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  پيشگفتار

، دستيابي به جايگاه اول     1404 ساله كشور در افق        20يكي از پنج محور اصلي چشم انداز        

تجربه سـالهاي اخيرسـازمانها از   . علمي و فناوري در سطح منطقه، تعريف و تعيين شده است    

جمله دانشگاهها نشان مي دهد كه رسيدن به اهداف بزرگ و دور برد و پاسخگويي مستمر به       

نديهاي مخاطبين و مـشتريان در محـيط هـاي پـر تالطـم ، جـز در سـايه برنامـه ريـزي              نيازم

  .استراتژيك محقق نمي شود

در اين نوشتار كه با هدف تبيين ميزان اهميت برنامه ريزي استراتژيك در دانشگاهها تهيـه     

شده ، نمونه هايي از برنامه ريـزي اسـتراتژيك در چنـد دانـشگاه معتبـر جهـان بـه اختـصار                       

معاونت طرح و برنامه دانشگاه اميدوارست با توجه به بينش باال و شناخت           . رضه شده است  ع

دكتر عاشوري رياست محترم دانشگاه از ضرورت برنامه ريزي استراتژيك          كامل جناب آقاي    

در دانشگاه فردوسي و اعالم حمايت همه جانبه ايشان از اولين تجربه برنامه ريزي واقعي در                

دانشگاه، مجموعه حاضر در جهت اطالع رساني به مديران محترم ارشد دانشگاه مفيد و موثر               

  .واقع گردد

  ريمحمد حسين ابوالبش

  معاون طرح و برنامه دانشگاه فردوسي
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  مقدمه

ت يـ  مشهد بـا اهم    يران ارشد دانشگاه فردوس   ي مد يي آشنا ،ن مجموعه ين ا يهدف از تدو                 

 يزيــج برنامــه ري نتــايق ارائــه اجمــاليــك در دانــشگاهها از طري اســتراتژيزيــبرنامــه ر

ت روز افـزون اشـاعه تفكـر        يـ ن اهم ييـ ز تب يـ ك در چند دانشگاه منتخب جهـان و ن        ياستراتژ

  .ران دانشگاههاستين مدير بك دياستراتژ

 هـا و    يچشم انداز، رسـالت، اهـداف كـالن، اسـتراتژ          تالش شده است،     ن نوشتار يدر ا                

ريزي استراتژيك آنـان    دانشگاههاي مورد بررسي از فرايند برنامه    ا آماج ياهداف مشخص   

 و  ييناسـا  ش ،و تا حد ممكن وجوه اشتراك و افتراق عناصـر مـورد اشـاره             استخراج شده   

  . گردديمعرف

 ي رسميت هاي سا،  به اطالعاتيابير دستي تنها مس ،ن مجموعه حاضرياگرچه در تدو              

 از  ياتيـ  تنهـا بـه ارائـه كل       ،يناز بنابر مالحظات سازم   يدانشگاهها بوده كه در اغلب موارد ن      

شـده اسـت تـا       ي بـا وجـود آن سـع        ، ك خود بسنده كرده اند    ي استراتژ يزيج برنامه ر  ينتا

ف يـ ن اسـاس، ط   يـ بـر ا  . رد  يـ  صـورت گ   ي مشخص يارهايانتخاب دانشگاهها بر اساس مع    

 از جامعــه ي نمونــه اي برجــسته، خــوب و متوســط كــه بــه نــوعي از دانــشگاههايمتنــوع

د يـ  ترد يبـ .  كند، در نظر گرفتـه شـده اسـت         ي م يشرفته را تداع  ي پ ي كشورها يدانشگاهها

ل يـ  خـود بـه منزلـه تحم        ،  متوسـط  ايـ  برجـسته    ياهن مراكـز دانـشگ    يانتخاب نمونـه از بـ     

 ي و علم  ي برجسته كه در ابعاد آموزش     يرا توجه به دانشگاهها   ي ز ، است يديت جد يمحدود

 يا بررسـ  يـ  كننـد و     يفـا مـ   ي جهـان ا   ي را در جامعـه دانـشگاه      ي نقـش رهبـر     ، يقاتي تحق –
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چ ي، ه   هستند  را دارا  ي نقش دنبال رو   يات رقابت يف كه در ادب   يا ضع ي متوسط   يدانشگاهها

  .ن نوشتار باشدي اهداف اي براي مناسبي توانست الگويك نمي

ك ي اسـتراتژ  يزيـ  از برنامـه ر    يي منتخب و بخش ها    ي دانشگاهها ي اسام ، در جدول زير               

همـانطور كـه از جـدول بـر     . ، نشان داده شده است     ن نوشتار آمده  يات آن در ا   يآنها كه كل  

ر يا اسـت و سـا     يلوانيات بدست آمـده مربـوط بـه دانـشگاه پنـس           اطالعن  يد، كامل تر  ي آ يم

ا يـ  ي فنـ  يت هـا  يا محـدود  يـ  و   ياسـت هـا و مالحظـات سـازمان        يدانشگاهها به تناسـب س    

ك انجام  ي استراتژ يزيج برنامه ر  ي از نتا  يي خود، بخش ها   يت ها ي سا ي در طراح  ياقتصاد

  .ن قرار داده انديار مراجعيشده را در اخت

  

  دانشگاه
  ازچشم اند

  رسالت
ارزشهاي 

  محوري

اهداف 

  كالن

استراتژيهاي 

  تحقق اهداف
  آماج

استراتژيهاي 

  تحقق آماج

نحوه سنجش 

  عملكرد

  *  *  *    *  *  *  *  پنسيلوانيا

        *  *  *  *  *  كارديف

          *  *  *  *  ميشيگان 

  *      *  *  *  *  *  منچستر

            *  *    كمبريج

      *    *    *    واشنگتن

          *  *  *    لوئيزيانا

              *    ساچوستما

      *    *  *  *  *  كلرادو

        *  *  *  *    آريزونا
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  مروري بر مفاهيم برنامه ريزي استراتژيك

  

   ( Strategy ) استراتژي

برنامه و الگوي رفتاري سازمان براي تعيين موقعيت آتي و ارائه شماي كلـي از چگـونگي                 

   )مينتزبرگ(تحقق هدفها 

  

  ( Strategic Planning ) ريزي استراتژيك برنامه

 كردن يا تدوين اسـتراتژي ، اجـرا و          ريزي استراتژيك شامل مطالعه محيط ، فرموله        برنامه

  :ارزشيابي و كنترل است و مي توان آن را فرايندي مشتمل بر گام هاي زير بر شمرد
  

 شامل بيان كلياتي درباره مقصود و فلـسفه وجـودي    ،تدوين چشم انداز و رسالت    -1

  .سازمان 

   .بررسي و تحليل شرايط و قابليت هاي داخلي سازمان -2

و ) كـشور   (  شامل محيط بالفصل ، محيط كـالن          ،  سازمان ارزيابي محيط بيروني   -3

 .محيط بين المللي 

بررسي و تحليل تصميم ها و اقدامات قابـل انجـام مبتنـي بـر قابليـت هـا و منـابع                       - 4

 .سازمان و شرايط محيط فعاليت آن 

 .شناسايي بهترين گزينه هاي تصميم گيري در قالب رسالت سازمان  - 5

اتژي هايي كـه بـه بهتـرين شـكل ممكـن بـه تحقـق                انتخاب مجموعه اهداف و استر     - 6

 .دناهداف كمك مي كن



                          5    برنامه ريزي استراتژيك مفاهيم
  

    
تهيه و تدوين آماج و استراتژي هاي كوتاه مدت همسو با اهداف و استراتژي هاي                -7

 .كالن 

اجراي تصميم هاي استراتژيك از طريق تخصيص منابع بودجـه اي كـه در آن بـر              -8

، تكنولوژي و سيستم هاي انگيزشي توجه و تاكيـد          وظايف، افراد سازمان، ساختار   

 .مي شود 

ارزيابي ميزان موفقيت به عنوان منبع ارزشمند اطالعاتي براي برنامه ريـزي هـاي               -9

 .هاي آتي سازمان  استراتژيك و تصميم

 

  .در صفحه بعد نمونه اي از يك مدل برنامه ريزي استراتژيك نشان داده شده است 
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  مدلي براي برنامه ريزي استراتژيك

تحليل محيط داخلي

 پروژه ها

  چشم انداز سازمان

رسالت و مسئوليتهاي 
 اجتماعي

 تحليل محيط بيروني

تحليل اهداف استراتژيك و 
 آماج

تحليل استراتژيك و انتخاب 
 موضوعهاي استراتژيك

تدوين استراتژيهاي كالن و  تعيين اهداف كالن و دوربرد
 عمومي

تدوين خط مشي هاي حامي 
 دامات عملياتي استراتژيها و اق

تدوين استراتژيها و 
 تاكتيكهاي عملياتي

 تعيين اهداف استراتژيك

 تكراري فعاليتهايبرنامه ها و برنامه هاي غير تكراري

يد مهندسي  ، تجد) RS ( يد ساختار  تجد
 ) RE (، هافرآيند  بازنگري  

كنترل استراتژيك و بهبود 
  مستمر
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  Vision )  ( چشم انداز

يم چـشم انـداز اسـت كـه اغلـب بـه صـورت               نقطه آغازين تعيين هدف در سازمان ها ترس       

چـشم انـداز شـامل جمـالت اساسـي و           . اهدافي آرمان گرايانه و بلند مدت تدوين مي شود        

بـراي  . ها ، آمال و اهداف آتي سـازمان بـه چـشم مـي خـورد               مهمي است كه در آن ارزش     

  :تبيين بهتر مفهوم چشم انداز نمونه هايي در زير ارائه شده است 

 توانمند سازي افراد و سازمانها از طريـق ارائـه           :كت مايكروسافت چشم انداز شر   •

مستمر نرم افزارهاي قوي در هر زمان ، هركجا و براي هر دستگاهي كه در آينده                

  .ساخته خواهد شد و راه اندازي هر كامپيوتري با نرم افزارهاي مايكروسافت

وي زمين براي بچـه      تبديل ديسني لند به شادترين مكان ر       :چشم انداز ديسني لند    •

  .ها و خانواده هاي آنها 

 ارائه سريعترين خـدمات     :چشم انداز گروه رستورانهاي زنجيره اي مك دونالدز        •

   .رستوراني به مشتريان در سرتاسر جهان

تبـديل دانـشگاه منچـستر بـه يكـي از           : چشم انداز دانشگاه منچستر در انگلستان      •

ه گونـه اي كـه از نظـر آموزشـي و             بـ  2015بهترين دانـشگاههاي جهـان در سـال         

 دانـشگاه برتـر     25تحقيقاتي و پاسخگويي به نياز منطقه ، كشور و جهـان در بـين               

 .جهان قرار داشته باشد
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  ) Mission ( رسالت سازمان

رسالت در برگيرنده مقصود يا فلسفه وجودي سازمان ، مخـاطبين و مـشتريان، چگـونگي       

ي تواند شامل عرصه فعاليـت، نـوع محـصوالت يـا            رقابت و مزيت هاي سازمان است و م       

خدمات، تكنولوژي هاي مورد استفاده ، تعهدات و مـسئوليت هـاي سـازمان بـه جامعـه و                   

شناسايي مشتريان ، نيازهاي آنها و چگونگي پاسخگويي به اين نيازهـا            . ذينفعان آن باشد  

، نمونـه هـايي در      به منظور تبيين هر چه بهتر اين مفهـوم          .بخشي از رسالت سازمان است    

  : زير ارائه شده است 

 شـركت ولپوينـت تـامين كننـده امنيـت      :(Well Point)رسالت شـركت ولپوينـت    •

 پزشكي از طريق انتخاب و عرضة انواع خدمات مـالي و بيمـه درمـاني                –بهداشتي  

تواند بـه انتظـارات در حـال تغييـر افـراد، خـانواده هـا و سـازمانهاي                     است كه مي  

   .م طول عمر آنها پاسخ دهدمربوطه در تما

بازگشت مالي قابل توجه براي ذينفعان شـركت ،         : پرسسرسالت شركت فدرال اك    •

ارائه خدمات مطلوب حمل ونقل بـار بـه مـشتريان ، عمليـات لجـستيكي و تجـارت                   

  .الكترونيكي 

  ( Core values ) ارزش هاي محوري

هــداف عمــومي و اســتراتژيك   اعتقـادات و باورهــاي عميــق ســازمان كــه بــر مبنــاي آن ا 

سازمان شكل مي گيرد مثـل پايبنـدي بـه ارزش هـاي اخالقـي، محوريـت تحقيقـات بـراي                     

  ...پاسخگويي به نياز جامعه ، اصالت بخشي به آزادي بيان و 
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  ( Goals ) اهداف عمومي يا كالن

لت   اهداف عمومي يا كالن در سلسله مراتب اهداف سازماني بعـد از چـشم انـداز و رسـا                  

تعيين مي شود و بيانگر عالئق و خواسته هاي كلي سازمان نظير رضايت مشتريان، كسب        

سازمانها ممكن است اهداف عمومي خود را به        . سود، توسعه فعاليت ها و نظاير آن است         

رشد و توسـعه فعاليـت، رهبـري در تكنولـوژي،             صورت كسب رهبري در جامعه يا بازار ،       

  .بقا تعريف كنندافزايش نوآوريهاي صنعتي و 

 ( Objectives )  اهداف استراتژيك يا آماج 

  اهداف استراتژيك يا آماج براي عملياتي كردن بيانيه رسـالت تـدوين شـده و نـشان مـي                   

 بـه عنـوان مثـال، كـاهش      .دهد چگونه سازمان قادر به تحقق اهداف كالن خود مـي باشـد    

، تـداوم سـرمايه     1389صد تـا سـال       در 10ساالنههزينه هاي باال سري كارخانه به ميزان        

 درصـدي در سـال در تجـارت الكترونيكـي و اينترنتـي ، توليـد و عرضـة كـارت               5گذاري  

   .1385در سال هوشمند به منظور كنترل سوخت خودروها و سهميه بندي آن 
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   تالش براي حفظ و ارتقاي اعتبار علمـي، جلـب اعتمـاد مخـا طبـين از جملـه سـازمانها و نهادهـاي                         

دولتي، واحدهاي توليدي و خدماتي خصوصي و به طور كلي پاسخگويي بـه نيازمنـديهاي در                

حال تغيير محيط رقابتي ، باعث شده است كه دانـشگاهها نيـز هماننـد سـازمانهاي توليـدي و                    

 محوري را در سرلوحه برنامه هاي كاري خود قرار داده و از اين رو هر نوع                 تجاري، مشتري 

حركتي را بر مبناي برنامه ريزي هاي منسجم و جامع و با ترسيم افق زماني مشخص انجـام                  

بنابراين به جرأت مي توان ادعا كرد كه اكثريت قريب به اتفـاق دانـشگاههاي جهـان بـه                   . دهند

به بندي منطقه اي، ملي يا جهاني در رديف دانـشگاههاي متوسـط             ويژه دانشگاههايي كه در رت    

و باالتر قرار دارند، حركت هاي آتي خود را در قالب پروژه ها و اقدامات عملي كـه از فرآينـد                     

اين موضوع را مـي تـوان از        . برنامه ريزي استراتژيك آنها حاصل شده است، انجام مي دهند         

، خواهد شد   و استراتژيك دانشگاهها كه در ادامه ارائه        وجود چشم انداز، رسالت، اهداف كالن       

  .به سهولت دريافت
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  چگونگي برنامه ريزي استراتژيك در دانشگاهها      

 در دانـشگاههاي     اسـتراتژيك  اگرچه دسترسي به اطالعات در مورد چگونگي برنامه ريزي                       

 بوده است، با وجود آن نتـايج ارائـه شـده از             جهان در سايت رسمي آنها به ندرت امكان پذير        

فرآيند برنامه ريزي استراتژيك دانشگاههايي كه در اين مجموعه به آن پرداختـه شـده و نيـز                  

 دانشگاههايي كه به دليل اجتناب از اطاله كالم از بيان نتايج برنامه ريزي آنها خـودداري                 ديگر

  كميته  خود استراتژيك انجام برنامه ريزي  عموماً براي    اين مراكز  شده است، نشان مي دهد كه     

هايي از مديران ارشد، روساي دانشكده ها، اعضاي هيأت علمي منتخب و حتي نماينـدگاني از                

كاركنان و دانـشجويان را بـه سرپرسـتي رئـيس دانـشگاه تـشكيل داده انـد و برنامـه ريـزي                       

 سال متغيراست ، تدوين     15  تا 5 كه معموالً بين     را براي افق زماني مورد نياز     استراتژيك خود   

  .نموده اند

نكته حائز اهميت در انجام اين مهم، نظارت عاليه روساي دانشگاهها بر فعاليت كميته هـاي                         

 انجـام ايـن كـار تحـت          ، نظـر مـي رسـد در همـه حـال          ه  بـ . راهبردي و گروههاي كاري است    

خوردارنـد، صـورت گرفتـه و       سرپرستي و نظارت مديران ارشد كـه از وسـعت ديـد كـافي بر              

گروههاي تخصصي به منظـور شناسـايي و تحليـل نقـاط قـوت و ضـعف دانـشگاه در زمـان                

 تحـت نظـارت كميتـه راهبـردي         يل محيط بالفـصل و عمـومي      برنامه ريزي و نيز تجزيه و تحل      

 آنچه مي توان با عنايت به ادبيات موضوع برنامـه ريـزي اسـتراتژيك و                .گرديده است تشكيل  

تكنيك هاي طراحي و تدوين برنامه و نيز اطالعات بدست آمده از نتايج برنامـه ريـزي         كاربرد  

 روش متـداول برنامـه ريـزي         ،  بيـان كـرد آن اسـت كـه         استراتژيك دانشگاههاي مطالعه شده   
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اســتراتژيك، تحليــل محــيط و دســتيابي بــه موضــوعات اســتراتژيك از طريــق روش ســوات  

(SWOT)بوده است .  

ر تبيين بهتر جهت گيريهاي معمول دانـشگاه هـاي منتخـب در ايـن نوشـتار و مـوارد                              به منظو 

مــورد تأكيــد هــر مركــز علمــي ، وجــوه اشــتراك و افتــراق مــشاهده شــده در برنامــه ريــزي 

  .استراتژيك آنها نيز در ادامه ارائه شده است 
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  :اشتراك و افتراق در برنامه ريزي استراتژيك دانشگاهها         

بررسي نتايج اجمالي برنامـه ريـزي اسـتراتژيك در دانـشگاههاي مـورد بررسـي در ايـن                                  

  .ستچشم انداز، رسالت و اهداف آنها مبين وجوه اشتراك و افتراق در ،نوشتار

از آنجا كه بيان اشتراكات و تفاوت ها به گونه اي نشان از جهت گيريهـاي دانـشگاهها بـر                                   

طبين دارد، اشاره اي هـر       و عكس العمل به نيازمنديهاي مخا      غييرات محيط فعاليت آنها   مبناي ت 

چند مختصر به آن مي تواند براي مقصود برنامـه ريـزي اسـتراتژيك در دانـشگاه فردوسـي                    

  .مشهد آموزنده و راهگشا باشد

  وجوه اشتراك) الف        

 :چشم انداز  -1

نداز دانشگاههاي بررسي شده را مي توان تاكيـد          مشترك در چشم ا    كم و بيش  مهمترين نكته    

  .در دستيابي به جايگاه و موقعيت ممتاز درمنطقه و كشور محل فعاليت ، يا كل جهان دانست

  :رسالت  -2

 در بيانيه رسالت خود بر ارتقاي سطح دانـش          ،  تمام دانشگاههاي مورد اشاره در اين نوشتار      

 و  سطح فعاليتهاي آموزشـي و تحقيقـاتي      افزايش  از طريق بهبود فرآيند يادگيري دانشجويان،       

مند ساختن منطقه فعاليت و كـشور متبـوع و نيـز كـل جهـان از نتـايج فعاليـت هـاي                        نيز بهره 

  .آموزشي و تحقيقاتي خود تاكيد دارند
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  :ارزشهاي محوري  -3

اگرچه ارزش هاي محوري تعيين شده توسط دانشگاهها در مقايسه با چشم انداز و رسالت                    

 مشتركي نيز به چشم مي خورد كـه         كم و بيش  آنها از تنوع بيشتري برخوردار است، اما موارد         

 تاكيد بر شكل گيري جامعه مدني دانشگاهي، دستيابي به محيطي پويا و              به از جمله آن مي توان    

شاداب كه مشوق و تسهيل گر فرآيند رشد و بالنـدگي افـراد باشـد، اصـالت بخـشي بـه آزادي                      

انديشه و بيان، وضع و پايبندي به استانداردهاي باالي اخالقي، محوريت دانـش و يـادگيري در                 

عدم تبعـيض در ارائـه خـدمات بـه دانـشجويان، كاركنـان و               زندگي دانشجويان و دانشگاهيان،     

  .اساتيد و نيز دستيابي به صداقت در خدمات و كمال در فرهنگ دانشگاهي، اشاره كرد

 :اهداف كالن  -4

 مهمترين وجوه اشتراك اهداف عمومي و كالن دانشگاههاي تحت بررسي كه براي دستيابي               

 در هر دانشگاه طراحي و به اجرا گذاشته شـده ،            به آنها استراتژي ها و اقدامات عملي خاصي       

  :به اختصار شامل موارد زير است

تاكيد بر تحقيقات و ايجاد محيط حـامي و تـسهيل كننـده فعاليـت هـاي تحقيقـاتي، تـالش                                     

مستمر براي ارتقاي سطح علمي دانشگاه، توسـعه و تكامـل روش هـاي آموزشـي مبتنـي بـر                    

دگيرنده براي حضور موثر و موفق فارغ التحصيالن در جامعه، توليـد            مشخصه هاي محيط يا   

  .دانش و پيشگامي در توسعه فناوريهاي جديد
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  وجوه افتراق) ب

  : چشم انداز -1

علي رغم وجوه اشتراك پيش گفته در چشم انداز دانشگاههاي بررسي شده، هر يك از آنها                              

يز شدن در عرصـه ي توليـد علـم و دانـش را از زاويـه ديـد                   دستيابي به جايگاه ممتاز و متما     

به عنوان نمونه، دانشگاه پنسيلوانيا موقعيت برتـر و  . منحصر به خود تعريف و تبيين كرده اند  

ممتاز را در داشتن فضاي دانشگاهي دانش محور كه در آن يادگيري امري اساسي محـسوب                

  . و زيبائي هاي آن است، جستجو مي كندشده و محيط فيزيكي و معماري آن منطبق با طبيعت

 راه تبديل شدن به يك دانشگاه برتر جهاني را تحقيقات و ايجـاد محـيط                 ، دانشگاه كارديف                

حامي آن و نيز ارتقاي سطح علمي دانشگاه مي داند و دانشگاه ميشيگان كمـال مطلـوب را در                   

 خـدمت رسـاني بـه جامعـه          در عرصـه   تي نوآورانـه و حـضور جـدي       انجام فعاليتهاي تحقيقا  

  .جستجو مي كند

  :  رسالت -2

 بلوغ فكري و رواني دانـشجويان و فـراهم آوردن شـرايط              ،  بيانيه رسالت دانشگاه ميشيگان    در        

ورود دانشجويان به عرصه هاي شغلي و خدمات حرفه اي و مسئوليت پذيري مورد تاكيد قرار                

جنوب شرقي بر خالف ديگر دانشگاهها كه خـدمت بـه جامعـه             دانشگاه لوئيزياناي     . گرفته است 

 يرسالت اصل  را جهاني را از جمله رسالت هاي خود مي دانند، رشد و تعالي منطقه فعاليت خود              

  .دانشگاه مي داند
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  : ارزش هاي محوري -3

ه از  دانشگاه ميشيگان يكي از ارزش هاي محوري خود را مطلوب بودن فضاي داخلي دانـشگا                        

 در مقابل   جمعيرفي كرده و بر اساس تعلق افراد به دانشگاه و اصالت منافع             معجهت فرهنگي   

دانـشگاه منچـستر بـر      .  براي تحقق اهداف جمعي تاكيـد دارد        فعاالنه  مشاركت برمنافع فردي،   

مسئوليت پذيري كاركنان و دانشجويان در قبال جامعه و محيط اطراف خود و توجه ويژه بـه                 

 زيست به عنوان يكي از ارزش هاي محـوري خـود اصـرار مـي ورزد و دانـشگاه           حفظ محيط 

آريزوناي شمالي، تنوع بخـشي فرهنگـي در بـين اسـاتيد، كاركنـان و دانـشجويان را يكـي از                     

  . ارزش هاي اصلي و مورد توجه دانشگاه تعريف كرده است 

  

  :  اهداف كالن -4

در اهداف عمـومي و كـالن دانـشگاههاي منتخـب در ايـن              با وجود اشتراكات نسبتاً زيادي كه                 

دانـشگاه كـارديف    . مجموعه مشاهده گرديد، برخي دانـشگاهها اهـداف خـاص خـود را دارنـد              

دستيابي به هدف ارتقاء سطح علمي و آموزش و تحقيقات دانشگاه را كه با ساير مراكز علمي                 

ن منجـر بـه متمـايز شـدن         بررسي شده مشترك است به گونه اي تعقيب مي كند كـه تحقـق آ              

دغدغه اصلي دانشگاه ميشيگان كه در قالب اهداف كالن آن نمود يافتـه اسـت ،                . دانشگاه شود 

فراهم ساختن شرايط پرورش دانشجويان مسئوليت پـذير و موفـق در عرصـه هـاي مختلـف                  

ه دانشگاه منچستر ، با نگاه به درون ، بر استقرار مديريت كـارآ و اثـربخش بـ                 . اجتماعي است 

              دارد و باالخره دانشگاه آريزوناي شـمالي افـزايش            اصلي خود تاكيد   هاي  هدفعنوان يكي از    
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تقاضاي پذيرش از طرف دانشجويان و مديريت اثربخش پذيرش دانشجو و نيز كسب جايگـاه               

رهبري در زمينه هاي توليد و كاربرد فناوري هاي نوين را از جمله اهداف خود تعيـين كـرده                   

  .ستا
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  )University of Pennsylvania  (                                     دانشگاه پنسيلوانيا

   گزارش رئيس هيأت امناي دانشگاه– 2005برنامه ريزي استراتژيك سال 

 دانشگاه پنسيلوانيا در ماه مارس همـين سـال در جلـسه             2005برنامه استراتژيك سال    

تدوين برنامـه اسـتراتژيك ايـن دانـشگاه توسـط           . هيأت امناي دانشگاه رسماً تصويب شد     

مديران ارشد دانشگاه، اعضاي هيأت علمي و ساير افـراد كليـدي            :  نفره شامل  30كميته اي   

اين برنامه، در برگيرندة برنامه ها . كار قرار گرفت از سالها قبل در دستور   اين مركز علمي  

 بررسـي    بحـث و   ها ساعت  مي باشد و پس از صد      2010و جهت گيريهاي دانشگاه تا سال       

سـال  . علمي و مديران دانشگاه به نتيجـه رسـيده اسـت   جدي توسط اكثريت اعضاي هيأت    

 مصادف اسـت بـا يكـصدو پنجـاه و سـومين سـال فعاليـت دانـشگاه پنـسيلوانيا و                      2005

 با چالش هاي سخت و در عـين حـال           اين دانشگاه  مواجه شدن     ، مشخصه بارز اين دوران   

در برنامـه اسـتراتژيك دانـشگاه، تهديـدها و          . ي رشـد مـي باشـد       برا مناسبفرصت هايي   

يي شده و در كنـار آن نيـز،   چالش هايي كه اين مركز علمي با آنها مواجه مي شود، شناسا     

هاي پيش روي اين دانشگاه مدنظر قرار گرفته        اقدامات مورد نياز براي استفاده از فرصت        

 و بـا تهيـه طـرح اوليـه     2004در ژوئيـه    برنامه ريزي استراتژيك اين دانشگاه رسماً     . است

برنامـه  " و   " بيانيـه رسـالت    " ركـن اساسـي    دوبرنامه، توسط رئيس دانشگاه و بر مبنـاي         

 در  ،در ابتـدا    .  آغاز گرديـد   ،"پنسيلوانيا در خصوص آموزش عالي ايالت     ايالت  استراتژيك  

يحات توسط   سپس اين توض    ، شدسوطي تهيه   بشرح م مورد فرايند مورد نظر اين دانشگاه       

بطور رسمي به ساير افـراد اعـالم گرديـد تـا آنهـا نيـز از برنامـه زمـاني                     رئيس دانشگاه،   

  . يافته و امكان مشاركت آنها در تدوين برنامه استراتژيك نيز فراهم گردددانشگاه آگاهي 
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در اختيار دانـشكده هـا، كاركنـان و        )  سند اصلي  6جمعاً  (نسخه هاي متعددي از اين اسناد       

  نيـز بـه كميتـه هـاي برنامـه          ضمن آنكه، نسخه هـايي    .  هاي دانشجويان قرار گرفت    انجمن

رئيـسه، جهـت بررسـي و اعـالم نظـر ارائـه             ريزي و تعيين اولويت هاي دانشگاه و هيـأت          

 ضـمن آنكـه مـشاركت    ه ، كه مشخصه بارز آن ، روشن و شفاف بودن اسـناد بـود        گرديد

در نهايت امر، نسخه . ند مشهود به نظر مي رسيدتمام افراد فوق الذكر نيز در تهيه اين فراي       

تـصويب گرديـده بـود بـا نـسخه          نهايي برنامه استراتژيك كه توسط هيات امناي دانشگاه         

اينجانـب وظيفـه دارم از      .  تصويب شده بود ، تطبيق داده شـد        نهايي كه در دانشگاه تهيه و     

 ،اه سعي و تالش نموده انـد       تدوين اين فرايند حياتي براي دانشگ      كه در تهيه و    تمام كساني 

الزم به يادآوري اسـت كـه كميتـه برنامـه ريـزي اسـتراتژيك               . كمال تشكر را داشته باشم    

 در تمام مراحل كار      ،   كه نقش كليدي را در اين حركت بزرگ به عهده داشته است           دانشگاه  

رئـيس دانـشگاه و معـاونين       سون  پـ تام  دونالـد   دكتـر    از حمايت ها و كمك هاي بي دريـغ        

  .صميمانه سپاسگزاري نمايم يشان برخوردار بوده و جا دارد از اين عزيزان ا

در تهيه و تدوين اين برنامه نقش داشته اند كمال          وظيفه دارم از ديگر افرادي كه       در خاتمه   

، نتيجه همكاري ساليان متمادي مديران،      ضمن اينكه سند تنظيم شده    . تشكر را داشته باشم   

ن و انجمن هاي دانشجويان اين دانشگاه بوده و براي دانشگاه           ت علمي، كاركنا  أاعضاي هي 

  .و بي بديل استنيز در دستيابي به آينده اي بهتر ، راهنمايي ارزشمند 

  آنجلو آرمنتي                                                       

  ت امناي دانشگاهأرئيس هي                                             

   نفر ازاعضاي كميته راهبردي دانشگاه39اسامي  
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  : رسالت 

 خـود را    آموزش عالي ايالت پنسيلوانيا كه رسـالت نهـايي         نظاميك دانشگاه جامع و عضو      

آينـدة شـغلي    پيشرفت در زمينه سامان دهي به شخصيت حرفـه اي خـود بـراي تـضمين                 

مقصد، اهداف كالن خود دانشگاه براي رسيدن به اين    . دانشجويان خود تعريف كرده است    

  : ركن عبارتند ازسه محور قرار داده كه اين سهرا بر روي 

دستيابي به كمال مطلـوب در انجـام وظـايف و            "،"موفقيت و عملكرد مطلوب دانشجويان    "

ف سـه   ااين دانشگاه براي رسيدن به ايـن اهـد        . "ارائه خدمت به جامعه   " و   "فعاليتهاي خود 

 نيازمند بكـارگيري تـسهيالت ويـژه اي اسـت تـا             ،دارنديكديگر   با   يتنگاتنگگانه كه ارتباط    

را ... سيستم هاي آموزشي دانشجويان، كميتـه هـاي برنامـه ريـزي و              بتواند دانشكده ها،    

اين امر نيز به نوبه خود نيازمند تهيه برنامـه اي پويـا بـراي تهيـه                 . مورد حمايت قرار دهد   

  .ت كردن اين منابع مي باشدمنابع مورد نياز و طراحي سيستمي براي مديري

  :چشم انداز

  »ت متحده آمريكاشناخته شدن به عنوان جامع ترين دانشگاه دولتي در اياال«

  :چشم انداز فوق آن است كه منظور از 

داراي شخصيت منحصر به فرد و استثنايي بـوده و بتوانـد محلـي بـراي                دانشگاه   -

  .كسب تجربه براي فرصتهاي شغلي موجود در جامعه باشد

بر شكل دهي شخصيت دانشجويان بر مبناي سه ارزش محوري و چهـار            دانشگاه   -

 .تمركز خواهد داشت) كه در ادامه مطرح خواهند شد(مسئوليت كليدي خود 
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 ونه اي تعريف مي كند كه      ايجاد فرصتهاي شغلي را در ابعاد كالن آن به گ         دانشگاه   -

 .در زندگي خود باشنددانش آموختگان قادر به ايفاي نقشهاي چند گانه اي 

 صـورت   انتخاب اعضاي هيـأت علمـي دانـشگاه از بـين افـراد برجـسته و متمـايز                  -

 خـود    به طوريكه آنها بتوانند با سرپرسـتي و آمـوزش دانـش آموختگـان              گيرد  مي

  .امكان استفاده مطلوب از قابليت ها و توانمنديهاي آنها را فراهم نمايند

برخوردارنـد   دانشجويان با هوش و مستعد كه از انگيـزه بـااليي بـراي يـادگيري                 -

 .گردند براي تحصيل در دانشگاه انتخاب مي

، رياضـت و سـخت كوشـي        يا كه بخاطر كيفيت ممتـاز دانـشگاهي       ايجاد محيطي پو   -

 جديـد بـه جامعـه، شـهرت يافتـه           مشاركت مدني و ارائه نظـرات و خـدمات         ،علمي  

 .باشد شگاه ميباشد، مدنظر دان

 در   بلكـه ايـن عالقـه       ، گـردد   نه تنها عالقه به يادگيري در محيط دانشگاه القـاء مـي            -

 .ديابهمگان پرورش مي 

به عنوان مركزي علمي كه همگان آن را محل انديشه، طرح سوال، بحـث و    دانشگاه   -

 .ي در رهبري و شخصيت مي شناسند، شهرت خواهد يافتملمناظره و اقدام ع

 بــا الهــام از زيباييهــاي طبيعــت و اســتفاده از خالقيــت معمــاران  اهمحــيط دانــشگ -

و و اسـاتيد     كه باعث تهيـيج بيـشتر دانـشجويان          شود   مي  طوري طراحي  ،برجسته

 . گرددكاركنان
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از طريق طراحي   داراي رسالت ويژه اي بوده و       تكنولوژي  در زمينه علم و   دانشگاه   -

 و تأكيـد بـر فنـاوري    ، مهندسـي هاي علـوم، فنـاوري  برنامه هاي مختلف در زمينه   

 .نمايد كارايي بيشتر در فرايندها را تضمين مياطالعات در حوزه هاي فوق، 

وجود رشته هاي تحـصيلي كارشناسـي و رشـته هـاي منتخـب               ه خاطر بدانشگاه   -

 . كارشناسي ارشد، از شهرت جهاني برخوردار خواهد شد

 - و فعاليتهــاي علمــيبهبــود مــستمر را در تمــام برنامــه هــاي تحــصيليدانــشگاه  -

تحقيقاتي خود مدنظر قرار داده تا از بدسـت آوردن مزيـت رقـابتي در بـين رقبـا،                   

 .اطمينان يابد

قــادر بــه  ،  اوالًد كــهخــود را بــه گونــه اي تربيــت مــي نمايــدانــشجويان دانــشگاه  -

 آمادگي ادامه تحصيل    ،ثانياً. هاي كاري خود باشند    محيطمقتضيات  پاسخگويي به   

.  چند منظوره داشته باشند    ختلف جهان را از طريق ورود به فناوريهاي       در مناطق م  

 .باشند نيزقادر به پاسخگويي به نيازهاي در حال تغيير ملي و فراملي  ثالثاً، 

عـضاي   ا ،فرهنگ بـشر دوسـتي در بـين دانـشجويان، كاركنـان             در القاي   دانشگاه   -

  .نهايت كوشش را خواهد داشت ،هيأت علمي و فارغ التحصيالن

  :ارزشهاي محوري دانشگاه

هيأت امناي دانشگاه به صورت رسمي، ارزشهاي محـوري زيـر را            ،  1998 در ژوئيه سال    

  :براي دانشگاه تعيين و تصويب نمودند

   .رسيدن به كمال در انجام فعاليتها و وظايف - 1

  .رعايت اصول مدني و مهرباني به ديگران - 2
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  .مسئوليت پذيري - 3

       و افراد دانشگاه را به پذيرش اين ارزشها تـشويق مـي نمايـد               اين مركز علمي، تمام اقشار    

  .دس به نظر برتا بدين ترتيب جامعه و محيط دانشگاه براي همگان شاداب تر و زيباتر

برنامه استراتژيك اين دانشگاه بسيار گسترده است و فقط يك هدف از بين اهداف اصـلي                

  .وجود، بصورت نمونه آورده شده استم

  :1ي شماره هدف اصل

 تداوم ارتقاء سطح علمي دانشگاه در سطوح كارشناسي و تحصيالت تكميلي تا دست يابي 

  .به كمال مطلوب

  : )شخصمهدف  (1-1آماج 

 بهبود كيفيت تجارب آموزشي دانشگاه از طريق استقرار سيستمهاي آموزشي جديد و 

  .اطمينان يافتن از كيفيت مطلوب سيستمهاي آموزشي موجود

  :A روش 

  و متناسب ساختن آن با  وضعيت برنامه هاي آموزشي مستمر شناسايي و ارزيابي

   .استانداردهاي علمي پذيرفته شده توسط دولت فدرال 

  :B روش 

 توسعه برنامه : هدف فوق الذكر به ويژه در حوزه هايسب تهيه طرحهاي حمايتي براي ك

 ،فراهم نمودنبهبود منابع درسيهاي آموزشي، توسعه برنامه هاي حرفه اي دانشكده ها، 

، به روز كردن امكانات و تجهيزات  در فرآيند يادگيريبراي دانشجويان امكانات پيشرفته

 و ي آماده كردن شرايط براي بازديد از كارخانجات و سازمانهاي ايالت،كمك آموزشي

  .كسب مهارتهاي حرفه اي در عمل
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  :C روش 

 براي رسيدن به ،دد بخش هاي اداري تجديد ساختار سازماني و طرح ريزي مج

  .استانداردهاي اعالم شده توسط كميته ارزيابي و اعطاي اعتبارات وزارت علوم آمريكا

  : )سنجش عملكرد(  بررسي عملكردنحوه

 مي باشد 1-1 پيشرفت امور در هر يك از زمينه هاي فوق الذكر كه در جهت تحقق آماج 

  . لمي ايالت پنسيلوانيا ارسال خواهد شدبه كميته ارزيابي و اعطاي اعتبارات ع

  :1-2آماج 

 استخدام و نگهداري اعضاي هيأت علمي ممتاز و برجسته كه قادر به تحقق اهداف 

آموزشي و تحقيقاتي دانشگاه بوده و مي توانند دانشجويان خود را در جهت استفاده 

  .مؤثر از توانايي هايشان هدايت و رهبري نمايند

  :A روش 

 80 درصد فعلي به 74درجه علمي و دانشگاهي اعضاي هيأت علمي دانشگاه از  ارتقاء 

  .درصد در پايان برنامه

  :B روش 

 ايجاد و ارتقاء برنامه هايي به منظور توسعه توانمنديهاي اعضاي هيأت علمي دانشكده 

 FPD از طريق سازماندهي مجدد دانشكده ها و مشاركت فعال اساتيد در كميته FPD(1(ها 

  .نند حضور در كارگاههاي  آموزشيما

  

  

                                           
1- Faculty  Professional  Development 
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  C :روش

افزايش حمايت از دانشكده ها و اعضاي هيأت علمي آنها كه در تأليف كتب جديد و ارائه  

  .ا در كنفرانسهاي ملي و بين المللي نقش بسزايي دارنددنيمقاالت روز 
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 )Central Michigan University(                               دانشگاه ميشيگان مركزي

 : رسالت دانشگاه

ف ارائه خدمت به ايالت ركزي، دانشگاهي دولتي است كه با هددانشگاه ميشيگان م

 اساس كار خود را بر مبناي مركز علمياين . ميشيگان و تمام كشور بوجود آمده است

 :ل قرار مي دهدمعيارهاي ذي

 .  در باالترين سطح ممكنتأكيد بر ارائه برنامه هاي آموزشي: الف

  .تمركز بر يادگيري دانشجويان، بويژه در دورة دكتري: ب

  .انجام فعاليتهاي تحقيقاتي مرتبط با تحصيالت تكميلي: ج

اين دانشگاه خود را متعهد به ارائه طيف وسيعي از برنامه هاي آموزشي در سطوح 

مي دهد كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري دانسته و خدمات خود را به نحوي ارائه 

 به عنوان  ودانشجويان را براي ايفاي نقشهاي مختلف در منطقه و كشور خود كه

راتيك  سازمانها در يك محيط پوياي دموكشهرونداني مسئوليت پذير و توانمند در رهبري

 :دگاه اهداف ذيل را دنبال مي نمايشبرنامه هاي اين دان. آماده نمايد

 .مي باشد مشوق رشد و بلوغ فكري و رواني دانشجويان و سايرين : الف

هاي حرفه اي آماده مي  هاي شغلي و فعاليت عرصه ا براي ورود بهدانشجويان ر: ب

 .سازد 

  .نمايد القاء مي  به دانشجويان را زندگي دوران ري مستمر در طوليگارزشهاي ياد: ج

 دانشجويان را در پذيرش مسئوليتهاي شهرنشيني، ارائه خدمات عمومي و درك :د

 . در گروههاي اجتماعي يك جامعه جهاني، آماده و ترغيب مي نمايد موجود مسائل

اين دانشگاه در تنظيم برنامه هاي آموزشي خود طوري عمل مي كند كه بين آموزشهاي 

اين مركز علمي عالوه بر ارائه . يدعمومي و تخصصي خود توازن و تعادل ايجاد نما
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 در رشته هاي آكادميك يا حرفه اي، بر ايجاد برنامه هاي ابرنامه هاي آموزشي پر محتو

تربيتي و آموزشي در زمينه هاي هنري، علوم انساني، علوم طبيعي و اجتماعي، فرهنگ 

 عرضه و ارائه ضمن آنكه بنيان گذاران اين دانشگاه بر. جهاني و مسائل نژادي تأكيد دارد

مطلوب برنامه هاي آموزشي دوره هاي تحصيالت تكميلي تأكيد فراواني داشته و در 

ارتباط با برنامه هاي خارج از فضاي اصلي دانشگاه، امكان دسترسي به برنامه هاي 

با استفاده از (  يادگيري در سطح ملي و بين المللي راآموزش عالي و ايجاد فرصتهاي

 فراهم ) و در قالب برنامه هاي زماني مناسبخالقانهار متنوع وروشهاي آموزشي بسي

 .آورده است

هاي تحقيقاتي، توسعه مرزهاي دانش و طراحي فعاليتهاي   مشوق فعاليت ،اين دانشگاه

خالقانه مي باشد و در اشاعه علوم و فنون جديد، توليد محصوالت جديد از جمله 

 ضمن آنكه با  .ز كارآمدي عمل مي نمايدنوآوريهاي هنري و تحقيقات كاربردي، به طر

حمايت از فعاليتهاي تحقيقاتي، باعث تقويت فرصتهاي يادگيري در تمام سطوح آموزشي 

. شده و توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را در منطقه و كشور تسهيل مي نمايد

 و شرايط حاكم بر فضاي دانشگاه مبتني بر هدايت و سرپرستي دانشجويان و مشاركت

تعامل مستمر دانشجويان با اساتيد بوده و با در اختيار قرار دادن تسهيالت و امكانات 

فيزيكي مناسب و طراحي مطلوب فعاليتهاي فوق برنامه، امكان توسعه و تكامل 

 .توانمنديهاي بالقوه دانشجويان را فراهم مي سازد

 سازمانها و  و مشاركت با برقراري ارتباط اين دانشگاه از طريق ،در نهايت

هاي   در خارج از كالسراكارخانجات ايالت خود، ارتقاء سطح آموزشي دانشجويان 

عمومي جامعه كمك  و از اين طريق نيز به ارتقاء سطح رفاه فراهم آوردهسنتي درس 

 .دفراواني مي نماي
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 : چشم انداز دانشگاه

ت و اعتبار  دانشگاه ميشيگان مركزي دانشگاهي برجسته در سطح ملي است كه شهر

ائه خود را مديون رسيدن به كمال مطلوب در فعاليتهاي آكادميك، صحت در كار، ار

 .نه و مشاركت در ارائه خدمات عمومي به جامعه مي داندتحقيقات و فعاليتهاي نوآورا

  : ارزشهاي محوري دانشگاه

 ارزشهاي محوري دانشگاه يعني اصول پذيرفته شده اي كه پيوسته راهنما و محرك

 : شامل موارد زير است،هاي خود مي باشد  م فعاليتدانشگاه در انجا

  يادگيري: الف

تأكيد بر فرايند يادگيري و آموزش به : فرايند يادگيري دانشجو محور .1

  .عنوان قوي ترين ارزش

اين محور، مهمترين وظيفه دانشگاه را : فرايند كشف پديده ها و خالقيت .2

 . نمايدجستجو، بكارگيري و اشاعه دانش و بصيرت بيان مي

اين : تعليم و آموزش آزاد به عنوان مبناي برنامه هاي دورة كارشناسي .3

 .تعهد در برنامه هاي آموزشي و در بند بند آن تعريف شده است

 -لميآموزش تحصيالت تكميلي به عنوان جزء بي نقص تجربه ع .4

تأكيد بر ارتقاء و بهبود فضاي يادگيري براي تمام : تحقيقاتي دانشگاه

 بويژه اعضاي هيأت علمي و دانشجويان تحصيالت تكميلي و  ،اعضاء

  .رهبري و هدايت صحيح طرحهاي تحقيقاتي دانشجويان
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اين امر از طريق ايجاد محيطي : ترغيب و تشويق رشد فردي در دانشگاه .5

صورت پويا و ه ست كه به افراد اين امكان را مي دهد كه بخالق امكان پذير ا

 .مدبرانه، توانمنديهاي بالقوه خود را كشف و آنها را بالفعل نمايند

  فضاي كار دانشگاهبهبود : ب

  .س تعلق به دانشگاه و به يكديگر در وجود دانشجويان احسا تقويت .1

 .حقق اهداف فرديصرف حداكثر انرژي افراد براي تحقق اهداف مشترك بجاي ت .2

ر رسيدن به مجموعه شگاه دنارزش و بها دادن به تالشهاي فرد فرد اعضاي دا .3

  .اهداف كالن دانشگاهي

 امكان اه و فراهم كردنشگناحترام در رفتار و كردار اعضاي دانهادينه نمودن  .4

 . تبادل آزادانه عقايد و انديشه ها

رايطي براي مشاركت در حمايت از اصول ارتباطات متقابل و بوجود آوردن ش .5

 . فرايند تصميم گيري دانشگاه

 

 : اهداف دانشگاه

آماده به منظور ، وره كارشناسيدي پر محتوي و متنوع دريارائه آموزش ها -1

  . يك زندگي متفكرانه و سودمند آغازسازي دانشجويان براي

 تيآارائه خدمت به جامعه به عنوان مبنايي براي فعاليتهاي آكادميك و حرفه اي  -2

  .دانشگاه

، فارغ التحصيالن دانشگاه از مهارت و دانش كافي  اطمينان يافتن از اينكه -3

 .برخوردار بوده و فردي آزاد انديش مي باشند
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 عميق و غني كه دانشجو از اين طريق بتواند ،ارائه برنامه هاي درسي پر محتوي  -4

لتحصيل در يك رشته تحصيلي به اجتهاد نسبي رسيده و به عنوان يك فارغ ا

 . در فعاليتهاي حرفه اي خود مؤثر عمل نمايد ،دانشگاه

 برنامه هاي آموزشي تحصيالت تكميلي در عرصه هايي كه دانشگاه در آنها هارائ -5

داراي نقاط قوت بوده، بطوريكه با نيازهاي منطقه، ايالت، كشور و جهان نيز 

 .هماهنگ باشد

ش، يادگيري و فعاليتهاي استفاده از تجهيزات مدرن براي ارتقاء سطح آموز -6

  .تحقيقاتي و اداري

فراهم ساختن محيطي كه در آن امكان مشاركت و تجربه زندگي اجتماعي پر  -7

 جوانمردانه تجربه زندگي  ، باشد ، ضمن آنكه در اين ميانمعني وجود داشته

 . حاصل آيد نيزمدني

از ،لمي پيشرفت در علم و دانش و اشاعه آن توسط دانشجويان و اعضاي هيأت ع -8

  .نه از تحقيقات و فعاليتهاي خالقانه و نوآوراطريق حمايت

ارائه خدمات حمايتي و تسهيالت و تجهيزات فيزيكي كه به موفقيت دانشجويان  -9

 .كمك مي نمايد

 هنري و ورزشي ي ارائه فعاليتهاي مكمل تحصيلي به دانشجويان، شامل فعاليتها-10

 فيزيكي و روحي آنها ، اخالقي ، اجتماعي،گي فرهن،كه باعث تقويت توانمنديهاي فكري

 .مي شود

  . جامعهارائه خدمات براي پاسخگويي به نيازهاي عمومي-11

تحصيل و جذب منابع و مديريت اين منابع، بطوريكه دانشجويان، اعضاي هيأت -12

 . در تحقق اهداف دانشگاه با مشكل مواجه نشوند ،علمي و ساير كاركنان
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رايطي كه باعث تقويت اعتماد به نفس دانشجويان گرديده ، ضمن فراهم نمودن ش -13

آنكه دانشجويان نسبت به يكديگر  ، به درك و احترام متقابلي دست يافته و قادر به 

درك نيازمنديهاي جوامع مختلف ، با فرهنگهاي مختلف ، به منظور رسيدن به چشم 

 .انداز بين المللي و جهاني باشند 

 ، دانشگاه ، نظارت مستمر بر اهداف تعريف شده فوق الذكررا به در تمام اهداف باال

 دهد  ورد تاييد قرار مي،ممنظور اطمينان يافتن از كيفيت باالو دستيابي به كمال مطلوب
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  )Manchester University (                                                دانشگاه منچستر

 طراحـي شـده اسـت بسـيار جـامع      2015  دانشـگاه كـه بـراي افـق        اين   برنامه استراتژيك 

 .در زير خالصه اي از اين برنامه ارائه شده است .باشد مي

 : خالصه اي از چشم انداز دانشگاه

 و از ويژگيهاي زيـر       دانشگاه برتر جهان بوده    25 يكي از    2015چستر در سال    دانشگاه من 

 :برخوردار خواهد بود

 .موقعيت برتر جهاني  -

  . تحقيقاتي جهان  هاي مجري تحقيقات در باالترين سطح استاندارد -

 . گونه اي منحصر به فرد بهتوانمند در انتقال دانش و فن آوري  -

  . يادگيري در سطح بسيار باال توانايي ارائه خدمات آموزشي و -

 كـه بيشـترين ميـزان دسترسـي بـه نتـايج             ي، بـه طـوري     تحقيقات محـور   -

 . تحقيقات در آن فراهم خواهد بود

  . وابسته به دانشگاه ي كالج هايارتقاء سطح آموزش -

  . و كارآمد مديريت اثر بخش -

  ســـطح از  در بـــاالترينتكنولـــوژيكي ،دسترســـي بـــه منـــابع انســـاني و -

  . روز جهان هاي دارداستان

  .ارائه روز افزون خدمات به شهر و منطقه فعاليت دانشگاه  -

چشم انداز آينده دانشگاه منچستر بسيار بلند پروازانه تـدوين شـده اسـت و تحقـق آن                  

 .خواهد بود  مستلزم صرف وقت، تالش مستمر و تعهد مديريت دانشگاه
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   :رسالت دانشگاه

 حال حاضر يكي از دانشگاههاي شـناخته شـده در جهـان           رسالت دانشگاه منچستر كه در    

 در عرصـه تحقيقـات، نـوآوري، آمـوزش و           2015محسوب مي شود آن است كه در سال         

 . يادگيري و پرسشگري به يكي از دانشگاههاي پيشرو در جهان تبديل شود

 :  ارزش هاي محوري دانشگاه

شـگري آزاد،   ايجاد جامعه اي دانش محـور كـه اعضـاء آن عميقـاً بـه پرس                -

هدفمند و عقاليي معتقد بوده و براي رسيدن بـه كمـال در آمـوزش عـالي،                 

 .  متعهد باشند ،تحقيقات و تعليم و تربيت حرفه اي

برخورداري از باالترين استانداردهاي اخالقي  و رفتـاري در محـور هـاي               -

آموزشي، تحقيقاتي، توليد دانش، اداري، خط مشي هاي سازماني و رفتـار            

  .ي سازمان

دسترسي بدون تبعيض به امكانـات دانشـگاه بـراي دانشـجويان داخلـي و                -

 و محور بودن شايسـتگي       آنها  بدون توجه به گذشته، رنگ ونژاد       ، خارجي

  .علمي به عنوان عامل تعيين كننده در پذيرش دانشجو 

 تحصـيل   يمسئوليت پذيري كاركنان و دانشـجويان بـه عنـوان شـهروندان            -

بـه   ، به منظـور عمـق بخشـيدن و مفهـوم دادن               پذير كرده، آگاه و انعطاف   

  جهـاني  و پيشـرفت بشـريت در جامعـه         خـود  زندگي اجتمـاعي و فرهنگـي     

  . امروز

  هـاي،  ت علمـي و دانشـجويان در عرصـه        أآزادي علمي بـراي اعضـاء هيـ        -

مسائل اساسي جامعـه و اظهـار نظـر        در ارتباط با     ،پرسشگري، سخنراني   
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در ارتبـاط   نگرانـي   هيچ گونـه  بدون ،عيدر مورد تضادهاي عمومي اجتما  

 .با پيامدهاي آنها 

سـازگار بـا محـيط        و  شـوق آفـرين    ،ايجاد دانشـگاهي امـن، برانگيزاننـده         -

 .زيست

  2015خالصه اي از اهداف كالن دانشگاه براي سال 

 .كسب جايگاه شايسته جهاني  : هدف اول

 ، توانمنـد  2015 تحقيقات در سال      در توليد دانش و    معتبر علمي تبديل دانشگاه به يك مركز      

بـا بـاالترين     شايسته و محققيني اليق و توانمنـد         ت علمي أ هي ء در جذب و حفظ اعضا     شدن

 مـي    در سـطح اسـتاندارد دانشـگاههاي پيشـرو جهـان              كـه   تحقيقاتي –ظرفيت هاي علمي    

 .د نباش

 . جهاني  هاي استاندارد سطح از  انجام تحقيقات در باالترين:هدف دوم

از نظـر   دانشـگاه برتـر جهـان    25 در بـين  2015 در سـال    گـرفتن دانشـگاه منچسـتر      قرار

   جهاني بر حسب معيارهاي معمول و پذيرفته شده ،توانمنديهاي تحقيقاتي

 . توليد دانش و انتقال تكنولوژي :هدف سوم

 اعضـاء   ،كمك به توسعه اقتصادي منطقه، كشور و جهان، ايجـاد فرصـت بـراي دانشـگاه                 

 كاربرد و تجاري كردن دانش و بهـره منـدي از            ضمن  ،  دانشگاه ي و دانشجويان  ت علم أهي

 . موجود در دانشگاه  تخصصي –دارايي هاي علمي 
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 . كمال در تعليم و آموزش دستيابي به  :هدف چهارم

 و   مناسـب   زيـر سـاختهاي آموزشـي       فراهم نمـودن     ايجاد محيط يادگيري پويا و شاداب،     

 در   دانشـگاه    ت علمـي  أ بـراي دانشـجويان و اعضـاء هيـ          مطلـوب  ارائه خـدمات پشـتيباني    

  .ممكن باالترين سطح 

 .به دانشگاه همگان دسترسي ايجاد امكان  :هدف پنجم

فراهم نمودن شرايطي كه بواسطه آن ، دانشـجويان توانمنـدي كـه از لحـاظ اقتصـادي در                   

 . ادامه تحصيل در دانشگاه  باشند به باشند ، قادر تنگنا مي

 . كالج ها كردن توانمند ساز : ششمهدف

متشـكل از كـالج هـاي مختلـف  و            بـه عنـوان مجموعـه دانشـگاهي         اين مركـز علمـي     حفظ

ت علمي كه موجب افتخار كاركنان، دانشجويان و فـارغ          أ ترين اعضاء هي   قويبرخوردار از 

 . التحصيالن باشد

 .مديريت اثر بخش و كارآمد ايجاد سيستم  :هدف هفتم

 كه   ممكن  بهبود فرآيندها و خدمات در تمام سطوح        و م هاي مديريتي دانشگاه   ارتقاء سيست 

 در  ضـمن آنكـه        ، باشـد    نيز مي  در عين شفاف بودن، حامي و پشتيبان طرح هاي دانشگاه         

 علمـي ،    انشـگاهي خـود ، در يـك محـيط           انجام مسـئوليتهاي درون دانشـگاهي و بـرون د         

 2015طوري عمل مي نمايد كه باعث ايجاد مزيت رقـابتي مهمـي بـراي دانشـگاه در سـال                    

 .گردد 

 

 



                               51                                                                                               دانشگاه منچستر 

 
 

 . منابع رقابتي كسب  :هدف هشتم

 و تداوم آن براي حضور قدرتمند و         مورد نياز دانشگاه   اطمينان از تأمين منابع سرمايه اي     

 . در كالس جهاني چشمگير

 .به جامعه خدمات اثر بخش  ارائه :هدف نهم

صـادي در منطقـه شـمال       اجتمـاعي، فرهنگـي و اقت      در زمينه هاي     ايفاي نقش فعال و موثر    

 براي كمك به توسعه پايدار       ،  در سطح ملي و جهاني      ،  و در مقياس بزرگتر    غرب انگلستان 

  .جامعه انساني 

 :ها  استراتژي

ق اهـداف نـه گانـه        و تحقـ   2015از آنجا كه استراتژيهاي تدوين شده براي رسيدن به افـق            

 اسـتراتژيهاي تـدوين    از برخـي   در زيـر فقـط   است ،بسيار گسترده و طوالني  فوق الذكر ،  

 .  خواهد شدبيان دو هدف اول به اختصار  تحققشده براي

 .كسب جايگاه شايسته جهاني :  هدف اول

 :  برخي از استراتژيهاي تدوين شده براي تحقق هدف اول دانشگاه

ماهنگي و ثبات در تعيين جايگاه دانشـگاه منچسـتر بـه عنـوان               ه  وجود اطمينان از  -1

 . دانشگاه منچستر  در خورشأن  اي  رتبه ، ضمن كسبمركز علمي بين المللي

حمايت مستمر از بهبود كيفيت آموزشي و تحقيقاتي از طريق مطرح كردن دانشگاه          -2

 جامعـه،   در منطقه، كشور و جهان، تقويت روابط عمومي دانشگاه، پيوند محكـم بـا             

 .بازاريابي و فعاليت هاي ترفيعي 



                               52                                                                                               دانشگاه منچستر 

 
 و اسـتفاده از گروههـاي        دنيا  دانشمندان برجسته و شناخته شده      و جذب  استخدام -3

 . برجسته ممتاز وتحقيقاتي 

 :شاخص هاي تعيين شده براي سنجش نتايج اجراي استراتژيهاي فوق الذكر 

ت علمـي   أحضور حداقل پنج دانشمند برنده جايزه نوبل در بين اعضاء هيـ            -

 بصـورت تمـام وقـت در اختيـار           از آنهـا    كه حـداقل دو نفـر      2015تا سال   

 . دانشگاه باشند

ــ  - ت علمــي از بــين دانشــمندان و انديشــمندان  أجــذب همكــاران اعضــاء هي

برجسته و برندگان جوايز علمي با نرخ رشد ثابت بطوريكه تعـداد آنهـا در           

 سـه برابـر   2015 نسبت به وضع موجود دو برابـر و در سـال            2010سال  

 . شود

تعيين تعدادي شريك تجاري در سطح استانداردهاي باالي جهـاني از بـين              -

  .2006 شمالي و اروپايي حداكثر تا دسامبر يدانشگاههاي آسيايي، آمريكا

ــر ذينفعــان دانشــگاه،    - مطالعــه پيمايشــي مســتقل از جامعــه اي مشــتمل ب

كيفيـت آموزشـي و      تغيير   به منظور اطمينان از   انديشمندان و صاحبنظران    

 .تحقيقاتي دانشگاه 
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در  جهـان   در 25انجام تحقيقات در سطح  كالس جهاني و كسب رتبه حداقل            :   هدف دوم 

  2015سال 

 :برخي از استراتژيهاي تدوين شده براي تحقق هدف دوم دانشگاه 

 هـايي مناسـب در سـطح جهـاني ، بـه منظـور انجـام فعاليتهـاي                   ايجاد زير ساخت   -1

  . تحقيقاتي

  . بستري مناسب براي تشويق اساتيد و دانشجويان ممتاز ايجاد -2

ت علمـي و    أ اجراي برنامـه هـايي مطلـوب بـه منظـور توانمنـد كـردن اعضـاء هيـ                   -3

 .هاي تحقيقاتي بالقوه آنها   از ظرفيتاستفاده دانشجويان  و حداكثر

 در عرصه هاي تحقيقـاتي       ،  كسب رهبري جهاني در بين دانشگاههاي معتبر جهان        -4

 . كه دانشگاه در آن ها داراي مزيت رقابتي و شايستگي بارز است

سنجش گام به گام بهبود وضعيت تحقيقـات دانشـگاه از طريـق گـزارش ارزيـابي                  -5

 . 2008 سال (RAE)تحقيقات دانشگاهي 

تاكيد بر جذب اعضاي هيأت علمي كه از قابليتهاي جهاني برخوردار بوده ، ضـمن                -6

 دستيابي به كمال تحقيقاتي در وجود آنهـا بـه وديعـه             آنكه ظرفيتهاي بالقوه اي در    

در صورت عدم امكان جذب اين گونه افراد ، دانشـگاه تـرجيح             .( سپرده شده است    

 )مي دهد ، پستهاي سازمان خالي بماند 
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 :شاخص هاي تعيين شده براي سنجش نتايج اجراي استراتژيهاي فوق الذكر 

حقيقات انجـام شـده را در بـاالترين         ت% 50دانشگاه حداقل    ،   2008در سال    -

را در باالترين سطح ملـي بـه ثبـت خواهـد            تحقيقات  % 100كيفيت جهاني و    

   .رساند

از تحقيقـات انجـام شـده را در سـطح           % 70، دانشگاه حداقل    2015در سال    -

 .باالي كيفيت جهاني به ثبت خواهد رساند 

عقاد قراردادهاي   روند رو به رشد درآمد هاي بدست آمده از ان          دستيابي به  -

 2015تحقيقاتي با سازمانهاي مختلف ، به طوريكه درآمد دانشگاه در سال            

  .نسبت به سال اول برنامه ريزي استراتژيك ، دو برابر خواهد شد 

افزايش ساالنه تعداد تحقيقات دانشـجويان تحصـيالت تكميلـي و دوبرابـر              -

  2015شدن آن در سال 

از بين دانشجويان تحصيالت تكميلي     ندي در    مستمر سطح رضايتم   افزايش -

 انجـام   ايـن سـنجش از طريـق        .  بهبود كيفيـت راهنمـايي و مشـاوره        طريق

 .  در هر سال انجام مي پذيرد ، مبتني بر روش پيمايشي و مستقلتحقيقات
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 ) Cambridge University (                                                  دانشگاه كمبريج

 

 :  رسالت دانشگاه

 ارائه خدمت به جامعه از طريق دستيابي بـه بهتـرين اسـتانداردهاي               ، رسالت اين دانشگاه  

 .تشناخته شده و پذيرفته شده جهاني در عرصه هاي آموزش، يادگيري و تحقيقات اس

 :  ارزشهاي محوري دانشگاه

 .آزادي انديشه و بيان  •

 .عدم تبعيض در ارائه خدمات  •

 :   ازطريقارائه خدمات آموزشي مناسب •

  . فضاي طرح سوال در دانشگاه ايجاد تشويق روحيه و -1

  .ارائه موضوعات تحقيقاتي متنوع و گسترده در تمام گروههاي اصلي تحصيلي -2

  . كيفيتارائه خدمات آموزشي با حداكثر -3

ايجاد رابطه مشخص بـين تـدريس، اسـتفاده از بـورس و فرصـتهاي مطالعـاتي و                   -4

  .تحقيقاتي

قــات فــردي و ي اعـم از تحق  ،حمايـت همــه جانبـه و قــوي از تحقيقـات در دانشــگاه    -5

 .گروهي

 رتقـاء توانمنـديهاي دانشـجويان و      ايجاد محيط تعليم و تربيت و آموزش با هدف ا          -6

  . در تمام دوران زندگي اين توانمنديهاكارگيري هب
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 : ازطريق  جامعهنشگاه و دا مناسب بينرابطهايجاد  •

  .تعهد و توجه به حفظ و پايداري محيط زيست -1

ــا ســازمانهاي     -2 ــه ب ــاي نوآوران ــراي مشــاركت در طرحه ــو ب ايجــاد فرصــتهايي ن

 .ي دولتي، سازمانهاي خيريه و سازمانهاي بهداشتي و درمان/ خصوصي

  . مناسب در محيط كالن تر آكادميكييقرار دادن دانشگاه در جايگاه -3

 ،  يابي از طريق دست   ،  شكل ممكن خود    بهترين در  به جامعه ،   ارائه باالترين خدمات   -4

  .اشاعه و كاربرد دانش

 :  ازطريقكالج هاي دانشگاهتوجه به  •

 دانشـگاه   هاي وابسته به عنـوان اصـل بنيـادين         تقويت ارتباط بين دانشگاه و كالج      -1

  .ريج بكم

  .توجه و اهميت دادن به ارائه خدمات آموزشي ميان رشته اي -2

ارتقاي مستمر كيفيت كار دانشجويان، اساتيد و كاركنان از طريق تشـويق نمـودن               -3

  .آنها به عضويت دائم در كالج هاي دانشگاه

 

 :كاركنان دانشگاهتوجه به  •

  .هاي دانشگاه توجه به  كاركنان به عنوان كليدي ترين دارايي  -1

تشويق كاركنان به توسعه توانمنديهاي شغلي از طريق ايجاد فرصت هاي مناسـب              -2

 . براي رشد
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 :ساير فعاليت ها  •

ايجاد فرصت هايي مناسـب بـراي افـزايش تجـارب دانشـجويان و كاركنـان از طريـق                   

  .مشاركت آنها در فعاليتهاي ورزشي، تئاتر، موسيقي و ساير فعاليتهاي فرهنگي
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                                                 ( Washington University ) دانشگاه واشنگتن

 :بيانيه رسالت دانشگاه 

 تعهد به دانشجويان دانشگاه 

 تربيتي دانشگاه واشنگتن، ارتقاء سطح دانش از طريق يادگيري توسط           –رسالت آموزشي   

ر است كه عناصـر اصـلي در رسـالت ايـن             الزم به ذك    . دانشكده هاست   حمايت دانشجو و 

.  آموزش يا انتقال دانش، طرح ريـزي فعاليتهـاي تحقيقـاتي و خلـق دانـش اسـت                   ، دانشگاه

،  و كارآمـد دانشكده ها شامل دانشمندان، اعضاء هيأت علمي، هنرمندان و انسـانهاي مـاهر       

،  كارگاههـا و آزمايشـگاههايي اسـت كـه از طريـق آمـوزش              ،افراد متخصـص و حرفـه اي      

. نماينـد  بـه جامعـه خـدمت مـي           ، رد گرايي درك متقابل و خ    علمي، ايجاد    ايرافزودن به ذخ  

آن تشكيل مي   ضمن آنكه بايد توجه داشت كه بخش كانوني رسالت اين دانشگاه را اهداف              

 دانـش، ارائـه     ل در برنامـه هـاي آموزشـي، تحقيقـات و          د كه  مي توان دستيابي به كمـا        ده

 براي دانشجويان ،    دن دانشجويان در ابعاد رفتاري، ايجاد شغل      خدمت به جامعه، آماده كر    

ز افزايش سطح    انگيزه براي يادگيري و علم اندوزي در تمام طول دوران زندگي و ني             ايجاد

نـام بـرد بطوريكـه دانشـجويان        به عنوان اهم اين اهداف       را   مهارتهاي رهبري دانشجويان  

 .  مفيد واقع شوند ،بتوانند به عنوان عضوي از جامعه جهاني

 ، علمي در منطقه سنت لوئيز      برجسته عالوه بر آن، دانشگاه مي بايد به عنوان يك مركز         

 . كشور و كل جهان شهرت يابد

 واحد هاي تحـت پوشـش خـود در نظـر              و آماج   تحقق اهداف كالن     اين دانشگاه از طريق   

ــاالترين ســطح از   ــه ب ، دانشــجويان و  اســتاندارهاي روز جهــان رســاندهدارد خــود را ب

 اساتيد  نمايد و اساتيدي توانمند را با مهارتهاي گوناگون و با داشتن هر گونه نژادي جذب              
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اسـتقالل و تفكـر      و آنهـا را در كسـب         يج كرده يو دانشجويان خود را براي مطرح شدن ته       

 . خالقانه ياري رساند

ا در جهـت   اين دانشگاه به منظور رسيدن به مقاصد خود، زير سـاخت هـاي مناسـبي ر               

حمايت از اهداف عالي آموزشي، تحقيقاتي، دانشي و خدماتي براي نسل امروز و نسل آتي           

 . فراهم مي آورد
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                                                                ( MIT )دانشگاه ماساچوست

  :رسالت دانشگاه 

 تكنولـوژي و ديگـر    ، دانش دانـشجويان در علـوم  ارتقاء سطح،  MIT  رسالت دانشگاه 

دهـي    ممكن بتوانند بهترين خدمات و سرويس شكل زمينه هاي دانشي است كه به بهترين    

  .  به كشور و كل جهان داشته باشند ،21ر قرن را د

 حفـظ دانـش و ايجـاد زمينـه هـاي همكـاري و               ،اشـاعه    ،اين دانشگاه متعهـد بـه خلـق         

اين دانشگاه خـود    .  چالش هاي بزرگ جهان امروز است      برمشاركت با سايرين براي غلبه      

ه گونه اي كه مطالعات سخت      را وقف ارائه آموزش هاي مورد نياز به دانشجويان نموده ب          

 در هـم آميختـه و بـا         تخـارات كـشف پديـده هـا         ا هيجانات و اف   ب  آكادميك خود را     گيرانه

 از دانشجويان،  محيطي پويا را بـراي آنـان فـراهم آورده              حمايت همه جانبه و هوشمندانه    

  . است
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 ) Northern Arizona University (                             انشگاه آريزوناي شماليد

 :  رسالت اين دانشگاه 

 متكـي بـر تحقيقـات دوره         تحقيقـاتي  – آموزشـي  يدانشـگاه  دانشگاه آريزونـاي شـمالي،    

 داراي دوره هاي اصلي كارشناسي و تحصيالت تكميلي متناسب با جايگـاه    است و دكتري  

 عرصـه    در مركز علمي برجسـته      يك   عنوان   دانشگاه عالقمند است به       اين . مي باشد خود  

بتواند براي  از اين طريق     تا   شناخته شود    ارائه برنامه هاي آموزشي تمام وقت     تحقيقات و   

 برنامه هاي علمي و هنري چالش برانگيز به همـراه برنامـه هـاي حرفـه اي        ، دانشجويانش

 . گسترده، فراهم نمايد

برنامـه  . وطه كوهستاني دانشگاه، براي يك محيط آموزشـي دانشـجويي بـي همتاسـت           مح

ايجاد  را از طريق     دانشگاه، رشد فردي دانشجويان اين       اين مركز علمي   هاي دوره ليسانس  

 تكنيك   طراحي ت علمي و  با اعضاي هيأ  رابطه تنگاتنگ   برقراري    ،  كوچك  درسي   كالسهاي

دانشـگاههاي كشـور كـاربرد دارد، تضـمين مـي           هاي آموزشي پيشرفته اي كه در سـطح         

 . نمايد

 از كارشناسـي     ، دانشگاه آريزوناي شمالي برنامه هاي آموزشي خود را در تمام سـطوح           

اين مركـز علمـي بـه       .  با كيفيت استثنايي ارائه مي نمايد         و تا دكتري در رشته هاي منتخب     

براي پاسخگويي به نيـاز     دنبال توسعه برنامه هاي آموزشي مقطع تحصيالت تكميلي خود          

 بـه ويـژه در عرصـه هـاي جديـد ميـان رشـته اي و ضـرورت هـاي                      ،هاي در حال ظهور   

دانشكده هاي دانشـگاه كـه در قالـب گروههـاي     . اقتصادي ـ اجتماعي در حال تغيير است  

آموزشي و مؤسسه ها و مراكز تحقيقاتي سـازماندهي شـده انـد  ، در توسـعه دانـش در                     

نشگاهي و در زمينه هايي كه از محـيط طبيعـي و فرهنگـي منحصـر                رشته هاي متعارف دا   
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الت كلرادو تاثير پذيرفته است ، فعاليت دارند و هدف آنها پاسخ بـه نيـاز                فبفرد دانشگاه و    

  .مي باشد هاي واقعي و امروزي منطقه ، ايالت و كل كشور 

 :  ارزش هاي محوري دانشگاه

 و  سخت گيرانه  ارائه آموزش هايي     :شجويان   و تربيت دان   كمال در آموزش   دستيابي به   

 . به تمام دانشجويان  برتربا كيفيت

 برنامـه هـا،     كانون توجـه   نيازهاي دانشجويان در     ن   قرارداد :يان   دانشجو توجه كامل به  

 .دانشگاه  و آكادميك ي خط مشي ها و برنامه ريزي هاي خدمات

رايطي بـراي كليـه دانشـجويان        فراهم نمـودن شـ     : براي همگان  ادامه تحصيل  ايجاد امكان 

توانمند و اليق به منظور ادامه تحصيل در مدارج باالتر و با هدف آماده كردن آنهـا بـراي                   

 .ورود به جامعه 

تحقـق   :ت علمي، كاركنان و دانشـجويان دانشـگاه       أ هي ياعضافرهنگي به   تنوع بخشي   

ت در زنـدگي    يـ به عنـوان يـك اولويـت و ارجح         فرهنگي    تنوع  و برخورداري از    درك هدف

 .شهري و تحصيلي 

 شناخته   باالترين استانداردهاي اخالقي    در صداقتو  تقويت روحيه عدالت پروري    :صداقت

 . اعضاءبراي حفظ روابط سرشار از اعتماد ميان شده ، 

در دانشـگاه كـه صـفت         فضـايي     ايجـاد  :ايجاد محيط شاداب ، فعال و مدني در دانشگاه        

 . است  آنم متقابل و دانشگاهي بودنارتباط باز، احترا  ،مشخصه آن
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  2004-2009  برنامه راهبردي دانشگاه آريزوناي شمالي

 براي دسـتيابي    راهكارهاي عملي  به همراه     را  اولويت هاي راهبردي متنوعي     ، اين دانشگاه 

  راهبـردي و فعاليـت     حركـت  ضمن آنكه براي اجراي هـر        . دارا مي باشد    به اين اولويت ها   

 بـا   .انـد   شـده   و معرفـي    افراد و واحدهايي به عنوان مسـئول شـناخته         نيز آن اجرايي   هاي

توجه به گستردگي برنامه ريزي استراتژيك اين دانشگاه ، يكي از اولويت هاي استراتژيك              

 بـه عنـوان نمونـه ارائـه مـي شـود و سـاير اولويـت هـاي                     ، مربوطهجزئيات   به همراه    آن

 .شدد نخواهارائه   تنها به اختصارراهبردي

 :چشم انداز دانشگاه 

چشم انداز آتي دانشگاه آريزوناي شمالي ، دستيابي بـه كمـال در مأموريـت محـوري آن                  

ارتقـاء  . يعني ارائه برنامه هاي آموزشي استثنايي تمام وقت در مقطـع كارشناسـي اسـت                

مراكز محوري آموزشي در اين مقطـع در سـطح ملـي ، تأكيـد بـر مجموعـه برنامـه هـاي                       

 دوره هـاي سـنتي تحصـيالت تكميلـي و تحقيقـات مـرتبط و نيـز رويكـردي                    آموزشي در 

نوآورانه و اثربخش در انتخاب برنامه هاي آموزشي و تحقيقاتي به گونه اي كه به بهترين                

شكل ممكن پاسخگوي نياز هاي اياالت آريزونا باشد ، چشم اندازي است كه هيـأت امنـاي       

  . اند كرده دانشگاه براي سال هاي پيش روي خود ترسيم

  :1اولويت راهبردي 

  در مقطع كارشناسي ، متكي بر محيط يادگيري شبانه روزي كمال آموزشيدستيابي به

  :مسيرهاي راهبردي

 ي آموزشي ـ تحقيقاتي   برتري آكادميك در برنامه ها-1-الف
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 : فعاليتهاي مورد نياز براي اجراي اين مسير راهبردي 

متمايز و برجسته و انتقال ايـن هويـت از طريـق ايجـاد يـك                 ايجاد يك هويت      -1-الف-1

                                              تصوير ثابت و پايدار 

 معاون اجرائي رئيس : مسئول    

  يادگيري دانشجويان در تمام برنامـه هـا         فرايند استفاده از نتايج و پيامدهاي      -1-الف-2

    ارزيابي اثر بخشي برنامه هاي موجودبراي

 خش دانشجويان كارشناسيي رئيس در بئمعاون اجرا: مسئول                            

      استفاده بيشتر از دانشجويان در فعاليت هاي تحقيقاتي دوره كارشناسي – 1-الف-3

 خش تحقيقات معاون اجرايي ب: مسئول 

افزايش كمك هزينه هاي تحصيلي و استفاده بيشتر از بورس هـاي تحصـيلي               -1-فال-4

 به منظور جذب دانشجويان توانمند و با هوش

 ي بخش توسعه و پيشرفت دانشگاه ئمعاون اجرا:  مسئول                                       

  جويانو بهبود فضاي يادگيري دانشدانشجويي  ارتقاء كيفيت زندگي  – 1-ب

 : فعاليتهاي مورد نياز براي اجراي اين مسير راهبردي 

 تجربيـات افـزايش   زنـدگي و   مهارتهـاي  بـراي توسـعه   دانشـگاه    ادامه فعاليـت    -1-ب-1

                                         فراهم نمودن يك جو درگيرانه و مثبت  ضمندانشجويان در فرايند يادگيري

 امور دانشجويي :  مسئول                         

         متغير جامعه                            افزايش ميزان قابليت سازگاري دانشجويان با شرايط -1-ب-2

 كل دانشگاه : مسئول                              

                  فراهم نمودن خدمات دانشجويي مناسب -1-ب-3

 ي بخش پذيرفته شدگان دانشگاه و بخش امور دانشجويي ئمعاون اجرا:  مسئول            
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 ساخت و بازسازي ساختمانهاي دانشگاه و سرمايه گذاري در تأمين زير ساخت  -1-ج 

 هايي مناسب براي حمايت از آموزش و تحقيقات 

 : فعاليتهاي مورد نياز براي اجراي اين مسير راهبردي 

 پيشرفته و ايجاد يك  آموزشيتكنولوژيهاي امكان دسترسي مناسب به - 1 -ج -1

          برنامه مناسب براي مراكز آموزشي

  و مدير بخش ماليITمدير اجرائي بخش :  مسئول  

 :2اولويت راهبردي 

  افزايش پذيرفته شدگان دانشگاه و مديريت اثر بخش آنها 

 :  مسيرهاي راهبردي

 افزايش ميزان پذيرش دانشجو   :2 -الف 

  براي حفظ دانشجويان  موجود دانشگاه بهبود شرايط  :2-ب

 :3اولويت راهبردي

توسـعه در زمينـه      ايجاد   و و دكتري     دوره كارشناسي ارشد   يآموزشبرنامه هاي    تقويت  

   .هاي اقتصادي و آموزشي

 : مسيرهاي راهبردي

 . و دكتري ب و حفظ برجسته ترين دانشجويان دوره كارشناسي ارشد جذ:3 -الف

طرح هاي تحقيقاتي ،     افزايش ميزان قابليت و توانايي دانشگاه براي حمايت از انجام            :3 -ب

 .توسعه اقتصادي و ارتقاء دانش اعضاء هيأت علمي ، كاركنان و دانشجويان دانشگاه 

 :4اولويت راهبردي 

 .دانشگاه  ايجاد شهرت ملي براي برتري در برنامه هاي حرفه اي 
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 :مسيرهاي راهبردي

 دسترسـي بـه      امكـان     از طريـق افـزايش      قـوت بـراي دانشـگاه         ايجاد يك نقطـه    :4 – الف

 .  و ارتقاي كيفيت برنامه هاي آموزشي اساتيد دنياتكنولوژيهاي پيشرفته

 بيشتر به برنامه هاي حرفه اي آموزشي و ارتقاء مسـتمر كيفيـت               دسترسي  امكان  :4 -ب

 .اين قبيل برنامه ها 

 :5اولويت راهبردي 

  . در برنامه هاي آموزشي دنيافن آوري هاي بكر ايجاد ، بكارگيري و توسعه ر رهبري د

 : مسيرهاي راهبردي

 با استفاده از     در زمينه هاي  مرتبط      برگزاري برنامه ها و دوره هايي اثر بخش         :5 –الف  

 .فن آوري روز دنيا 

 .ت علمي  افزايش مهارت و تخصص اعضاي هيأ :5 -ب

 .خصص دانشجويان در استفاده از تكنولوژي بهبود توان و ت  :5 -ج

 :6ولويت راهبرديا

  .يترويج فرهنگ تنوع گراي

 :  مسيرهاي راهبردي

ت علمـي، كاركنـان و       فرهنگ  تنوع گرايي در ميان اعضـاي هيـأ          افزايش و ارتقاء  :  6 -الف

 .دانشجويان 

حقيقـاتي و    فعاليتهـاي ت   ،تشويق براي تزريق اين نوع فرهنگ در دروس آموزشي            :6 -ب

 .محيط دانشگاهي 
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 :7اولويت راهبردي 

 رهبر بودن در بين دانشگاههاي كشور در زمينـه سـرويس دهـي بـه دانشـجويان بـومي                   

 .آمريكا 

 :  مسيرهاي راهبردي

رشـته هـا و زمينـه هـاي بـومي           براي   گسترش و توسعه فرصت هاي تحصيلي       :7 -الف

 .كشور آمريكا

 :8اولويت راهبردي 

  .شد و ثبات مالي رز اطمينان ا

 :  مسيرهاي راهبردي

 .  وارد شدن در فعاليتهايي كه منجر به رشد و ثبات مالي مي شود :8 –الف 

 .موجود براي تخصيص صحيح منابع   اولويت هادرست  تعريف  :8 -ب
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 ( Southeastern Louisiana University )               دانشگاه لوئيزياناي جنوب شرقي

  2005وئيزياناي جنوب شرقي در سال لچشم انداز دانشگاه 

 :رسالت 

 اقتصـادي و   ، توسعه آموزشي   هاي  رسالت اين دانشگاه عبارت است از رهبري در زمينه        

 . فرهنگي لوئيزياناي جنوب شرقي

 :   محوريارزش هاي

، صـداقت، يـادگيري،      آموزشي و تحقيقاتي     جامعه ، تنوع  اهميت دادن به    كمال،  دستيابي به   

 . به بشريت دانش و خدمتتوسعه 

 :اولويت هاي راهبردي 

 : 1 اولويت راهبردي 

 .جذب، پرورش و فارغ التحصيل كردن دانشجويان واجد شرايط و توانمند

 قادر به    ، اين دانشگاه    روشهاي خالقانه بازاريابي   به واسطه شهرت، موقعيت جغرافيايي و     

 ارائـه  از طريـق     مركـز علمـي   ايـن    . متنوع و توانمند از دانشجويان شده اسـت          يجذب طيف 

 اجتماعي، شـغلي و بهداشـت و سـالمت           مسائل  ،  در زمينه هايي مثل    دميكبرنامه هاي آكا  

را رديـده و زمينـه      عه ذهن و شخصيت آنها گ     ث ارتقاء رشد شخصي دانشجويان، توس     باع

 اين مركز علمـي بـا        ضمن آنكه بايد عنوان نمود ،        .ه است    آورد   فراهم     آنها براي موفقيت 

 موجب هويت بخشي به تمام دانشجويان و ايجاد روابط          ايجاد فضايي امن، دوستانه و باز     

  .مبتني بر احترام متقابل شده است 
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 : 2اولويت راهبردي 

 موجود در جامعه يادگيرنده از طريق آمـوزش مـوثر و             چالش ها و تغييرات    بهتوجه  

 .ايجاد برنامه هاي آموزشي مرتبط 

 تجارب آموزشي خود را به گونه اي نمايان مي سازد كه بر ارائـه مـوثر                  ، اين مركز علمي  

ايـن برنامـه    . و خالقانه برنامه هاي آموزشي مرتبط و چالش برانگيز تأكيـد داشـته باشـد              

 اولويت هـاي محلـي، ملـي و     ده برنامه هاي رسمي و آزاد بوده و       در برگيرن  هاي آموزشي 

 با درك اين نكتـه كـه دانشـجويان امـروز، نيازهـاي            .  استداده  بين المللي را مد نظر قرار       

 دارند، اين دانشگاه آموزش را به فراتر از مرزهاي سنتي زمـان و مكـان                منحصر به فردي  

جاد برنامه هايي به دانشجويان فرصت كار و        اين مركز علمي از طريق اي     . ارتقاء داده است  

 بـه تكميـل آمـوزش هـاي         وازايـن طريـق    را فراتر از چارچوب هاي سنتي مي دهد          مطالعه

   .نمايد مي  فراوانيكالسيك و توسعه دانش و بصيرت آنها كمك

  :3اولويت راهبردي 
  اعضـاي هيـأت علمـي و   سرعت بخشي به توسعه توانمنديها و اسـتفاده اثـربخش از     

 .كاركنان دانشگاه 

 مركـز علمـي را در اختيـار         يـك  افرادي را كه منـابع حيـاتي موفقيـت            ، ارزش  اين دانشگاه 

 و  نمـوده  درك   داشته و وقت ، استعداد و توانمنديهاي خود را صرف دانشـگاه مـي كننـد ،                

  ،با تصديق و پذيرش اين نكتـه كـه ظرفيـت هـاي انسـاني            . براي آنها ارزش قائل مي باشد     

 دانشگاه مي باشند، اين مركز علمي سعي مي نمايد با فـراهم              يتقين منبع براي موف   مهم تر 

  باعث رشد و پـروش توانـايي        ،  و در عين حال رقابتي     كارآمدنمودن محيط كاري سالم و      

 فعاليت هايي كه براي توسـعه حرفـه اي          ،اين دانشگاه .  بالقوه منابع انساني خود گردد     يها

.  باشـد را مـورد تشـويق و حمايـت قـرار مـي دهـد                مـؤثر ت علمـي و كاركنـان       أاعضاء هي 
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 بـه    دانش، آمـوزش و خـدمات       در الخصوص برنامه هاي برجسته اي كه موجب كمال        علي

  .دانشجويان مي شود 

  :4اولويت راهبردي 
 .تقويت مشاركت و همكاري در جوامع داخلي و خارجي 

  منـافعي بـراي   بـه ايجـاد       منجـر  كـه  را    هـايي  ، فعاليـت   لوئيزياناي جنوب شـرقي      دانشگاه

مورد حمايت و تشويق قرار     ،  شود   دانشجويان، اعضاء هيأت علمي و ساير افراد اين ايالت        

، بسـيار    جامعـه و دانشـگاه        تالش هاي جمعـي و مشـاركتي        بايد توجه داشت كه    .مي دهد 

 محلي گرفتـه تـا      مه هاي  برنا  تا جايي كه دامنه اين  نوع فعاليت ها، از          ،است  متنوع و متغير  

 صـنعت و     را شامل مي شود و عرصه هايي چون تعليم و تربيـت ، كسـب و كـار ،                   جهاني

از زمينه هاي مورد عالقه دانشگاه ، مشاركت        . را پوشش مي دهد     ) دولتي  ( عمومي  بخش  

مستقيم يا غير مستقيم در بازسازي اقتصادي و تنوع بخشـي بـه فعاليـت هـاي اقتصـادي                   

 . ايالت لوئيزيانا پيش بيني شده است 2020ه در چشم انداز منطقه است ك

   :5اولويت راهبردي 

 . و بكار گيري موثر زير ساختهاي تكنولوژيكي و فيزيكي تقويت

وجود زير ساختهاي تكنولوژيكي و فيزيكي سازگار و قابل اطمينـان، بـراي اجـراي مـوثر                 

 دانشـگاه،  يگـر زيـر سـاخت هـاي    دسـاختمان هـا و   . فعاليت هاي اين دانشگاه حياتي است  

جذاب و قابل استفاده بوده و براي استفاده دانشـجويان و اعضـاي هيـأت علمـي و سـاير                    

  .به خوبي نگهداري شده اند افراد 

  فعاليـت   نوعدرك اين نكته كه تكنولوژي پيشرفته يكي از اجزاي اساسي هر       دانشگاه با   

 سيســتم  ، دنيــاين فناوريهــاي روزپيشــرفته تــر اســتفاده از اســت، بــاعلمــي و آموزشــي 

  خـود   كاركنان و دانشجويان    ، در دسترس تمامي اعضاي هيأت علمي      را   ياطالعاتي مطلوب 
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 در زمينه فناوريهاي در حـال        همواره تالش دارد تا    ، دانشگاه آن  عالوه بر   .  است دادهقرار  

 .  حفظ نمايد نيز  خود رايتكامل، پيشتاز

  :6اولويت راهبردي 

 .  منابع مالي و سرمايه هاي دانشگاهتنوع بخشي و مديريت اثر بخشافزايش ، 

 سعي در تهيه و تخصيص مناسب و صحيح سرمايه هاي نقدي و غير نقدي                ، اين دانشگاه 

 همواره بر توزيع عادالنه امكانات و سرمايه ها تأكيـد            ، اين مركز علمي  . دارد  موجود خود   

  ديگر منابع پشتيباني   ه از منابع دولتي و ايالتي ،       عالوه بر تامين بودج    .داشته است   فراوان  

 برنامــه هــاي بســيار موفــق تــأمين بودجــه از طريــق   ، را دانشــگاهكننــده فعاليــت هــاي 

ايـن  ضـمن آنكـه      . ارائه طرح هاي آموزشـي و تحقيقـاتي تشـكيل مـي دهـد                اسپانسرها و 

ي بـراي    شهرت خـود در امـر كـارآفريني، كـه فرصـت هـاي جديـد                 حفاظت از  دانشگاه به 

 . پيشبرد اهداف دانشگاه فراهم مي نمايد، ادامه خواهد داد
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 دانشگاه ايالتي كلرادو                                         

Colorado State University )                                                                                                 (   
   

تهيه پـيش نـويس      گروه كاري و گروههاي متعدد و متنوع ديگري در           8در دانشگاه كلرادو    

  .برنامه ريزي استراتژيك ، تحت رهبري رئيس دانشگاه مشاركت داشته اند 

 از روش تحليل نقاط قـوت و ضـعف           اين دانشگاه  در تدوين استراتژي  بايد عنوان نمود كه     

 اعم از محيط ايالتي ، ملي و جهاني استفاده شده           ،ي محيط خلي و فرصت ها و تهديد هاي      دا

 بـراي برنامـه ريـزي در ايالـت           نيز  استراتژيك  موضوعات  ، ين بين ضمن آنكه در ا   . است  

 سند برنامـه ريـزي    ذكر اين مطلب ضروري مي باشد كه       .مد نظر قرار گرفته است       كلرادو

 بـه طـوري كـه بـا بيانيـه رسـالت              اسـت  دانشگاه در چهار محور اصلي سـاماندهي شـده        

زي اسـتراتژيك بـه آمـوزش و        ريـ   و بخش هـايي از برنامـه       شتهدانشگاه كامالً هماهنگي دا   

محور چهارم . يادگيري ، تحقيق و نوآوري و ارائه خدمات به جامعه اختصاص يافته است    

برنامه ريزي به تدوين استراتژي هاي مالي و تامين منابع براي حمايت از اهداف دانـشگاه                

 39 هـدف كـالن و       15به طور كلي در برنامه ريـزي اسـتراتژيك دانـشگاه            . پرداخته است   

 بخشي از اطالعـات     صفحه بعد در  . شناسايي و تعريف شده است      ) آماج  ( هدف مشخص   

  .دانشجويي اين دانشگاه ارائه شده است 
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  اطالعات دانشجويي

  

   نفر20720                                             تعداد كل دانشجويان كارشناسي                 

   %82                                                 )       ايالت كلرادو ( درصد دانشجويان بومي 

   %17                                                                                   تدانشجويان ساير اياال

   %1                                     دانشجويان خارجي                                                   

   نفر4281     ساالنه                        رشته                        59تعداد فارغ التحصيالن در 

   %63                                 ساله                                     6درصد فارغ التحصيالن 

   نفر3690                                  ناسي ارشد و دكتري      تعداد كل دانشجويان كارش

   %69                                  ت كلرادو                    درصد كل دانشجويان بومي اياال

  % 15                                 درصد دانشجويان ساير ايالت آمريكا                           

   نفر1045      )         ساالنه (  رشته در كارشناسي ارشد 59تعداد فارغ التحصيالن در 

   نفر187                       )            ساالنه (  رشته 35تعداد فارغ التحصيالن دكتري در 

   نفر138                  تعداد فارغ التحصيالن دكتري دامپزشكي حرفه اي                     
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                                         2005 كلرادو در سال يبرنامه راهبردي دانشگاه ايالت

  : چشم انداز

 در زمينـه     و الگـو   روايالت كلرادو به عنوان سيـستمي پيـش       شناخته شدن نظام دانشگاهي     

    .كشورآموزش عالي در 

  : رسالت

 و تعيـين اسـتانداردهايي       در آمـوزش    كمـال   بـه    ابيدستي  در  كلرادو تعهد  ي دانشگاه ايالت 

خـدمات  ارائـه    در زمينه هاي تدريس، تحقيقات و         دانشگاه هاي دولتي    آموزشي  نظام براي

را سـرلوحه كـار    شهروندان ايالت كلرادو، كشور آمريكا و سر تا سـر جهـان   به حال  مفيد

   .خود قرار داده است 

  :  ارزشها

 . دانشگاه به انتظارات جامعه  و پاسخگو بودنيت پذيريمسئول •

 . مدنيارتقاء مسئوليتهاي  •

 . ي در فعاليت هاي آموزشي و تحقيقاتي رويكرد مشتري محوراستفاده از •

 . آزادي بيان تعهد به •

 . جامعيت در آموزش و تحقيقات رويكرد تنوع گرايي و التزام به •

 .تشويق نوآوري و ارائه پاداش  •

 . به كمال در تدريس و تحقيقاتايجاد فرصت هايي براي دست يابي  •

 :اهداف كليدي دانشگاه 

 

  آموزش و يادگيري : الف

  . رسيدن به كمال در برنامه هاي آكادميك  يافتن از  اطمينان:الف - 1
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 . ايجاد تجربه هاي بر جسته و متمايز در دوره كارشناسي :الف - 2

دوران  در  و بهبــود نقــش آمــوزش  برنامــه هــاي آموزشــي ارتقــاء كيفيــت:الــف - 3

 .كارشناسي ارشد 

 و هـدايت آنهـا بـه سـمت      كـردن دانـشجويان بـا فرهنـگ تنـوع گرايـي       آشـنا  :الف - 4

 . مهارتهاي ميان رشته اي

 آموزشـي    هـاي  ادغام تجربه هاي آكادميك و تجربه هاي مربوط بـه برنامـه           : الف - 5

 .دروس

  تحقيقات و اكتشافات : ب

   .انهايده هاي نوآوربه كمال در تحقيقات، دانش و خلق  دني رس:ب - 6

 .  در بين دانشجويان و اساتيد بهبود قابليت ها و توانمنديهاي اكتشافي:ب - 7

تحقيقـاتي شـناخته شـده در        نقـاط قـوت    دو بعـد      انجام تحقيقات با تمركـز بـر       :ب - 8

                                               .نيازهاي جامعه دانشگاه و پاسخگويي به 

  خدمت و كمك رساني: ج

 و اسـتفاده     در جامعـه   جديد فرصتهاي   ايجاد از طريق    دانشجويان كردن   ردرگي :ج - 9

 .بهينه از فرصتهاي موجود 

 خـارج از محـيط       و متقاضيان حقيقـي و حقـوقي        يادگيرندگان سازي توانمند   : ج   – 10

   .دانشگاه

   منابع و امكانات: د

  .مختلف  گسترش بازاريابي و جمع آوري كمك ها و منابع مالي :د-11

  .سعه و پيشرفت تو:د-12

  . و فناوري اطالعات  كمك آموزشيتسهيالت بهبود :د-13
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  .  شامل اساتيد وكاركنان ، منابع انسانيارتقاء:د-14

  .  براي تحقق اهداف دانشگاهجاد زير ساخت هاي ضروري اي:د-15

  . پرورش و تربيت سرمايه هاي انساني :د-16

  . تضمين ثبات مالي :د-17

  .  ها برنامه نظارت بر پيشرفت:د-18

  :آماج 

 در زيـر بـه اختـصار         داراي آماج مختلفـي مـي باشـند كـه           ،  هر كدام از اين اهداف كليدي     

   .آورده شده است 

  :الف -1آماج براي هدف 

  پذيرش دانشجو  :A آماج 

  . تعادل بين منابع و امكانات موجود در دانشگاه با تعداد پذيرفته شدگان دانشگاه 

    و موفقيتكمالستيابي به د :B آماج 

 و فـارغ التحـصيل    دانـشجويان ممتـاز    حفـظ   شرايط دانشگاه ، به منظورجذب و       بهبود در 

  .  كه آموزش ها را در سطح عالي فرا گرفته اندي دانشجويان درصد بااليي ازكردن

    برنامه هاي آموزشي دروس سازياستاندارد :C آماج 

 آموزشـي نـسبتاً قـوي كـه          هـاي  هبه چالش كشاندن دانشجويان از طريـق طراحـي برنامـ          

  و فرصت هاي بالقوه اي را براي مطالعات ميان رشته اي براي دانـشجويان فـراهم آورده               

  .  نيز تطابق داشته باشد كلرادوهاي ايالتمنديبا الزامات و نياز

  نسبت تعداد دانشجويان و اعضاي هيأت علمي :D آماج 

 لمي از طريق افزايش تعداد دانشكده ها       نسبت تعداد دانشجويان واعضاي هيأت ع      بهبود در 

  . هيأت علمي بيشتر  اعضاءو جذب
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   تسهيالت و امكانات يادگيري  :Eآماج 

 از طريـق   دنيا آخرين پيشرفت هاي علمي   ه هيأت علمي ب   ءمجهز كردن دانشجويان و اعضا    

   .ايجاد محيط هاي يادگيري پويا و خدمات كتابخانه اي قوي

   هيأت علميءپيشرفت و توسعه اعضا :F آماج 

 منجـر بـه بهبـود        امـر   هيأت علمي كه اين    ء حمايتي براي اعضا   توسعه و گسترش خدمات    

  . كيفيت آموزش مي گردد

  پيامدها و نتايج يادگيري :G آماج 

 يادگيري دانشجويان به عنوان يك معيار مهم بـراي سـنجش كيفيـت               ارزيابي ارزشيابي و  

   .هتدريس و آموزش دانشگا

  : الف -2آماج براي هدف

  برنامه هاي دوره كارشناسي :A آماج 

 كـه    بـاال   برنامه هاي آموزشي با كيفيـت       طراحي  فرهنگ يادگيري از طريق     و اشاعه  ايجاد 

 از تـك بعـدي شـدن دانـشجويان          و  دانشجويان گرديده    تهييج، آماده كردن و    بعث جذ با

  .نمايد  جلوگيري

  ي بر تجربه هاي دانشگاه و مبتنيادگيري پويا  :B آماج 

  موجود در  ادغام و تركيب فرصت هايي براي يادگيري پويا و تجربي در تمام برنامه هاي              

  .اين دانشگاه

  :  الف – 3آماج  براي هدف

  برنامه هاي دوره كارشناسي ارشد :A ج اآم

 جديــد بــراي علمــي برنامــه هــاي طراحــيتقويــت برنامــه هــاي موجــود در دانــشگاه و   

  .ان كارشناسي ارشددانشجوي
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  پذيرفتن دانشجويان كارشناسي ارشد :B آماج 

  .افزايش تعداد دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه 

  :  الف -4آماج براي هدف 

   تنوع گرايي در محيط و فضاي دانشگاه:A آماج 

 بـه نوبـه      ايـن امـر    كـه يادگيري ميان رشته اي در بين دانشجويان        ايجاد و ترويج فرهنگ      

در جامعـه و     و مهارت هاي ميان رشته اي         فرهنگ تنوع گرايي   برد پيش  و اعث ارتقاء  ب خود

  . مي شود دانشگاه

   مسائل جهاني تأكيد بر : B آماج 

روز دنيا و بر خورد بـا       وبرو شدن دانشجويان با چالش هاي        و ر   امكان دسترسي  افزايش

  .مشكالت موجود در روابط بين المللي

  :   الف-5آماج براي هدف 

   يادگيرندهمراكزتوسعه  :A آماج 

كه قادر به سرمايه گذاري بر روي نقاط قوت          دراين ايالت  يادگيرنده   مراكزتوسعه   كمك به 

   .باشنددانشگاه 

   برنامه ريزي براي اوقات فراغت دانشجويان  :B آماج 

تنوعي همچون رهبـري، ورزش هـاي       م مشاركت دانشجويان در زمينه هاي        ميزان افزايش

    و ورزشي هنري،انشگاهي و ميان دانشگاهي و ساير فرصت هاي فرهنگي درون د

   زي و سعادت دانشجويانوربهتوجه به  :C آماج 

  . تربيت و پرورش دانشجوياني سالم، ورزشكار، امين و خوشبخت
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  :   ب-6آماج براي هدف 

   موفقيت در تحقيقات و دانش :A آماج 

 هيأت علمي، افزايش طرح هاي تحقيقـاتي        ءه اعضا افزايش كمي و كيفي تحقيقات منتشر شد      

 هيأت علمـي و دانـشجويان و داشـتن عملكـرد فرهنگـي متنـوع و                 ءارائه شده توسط اعضا   

  .ماهيت هر دانشكده متناسب با 

   خارجي) تأمين مالي(سرمايه گذاري : B آماج 

  . تحقيقات خارجي سرمايه گذاري شده در دانشگاه  تعدادافزايش در

  توسعه اقتصادي :C آماج 

تسهيل و تسريع در انتقال تكنولوژي و جنبه تجاري بخشيدن به ايده هاي خالقانه محققان               

   .و دانشمندان دانشگاه كلرادو

  : ب -7آماج براي هدف

   تحقيقات محوري  :A آماج 

 متناسب بـا     هيأت علمي محقق ودانشجويان كارشناسي ارشد محقق،       ء اعضا  تعداد افزايش

 ، براي دستيابي به كمال در آموزش و  دانشگاه هاي ممتاز در سطح جهاني      استاندارد هاي 

  .تدريس 

  تسهيالت و امكانات تحقيقاتي :B آماج 

ساير تسهيالت و امكانات تحقيقـاتي،      بازسازي و مجهز كردن آزمايشگاهها، كتابخانه ها و         

  .براي تأمين نيازهاي روز افزون يك جامعه در حال رشد مثل دانشگاه 
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  :   ب-8ماج براي هدف آ

    بين دانشگاهيانهمگرايي :A آماج 

 تشريك مساعي و همكـاري دو جانبـه در بـين محققـان و                روحيه ق به منظور ايجاد   تشوي 

  .  مشترك در بين آنهامنافعمكتشفان دانشگاه از طريق ايجاد 

   روز اتموضوعدر زمينه ها و ت اتحقيق  انجامترغيب :B آماج 

لـم وارائـه تحقيـق در زمينـه هـاي فرهنگـي، اقتـصادي، سياسـي و                  تشويق براي كـسب ع    

  .اجتماعي

  :   ج-9آماج براي هدف 

    هاي دانشگاه با محيط بيرونيتوسعه و گسترش همكاري :A آماج 

  زي روكشا :B آماج 

  .زي پيشرفته و قوي رو ايجاد يك صنعت كشاحمايت از 

  استفاده از منابع طبيعي :C آماج 

، ضمن آنكه اسـتفاده      از منابع طبيعي ايالت كلرادو        و بهينه   استفاده مفيد  تشويق به منظور   

  .  بر عهده بگيرند نيزمسئوليت استفاه از اين منابع راكنندگان ، 

   بهداشت وسالمت  :Dآماج 

  شـهروندان  در بـين ، در جامعـه   و سـالمت  بهداشت يك فرهنگ مبتني برترويج و پيشبرد  

  .اين ايالت 

  :   ج-10آماج  براي هدف

  خدمت به دانشجويان و مدارس ايالت كلرادو  :Aآماج 

و آموزشـگاه   معلمان و دانشجويان براي موفقيت در مدارس  آماده سازي و توانمند كردن      

  . ايالت كلرادو هاي
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   زندگي تمامي دورانبراي استفاده در يادگيري   :Bآماج 

 را بـه    افـراد ،   بدون توجه بـه سـن       ها و رشته هايي كه     را هكار  ،توسعه و ارائه برنامه ها      

   .نمايد  براي استفاده مفيد در طول زندگي هدايت سمت يادگيري

   مشاركت جويي مديران دانشگاه   :Cآماج

سا در برنامه و مسيرهاي مهم و حيـاتي دانـشگاه بـراي اثبـات               ؤ ر  مديران و  درگير كردن 

  . آنوفاداري آنها به دانشگاه و حمايت از فعاليتهاي 

  :  د -11 براي هدف آماج

   كمك هاي ساالنه : A آماج 

  . خصوصي از دانشگاه  بخش حمايت هاي ميزان در قابل توجهافزايشارائه راهكار براي 

  فعاليتهاي سرمايه اي   :Bآماج 

 دارايي هايي به منظور تأمين مالي پروژه هاي كليدي دانـشگاه از             كمك براي فراهم نمودن   

  .مايه گذاري چند جانبه و متناوب طريق انجام فعاليت هاي سر

استفاده از نام و شهرت دانشگاه ايالتي كلرادو در امر بازاريابي بـراي جـذب    :  Cآماج

   منابع مالي بيشتر

  :  د -15آماج براي هدف 

  برنامه هاي جامع  :Aآماج 

  . حفظ و بهبود وضع كلي محيط و فضاي دانشگاه 

   فناوري اطالعات  :Bآماج 

 ء ، تحقيقات اعـضا    يان يادگيري دانشجو  تسريع در امر   براي،   ITيط مبتني بر    ايجاد يك مح  

  . دانشگاه اداره اثر بخشهيأت علمي، خدمات و پشتيباني ها و 
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  :  د -16آماج براي هدف 

  منابع انساني  :Aآماج 

 هيأت علمي و مديران اجرايي      ءفراهم نمودن برنامه هايي براي جبران خدمات افراد، اعضا         

  .شگاه دان

  در جذب نيروي انساني تنوع گرايي   :Bآماج 

 از   ، ير پرسـنل   هيأت علمـي، مـديران اجرايـي و سـا          ء اعضا  تركيب افزايش تنوع گرايي در    

  .ب و حفظ افرادي از طبقات و گروههاي محروم و ضعيف جامعهطريق جذ

  :  د -17آماج براي هدف

  مديريت مالي جامع  :Aآماج 

 اثـر  يقـي ره گذاري و تخصيص مجدد منابع به ط  ينه ها و سرماي   رشد درآمدها، مديريت هز   

  .براي دستيابي به اهداف استراتژيك دانشگاه ، بخش 

  : د -18آماج براي هدف 

   سيستم هاي ارزيابي  :Aآماج 

 سنجشعمومي با معيارهايي واضح و صريح در ارتباط با فراهم نمودن سيستمي جامع و
 .مسئوليت افراد 
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  پرسشنامه نظرسنجي در مورد مجموعه

  " ند دانشگاه منتخب جهانانداز، رسالت، ارزشهاي محوري و اهداف كالن چ مروري برچشم " 

  

مجموعه تدوين شده تا چه اندازه شما را با ميزان توجه دانشگاههاي جهـان بـه امـر برنامـه                     - ۱

 ريزي استراتژيك آشنا كرده است ؟

  □        بسياركم □        كم □       متوسط □       زياد □ بسيار زياد 

 دانـشگاههاي   مـه ريـزي اسـتراتژيك در        با ابعاد برنا  مجموعه تهيه شده تا چه اندازه شما را          - ۲

   كرده است ؟آشنامنتخب 

  □           بسياركم □         كم □        متوسط □       زياد □ بسيار زياد 

مجموعه تدوين شده تا چه اندازه شما را در مورد اهميت و ضرورت برنامه ريزي استراتژيك                 - ۳

  در دانشگاه فردوسي متقاعد كرده است ؟

       □          بسياركم □          كم □        متوسط □       زياد □بسيار زياد 

ن شده تا چه اندازه شما را به ضرورت برنامه ريـزي اسـتراتژيك بـراي                مطالعه مجموعه تدوي   - ۴

ن در منطقـه در     سـرآمد شـد   (اهداف چشم انداز بيست ساله      تحقق اهداف دانشگاه در قالب      

  اقف كرده است ؟و، )عرصه علم و فناوري

  □          بسياركم □         كم □          متوسط □     زياد □بسيار زياد 

  
  .خواهشمند است هرگونه نظر و پيشنهادي در اين زمينه داريد مرقوم فرماييد

  

  

  



  و   (vision)انـداز     ر ضمن با توجه به مطالب ارائه شده در اين مجموعه در زمينـه چـشم               د

 دانشگاههاي منتخب جهان و تجربه ارزشـمند جنابعـالي در آمـوزش             (mission)رسالت  

انداز و رسالت دانـشگاه فردوسـي مـشهد در            عالي، لطفـاً پيشنهاد خود را در مورد چشم       

  .كادرهاي زير ارائه فرمائيد

  انداز دانشگاه فردوسي مشهد چشم

  

  

  رسالت دانشگاه فردوسي مشهد

  

  . ارسال فرماييدراهبرديريزي   برنامه، دفتر برنامه به معاونت طرح ولطفاً نظرات خود را
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