب ک  بود از یک سو تازه تاسیس بودن دانشکده و از سوی دیگر آشنا 

مراحل تصویب طرح ها بود. برای ارتقای این شاخص دانشکده نبودن اعضای هیات علمی جدید با 

باید مراحل تصویب طرح ها و داوری را تسهیل نماید. با این که از مرحله اخذ پایان نامه اغلب 

دانشجویان زمان زیادی نگذشته است اما وضعیت در خصوص تعداد پایان نامه های اساتید عهده دار 

 خوب بود. که این نکته مثبتی برای اساتید محسوب می گردد.راهنمایی و مشاوره آنها هستند 

وضعیت اساتید در بخش مقالات علمی خوب بود. این شاخص بیانگر این است که اساتید جذب شده 

در این دانشکده دارای پیشینه علمی خوبی هستند که علی رغ  سابقه ک  وضعیت خوب و مطلوبی 
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ژه های با کیفیت و حمایت های مالی مناسب و شایسته دارند. حف  این وضعیت با حمایت از پرو

 مقدور خواهد بود.

در بخش شرکت در همایش ها و سمینار ها وضعیت نا مطلوب بود. در این بخش شرکت در سمینار 

های خارجی وضعیت بد بود که در ارزیابی کلی می توان به نوپا بودن دانشکده نسبت داد اما باید 

که از برنامه های حمایتی موجود استفاده کرده تا وضعیت دانشکده در پایان اساتید را تشویق نمود 

 ساله به شرایط مطلوب نزدیک شود. 5برنامه 

در بخش تالیف و ترجمه همانگونه که پیشتر گفته شد وضعیت بد بود. چاپ یا ترجمه یک کتاب 

کده در این شاخص فرایندی است که بیش از یک سال به طول می انجامد و بدیهی بود که دانش

وضعیت مطلوبی بدست نیاورد. استفاده از قوانین موجود و برنامه های حمایتی دانشکده و دانشگاه 

می تواند به ارتقای این شاخص کمک کند. هر چند دستیابی به وضعیت مطلوب گامی بزرگ خواهد 

محسوب گردد.  بود اما تبدیل وضعیت بد حتی به وضعیت خوب نیز می تواند دستاورد ارزشمندی

ترجمه منابع درسی جدید و تالیف کتب متناسب با رشته دانشجویان دانشکده می تواند علاوه بر 

 ارتقای این شاخص به چاپ کتب کاربردی نیز منجر گردد.

دسترسی آسان به شبکه اینترنت و منابع الکترونیک از شاخص های مطلوب دانشکده بود. در 

ی مناسب اینترنت دانشگاه و تهیه تعداد کافی کامپیوتر برای رسیدن به این دستاورد بسترساز

اساتید از سوی دانشکده موثر بوده است. با افزایش نیاز به دست یابی به منابع الکترونیک جدید و 

افزایش حج  دانلود منابع مورد نیاز، افزایش پهنای باندهای در دسترس و افزایش سرعت اینترنت 

د. بدین منظور و با توجه به ت ییر و تحول های پر سرعت در دنیای به طور جدی احساس می گرد

 مجازی دانشکده باید بطور جدی خود را به جدیدترین ابزار سخت افزاری و نرم افزاری مجهز نماید.

در حوزه امکانات آزمایشگاهی شاخص های فضا، تجهیزات و پرسنل در حد خوب و مطلوب بودند. 

ن حوزه شاخص آموزشی دروس آزمایشگاهی بود که در حد نامطلوب قرار اما نکته قابل تامل در ای

 داشت. در این حوزه وضعیت کلی خوب بدست آمد.

در مورد فضای آزمایشگاه وضعیت خوب بدست آمد. هرچند عدم وجود آزمایشگاه برای رشته 

داد اندک نانوفناوری پزشکی از ضعف های جدی در این مورد بود. از نظر متراژ با توجه به تع

دانشجویان در هر دوره وضعیت خوب بود اما با افزایش تدریجی دانشجویان و ه  زمانی انجام پایان 

نامه ها و دروس آموزشی در هر آزمایشگاه اگر فکر جدی برای افزایش فضاهای موجو نشود نه تنها 

 وضع موجود ارتقاء نخواهد یافت بلکه موجب افت وضعیت موجود خواهد شد.

تجهیزات اصلی سه آزمایشگاه دایر پزشکی مولکولی، زیست فناوری پزشکی و سیتوژنتیک در  از نظر

وضعیت مطلوب قرار داشتند. اما تجهیزات اصلی آزمایشگاه نانو فناوری وجود نداشت که نیاز به 

بد. تامین آنها می باشد. تعداد تجهیزات آزمایشگاه ها باید همراه با افزایش تعداد دانشجو افزایش یا
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همچنین با توجه به ماهیت رشته های نوین این دانشکده خرید تجهیزات جدید و متناسب با دانش 

 روز ضروری به نظر می رسد.

در بخش پرسنل آزمایشگاه تعداد پرسنل در شرایط مطلوب قرار داشت اما ارتباط رشته تحصیلی 

اخص به دلیل عدم تناسب پرسنل با محل خدمت در وضعیت نامطلوب بود. نا مطلوب بودن این ش

رشته پرسنل مربوطه با آزمایشگاه های محل خدمت بود. جهت ارتقای این شاخص ضروری است که 

از این پس فقط افراد با تخصص های متناسب با محل خدمت جذب گردند. ارتقای این شاخص در 

 بهبود کیفیت آموزشی دروس عملی بسیار مفید و موثر خواهد بود.

نجام کار دانشجو در مورد بخش آموزش دروس آزمایشگاهی خروب برود امرا در ایرن هر چند نحوه ا

بخش اجرای برنامه دروس عملی اختصاصی و تجهیرزات آموزشری در شررایط نرامطلوب و برد قررار 

داشت. برای بهبود شاخص اجرای برنامه دروس، نظارت بیشتر گرروه هرای آموزشری و اسرتاد درس 

های آموزشی ضروری به نظر می رسد. همچنین با جرذب پرسرنل  مربوطه و همچنین مدیران گروه

 متخصص اجرای این برنامه ها کامل تر صورت خواهد پذیرفت. 

در خصوص تجهیزات آموزشی دانشکده باید اهتمام جدی به عمل آید. ارتقای ایرن شراخص هزینره 

د به مطلوب میسر خواهد زیادی در بر نخواهد داشت و با اندکی برنامه  ریزی ارتقای آن از وضعیت ب

 شد.        
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تدوین برنامه استراتژیک طبق مدل کاربردی و 

 گامهای عملی :

 

 

 

 ارزیابی محیط داخلی و خارجی سازمانگام اول: 

 

تدوین چشم انداز ،رسالت، ارزشها و اهداف کلی گام دوم: 

 (GOALs)سازمان

 

 (Objectives) تعیین اهداف و مقاصد سازمان گام سوم: 

 

 Action)  تعیین استراتژیها و برنامه عملیاتی سازمان  گام چهارم

plans  
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 گام اول:

نقاط قوت و ضعف بر اساس پک لیستهای ارزیابی وضعیت کنونی دانشکده به شرح ذیل لیست 

 گردید  

 ( ( Strengths    نقاط قوت دانشکده

S1-وجود تجهیزات اصلی آزمایشگاهها 

 

s2-رشته 3مایشگاههای مستقل برای وجود آز 

 

S3-دارا بودن رشته های تحصیلات تکمیلی 

S4-وجود پایگاه عرضه اطلاعات مناسب 

 

S5-  قرار داشتن در رده اولین دانشکده های فن آوری و بهره وری از امکانات حمایتی وزارتخانه و

 سایر نهاد های علمی

S6-تعداد کافی کلاس آموزشی در حال حاضر 

 

s7- یت و امکانات کمک آموزشی مناسب در کلاسهای آموزشیکیف 

S8تعداد پروپوزالهای دانشجویی که اساتید بعنوان استاد راهنما یا مشاور هستند 

S9 تعداد مناسب چاپ مقاله در مجلات معتبر 

S11- دسترسی مناسب به اینترنت 

S11-نسبت دانشجویان دکتری به کارشناسی ارشد در وضع مناسبی است 

S12-رتباط مناسب آموزشی و تحصیلی دانشجویان با مسئولین آموزشی و دانشکدها 

S13-امکان استفاده کلیه دانشجویان متقاضی خوابگاه از خوابگاه 
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S14- وجود سرویس های رفت و آمد منظ  در دانشگاه 

S15- توانمندی های آموزشی اعضاء هیئت علمی 

S16-وجود امکانات رفاهی به میزان کافی 

 

S17- عضای هیئت علمی جوان و انگیزه بالاا 

S18-وجود تعداد کافی دانشجوی بورس به منظور جبران کمبود های احتمالی 

S19- شرکت تمام اساتید در کارگاههای توانمند سازی 

S21 – انگیزه بالای کارکنان برای ارائه کار خوب 

S21 – برگزاری سخنرانی های علمی 

S22 – یتیسرعت عمل اخذ تصمیمات مدیر 

 

   Weaknesses  )  نقاط ضعف دانشکده

W1 – ناکافی بودن اعضای هیات علمی دانشکده 

W2 –  نبود فضای مستقل –محدودیت فضای فیزیکی 

W3 – در دانشگاه کمبود مراکز تحقیقاتی مرتبط 

W4 – کمبود کارشناس تخصصی در آزمایشگاه 

W5 – کمبود منابع الکترونیک کتاب و مجله 

W6-های چاپی در دسترسکمبود کتاب 

 

W7-کمبود فضای فیزیکی کتابخانه 

W8-عدم وجود کارشناس متخصص برای هریک از گروههای آموزشی 

W9 – کمبود آزمایشگاههای آموزشی و تحقیقاتی 
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W11-  وجود نداشتن فضای انبار مناسب برای تجهیزات و مواد مصرفی 

W11-عدم وجود آزمایشگاه برای رشته نانو 

w12- د تجهیزات کمک آموزشیعدم وجو 

W13- پایین بودن سطح نوآوری و خلاقیت اساتید 

W14-عدم موفقیت درصد مناسبی از دانشجویان دکتری در امتحان جامع 

W15- غیر مرتبط بودن رشته های دانشجویان در مقطع قبلی 

W16-رتبه علمی پایین اعضای هیات علمی 

W17-کمبود عضو هیئت علمی تمام وقت دانشکده 

W18-تعداد واحد های ک  تدریس شده توسط هر عضو هیات علمی 

W19-پایین بودن تعداد اختراعات توسط اساتید 

W21_ پایین بودن فعالیتهای آموزشی اساتید 

فرصتها و تهدید های بالقوه پیش روی دانشکده طی بررسی های بعمل آمده در نشستی با خبرگان 

ی از مدیر گروههای آموزشی دانشکده به شرح دیل دانشگاه ، ریاست و معاونت دانشکده و جمع

 لیست گردید   

 

   Opportunities)  فرصتها ی دانشکده:

O1 – نظر مثبت دانشگاه برای گسترش رشته های جدید 

O2 –  وجود قوانین حمایتی در دانشگاه برای تولید عل 

O3 –امکان ارتباط با دانشگاه های دیگر 

O4 –  آوری های نوین سایر دانشکده های فنامکان تعامل سازنده با 

O5 – قرار داشتن دانشکده در استانی با شرایط اقلیمی و ج رافیایی مناسب 

O7 – وجود مراکز علمی و صنعتی داخل و خارج کشور و ارتباط مناسب با آنها 

O8 – وجود خیرین بخش سلامت 

O9-( پزشکی و پیراپزشکی امکان استفاده از آزمایشگاه های مجهز در سایر دانشکده ها 
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o11-وجود و همکاری نیروهای متخصص در سایر دانشکده ها 

o11- امکان استفاده از تجهیزات کمک آموزشی در دانشکده پیراپزشکی 

o12- امکان انتقال نیروهای متخصص از سایر واحد ها به دانشکده 

-O13 حمایت ریاست دانشگاه و تامین منابع مالی 

 O14- انشجویان از کتابخانه تمام واحدها در دانشگاهامکان استفاده د 

O15-احداث کتابخانه مرکزی دانشگاه 

 O16- تامین بودجه سالیانه جهت خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب و نمایشگاه تخصصی

 مناسب

O17-امکان راهنمایی دانشجویان سایر دانشکده ها و یا دانشگاهها توسط اساتید این دانشکده 

O18-جود قوانین حمایتی مناسب جهت شرکت در همایشهای خارجیو 

O19-حمایت مناسب از طرح های تحقیقاتی 

O21- وجود قوانین و منابع مالی مناسب جهت انجام طرح های تحقیقاتی 

O21-امکان افزایش پذیرش دانشجویان مقطع دکتری 

O22-حمایت وزارت متبوع از رشته های تحصیلات تکمیلی 

O23-ت های پژوهشی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در ستادهای توسعه فن آوریوجود گران 

O24 – وجود امکانات حمایتی در وزارتخانه و نهاد ریاست جمهوری و سایر نهادهای علمی کشور 

O25 – امکان اجرای فرآیندهای دوره های آموزشی و پژوهشی فرادانشگاهی 

 یاز جهت جذب عضو هیات علمیوجود فارغ التحصیل در رشته های مورد ن-26

O27- وجود مجوز های لازم جهت بورسیه دانشجویان دکتری 

O28- وجود جذابیت برای انتقال اساتید از سایر دانشگاهها به سبب وضعیت ج رافیایی مناسب شهر 

O29- امکان تدریس اساتید دانشکده در سایر دانشکده ها 

O31-وجود قوانین حمایتی جهت اختراعات و ثبت patent 

O31- وجود تعداد کافی عضو هیئت علمی در دانشگاه 

O32– توانایی اضافه شدن سایر رشته های نوین به دانشکده 
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    Threats)  تهدیدها :

T1 – غیرمرتبط بودن رشته ی تحصیلی دانشجو در مقطع قبلی 

T2-عدم صدور مجوز جذب نیروی متخصص 

T3-تعدم تامین منابع مالی جهت خرید تجهیزا 

T4 – کمبود مراکز تحقیقاتی در استان 

T5 – کمبود مراکز صنعتی مرتبط با رشته های تخصصی دانشکده در استان 

T6-کاهش بودجه خرید کتاب 

T7-عدم ساخت کلاسهای جدید متناسب با افزایش تعداد دوره های آموزشی 

T8- ت ییر در قوانین و عدم حمایت از شرکت در همایش های خارجی 

T9- بودجه طرح های پژوهشیکاهش 

T11- عدم تخصیص منابع ارزی جهت شرکت در همایش های خارجی 

T11-ت ییر در قوانین و کاهش حمایت از طرح های تحقیقاتی 

T12- عدم جذب فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در مشاغل مناسب و کاهش

 انگیزه دانشجویان

T13-زش عالی و عدم حمایت از دانشجویان تحصیلات تکمیلت ییر در سیاست های کلان آمو 

T14- کاهش بودجه های پژوهشی جهت انجام پایان نامه های دانشجویان 

-T15عدم تخصیص ردیف های مستقل جهت حوزه آموزش عالی 

-T16عدم اجرای قوانین رفاهی اعضای هیئت علمی  بویژه توسط بانکها 

T17-وزارت متبوع و دانشگاه ت ییر در سیاست های جذب نیرو توسط 
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T18-ت ییر در سیاست جذب نیروهای بورسیه 

 

 گام دوم:

 چشم انداز :  

 کسب جایگاه اول تا سوم آموزش و پژوهش در بین دانشکده های فن آوری های نوین کشور.

 رسالت  : 

 تربیت نیروی انسانی توانمند در رشته های تخصصی این دانشکده -1

 تولید و توسعه عل   -2

 یانیه ارزش ها:ب

 خدا محوری با تاکید بر حف  کرامت انسانی و نقش محوری نیروی انسانی در تمامی ابعاد 

  ،رعایت اخلاق حرفه ای در تمامی سطوح در روابط بین مدیران، اعضاء هیأت علمی

 کارکنان و دانشجویان

  فعالیت کلیه ارکان دانشکده در راستای اهدا 

  راستای برنامه استراتژیک دانشگاه و سند چش  تنظی  فعالیت های دانشکده در

 1414انداز 

  تلاش در جهت استفاده از مناسب ترین امکانات و نیروهای علمی موجود در کشور

 برای ارتقاء سطح آموزش و پژوهش دانشجویان

  ما بر این باوری  که باید شرایطی را فراه  نمایی  تا کارکنان و اعضاء هیأت علمی

 ی آرام به فعالیت های سازمانی خود ادامه دهند.دانشکده در محیط

 داشتن تفکر استراتژیک در حل مسائل دانشکده 
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 ارزشها و باورها:

  اخلاق مداری و عدالت محوری1

  همدلی و مهرورزی2

  ثبات و پایداری در اصول3

  پویایی و نوگرایی4

  پرورش خلاقیت و استعدادها5

  حاکمیت تفکر سیستمیک6

 رکتی مدیریت مشا7

  تصمی  گیری بر پایه پژوهش و نظر خبرگان8

  انجام فعالیتها بر پایه استاندارده 9

         

  احترام به ذینفعان11

 پاسخگویی به نیازهای دانشکده     11

     

   Goals  )  اهداف کلی دانشکده

G1 - زمینه حرفه ای ارتقاء کمی و کیفی تربیت نیروی انسانی کارآمد در 

G2 - عه دانش و ارتقاء سطح پژوهشتوس 

G3 –  توسعه ارتباط با مراکز علمی معتبر داخل و خارج کشور 

G4 - راه اندازی رشته ها و گروههای آموزشی جدید 

G5 - ایجاد ارتباط با مراکز تولیدی و صنعتی بر اساس رشته های موجود در دانشکده 

G6 – نی و فضای فیزیکیشامل  مالی، انسا ;توسعه منابع زیربنایی دانشکده 
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 گام سوم:

 

   Objectives)  اهداف اختصاصی دانشکده :

0G - زمینه حرفه ای کارآمد در ارتقاء کمی و کیفی تربیت نیروی انسانی 

G1O1 -  حف  و ارتقاء رشته های آموزشی موجود 

G1O2 - ارتقاء کمی و کیفی در زمینه برنامه ریزی آموزشی 

G1O3 - شجویان از روند اجرایی ، اداری ، آموزشی و پژوهشی دانشکدهافزایش رضایتمندی دان 

G1O4 – افزایش استفاده از توان علمی موجود در دانشگاه 

2G - توسعه دانش و ارتقاء سطح پژوهش 

G2O1 - راه اندازی مجله علمی در دانشکده 

G2O2 – دانشکده ترغیب گروههای آموزشی به راه اندازی مراکز تحقیقات جدید مطابق با نیاز 

G2O3 - افزایش طرح های پژوهشی پیشنهاد شده و مقالات علمی چاپ شده 

G2O4 - افزایش سطح آگاهی دانشجویان با مرزهای نوین دانش 

9G – توسعه ارتباط با مراکز علمی معتبر داخل و خارج کشور  

G3O1 – افزایش طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های مشترک با سایر مراکز معتبر 

G3O2 –    برگزاری سمینارهای علمی کشوری و بین المللی 

G3O3 – پژوهشی دانشجویان و محققین سایر مراکز -ایجاد بستر مناسب برای مشارکت علمی

 علمی در دانشکده

G3O4 – همکاری آموزشی با سایر مراکز علمی داخل و خارج کشور 
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4G - راه اندازی رشته ها و گروههای آموزشی جدید 

G4O1 – راه اندازی رشته های جدید در گروههای موجود 

G4O2 – راه اندازی گروههای آموزشی جدید 

 

1G - ایجاد ارتباط با مراکز تولیدی و صنعتی بر اساس رشته های موجود در دانشکده 

G5O1 – انجام پژوهش های تولید محور بر اساس رشته های موجود در دانشکده 

 

6G – شامل: مالی، انسانی و فضای فیزیکی ;شکدهوسعه منابع زیربنایی دانت 

G6O1 – تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشکده 

G6O2 – ایجاد فضای فیزیکی مستقل برای دانشکده 

G6O3 –  جذب منابع مالی 
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 گام چهارم:

   Action plans  ) فعالیتهای مرتبط با اهداف اختصاصی

 

0O0G - ودحفظ و ارتقاء رشته های آموزشی موج  

 

G1O1A1 –  افزایش اعضای هیات علمی تخصصی هر گروه آموزشی حداقل به سه نفر در پایان

 سال اول و پنج نفر در پایان سال پنج 

G1O1A2 – اعزام حداقل یک عضو هیات علمی برای استفاده از فرصت های مطالعاتی داخل و

 خارج از کشور در هر سال

G1O1A3 –  مصرفی مورد نیاز گروهها در هر سالاولویت بندی تجهیزات و مواد 

G1O1A4 –  درصد در 21افزایش تجهیزات در هر آزمایشگاه تخصصی بر اساس اولویت به میزان

 هر سال

G1O1A5 –  تامین مواد مصرفی مورد نیاز آموزشی هر گروه بر اساس اولویت تعیین شده به

 درصد در هر سال111میزان 

G1O1A6 – یشگاه تخصصی برای هر گروه آموزشی موجود در پایان راه اندازی حداقل یک آزما

 سال سوم

G1O1A7 –  داشتن حداقل دو کلاس آموزشی مستقل برای هر یک از گروههای آموزشی در

 پایان سال پنج 

G1O1A8 – ...به میزان  افزایش دسترسی به منابع علمی شامل  کتابخانه ، مجله ، اینترنت و

 درصد در پایان هر سال21

G1O1A9 –  راه اندازی بانک سلولی وDNA مستقل در دانشکده در پایان سال دوم 



49 

 

G1O1A11 –  افزایش سالانه بانک سلولی وDNA  درصد در پایان هر سال21به میزان 

G1O1A11 –  اقدام برای افزایش پذیرش دانشجویان رشته های موجود به میزان دو برابر در

 پایان برنامه پنج ساله

G1O1A12-ید حق التدریس  از سایر مراکز علمی بوسیله ایجاد انگیزه و در اختیار حف  اسات

 قرار دادن امکانات موجود در استان

G1O1A13-استفاده از امکانات آموزشی موجود در دانشگاه 

G1O1A14- ارتقا وضعیت کتابخانه دانشکده از نظذ تعداد کتب با استفاده از بودجه سالانه خرید

 کتاب

G1O1A15-ه روز رسانی امکانات کمک آموزشی در کلاسهاحف  و ب 

G1O2A16-ارتقا تجهیزات و فضای آزمایشگاه موجود 

 

2O0G - ارتقاء کمی و کیفی در زمینه برنامه ریزی آموزشی 

G1O2A1 –  اعضاء هیات علمی و مدرسین دانشکده حداقل یکبار کارگاه روش تدریس را

 گذرانده باشند

G1O2A2 – درسین دانشکده حداقل یکبار در کارگاه آموزش تدوین طرح اعضاء هیات علمی و م

 درس شرکت نموده باشند

G1O2A3 –  هر عضو هیات علمی تدوین طرح یکی از دروس تخصصی خود را صحیح انجام

 داده و به دانشکده تحویل داده باشد

G1O2A4 – قل برگزاری دوره های ارزشیابی آموزشی برای اعضاء هیات علمی و مدرسین ، حدا

 یکبار در طول پنج سال

G1O2A5 –  گروههای آموزشی هر سه سال یکبار برنامه آموزشی خود را مورد بازنگری قرار

 داده و نتایج را به دانشکده اعلام نمایند
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G1O2A6 –  اهتمام در تدوین شیوه مناسب ارزشیابی اعضای هیات علمی برای دانشکده فن

 دانشگاه EDCآوری های نوین، با همکاری 

G1O2A7 –  بکارگیری نتایج ارزشیابی اساتید در برنامه ریزی آموزشی و تعیین مدرسین در

 برنامه سالانه

 

9O0G -  افزایش رضایتمندی دانشجویان از روند اجرایی ، اداری ، آموزشی و

 پژوهشی دانشکده

G1O3A1 –  اجرایی شدن آیین نامه تدریس دانشجویان دورهPhD  برای مقاطع پایین تر 

G1O3A2 – تشویق دانشجویان به مشارکت در کمیته تحقیقات دانشجویی 

G1O3A3 –  تسهیل و افزایش دسترسی دانشجویان به منابع علمی شامل  کتاب ، مجله و

 درصد در هر سال21اینترنت و... به میزان 

G1O3A4 –  افزایش مهارت دانشجویان در زمینه استفاده ازBio informatics  

G1O3A5 – درصد دانشجویان دوره 111یت موفقPhD در امتحان جامع 

G1O3A6 –  تشویق دانشجویان و ایجاد فضای مناسب برای اخذ واحد پایان نامه دانشجویی

 درصد دانشجویان در مهلت مقرر81بیش از 

G1O3A7 –  افزایش آگاهی دانشجویان از آینده ش لی از طریق شرکت در حداقل یک بازدید یا

 ط با رشته، در سالکنگره علمی مرتب

G1O3A8 –  درصد دانشجویان از نحوه ثبت نام و انتخاب واحد91انجام رضایت سنجی بیش از 

G1O3A9 –  درصد دانشجویان از برنامه ریزی آموزشی و 81انجام رضایت سنجی بیش از

 برگزاری دوره های آموزشی دانشکده در هر سال

G1O3A11 – یان ایجاد دفتر کار مستقل برای دانشجوPhD در پایان برنامه پنج ساله 

G1O3A11 –  حف  و ارتقاء فضای استراحت و امکانات رفاهی دانشجویان 
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4O0G – افزایش استفاده از توان علمی موجود در دانشگاه 

G1O4A1 –  درصدی از توان علمی مدرسین و اعضای هیات علمی دانشگاه به 111بهره برداری

 فراخور دانشکده

G1O4A2 –  درصدی از امکانات و تجهیزات موجود در دانشگاه برای آموزش و 111برداری بهره

 پژوهش دانشجویان دانشکده بر اساس نیاز

G1O4A3 –  درصدی دانشجویان و اعضای هیات علمی به منابع اطلاع رسانی 111امکان دسترسی

 و کتابخانه سایر دانشکده ها و منابع اطلاعاتی دانشگاه

G1O4A4 – ده به سیست  اینترنت پرسرعت و مستقل در پایان برنامه پنج سالهتجهیز دانشک 

 

0O2G - راه اندازی مجله علمی در دانشکده 

G2O1A1 – تعیین سردبیر و مدیر مسئول در پایان شش ماهه اول 

G2O1A2 – تعیین هیات تحریریه در پایان شش ماهه اول 

G2O1A3 – گرفتن موافقت مسئولین ذیربط در دانشگاه 

G2O1A4 – انتشار اولین شماره تا پایان هجده ماهه اول 

G2O1A5 – اخذ مجوز از اداره ارشاد تا پایان سال اول 

G2O1A6 –  نمایه شدن در سایت های معتبرRank  درجه سه تا پایان سال دوم 

G2O1A7 –  نمایه شدن در سایت های معتبر Pub med  یاISI  در پایان سال پنج 
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2O2G – های آموزشی به راه اندازی مراکز تحقیقات جدید مطابق با ترغیب گروه

 نیاز دانشکده

G2O2A1 –  انتظار داری  در پایان پنج سال یک مرکز تحقیقاتی دارای موافقت اصولی وزارت

خانه و یک مرکز تحقیقاتی دارای موافقت دانشگاه وابسته به گروههای آموزشی دانشکده داشته 

 باشی 

G2O2A2 – ن و حمایت از پیشنهادهای تاسیس مراکز تحقیقاتی توسط دانشکدهاولویت داد 

 

9O2G - افزایش طرح های پژوهشی پیشنهاد شده و مقالات علمی چاپ شده 

G2O3A1 –  ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مورد علاقه پژوهشی اعضای هیات علمی و

 مدرسین دانشگاه تا پایان سال اول

G2O3A2 -  سایر مراکز علمی برای سخنرانی های علمی مرتبط با رشته های دعوت از اساتید

 موجود حداقل شش بار در سال

G2O3A3 – داوری طرح های پژوهشی طبق زمانبندی آیین نامه دانشگاه 

G2O3A4 – اخذ پایان نامه های دانشجویی مطابق آیین نامه وزارت متبوع 

G2O3A5 – پایان نامه های تحصیلی پرداخت حق التدریس اساتید راهنما و مشاور 

G2O3A6 –  تصویب طرح های تحقیقاتی دانشکده در پایان هر سال آموزشی حداقل به تعداد

 دانشجویان تحصیلات تکمیلی

G2O3A7 – انتشار حداقل یک مقاله علمی به ازای هر دانشجوی دوره پژوهشی 

G2O3A8 –  آیین نامه پژوهشی درصد مالی از مقالات انتشار یافته برابر 111انجام حمایت

 دانشگاه

G2O3A9 –  هر گروه آموزشی در پایان برنامه پنج ساله حداقل یک کتاب علمی مرتبط با رشته

 خود را منتشر داشته باشد 
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4O2G – افزایش سطح آگاهی دانشجویان با مرزهای نوین دانش 

 

G2O4A1 – قیقات برگزاری حداقل شش کارگاه آموزشی برای دانشجویان توسط کمیته تح

 دانشجویی دانشگاه

G2O4A2 – برگزاری حداقل دو سمینار دانشجویی کشوری تا پایان برنامه پنج ساله 

G2O4A3 –  ،حمایت از شرکت دانشجویان در بازدید از مراکز علمی و تحقیقاتی سایر دانشگاهها

 حداقل یکبار در سال

 

G2O4A4 –  مصوب از کمیته درصد دانشجویان دانشکده یک طرح تحقیقاتی 51حداقل

 تحقیقات دانشجویی دانشکده داشته باشند

G2O4A5 –  پیشنهاد افزایش سقف تفویض اختیار مالی دانشکده فن آوری های نوین تا سقف

 ریال   31،111،111

 

0O9G – افزایش طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های مشترک با سایر مراکز معتبر 

 

G3O1A1 –  پایان نامه های چند مرکزیاولویت دادن به طرح ها و 

G3O1A2 –  درصد از پایان نامه های دانشجویی مصوب دانشکده به صورت چند 21حداقل

 مرکزی باشد

G3O1A3 –  درصد طرح های تحقیقاتی مصوب دانشکده به صورت چندمرکزی باشد21حداقل 
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2O9G –   برگزاری سمینارهای علمی کشوری و بین المللی  

 

G3O2A1 – حداقل یک سمینار داخلی و یک سمینار بین المللی در طول پنج سال برگزاری 

G3O2A2 –  تعیین کمیته امکان سنجی جهت یررسی عناوین مختلف برای برگزاری

 سمینارهای علمی کشوری و بین المللی حداکثر تا پایان سال دوم

G3O2A3 – ت رئیسه اخذ مجوز برگزاری و اعتبار مالی سمینار از معاونت پژوهشی و هیا

 دانشگاه حداکثر تا پایان سال سوم

 

9O9G – پژوهشی دانشجویان و محققین سایر -ایجاد بستر مناسب برای مشارکت علمی

 مراکز علمی در دانشکده

 

G3O3A1 –  تدوین بانک اطلاعات زمینه های تحقیقاتی علمی موجود در دانشکده حداقل تا

 پایان سال اول

G3O3A2 –  ایجاد بانک سلولی وDNA  منطبق به نمونه های موجود در استان تا پایان سال

 دوم

G3O3A3 –  درصدی تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز تحقیقات علمی موجود در 11افزایش

 دانشکده در هر سال

G3O3A4 – ایجاد و به روزرسانی بخش اطلاعات علمی و تحقیقاتی دانشکده در سایت 

G3O3A5 – ق از سایر دانشگاهها در هر سال جهت اجرای جذب حداقل یک دانشجو یا محق

 پایان نامه و یا طرح تحقیقاتی در دانشکده 
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4O9G – همکاری آموزشی با سایر مراکز علمی داخل و خارج کشور 

G3O4A1 –  اعزام دانشجو به سایر مراکز علمی برای گذراندن واحدهای آموزشی که امکان

 درصد111ان برگزاری آن در دانشکده وجود ندارد، به میز

G3O4A2 –  درصد موارد اعزام دانشجو به مراکز علمی داخل یا 81موافقت با درخواست حداقل

 خارج از کشور برای گذراندن فرصت های مطالعاتی

G3O4A3 –  درصد دانشجویان از حمایت مالی برای شرکت در کارگاههای آموزشی 81حداقل

 در سایر مراکز علمی معتبر برخوردار شوند

G3O4A4 – برگزاری کلاس درس مجازی و ویدئوکنفرانس با هماهنگی سایر مراکز علمی 

 

0O4G – راه اندازی رشته های جدید در گروههای موجود 

G4O1A1 –  امکان سنجی راه اندازی رشته های جدید در هر یک از گروههای آموزشی دانشکده

 تا پایان سال دوم

G4O1A2 – د  تا پایان سال سومجذب نیروی متخصص برای رشته های ه 

G4O1A3 –  تکمیل فضا و امکانات آزمایشگاهی و تحقیقاتی مورد نیاز برای رشته های هد  تا

 پایان سال سوم

G4O1A4 – کسب موافقت دانشگاه و وزارت خانه برای رشته های هد  تا پایان سال چهارم 

G4O1A5 –  راه اندازی رشته های هد  تا پایان سال پنج 

G4O1A6 – ه اندازی حداقل یک رشته جدید در یکی از گروههای آموزشی دانشکده در طول را

 پنج سال
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2O4G – راه اندازی گروههای آموزشی جدید 

G4O2A1 – امکان سنجی راه اندازی گروههای آموزشی جدید در دانشکده تا پایان سال دوم 

G4O2A2 – ل سومجذب نیروی متخصص برای گروههای آموزشی هد  تا پایان سا 

G4O2A3 –  اختصاص فضای فیزیکی اداری و آموزشی برای گروه هد 

G4O2A4 –  کسب موافقت دانشگاه و وزارت خانه برای گروههای آموزشی هد  تا پایان سال

 چهارم

G4O2A5 –  راه اندازی گروههای آموزشی هد  تا پایان سال پنج 

G4O2A6 – شکده در طول پنج سالراه اندازی حداقل یک گروه آموزشی جدید در دان 

 

0O1G – انجام پژوهش های تولید محور بر اساس رشته های موجود در دانشکده 

 

G5O1A1 –  دعوت از مدیران بخش صنعت در زمینه های مرتبط برای بازدید از امکانات پژوهشی

 موجود، حداقل سالی یکبار

G5O1A2 –  تولیدمحور جهت بازدید دعوت از کارشناسان دستگاهها و نهادهای حامی پژوهشهای

 ، حداقل سالی یکبار از امکانات دانشکده و سخنرانی علمی

G5O1A3 –  برگزاری حداقل دو تور بازدید علمی دانشجویان و مدرسین دانشکده از مراکز

 تولیدی مرتبط در طول پنج سال

G5O1A4 – تشویق دانشجویان و مدرسین دانشکده برای شرکت در طرح های پژوهشی )پایان 

 نامه ها  با عناوین اعلام شده از سوی دستگاه های حامی پژوهشهای تولید محور

G5O1A5 –  داشتن حداقل دو طرح های پژوهشی چند مرکزی مرتبط با صنعت در طول پنج

 سال
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0O6G – تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشکده 

G6O1A1 – اول تصویب چارت تشکیلاتی دانشکده در دانشگاه تا پایان سال 

G6O1A2 – پیگیری چارت تشکیلاتی در وزارت خانه تا پایان سال سوم 

G6O1A3 –  جذب نیروهای مورد نیاز بر اساس رشته های موجود و چارت تشکیلاتی تا پایان

 سال پنج 

2O6G – ایجاد فضای فیزیکی مستقل برای دانشکده 

G6O2A1 – تامین زمین مورد نیاز تا پایان سال اول 

G6O2A2 – وت از خیرین برای ساخت دانشکده تا پایان سال دومدع 

G6O2A3 –  ، تدوین طرح پیشنهادی جهت اخذ بودجه های عمرانی از هیات رئیسه ، هیات امنا

 استانداری ، وزارت متبوع و... 

G6O2A4 –  تکمیل ساخت دانشکده تا پایان سال پنج 

9O6G – جذب منابع مالی  

G6O3A1 – رتی ، استانی ، دانشگاهی و...جذب منابع مالی ، وزا 

G6O3A2 – جذب منابع مالی از طریق خیرین 

G6O3A3 – جذب منابع مالی از مراکز حمایت کننده طرح های پژوهشی 

G6O3A4 –  حمایت از طرح های آموزشی ، پژوهشی ، کارگاهها و سایر ایده های علمی درآمدزا

 برای دانشکده

 

 

 

 


