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 خرداد و تیربا حضور رئیس، معاونان و مدیران دانشگاه و گروه مشاور در جهرم تدوین برنامه راهبردي دانشگاه 
البته با تأخیر یک ساله به (نتایج برگزاري جلسات توسط گروه مشاور . برگزار شد جهرمدر محل دانشگاه  1393

پردازش شد و گزارش ) و توقف انجام تعهدات قرارداد از سوي دانشگاهدلیل تغییرات مدیریتی در دانشگاه جهرم 
اسناد باالدست در تدوین این سند،  .در قالب این سند تدوین شدریزي راهبردي،  پس از بررسی در کمیته برنامهآن 

  .اند مورد توجه قرار گرفته مطالعه وبه شرح آمده در فصل اول، 
برایسون براي . مدل برایسون توسط آقاي جان ام .اساس مدل برایسون انجام شدتدوین برنامه راهبردي دانشگاه بر 

ها  متفاوت از رویکرد مورد استفاده در سازمان این مدل رویکرد. هاي دولتی و غیرانتفاعی طراحی شده است سازمان
و خارج  هاي آموزشی و پژوهشی داخل این مدل در موارد متعدد در سازمان .هاي بخش خصوصی است و شرکت

مفاهیم و  .به دنبال داشته است اثربخشی ها براي این گونه سازمان ین برنامه راهبردي استفاده شده وکشور براي تدو
  .ریزي راهبردي مدل برایسون در پیوست الف آمده است راهنماي برنامه

 ،ل برایسون، مطابق با مدلبا مد کمیته، پس از آشنایی اعضاي جهرمراهبردي دانشگاه ریزي  برنامهدر جلسات کمیته 
هاي بیشتر،  وظایف سازمانی رسمی و غیررسمی و ذینفعان دانشگاه تحلیل شدند و بر اساس اطالعات حاصل و تحلیل

با اطالعات تولید شده تا این  وتحلیل  دانشگاهپس از آن، محیط  خارجی و داخلی . مأموریت دانشگاه تنظیم شد
براي هر موضوع راهبردي، راهبرد مناسب تنظیم شد و . مرحله، موضوعات راهبردي پیش روي دانشگاه تعیین شدند

تحقق راهبردها و راهکارها، دورنماي نظر به در پایان با . شدند طراحیبراي تحقق هر راهبرد، راهکارهاي مؤثر 
  .موفقیت دانشگاه تنظیم شد

 جهرمو دانشگاه  جهرمدر فصل اول گزارشی از وضعیت شهرستان . است پیوست 9فصل و  10گزارش شامل  این
فصل دوم خالصه برنامه . شود ریزي راهبردي و اسناد باالدست مطالعه شده اشاره می ارائه شده و به روش انجام برنامه

هاي مدل برایسون را ارائه  نتایج اجراي گامهاي سوم تا یازدهم  فصل. کند را ارائه می جهرمراهبردي دانشگاه 
هاي ب تا خ،  در پیوست. ریزي راهبردي مدل برایسون در پیوست الف آمده است مفاهیم و راهنماي برنامه. دنده می

  .متن اسناد باالدست مطالعه شده آمده است
 مجیدامیدوار

20/4/1394  
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 فصل اول
 مقدمه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

از ابعاد موقعیت تاریخی، طبیعی و جغرافیایی، گردشگري،  جهرماي از وضعیت شهرستان  در این فصل، ابتدا خالصه
دانشجویان، از نظر سابقه، روند توسعه،  جهرمسپس وضعیت دانشگاه . شود اقتصادي، فرهنگی و آموزشی ارائه می

در ادامه، روش . گیرد مورد بررسی قرار می اتاعتباربودجه و اعضاي هیئت علمی و کارکنان، وضعیت پژوهشی و 
 راهبردي و زمانبندي جلساتریزي  برنامه، اسناد باالدست استفاده شده، اعضاي کمیته ریزي راهبردي برنامهانجام 

  .دنشو شرح داده می
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  ییایجغراف تیموقع
 5436شهرستان  نیا. استان واقع شده است یجنوب مهیکه در ن باشد یتابعه استان فارس م يها از شهرستان یکی جهرم

 نیو کارز ریو سروستان، از شرق به فسا و داراب، از جنوب به الر و ق رازیمربع وسعت دارد و از شمال به ش لومتریک
 کیحدود . باشد یو مرتفع م یشهرستان کامالً کوهستان نیا یعیچهره طب. محدود شده است روزآبادیو از مغرب به ف

 یخوردگ نیاز چ یارتفاعات بخش نیا. ارتفاعات است هیپنجم وسعت شهرستان جهرم دشت و چهار پنجم بق
 نیاز آن، ا ییها قرار گرفته و شاخه یزاگرس جنوب هاي از سلسله کوه تیزاگرس بوده و جهت اغلب کوهها به تبع

 دارینقطه آن قله سف نیمتر و بلندتر 1050شهرستان حدود  نیارتفاع متوسط مرکز ا. کرده است محصورشهرستان را 
 ایاز سطح در مکانیمتر در بخش س 850نقطه آن حدود  نیمتر و پست تر 3170حدود  مکانیخفر و سبخش  نیب

 یگرم و در نواح یطور کل بهشهرستان جهرم  يهوا. منطقه است يها از رودخانه مکانیرودخانه قره آقاج س. است
مذهب  عهیو مسلمان و ش ندیگو یسخن م یمحل يها شیگو ای یمردم منطقه به زبان فارس. استکوهستان معتدل 

شهرستان جهرم  نیمرکز ا. تاس انیو کرد مکانیخفر، س ،يشهرستان جهرم شامل چهار بخش مرکز. هستند
  .باشد یم

  
  یخیتار نهیشیپ

شهر  خیمورخان و محققان تار تیبه روا. است آن گهرم بوده  یاست که نام قبل رانیا یمیقد اریبس ياز شهرها جهرم
 یو ساسان یجهرم در دوره هخامنش یاز آبادان یشاهنامه فردوس تیروا. رسد یم الدیجهرم به سده چهارم قبل از م

در تاخت و تاز  نیهم چن. است گهرم بر آن نهاده  یعنی یرانیدر شاهنامه نام دالور ا یفردوس. کند یم تیحکا
گهرم  ایجهرم . خواند یم آب یب یبهرام گور دشت یشهر را در عصر پادشاه نیو ا شود یاسکندر از جهرم نام برده م

جهرم قلعه بزرگ، معروف به  ،یو حمداهللا مستوف یابن بلخ ،ياستخر يها به استناد نوشته. گرم است يجا یبه معن
در جهرم  هیام یبن يقلعه، خورشه، عامل خلفا نیا یبان. خورشه و خورشاه داشت که فاصله آن تا شهر، پنج فرسخ بود

شهر در  نیو مرمت شد و در آن زمان ا ریتعم انیمشهور سلجوق ریقلعه بعدها به همت خواجه نظام الملک وز نیا. بود
از  یکی. شهر را جهرم خواندند نیاعراب ا يروزیپس از پ تیدر نها. آمد یبه حساب م يآباد نیبزرگتر رانیجنوب ا
 یبوده که کوه ادیها آنقدر ز که تعداد کشته دیشهر واقع گرد نیآن در ا نیخرآ دیو شا انیرانیاعراب و ا يجنگها

معروف ) جسد(به نام دره الشه  زین يا است و دره  به کوه شهدا معروف شده يریدرگ نیدر غرب جهرم محل ا
  .ستا  دهیگرد
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  جهرم قبل از اسالم خیتار تیاهم
اگر چه بهمن و » .است اریبهمن بن اسفند يوسط و از بناها يجهرم شهر« سدینو یدر نزهۀالقلوب م یاهللا مستوف حمد

از سرنوشت دارا و  یخیتوجه به اشارات تار یندارد ول یخیتار تیداشته و سند يا جنبه افسانه رهیو غ اریاسفند
 تیاهم يدارا که جهرم در دوران قبل از اسالم رسد یم ربه نظ نیچن یو اشارات فردوس رهیو بهرام گور و غ ریاردش

به  رانیا میقد يها اشتهار آن در داستان یاست و حت رفته یمعتبر فارس به شمار م ياز شهرها یکیبوده و  یمخصوص
 يها بطور خالصه از داستان.  دیآ یم انیشهر به م نیاز ا ینام زیاسکندر و دارا ن يها بوده که در سرگذشت يحد

فارس، به صورت  يشهرها نیکه جهرم در آن زمان در ب دیآ یبر م نیچن یخیارتمنابع  گریشده در شاهنامه و د اشاره
در خط  یموضع حفاظت نیمربوطه، آخر يها بوده و در تمام داستان یتیپر اهم یشیالج مستحکم و نقطه سوق يدژ

 یشهر هنوز باق یو شمال غرب یجنوب يها که در دامنه کوه يمشهور به قلعه گبر ياز آثار بناها. بوده است ینینش عقب
  .ساخته شده است یساسان ينام برد که به سبک معمار توان یاست م

  
  جهرم یخیتار هیآثار و ابن

است که  دهیشهرستان به ثبت رس نیدر ا یخیتار هیاثر و ابن 56کشور تعداد  یفرهنگ راثیبه گزارش سازمان م بنا
شهرستان  نیبعد از اسالم در ا يها مربوط به دوره زین يقبل از اسالم و تعداد يها از آثار مربوط به دوره يتعداد

دامنه  ياست که بر رو ياز اسالم قلعه گبر شیپ يها آثار بجا مانده از دوره نیتر از معروف. احداث شده است
بند و بست در فاصله  ،یمقبره جاماسب از دوره سامان. شهر قرار دارد یشمال غرب يها تپه يکوه البرز و بر رو یشمال
. یاز دوره سامان هیعلو يشد و چهارطا یمهار کردن آب استفاده م يکه برا یجهرم از دوره ساسان يمترلویک 5/5

  :اشاره کرد ریز يها به نمونه توان یاز آثار بعد از اسالم م نیهمچن
 950: یبازار جهرم شماره ثبت در آثار مل  
 960: یمسجد و مدرسه خان جهرم شماره ثبت در آثار مل  
 986: یشماره ثبت در آثار مل میجاماسب حک مقبره  
 987: یمسجد جامع جهرم شماره ثبت در آثار مل  
 988: یآباد شماره ثبت در آثار مل قطب یآتشکده چهارطاق  
 1004: یجهرم شماره ثبت در آثار مل) ع(بن جعفر  یمقبره شاهزاده فضل بن موس  
 1319: یقدمگاه جهرم شماره ثبت در آثار مل  
 1626: یج آقارضا جهرم شماره ثبت در آثار ملآب انبار حا  
 6782: یجهرم شماره ثبت در آثار مل) 2(مخک  يکاروانسرا  
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 6783: یجهرم شماره ثبت در آثار مل فهیخل خیبقعه ش  
 6784: یجهرم شماره ثبت در آثار مل) 1(مخک  يکاروانسرا  
 6785: یسد بند و بست جهرم شماره ثبت در آثار مل  
 6786: یشماره ثبت در آثار مل مکانیس یچهارطاق  
 6787: یجهرم شماره ثبت در آثار مل بیشب ریدروازه پ  
 6788: یامامزاده اسدالدهر جهرم شماره ثبت در آثار مل  
 6789: یآب انبار مخک جهرم شماره ثبت در آثار مل  
 6790: یآب انبار حاج آقارضا جهرم شماره ثبت در آثار مل  
 7201: یره ثبت در آثار ملآسمانجرد جهرم شما يکاروانسرا  
 7202: یتل قلعه جهرم شماره ثبت در آثار مل  
 7203: یزاغ جهرم شماره ثبت در آثار مل یچهارطاق  
 7204: یتل نقاره خانه شهر خضر جهرم شماره ثبت در آثار مل  
 7205: یتل زاغ جهرم شماره ثبت در آثار مل  
 7206: یاسفل جهرم شماره ثبت در آثار مل یپل گچ  
  7207: یکراده جهرم شماره ثبت در آثار ملتل  
 7208: یجهرم شماره ثبت در آثار مل جانیتل قبرستان برا  
 15570: یقطب آباد شماره ثبت در آثار مل ابیآس  
 غار سنگتراشان 

  
  جهرم يگردشگر يو جاذبه ها یعیآثار طب

  .غار دست ساز جهان است نیتر شکن، بزرگ سنگ ایغار سنگتراشان  :سنگتراشان غار
  .طونیتادوان، اشکفت ش شو،یوراء، شفق، و ز،یبون: جهرم یعیطب يغارها

  .خفر، دررز: جهرم  يآبشارها
  .البرز کوه، کوه گرم، کوه کـر: جهرم  يها کوه

تنگ  هو،یتنگ خشکنه، تنگ تخه، تنگ ت اد،یآب گرم، تنگاب، تنگ اوك، تنگ کارز: جهرم يسارها چشمه
آب چک چک، آب کـم،  رو،یآب مهدو، آب پ ،يتنگ زندون، تنگ خرزهره، تنگ گله گور ،يرز تنگ شو،یو

اشکفتو، گدك،  ،يدو خمره ا ایآب نار، آب کوهرو  ،ییآب گردو ،یآب نـ ر،یآب انج ،یآب سوراخ، آب دل



1394ـ 1393ـ ویرایش نخستـ  جهرم برنامه راهبردي دانشگاه   
 

5 

 

  .هدون ایس اه،یتخته بشکار، گـل س ش،یدوخار، داربست، خوگون
  

  یاهیپوشش گ
  :شود یم میدر جهرم به سه دسته تقس یاهیگ پوشش
  .است انیشامل درمنه، کز، انواع گون، اسپند و تلخ ب هیناح نیا اهانیگ نیمعروفتر: یاستپ یاهیگ پوشش
بومادران، خارشتر، شاطره و  ان،یب نیریش ر،یآن عبارتند از کنگر، جاش اهانیگ نیمهمتر: یاستپ مهین یاهیگ پوشش
 ،ییمومنا اوش،یمک، گل گاو زبان، پر س ،یدارند مانند گل ختم ییکه مصرف دارو یناهایگ ن،یعالوه بر ا. چوبک

  .ندیرو یم هرستانش نیدر ا... مورد و  ر،یخاکش ،یگل بابونه، کاسن شن،یآو
 یعیو طب یشهرستان را بطور پراکنده درختان بوم نیا ياز ارتفاعات و کوهها یبعض: یجنگل یاهیگ پوشش

  .باشند یم.. .، کلخنگ، بنه والکی، کنار، کیجنگلها تنک بوده وغالبا سرو کوه نیا. اند پوشانده
  :شهرستان عبارتند از  نیا یجنگل مناطق
و بنه است و مناطق چاه  یاز نوع بادام کوه یاز درختان جنگل دهیجهرم که پوش یالبرز کوه در جنوب شرق جنگل

  .باشد یهکتار م 1300جنگل  نیا یبیتقرمساحت . ردیگ ی، تنگ آب و سر کوه را در بر مزیت
هکتار و در غرب شهرستان واقع شده و درختان آن را  180 یبیجنگل به مساحت تقر نیا: مکانیبهجان س جنگل

  .دهند یم لی، کهکم و بنه تشکیبادام کوه
، کهکم و یوههکتار در شمال جهرم واقع شده و درختان بادام ک 3200جنگل به مساحت  نیا: خفر رساالریام جنگل

  .دیتوان د یبنه را در آن م
جهرم قرار دارد و غالب درختان آن از بادام  یهکتار در شمال غرب 2400جنگل به مساحت  نیا: داریکوه سف جنگل

جهرم بخصوص در بخش کوهک که  يها از بخش یدر بعض.  شده است لی، گلخنگ و کهکم تشک یکوه
 دهیشور د ودخانهدر اطراف ر ژهیگز بو يها باشد، درختچه یدهنده خاك م لیجزء مواد تشک یگچ يها سنگ

. شود یباغ استفاده م وارید ایحفظ باغات مرکبات از وزش باد از گز بعنوان بادشکن  ياز نقاط برا یدر بعض. شود یم
ه دهند که سهم ب یم لیها و باغات مرکبات و مزارع تشک جهرم را نخلستان یاهیسبز و پوشش گ يالبته عمده فضا

  .و طراوت شهرستان دارند ییبایدر ز ییسزا
  
  وحش اتیح

کل، آهو، پازن، . برخوردار است زین یوحش متنوع اتی، از حیاهیو پوشش گ یعیطب طیشهرستان به تناسب شرا نیا
، هویپستانداران و عقاب، قوش، کبک، کبوتر، ت نیروباه، گرگ، کفتار، خرگوش از مهمتر ش،یقوچ و م ،یبز کوه
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و  هیرو یهرچند شکار ب. باشند یمنطقه م نیا هماز پرندگان م... ، گنجشک، بلبل، چفت، پرستو و يقمر
  .و انقراض قرار داده است دیجانوران را در معرض تهد نینسل ا یدر پ یپ يها یخشکسال

  
  اقتصاد و صنعت

به  یآنها گروه نیب در. است يو باغدار يآنها کشاورز یشغل اصل .گر دارد پرکار و تالش یشهرستان جهرم مردم
و  يکشاورز هیپا شهرستان بر نیاقتصاد مردم ا. مشغولند يادار يبه کارها زین يگریو جمع د يور شهیتجارت و پ

 يواحدها. وجود دارد ياقتصاد يژیومنطقه  کیو  یدر جهرم دو شهرك صنعت نیهمچن. استوار است يباغدار
  .رسد یم 4911به عدد  یخدماتو  یعیتوز ،یفن ،يدیشهرستان جهرم اعم از تول یصنف

  
  ياقتصاد یشناس نیزم

  :باشد یم ریگستره نقشه جهرم به شرح ز موجود در یمعدن ریذخا يکانسارساز دگاهیازد
 يدر شمال باختر نیآباد، کوه البرز و همچن کوه حسن يها سیطاقد یشمال الیدر  ):Sio2(یسیلیس يها رگه

 دهید لومتریک 1متر وبه طول حدود  5/1متر تا  یسانت 50 يبه ستبرا یسیلیس يرگه ها ،یخانریآباد نص یعل يروستا
آنها  sio2 زانیبوده و م دیو سف یصورت هب لیما يدر سطح شکسته شده خاکستر یسیلیس يها رنگ رگه. شود یم
  .باشد یم رییدرصد متغ 4/69درصد تا  8/60نیب

آباد الزم به نظر  کوه حسن یشمال الیپاره سازند چهل واقع در  یگچ يها هیو مطالعه ال یبررس: گـچ  سنگ
کوه البرز بعلت ضخامت کم  سیطاقد یشمال الیسازند ساچون واقع در  موجود در یگچ يها هیال .رسد یم

  .باشند ینم تیاهم قابل
 نیسروك و همچن ،انی، دار آسماري ـ تا روشن سازند جهرم يخاکستر يها از سنگ آهک :آهـک  سنگ
ها و  ساختمان یو استفاده در پ يساز پل در راه جادیا يتوان بعنوان سنگ الشه برا یم يعضو گور یفیر يها آهک

  .باغات استفاده نمود وارید
 هینسوز و ته عیاده در صناکوه البرز جهت استف یشمال الیسازند جهرم در  تیدولوم يبر رو یبررس: تیدولوم سنگ

  .رسد یالزم بنظر م یتیدولوم ينسوزها
خاك  يریمقاد يو هـــــرم دارا میجو يها دشت. گردد یآجر و سفال استفاده م هیاز خاك رس در ته :رس خاك
بودن  نیپائ نیآنها و همچن میدرصد کربنات کلس زانیعلت باالبودن مه ب ییایمیش بیلحاظ ترک باشند که از یرس م

  .باشند یسفال مناسب نم ایآجر  دیآنها جهت تول سیلیمقدار س
 دیشن و ماسه و به عنوان مخلوط در تول يبردار جوان جهت بهره يها پادگانه یپوشش آبرفت :شن و ماسه مخلوط
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  .دارد يکاربر مانیس
  

  يکشاورز
 ینارنگ موترش،یل ن،یریموشیپرتقال، ل ریدرخت مرکبات نظ ونیلیم 5/3هزار اصله درخت نخل،  350از  شیب وجود

هزار هکتار از  41از  شیقرارداشتن ب نیو همچن ردیگ یشهرستان جهرم را دربرم یهکتار از اراض هزار 24و نارنج که 
 یکیعنوان ه جات، جهرم را ب یفیتنباکو و ص برنج،کشت گندم و جو و حبوبات،  ریسامان، ز نیا یزراع يها نیزم

از  یکیجهرم که از نظر کارشناسان  یشاهان يعالوه بر خرما .دینما یم یکشورمان معرف يمهم کشاورز يها از قطب
مرکبات جهرم هم درصد  ،کند یم نیجهان را تأم يدرصد خرما 2/1انواع خرما در جهان است و  نیتر مرغوب

جهرم و مقدار  یو باغ يکشاورز محصوالت نیتر مهم. را به خود اختصاص داده است رانیمرکبات ا دیاز تول ییباال
  :باشد یم لیشده آن به شرح ذ دیتول

  تن در سال 28620خرما  .1
  تن در سال 63180پرتقال  .2
  تن در سال 14750 ینارنگ .3
  تن در سال 139766 نیریموشیل .4
  تن در سال 420تنباکو  .5
  تن در سال 750پنبه  .6
  تن در سال 49000 یگندم آب .7
  تن در سال 6400جو  .8

  
  يدامپرور
در  يواحد مرغدار نیچند ریاخ يها که در سال شود یانجام م ینیشهرستان عمدتاً بصورت کوچ نش نیا يدامپرور

 لوگرمیک 2500و در روز  باشد یواحد م 6گذار شهرستان  تخم ياز جمله واحد مرغدار .است دهیگرد جادیآن ا
 یتن مرغ گوشت 10200که ساالنه  رسد یواحد م 158به تعداد  یگوشت يمرغدار يو واحدها کنند یم دیمرغ تول تخم

  .باشند یشهرستان فعال م نیدر ا یسنت يواحد گاودار 270و  یصنعت يواحد گاودار 4و  کنند یم دیتول
  

  يدیتول يها کارخانه
  جهرم دیآرد سف کارخانه .1
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  جهرم یمیپتروش شرکت .2
  یتان يخرما شرکت .3
  فروغ اتیلبن عیصنا .4
  هیکاظم ینیآجر ماش شرکت .5
  جهرم ینیگچ ماش شرکت .6
  دیتوح ینیفرش ماش شرکت .7
  توران گاز جهرم شرکت .8
  شرکت بوتان گاز جهرم .9

  کیاف آنت يام د عیصنا .10
  اسپندان فارس يدیتول شرکت .11
  یوسفی يکارتن ساز شرکت .12
  یکیظروف پالست دکنندهیتول شرکت .13
  فو یش شرکت .14
  ممتاز مویآبل شرکت .15
  مصرف کباریظروف  دکنندهیتول شرکت .16
  نخل و مرکبات يشرکت بسته بند .17
  نخل نیریش يبسته بند شرکت .18
  بافه یماکارون .19
  ییو شکالت خرما کیکلوچه، ک ییغذا یصنعت مجتمع .20
  )واحد 4(شن و ماسه  شرکت .21
  )نخل سبز(خرما  يبسته بند شرکت .22

  
  یدست عیصنا
از ارکان مهم رشد اقتصاد شهرستان جهرم را  یکیکه  ياست به طور یباف یشهرستان قال نیا یصنعت دست نیتر مهم
صادر  کیدور و نزد ياست به شهرها میو گل میجاج ،یمحصوالت که شامل قال نیاز ا یمیداده و هر ساله ن لیتشک

  .شود یم
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  مهم يها رساختیز
 مگاوات  1440 تیهکتار وبا ظرف 100به مساحت  ینیدر زم روگاهین نیا :یبیترک کلیبرق س دیتول روگاهین

  .دیاحداث گرد رازیشـ  جاده جهرم 25 لومتریدر ک
 جهرم یمیشرکت پتروش  

  
  فرهنگ

  جهرم در شاهنامه
حمله  رانیبه ا یکه اسکندر مقدون یوقت ،یبه گفته فردوس. تکرار شده است یبار در شاهنامه فردوس 8نام جهرم 

طبق شاهنامه، . »دیجهاندار دارا به جهرم رس« کند؛ یبه جهرم فرار م» دارا« دهد، یرا شکست م انیرانیو ا کند یم
  :است ریشرح ز به اتیاب نیکه ا. نوشزاد هم زاده شهر جهرم بوده استمهرك 

  پارسی جهرم تا جهانگیر قادسی سوي سکندر آمد پس .1
  نوشزاد مهرك او نام کجا نژاد کی بد یکی جهرم به .2
  وفا بی مهرك او از گشت نهان پادشا شد نزدیک چو جهرم به .3
  سپاه مر بی بیاورد سو هر ز شاه ایوان به بیامد جهرم ز .4
  کلید را گنجها همه بدي آنجا که رسید جهرم به دارا جهاندار .5
  بنشاندند شاهیش تخت بدان خواندند را فرخزاد جهرم ز .6
  کشید لشکر آب بی دشت آن به رسید جهرم نزدیک به منذر چو .7
  یمن شهر ز کشیدي جهرم به رایزن کاي گفت چنین منذر به .8

  
  نمایس
آغاز » باربد«با نام  1345ماه  نیاز فرورد نمایس نیا .باشد یفعال استان فارس م ينماهایباربد جهرم از معدود س نمایس

نژاد  یعبدالرضا مصل دیتوسط شه 1360شد اما در سال  لیتعط يبر اثر آتش سوز 1357به کار نمود، در سال 
 نمایس نیا. شد يفرد نامگذار نیبه نام ا نمایس نینژاد، ا یپس از درگذشت مصل. و مجدداً آغاز به کار نمود يبازساز

  .شود یاداره م یاست در حال حاضر به صورت خصوص انقالب اسالمی سپاه پاسداران تیکه در مالک
 کتاب ناشران. اشاره کرد یجوانو ) طنز(پنجم  بعد، جهرم یدانشگاه علوم پزشک مجلهتوان به  جهرم می اتینشراز 

  :هم عبارتند از
  یمذهب يناشر کتابها : نژاد یرضا مصللعبدا دیشه

  اسالم ،يدار و خانه يآشپز خ،یبا موضوعات تار :ریغد مانیپ
  یعلم يکتاب ها :جهرم یآموزش عال مجتمع
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  یمذهب يناشر کتابها: معرفت دیخورش
  

  یشناس مردم
به  ،1345نفر بود که در سال  10542 ،يدیخورش 1335کشور در سال  یرسم يشهر جهرم در سرشمار تیجمع

 نیا تیجمع .دیتن رس 80950به  1365تن و در سال  48530به  1355شهر در سال  نیا تیجمع .دیرسنفر  36236
 .نفر بود 105285 ي، شهر جهرم دارا1385 يها داده نیمطابق آخر. نفر گزارش شد 104223، 1375شهر در سال 

  .است  نفر بوده 209312برابر با  1390نفوس و مسکن در سال  یعموم يسرشمار جینتا هیجهرم بر پا تیجمع
با زبان  یکینزد رندیگ یکه در جهرم به کار م ییها از واژه ياست و شمار یشهرستان، زبان فارس نیمردم ا زبان
  .است کینزد اریبس يرازیدارند که به لهجه ش یلهجه خاص ها یجهرم. دارد انهیم یپارس

  
  
  

  فرهنگی جهرممراکز علمی و 
  ها دانشگاه

  پیراپزشکی و پرستاري دانشکده و پژشکی علوم دانشگاه .1
  نور پیام دانشگاه .2
  اسالمی آزاد دانشگاه .3
  ؛ دانشگاه جهرم فعلی)دولتی عالی آموزش مرکز( دولتی دانشگاه .4
  اندیشه انتفاعی غیر دانشگاه .5
  کشاورزي هاي شاخه کاربرديـ  علمی دانشگاه .6

  
  فرهنگی ـ پژوهشی بنیادهاي .7
  ابرار بنیاد .1
  شناس حق اله آیت بنیاد .2
  غدیر پیمان فرهنگی ـ پژوهشی بنیاد .3
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  برنا دکتر پژوهشکده .4
  شناسی جهرم مرکز .5

  
  علمیه هاي حوزه
  خمینی امام علمیه مدرسه .1
  باشد می مدرسه این در شهرستان حوزوي هاي برنامه تمامی حاضر حال در که رضا امام علمیه مدرسه .2
  )دادور( اللهی آیت مهدي سید تولیت با) سابق فخریه( عصر ولی علمیه مدرسه .3
  خواهران ویژه نرگس علمیه مدرسه .4

  
  ها کتابخانه

  3و2و1 شماره عمومی کتابخانه .1
  تابش و غدیر پیمان خصوصی هاي کتابخانه .2
 آموزش مراکز و ها حسینیه و مساجد هاي کتابخانه .3

  )مسجد مصلی(کتابخانه مرحوم بهینا  .4
  

  
  1جهرممعرفی دانشگاه 

بار  نینخست يبرا 1352در سال .گردد یقبل از انقالب بر م يها جهرم به سال یمرکز آموزش عال سیفکر تاس
شد اما متأسفانه بعد از  يانداز دانشگاه جهرم راه یدر محل فعل رازیدانشگاه ش مهیبه شکل ضم هیدانشکده علوم پا

وقت به استان  يمحترم جمهور استیدر سفر ر 1374 بعد از انقالب در سال. دیآن متوقف گرد تیانقالب فعال
  .نشد جادیا یلیبه دال زیدانشکده ن نیزده شد که ا نیدر جهرم بر زم ریدب تیکلنگ دانشکده ترب ،فارس

 نیجهرم بر زم یکلنگ مرکز آموزش عال ،محترم دولت به استان فارس أتیدر سفر اول ه 1385سرانجام در سال 
 وتر،یکامپ یبار در سه رشته مهندس نیعمالً آغاز کرد و نخست 1386را از سال  ودخ تیمرکز فعال نیزده شد و ا

 يفناور یرشته مهندس ،همان سال تیظرف لیو در تکم رفتیدانشجو پذ یسیزبان انگل یو مترجم يکاربرد یاضیر
مرکز  نیمحترم،  ا نیمسئول تیو با حما یبه لطف اله زیبعد ن يها در سال. قبل افزوده شد هاي بر رشته زیاطالعات ن

                                                             
  .از سایت دانشگاه جهرم  ١
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در آن  یعلوم باغبان ـ يکشاورز یو مهندس یو علوم ورزش یبدن تیآب، ترب یمهندس يها و رشته افتیتوسعه 
  .شد يانداز و راه بیتصو

جهرم به مجتمع  یمحترم دولت به استان فارس، مرکز آموزش عال أتیه یاستان يدر دور دوم سفرها 1388در سال 
 ییغذا عیعلوم و صنا یمهندس ،یفارس اتیسه رشته زبان و ادب 1389سپس در سال . افتیجهرم ارتقا  یآموزش عال

  .افتی شیرشته افزا 11جهرم به  یمجتمع آموزش عال هاي رشته جهیو در نت بیتصو زین کیزیو ف
 افتیتوسعه  زین یو کارگاه یشگاهیآزما زاتیتجه ،ییدانشجو ،يادار ،یآموزش ها، فضاهاي با توسعه رشته همزمان

 يدانشکده کشاورز سیو مقدمات تأس دیگرد نیمأت اریو استاد هیبورس ،یمرب هاي در رده زین ازیمورد ن یعلم تأیو ه
 ءامنا تأیه یدائم ونیدر دستور کار کمس بیتصو يبرا که دهر کدام با سه رشته فراهم ش یو علوم انسان اتیو ادب

  .قرار گرفت
 ک،یمکان یسه رشته مهندس ،محترم نیمسئول ریقابل تقد يو همکار تیبا حما 1390ماه سال  بهشتیدر ارد نیهمچن

 یو  مهندس یفن یعنی گریدو دانشکده د سیمقدمات تأس نیقبل افزوده شد و بنابرا هاي و آمار به رشته يوتکنولوژیب
مجتمع  يارتقا 90سال  ير ابتداد امنا قرار گرفت و اتیفراهم شد و موضوع  در دستور کار ه  زین هیو علوم پا

الزم در جلسه مورخ  هاي يریگ یقرار گرفت و با پ در دستور کار زیجهرم به دانشگاه جهرم ن یآموزش عال
  .دیرس بیبه تصو ءامنا أتیدر ه  28/4/90

و  قاتیتحق وزارت علوم، يزیکل محترم دفتر گسترش و برنامه ر ریمد یدکتر حسن يآقا ابجن امیدر همان ا
آن به دانشگاه  يجهرم و ارتقا یمجتمع آموزش عال تیوضع یالزم  به منظور بررس هاي یزنیپس از را زین ،يفناور

از جمله  هایی شرط شیپ او ب یو خوابگاه ياز مجتمع ادار دینمودند و پس از بازد دیمجتمع بازد نیجهرم، از ا
 د،یدر جمع اسات یشگاهیآزما زاتیتجه  و توسعه یآموزش يفضاها  ها، توسعه دانشکده يو جداساز بیتصو ف،یتعر

. جهرم به دانشگاه جهرم قول مساعد دادند یمجتمع آموزش عال يو خبرنگاران نسبت به ارتقا انیکارکنان، دانشجو
 أتیه 28/4/90شد و در جلسه مورخ  فیچهار دانشکده فوق تعر ،یدکتر حسن ياجناب آق هیدر ادامه بنا به توص

متر مربع،  6000از  شیب ییفضا در یو علوم انسان  اتیبه شرح دانشکده ادب زیالزم ن يو فضاها دیرس بیه تصوب ءامنا
متر مربع و  7000از  شیب ییدر فضا يمتر مربع، دانشکده کشاورز 6500از  شیب ییدر فضا هیدانشکده علوم پا

  .دیگرد يانداز و راه يمترمربع جداساز 7000به  کینزد ییدر فضا یمهندس یدانشکده فن
 یابیکل وقت دفتر نظارت و ارز ریاز مد یندگیبه نما یمیدکتر مستق يجناب آقا 1390 نیمه دوم سالسپس در 

کل دفتر گسترش از  ریمد ياه شرط شیتحقق پ یچگونگ یبه منظور بررس يو فناور قاتیوزارت علوم و تحق
 1390در آذر ماه سال  ،به دفتر گسترش شانینمودند و پس از گزارش مثبت ا دیجهرم بازد یمجتمع آموزش عال

جهرم به دانشگاه  یمجتمع آموزش عال يبا ارتقا يو فناور قاتیوزارت علوم، تحق يزیدفتر گسترش و برنامه ر
  .جهرم موافقت نمود

دانشگاه جهرم  ،یاسالم يمحترم نظام مقدس جمهور نیمسئول تیو حما یلطف اله با زین 1392و  1391 يدر سالها
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با  یعلم أتیعضو ه 40ارشد، جذب  یو کارشناس یدر مقطع کارشناس دیچند رشته جد بیو  تصو يریگیبا پ
قالب  ردانشجو د 2500حدود  رشیو پذ هیبورس يدکتر يدانشجو 80جذب حدود   ،یو  مرب  اریاستاد  هاي مرتبه

دانشگاه جهرم با  النیالتحص از فارغ اي و خوشبختانه تعداد قابل مالحظه دهد یخود ادامه م تیچهار دانشکده به  فعال
 هاي دانشگاه ژهیمختلف به و ياه ارشد در دانشگاه یدر مقطع کارشناس یو سه رقم یدو رقم ،یرقم کی هاي رتبه

  :ها در دانشگاه جهرم در حال حاضر به شرح زیر است ها و گروه دانشکده .اند شده رفتهیمادر پذ
  

  هاي دانشگاه جهرم ها و گروه دانشکده
  گروه  دانشکده

  مهندسی علوم باغبانی -مهندسی کشاورزي  کشاورزي
  مهندسی علوم و صنایع غذایی -مهندسی کشاورزي
  مهندسی آب -مهندسی کشاورزي
  زیست فناوري کشاورزي –مهندسی کشاورزي 

  زبان و ادبیات فارسی  علوم انسانی
  فلسفه و کالم اسالمی

  تربیت بدنی و علوم ورزشی
  مهندسی کامپیوتر  فنی و مهندسی

  مهندسی فناوري اطالعات
  مهندسی مکانیک

  فیزیک  علوم پایه
  ریاضی

  آمار
  

نه  سه خوابگاه پسرانه و(خوابگاه   12مذکور، يعالوه بر فضاها زین يو ادار ییدانشجو ،یآموزش به لحاظ فضاهاي
متر مربع جهت  12000به مساحت حدود  نیمالک یواگذار شده به تعاون هاي در قالب ساختمان) خوابگاه دخترانه

 ها نظارت کافی خوابگاه نیا یو رفاه یمورد استفاده قرار گرفته است و دانشگاه بر امور فرهنگ انیاسکان دانشجو
دانشگاه در سفر معاونت محترم  سیمتر مربع در پرد 32000با مساحت  ییخوابگاه دانشجو کی نیهمچن. دارد

 ةو ساختمان دانشکد دهیافتتاح گرد 1392به استان فارس در خرداد ماه   ينژاد نور يدکتر مهد يجناب آقا یپژوهش
 ياز ابتدا میبتوان  میدواریاست که ام یانیدانشگاه در مراحل پا سیپرد حلمتر مربع در م 5000به مساحت  هیعلوم پا

به مساحت  سیمتر مربع و سلف سرو 5000با مساحت  يکشاورز ةطرح دانشکد. میکن ياز آن بهره بردار 94سال 
 هاي دجهعدم اختصاص بو لیکه متأسفانه به دل اند دهیرس بیبه تصو 91سال  ۀبودج ۀحیدر ال زیمتر مربع ن 2000
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طرح . آن آغاز شده است ییاجرا اتیو اکنون عمل دیموکول گرد 92به سال  هدو پروژ نیا ییاجرا اتیعمل ،یعمران
خاك  ح،یتسط( از آن  یبخش ییاجرا اتیو عمل یهکتار طراح 75در مساحت  زیدانشگاه جهرم ن یجامع عمران

  .در حال اجراست)  5و  4 هاي ابانیخ يساز ریو ز يبردار
 هاي بر کارگاه وتر،یدستگاه کامپ 200از  شینت با ب یو سه کاف وتریکامپ یکارگاه آموزش کی زین یپژوهش خشدر ب

 زیو ر يمعمار ،يوتکنولوژیب ،ییغذا عیصنا ک،یدرولیه ،ياریخاك، آب کیمکان هاي شگاهیقبل افزوده شد و آزما
و مزرعه و  یبدن تیترب شگاهیآزما ،یتخصص کیزی،  ف2 کیزی،  ف1 کیزیمقاومت مصالح، ف ،یبدن تیپردازنده، ترب
از  شیبا ب زیدانشگاه ن يکتابخانه مرکز. شده است زیو تجه يانداز طور کامل  راه به يکشاورز قاتیگلخانه تحق

. کند یم یخدمات رسان انیمطالعه خواهران و برادران به دانشجو يشانزده هزار و پانصد جلد کتاب همراه با سالن ها
کار  یاز وزارت ارشاد و فرهنگ اسالم یحدود سه سال است که با اخذ مجوز رسم زیدانشگاه جهرم ن اتانتشار

  .خود را آغاز نموده و تا کنون پنج جلد کتاب به چاپ رسانده است
داشته و  یخوب هاي تیفعال یو علم یفرهنگ ،یورزش هاي نهیدانشگاه جهرم در زم زین یو فرهنگ ییدانشجو بخش

 یو اجتماع یامور فرهنگ تیریمد جادیا ،یامور فرهنگ نهیدر زم اتفاق نیمهمتر. استقرار گرفته  قیبارها مورد تشو
 ،یانجمن علم زدهیس نیهمچن. آغاز کرده است 91 سال يکار خود را از ابتدا یدر دانشگاه است که با لطف اله

 تیرینظر مد رینماز ز ۀو ستاد اقام) س(حضرت زهرا  نیمحب ئتیه ،ییدانشجو جیبس ،يهنر ـ یکانون فرهنگ ستیب
، افتخارات 91واحد  در سال  نیباشند و خوشبختانه ا یم تیدانشگاه جهرم مشغول فعال یو اجتماع یامور فرهنگ

 ییدانشجو کسب دو مقام اول در مسابقات سراسري: کرده است که اهم آنها عبارتند از کسب دانشگاه يبرا يمتعدد
 یسراسر کشور، معرف هاي دانشگاه هاي غرفه نیجهرم  به عنوان غرفه برتر در ب دانشگاه انتخاب غرفه ،میقرآن کر

دانشگاه جهرم  يو هنر یفرهنگ هاي انونک یهماهنگ يشورا ریو دب دهیبه عنوان کارشناس برگز یکارشناس فرهنگ
  .دانشگاه کشور ستیب نیمنتخب در ب ریبه عنوان دب

کار خود را در  زیدر دانشگاه جهرم ن يمقام معظم رهبر یندگینما ، دفتر نهاد91است که در سال  یباعث خوشحال
  .است دهدانشگاه، آغاز کر طیدر مح يو معنو یارزش یسطح مبان شتریهر چه ب يارتقا يراستا
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  جهرمروش تهیه سند راهبردي دانشگاه 
اي بودن در قالب یک مدل تعریف و ترسیم  گام است و این رسمیت و مرحله به ریزي یک فرایند رسمی و گام برنامه

این اصل براي . ریزي باید بر اساس یک مدل از پیش تعیین شده انجام شود بنابراین هر گونه برنامه. شود می
ایط ریزي راهبردي وجود دارد که براي شر هاي مختلفی براي برنامه مدل. صادق استریزي راهبردي هم  برنامه

پیچیدگی سازمانی، میزان گیري،  مختلف از ابعاد نوع سازمان، سطح سازمان، رویکرد سازمان در قبال روش تصمیم
  .اند در دسترس بودن اطالعات، سطوح قدرت و ارتباطات و غیره طراحی شده

مجري . ریزي راهبردي، انتخاب یا طراحی مدل متناسب با سازمان است ترین تصمیمات در تدوین برنامه یکی از مهم
هاي دولتی، مدل برایسون را  ها براي دانشگاه تدوین سند راهبردي، بر اساس مطالعات پیشین و تجربه استفاده از مدل

ریزي راهبردي بر اساس مدل  هاي برنامه بنابراین تمام گام. داند مناسب می جهرمبراي تدوین سند راهبردي دانشگاه 
  .مفاهیم و راهنماي مدل برایسون به تفصیل در پیوست الف آمده است. برایسون انجام شد

به همراه گروه مشاور تعیین  جهرممتشکل از مدیران دانشگاه راهبردي ریزي  برنامهکمیته بر این اساس، الزم است 
هاي مدل برایسون را اجرا کرده و نتایج حاصل از  لساتی را برگزار کنند و از این طریق گامشده از سوي مجري، ج

  .جلسات را در قالب سند راهبردي تدوین کنند
در دور اول، پس از آشنایی مدیران دانشگاه با مدل . در دور تشکیل شد ریزي راهبردي جلسات کمیته برنامه

یررسمی، تعیین و تحلیل ذینفعان، تنظیم بیانیه مأموریت و تحلیل محیط برایسون، مراحل تعیین وظایف رسمی و غ
سازي  خارجی و داخلی در جلسات اجرا شدند و نتایج هر جلسه براي استفاده در جلسات بعدي، پردازش و آماده

اده از چنین استف پس از پایان دور اول جلسات، گروه مشاور با استفاده از مجموع مستندات تولید شده و هم. شد
مراجع باالدست، گزارش سند راهبردي تا مرحله تحلیل محیط را براي مطالعه و بررسی در اختیار مدیران دانشگاه 

  .قرار دادند
پس از آن، . در دور دوم، ابتدا گزارش آماده شده بر اساس نتایج دور اول مورد بررسی و ویرایش قرار گرفت

. و براي هر یک از موضوعات راهبردي، یک راهبرد استخراج شد تعیین شدند جهرمموضوعات راهبردي دانشگاه 
در پایان، . در مرحله تعیین راهکارها، براي هر راهبرد، راهکارهاي اثربخش از سوي اعضا پیشنهاد و تصویب شد

برنامه ریزي و گزارش نهایی سند راهبردي دانشگاه تهیه و به تصویب کمیته  دورنماي موفقیت دانشگاه تنظیم شد
  .رسید جهرم
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 يرهنمودها و اناتیبچنین از  هم. استفاده شدند جهرماسناد باالدست به شرح زیر در تدوین برنامه راهبردي دانشگاه 
  :اي مختلف برنامه استفاده شده استه در بخش يرهبر معظم مقام

  
  جهرماسناد باالدست استفاده شده در برنامه راهبردي دانشگاه 

سند ملی توسعه 
  فارس استان

آیین نامه 
جامع مدیریت 

  ها دانشگاه

برنامه 
پیشنهادي 

وزیر علوم به 
  مجلس

 اهداف، قانون

 و فیوظا
 التکیتش

  عتف وزارت

نقشه جامع 
  علمی کشور

 برنامه قانون
 توسعه پنجم

 يها استیس
قانون  یلک

برنامه پنجم 
 توسعه

 20انداز  چشم
 ساله کشور

  نام  سند
  
  

  مرحله

        
مطالعه 
 عمومی

             
وظایف 

  رسمی

             
وظایف 
  غیررسمی

             
تحلیل 
  ذینفعان

             
تنظیم بیانیه 

  مأموریت

             تحلیل محیط  

             
موضوعات 

  راهبردي

             
تعیین 

  راهبردها

             
تعیین 

  راهکارها

                 دورنماي
  موفقیت
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  :در جدول زیر آمده استراهبردي ریزي  برنامهاعضاي کمیته 
  

 ردیف نام و نام خانوادگی سمت در دانشگاه  سمت در کمیته

 1  دکتر مسعود نادریان جهرمی  رئیس دانشگاه  کمیته رئیس

 2  دکتر غالمحسن اسکندري  مدیر امور پژوهشی  عضو

  3  دکتر جلیل عزیزي  مدیر امور اداري  عضو

  4  کامران ترابی جهرمی  بودجه و تشکیالتمدیر   عضو

 5  مهندس محمد جواد بهمن زادگان  مدیر آموزش  عضو

 6  روح اله تقوایی نژاد  مدیر امور مالی  عضو

 7  مژده شادمند  مدیر امور فرهنگی  عضو

  8  ایمان اکبري  کارشناس حقوقی  عضو

  9  محمد میمنه  کارشناس بودجه و تشکیالت  عضو

  10  مهندس مجید امیدوار  -  گروه مشاور رئیس

  11  مهندس احمد خلیلی  -  گروه مشاور عضو

  12  مهندس علی داجمر  -  گروه مشاور عضو
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  :ریزي راهبردي بر اساس جدول زیر برگزار شد جلسات کمیته برنامه
  

 دور جلسه تاریخ ساعت

 اول 25/3/1393 8-12

 اول

 دوم 25/3/1393 14-19

 سوم 26/3/1393 8-12

 چهارم 26/3/1393 14-19

  پنجم 27/3/1393 8-12
  ششم 27/3/1393 14-19
 اول 2/4/1393 8-12

  دوم
 دوم 2/4/1393 14-19

 سوم 3/4/1393 8-12

 چهارم 3/4/1393 14-19

 پنجم 4/4/1393 8-10
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 فصل دوم

جهرمدانشگاه  راهبرديخالصه برنامه   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تواند  دانشگاه می. شود هاي سوم تا دهم، ارائه می نتایج فصلاز ، جهرمدر این فصل خالصه برنامه راهبردي دانشگاه 
متناسب با نوع و سطح الزم، تمام گزارش سند راهبردي یا خالصه تمام یا بخشی از اجزاي برنامه راهبردي را ارائه 

، بیانیه مأموریت، راهبردها )انداز چشم(گاه، شاید دورنماي موفقیت سایت دانش به عنوان مثال براي انتشار در وب. کند
  .و راهکارها کافی باشد
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  یرسموظایف  
  

  آموزش )1
 پژوهش )2

 گسترش فرهنگ اسالمی ـ ایرانی در دانشگاه  )3

  
 یر رسمیف غیوظا  

  
 سازي دستاوردهاي پژوهشیتجاري )1

 بنیان هاي دانشي شرکتایجاد و توسعه )2

  دنیا هاي روزسازي فناوريبومی )3
 ي کارآفرینیتوسعه )4

 حفظ و اعتالي زبان فارسی )5

 ارتقاي سطح شهرستان در ابعاد مختلف )6
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 نفعان داخلی و خارجی فهرست ذي 
 

o خارجینفعان  ذي 
  

 هیأت امناي دانشگاه جهرم )1

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري )2

 ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوريمعاونت برنامه )3

 شوراي گسترش آموزش عالی )4

 مردم شهرستان جهرم )5

 صاحبان صنایع و کشاورزي شهرستان جهرم )6

 هاي اداري، نهادها و مسئولین ارشد شهرستان جهرمسازمان )7

 بنیاد خیرین دانشگاه جهرم )8

 ي استان فارسخزانه )9

 دیوان محاسبات کشور )10

  
o نفعان داخلی ذي 

 

 دانشجویان )1

 اعضاي هیأت علمی )2

 رئیس دانشگاه )3

 معظم رهبري در دانشگاهرئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام  )4

 شوراي دانشگاه )5

 ي دانشگاههیأت رئیسه )6

 کارکنان )7

 شوراي تخصصی پژوهشی و فناوري )8

 شوراي فرهنگی و اجتماعی )9

 شوراي آموزشی )10

 وییهاي علمی ـ دانشج هاي اسالمی، بسیج دانشجویی و انجمن هاي فرهنگی ـ هنري، تشکل کانون )11
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 تیه ماموریانیب  
آموزش،  قیاز طر یتفکر علم جیو ترو نیمتخصص، متعهد و کارآفر یانسان يروین تیدانشگاه جهرم ترب تیمأمور

 یو اجتماع یفرهنگ ،ياقتصاد ،یعلم يازهایرفع ن يدانشگاه جهرم در راستا نیهمچن. است يساز پژوهش و فرهنگ
  .کند یو مشکالت شهرستان جهرم تالش م

 نیقوان تیرعا ،یطلب و عدالت داند یخود م يرزش محوررا ا یرانیـ ا یفرهنگ و تمدن اسالم جیترودانشگاه جهرم 
 .دهد یکار خود قرار م ي امور سر لوحه ي را در همه یفارس  زبان يو اعتال يو مقررات، تعهد و وجدان کار
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o فرصتها 
o یاسیس يفرصتها  

 تأکید مقام معظم رهبري بر تولید علم و گسترش گفتمان علمی 

  هاي مدیریتی شهرستان جهرمدانشگاه در حوزهامکان استفاده از نیروهاي متخصص 

 امکان ارتباط و تعامل با نخبگان سیاسی شهرستان جهرم  
 امکان ارتباط نزدیک برخی دانشگاهیان جهرم با مسئولین شهرستان 

 توجه خاص و حساسیت مسئولین شهرستان به دانشگاه جهرم به دلیل کیفیت و کمیت دانشجویان 

 ر استان و اختصاص فرمانداري ویژه به آنجایگاه مهم شهرستان جهرم د 

 ي مردم و روحانیت این شهر در نگاه مثبت مسئولین کشوري به شهرستان جهرم به دلیل نقش برجسته
 پیروزي انقالب اسالمی و دفاع مقدس

 ي فرصت و ایجاد زیرساخت در مناطق تأکید وزیر علوم، تحقیقات و فناوري بر توزیع عادالنه
 )ي پیشنهادي به مجلس شوراي اسالمیامهبرن(مختلف کشور 

 ي برنامه(ها تأکید وزیر علوم، تحقیقات و فناوري بر تمرکززدایی و تفویض اختیار امور به دانشگاه
 )پیشنهادي به مجلس شوراي اسالمی

 هاي تازه تأسیس در مناطق کمتر تأکید وزیر علوم، تحقیقات و فناوري بر توجه ویژه به دانشگاه
 )ي پیشنهادي به مجلس شوراي اسالمیبرنامه(ته یافتوسعه

   
o ياقتصاد يفرصتها  

 ي اقتصادي و صنایع پتروشیمی در حال تأسیسي ویژههاي صنعتی، منطقهوجود شهرك 

 سیري در کشورگرمسیري و نیمهي برتر در سطح زیر کشت و تولید محصوالت گرمرتبه 

 استان فارس به دلیل قرار گرفتن در مسیر  ي جغرافیایی شهرستان جهرم در جنوبموقعیت ویژه
 عباسـ شیراز ـ بندر تهران

 وجود سد سلمان فارسی در نزدیکی شهرستان جهرم 

 سطح باالي ثروت مردم شهرستان جهرم 

 وجود خیرین در شهرستان جهرم 

 سازي و صنعتی کردن علوم باغبانی، بیوتکنولوژي و کامپیوتر در شهرستان جهرمامکان تجاري 



1394ـ 1393ـ ویرایش نخستـ  جهرم برنامه راهبردي دانشگاه   
 

24 

 

  تبدیل دانشگاه به قطب تولید گیاهان دارویی کشور با توجه به اقلیم مناسب منطقه و تأکید امکان
 ي جامع علمی کشور بر این موضوعنقشه

 ي منابع طبیعی به عنوان اولویت در استان فارسطرح احداث دانشکده 

 ي صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزيتوسعه 

 تان فارس در شهرستان جهرمقرار گرفتن سومین نیروگاه سیکل ترکیبی اس 

  ي پارس جنوبیمنطقه(نزدیکی شهرستان جهرم به پایتخت انرژي کشور( 

 هاي راهنمایی سرمایهي استان فارس بر گسترش مراکز مشاوره و آژانستأکید سند ملی توسعه
 گذاري

  
o یو اجتماع یفرهنگ يفرصتها  

 وجود مراکز حوزوي فعال در شهرستان 

 کرده در شهرستان جهرم به ویژه در مقطع دکتريتحصیل تعداد قابل توجه افراد 

 ساختار جوان جمعیتی شهرستان جهرم 

 هاي تأثیرگذار فرهنگی در شهرستان و استانتعدد چهره 

  شهید و وجود چندین هزار جانباز، آزاده و ایثارگر دفاع مقدس در شهرستان  1200تقدیم بیش از
 جهرم

 بافت مذهبی شهرستان 

  مردم شهرستان جهرم نسبت به دانشگاهاحساس مسئولیت 

 ي علم و فناوريي مردم شهرستان جهرم به مقولهاهتمام ویژه 

 ي علوم انسانی و اجتماعی در سطح استان فارسنبود مراکز آموزشی کافی در حوزه 

  
o فناورانه يفرصتها  

 ي آزمایشگاهی در مراکز علمی و آموزشی شهرستانوجود تجهیزات پیشرفته 

 هاي کشاورزي و علوم مهندسی از سوي دانشگاههاي علمی در حوزهي مشاورههامکان ارائ 

 هاي نویني استان و نقشه جامع علمی کشور به تمرکز استان بر فناوريتأکید سند ملی توسعه 
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o دهایتهد  
o یاسیس يدهایتهد  

 آموزشی، گذاري و اجرا در امور تصریح وزیر علوم، تحقیقات و فناوري بر عدم ثبات در سیاست
 )ي پیشنهادي به مجلس شوراي اسالمیبرنامه(پژوهشی و فناوري 

 عدم ثبات و تغییر مدیریت گسترده به دنبال تغییرات سیاسی 

 هاي سیاسی و گروهیپذیري دانشگاه از رقابتآسیب 

 ي برنامه(ي وزیر علوم به عدم تحقق سهم اعتبارات بخش آموزش عالی از تولید ناخالص ملی اشاره
 )نهادي به مجلس شوراي اسالمیپیش

 عدم تخصیص اعتبارات مصوب به صورت کامل  
 هاعدم شفافیت مواضع سیاسی افراد و گروه 

 هاي نوپا از جمله دانشگاه جهرمتوجهی به دانشگاهکم 

 هاي شهرستانها و ارگانرنگ بودن نگرش علمی در سازمانکم 
 

o ياقتصاد يدهایتهد  
 به شهرستانیافته کمبود منابع مالی تخصیص 

 گذاران و افراد توانمند اقتصادي به سایر نقاط کشورمهاجرت سرمایه 

 ي شهرستانهاي چندسالهخشکسالی 

 باال بودن هزینه خدمات مورد نیاز دانشگاه به دلیل نبود فضاي رقابتی 

 ي کشاورزيبعدي شهرستان در حوزهرشد تک 

  مناسبکمبود فضاهاي اداري، آموزشی و دانشجویی استیجاري 

  
o یو اجتماع یفرهنگ يدهایتهد  

  التحصیالن شهرستان جهرمهاي شغلی مناسب براي فارغفرصتکمبود 

 دشواري شرایط ازدواج جوانان 

 هاي مجردي دانشجوییافزایش خانه 

 هاي فرهنگی مانند موسیقی در شهرستان جهرمحساسیت نسبت به برخی از مقوله 

  جهرمتمایل دانشجویان به انتقال از دانشگاه 
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 دسترسی آسان به مواد مخدر 

 هاي اجتماعی ـ مذهبی جهرمهاي فرهنگی دانشجویان غیربومی با بافتتفاوت 

 کمبود فضاهاي تفریحی و گردشگري و فقدان امکانات الزم در شهر براي اوقات فراغت دانشجویان 

 مهاجرت صاحبان اندیشه از جهرم 

 استان فارس و شهرستان جهرم هاي وابسته به وهابیت در جنوبخطر فعالیت گروه 

 هاباال بودن آمار دانشجویان مهاجر از استان فارس به سایر نقاط کشور نسبت به ورودي 

  
o فناورانه يدهایتهد  

 تحریم فناورانه کشور 

 دشواري دسترسی به منابع اطالعات علمی در فضاي مجازي  
  

o نقاط قوت  
o ها نقاط قوت ورودي  

 به دانشگاه جهرم ورود دانشجویان با سطح علمی مناسب 

 هاي مهندسی، کشاورزي، علوم پایه و علوم انسانیوجود اساتید و دانشجویان توانمند در حوزه 

 برخورداري از نیروهاي جوان و باانگیزه 

 به روز بودن اعضاي هیأت علمی دانشگاه 

 نزدیک شدن به استانداردهاي نسبت استاد به دانشجو 

 تعداد مطلوب دانشجویان 

  
o ندهایانقاط قوت فر  

 پاسخگو بودن و در دسترس بودن مسئولین دانشگاه 

 هاي علمی و فرهنگی برگزار شدهتعداد مطلوب همایش 

 ي احداث پردیس دانشگاهپیشرفت مطلوب پروژه 

 بضاعت از طریق جذب منابع از خیرینهاي مالی به دانشجویان کمي کمکارائه 

 هاي دانشجوییتأمین وام 

 روانشناختی دانشجویان در سطح مطلوبي ي خدمات مشاورهارائه 
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 هاي دانشجویانتعامل مثبت و سازنده با خانواده 

 تر آنریزي مناسب با هدف رفع نیازهاي علمی و فرهنگی و تقویت هر چه بیشبرنامه 

  سلف سرویس، سرویس حمل و نقل و (فراهم نمودن امکانات رفاهی مطلوب براي دانشجویان(... 

 نشگاه جهت احساس آرامشایجاد محیط امن در دا 

 ارزیابی مؤثر اعضاي هیأت علمی 

 مدیریت مؤثر منابع مالی 

 ي پژوهشهاي آموزشی در زمینهارزیابی مؤثر گروه 

 افزایی و توانمندسازي اعضاي هیأت علمیهاي دانشبرگزاري دوره 

 وضعیت مطلوب مذهبی و فرهنگی دانشجویان 

 شهر جهرم در راستاي تقویت فرهنگ دینی دانشجویانهاي دینی مندي از فضاي مذهبی و حوزهبهره 

  
o ها ینقاط قوت خروج  

 ي کارآفرینیآموختگان متخصص، مؤمن و خودباور و داراي روحیهدانش 

 هاي آموزشی، فرهنگی، دانشجویی و رفاهیمندي دانشجویان در زمینهرضایت 

 هاي برتر علمی، فرهنگی و ورزشی در کشورکسب مقام 

 تر یک رقمی و دو رقمی در آزمون کارشناسی ارشد و آمار مطلوب پذیرفتههاي برکسب رتبه
  شدگان در مقاطع تحصیلی باالتر

  
o نقاط ضعف  

o ها ينقاط ضعف ورود  
 استفاده از فضاهاي آموزشی و اداري استیجاري 

 هاي کاربرديافزارهاي کافی براي امر پژوهش در رشتهفراهم نبودن سخت 

 هاي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در خودگردان با توجه به سیاستهاي استفاده از خوابگاه
 هاسپاري خوابگاهبرون

 هاي مختلفتخصیص محدود اعتبارات در حوزه 

 ها در یک مکانمتمرکز بودن حوزه 

 هاي آموزشی، اداري، ورزشی و ي زمینهکمبود فضاهاي فیزیکی و کالبدي در همه... 
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 اهیپراکندگی فضاهاي آموزشی و رف 

 هاي اداري و آموزشیقدمت ساختمان 

 عدم توان مالی در تأمین تأسیسات زیربنایی و تجهیزات فناوري 

 کمبود منابع مالی 

 پایین بودن تعداد اعضاي هیأت علمی بومی نسبت به تعداد کل اعضاي هیأت علمی 

 ي علمی اعضاي هیأت علمیپایین بودن مرتبه 

  
o نقاط ضعف فرایندها  

 اي و انضباطیدر امور اداري، حرفه کارکنان آموزش ندیدن کافی 

 ها در تعامل بین دانشجویان و کارکنانوجود برخی کاستی 

 هاي فرهنگیریزي و اجراي فعالیتها در برنامهوجود برخی کاستی 

 هاي نوینهاي دانشگاه با فناوريعدم تطابق آموزش 

 هاي اداري، آموزشی و دانشجویی استیجاريبار مالی ساختمان 

 هاي عمرانی، فرهنگی و دانشجویی دانشگاهرسانی مناسب در فعالیتکافی نبودن اطالع 

 هاي مختلف دانشگاهکافی نبودن هماهنگی بین مدیریت 

  
o ها نقاط ضعف خروجی 

 هاي پژوهشی نسبت به تعداد اعضاي هیأت علمیپایین بودن خروجی 

  جهرمکافی نبودن تأثیرگذاري دانشگاه در رفع نیازهاي شهرستان 

 عدم حضور کافی دانشجویان در محیط دانشگاه در اثر نبود فضاهاي رفاهی، تفریحی و ورزشی 

 هاي علمی الزمي علمی ـ پژوهشی به دلیل نبود زیرساختنداشتن نشریه  
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o موضوعات راهبردي 
 پژوهش 

 فرهنگ در دانشگاه جهرم 

 آموزش 

  
o راهبردها و راهکارها 

o پژوهش: موضوع راهبردي  
 طیتعامل سازنده با مح قیمنطقه از طر يازهایرفع ن يپژوهش در راستا: راهبرد 

 :راهکارها

  و ادارات شهرستان جهرم عیمختلف صنا يها و مشکالت حوزه ازهاین ییشناسا .1
 مناسب يساز مرتبط و فرهنگ نفعانیذ هیتوج .2

 يها طرح يشهرستان جهرم با هدف جذب و اجرا يها و سازمان عیامه با صنان متفاه عقادان .3
 یپژوهش

هاي کاربردي مورد هاي تحقیقاتی دانشجویی به سمت پژوهشها و طرحنامهسوق دادن پایان .4
 نیاز منطقه

 ي پژوهشینامهدرج بندهاي حمایتی خاص در آیین .5

 اندازي نشریات علمی و پژوهشیراه .6

 المللیاي، ملی و بینبرقراري ارتباطات علمی با مراکز علمی ـ پژوهشی منطقه .7

 هاي کاربردي دانشگاهنتایج پژوهش ترویج .8

 هاي شهرستان جهرمالمللی با محوریت نیازمنديهاي ملی و بینبرگزاري همایش .9

 هاي پژوهشی اعضاي هیأت علمیهاي آموزشی با هدف افزایش مهارتبرگزاري کارگاه .10

 )مانند مرکبات و خرما( هاي پژوهشیها، مراکز و قطباندازي گروهراه .11

 از جمله پژوهشکده کشاورزي هاي مختلفپژوهشکدهاندازي راه .12

 اندازي مراکز رشد و پارك علم و فناوريراه .13

 انیبن دانش يها شرکت سیدانشگاه جهرم در تأس یعلم أتیه ياز اعضا تحمای .14

 هاي پژوهشی تدوین اولویت .15

 هاي پژوهشی دانشگاه در جذب اعضاي هیأت علمیتوجه به سیاست .16
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 اداري و مالی الزم در ساختار سازمانی در راستاي تسهیل امور پژوهشیاعمال ساز و کارهاي  .17

 ي تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهیتوسعه .18

 ها و مرکز اسنادي کتابخانهتوسعه .19

ها، مرکز فناوري ها، کتابخانهها، آزمایشگاهایجاد فضاهاي فیزیکی الزم شامل کارگاه .20
 اطالعات، مراکز رشد و پارك علم و فناوري

 طد حق اشتراك منابع علمی مرتبخری .21

  
 

o فرهنگ در دانشگاه جهرم: موضوع راهبردي  
 يا حرفه اصول  اخالق و  يارتقا: راهبرد 

 :راهکارها

 هاي اجتماعیگیري از آسیبهاي پیشهاي آموزشی در زمینهبرگزاري دوره .1

 هاي ورزشیبرنامه در زمینههاي فوقاجراي فعالیت .2

 هاي گردشگري و تفریحیدر زمینه برنامههاي فوقاجراي فعالیت .3

 طلبیي پرسشگري و عدالتهاي آزاداندیشی با هدف تقویت روحیهبرگزاري کرسی .4

پذیري، انجام کار هاي فرهنگی با هدف انطباقمشارکت دادن دانشجویان در اجراي برنامه .5
 پذیريگروهی و مسئولیت

 اي براي کارکنانهاي ضمن خدمت اخالق حرفهبرگزاري دوره .6

 مداري و پرداختن به مسائل اخالقی ضمن تدریسترغیب اعضاي هیأت علمی به اخالق .7

  افزایی براي اعضاي هیأت علمیهاي معرفتبرگزاري دوره .8
هاي  ایجاد فرصت مناسب براي اساتید دانشگاه جهرم جهت تأثیرگذاري مثبت در فعالیت .9

 فرهنگی شهرستان جهرم

ي تر بین دانشگاه و جامعهبه منظور ایجاد تفاهم بیش هاي فرهنگی با حضور مردماجراي برنامه .10
 جهرم

 انجام مطالعات الزم با هدف ارتقاي سطح فرهنگ در شهرستان جهرم .11

 گرامیداشت بزرگان شهرستان جهرم .12

 ارتباط مؤثر با شوراي فرهنگ عمومی شهرستان جهرم .13

  دانشگاه ییـ دانشجو یفرهنگ يسند راهبرد میتنظ .14
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  در جذب کارکنان يا حرفهاصول و  یاخالق يارهایبه مع توجه .15
  یعلم أتیه يدر جذب اعضا يا حرفهاصول و  یاخالق يارهایبه مع توجه .16
 دانشگاه جهرم سیدر پرد شیهما يو سالنها یورزش يمسجد دانشگاه، فضاها زیو تجه ساخت .17

  
o آموزش: موضوع راهبردي  

 منطقه يازهایمتناسب با ن نیمتخصص، متعهد و کارآفر یانسان يروین تیترب: راهبرد 
 :راهکارها

 :در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد هاي مورد نیاز منطقهپیگیري و تصویب رشته .1

  هاي مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، رشته: فنی مهندسیآموزشی گروه
 مهندسی نفت

 مهندسی عمران، هاي مهندسی برق، مهندسی شیمی، رشته: فنی مهندسیآموزشی  گروه
 ، مهندسی هوا فضامهندسی صنایع، مهندسی نفت

  یمهندس، )زراعت و اصالح نباتات(هاي مهندسی کشاورزيرشته: کشاورزيآموزشی گروه 
، )يزداریمرتع و آبخ( یعیمنابع طب ی، مهندس)یابانیمناطق خشک و ب تیریمد( یعیمنابع طب

 )يگلخانه ا داتیتول( یعلوم باغبان يکشاورز یخاك، مهندس یعلوم و مهندس

  شناسیي زمینرشته: علوم پایهآموزشی گروه 

  يحسابدار ،ی، علوم قرآن)آموزش زبان( یسیزبان انگل يرشته ها: علوم انسانیآموزشی گروه، 
 ،یمال تیری، مد)يپژوهشگر( ی، علوم اجتماع)يا منطقه يزیر برنامه( ایجغراف ،یشناس روان

 قحقو مه،یب تیریمد

 علمی متخصص مورد نیاز در قالب بورسیه و پیمانیجذب هیأت  .2

 هاي آموزشی توانمندسازي کارکنانبرگزاري دوره .3

 افزایی براي اعضاي هیأت علمیهاي دانشبرگزاري دوره .4

رسانی، زمین کالس، آزمایشگاه، کارگاه، کتابخانه و مراکز اطالع(تأمین فضاهاي آموزشی  .5
 )زشیهاي ورهاي همایش، سالنکشاورزي، سالن

 تجهیز فضاهاي آموزشی .6

 )سازيسلف سرویس و محوطه(تأمین فضاهاي رفاهی  .7

 یأمین فضاهاي خوابگاهت .8
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 بیانیه دورنماي موفقیت 

سال  10دانشگاه جهرم، دانشگاه دومین شهرستان بزرگ استان فارس، با داشتن دومین پردیس دانشگاهی استان تا 
  .اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی شهرستان جهرم خواهد بودآینده، محور اصلی رشد و شکوفایی علمی، 
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 فصل سوم

وظایف رسمی و غیررسمیتحلیل   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي دولتی  شرح وظایف سازمان. هاي خصوصی داراي شرح وظایف هستند بر خالف سازمان هاي دولتی سازمان
مشکل مرسوم در . شوند ها و مراجع باالدست ابالغ می نامه و نظایر آن از سوي سازمان معموالً در قالب اساسنامه، آئین

ازمان دولتی فهرست این است که به صورت روشن و صریح وظایف س ،طرح شرح وظایف از طریق این اسناد
  .پی بردماهیت و فلسفه وظایف سازمان  به توان خواندن این اسناد نمیبا اند و  نشده

در این مرحله انتظار . دهد را مورد نظر قرار میمربوط به شرح وظایف تحلیل اسناد  ،در مدل برایسون، این مرحله
به  .ان، فهرست وظایف سازمان را استخراج کنندریزي با بررسی اسناد مربوط به وظایف سازم رود تیم برنامه می

تواند وظایفی را  البته به مرور زمان و با تغییر شرایط، سازمان می. شود فهرست تهیه شده، وظایف رسمی گفته می
به این گونه . دنبال کند که هم در راستاي فلسفه سازمان است و هم در ایفاي مسئولیت اجتماعی سازمان مؤثر است

بنابراین فهرست دیگري از وظایف با عنوان وظایف غیررسمی نیز تهیه  .شود ظایف غیررسمی گفته میو ،وظایف
  .گیرد نتایج این مرحله از مدل برایسون در تنظیم بیانیه مأموریت سازمان مورد استفاده قرار می. شود می

، یو مؤسسات آموزش عالها  ت دانشگاهیرین نامه جامع مدییآ، جهرمبراي استخراج وظایف رسمی دانشگاه 
مورد بررسی و تحلیل قرار ) ح پیوست( یانقالب فرهنگ یعال يشورا 10/12/1389 مصوب يو فناور یپژوهش
ریزي راهبردي دانشگاه، فهرست وظایف  پس از آن، با بررسی و تعامل گروهی اعضاي کمیته برنامه. گرفت

    .شوند رسمی ارائه میدر ادامه وظایف رسمی و وظایف غیر. غیررسمی نیز تهیه شد
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 یف رسمیوظا  
  یانقالب فرهنگ یعال يشورا 10/12/1389 مصوبي و فناور ی، پژوهشیها و مؤسسات آموزش عال ت دانشگاهیرین نامه جامع مدییآبر اساس 

  
 )3 –ه  – 4ماده (آموزش  )1

 )3 –ه  – 4ماده (پژوهش  )2

  )3 – 3 –ب  –ه  – 5ماده (گسترش فرهنگ اسالمی ـ ایرانی در دانشگاه  )3
  
  

 دانشگاه یر رسمیف غیوظا  
  

 سازي دستاوردهاي پژوهشیتجاري )1

 بنیان هاي دانشي شرکتایجاد و توسعه )2

  هاي روز دنیاسازي فناوريبومی )3
 ي کارآفرینیتوسعه )4

 حفظ و اعتالي زبان فارسی )5

 ارتقاي سطح شهرستان در ابعاد مختلف )6

   



1394ـ 1393ـ ویرایش نخستـ  جهرم برنامه راهبردي دانشگاه   
 

35 

 

 
 فصل چهارم

نفعان تحلیل ذي  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ها و  هاي خصوصی که با مشتري نهایی روبرو هستند، افراد، گروه هاي دولتی، بر خالف سازمان در سازمان
درآمد  تحلیل ذینفعان پیش. شود ها ذینفع گفته می به این. هاي گوناگونی در سازمان نقش و تأثیر دارند سازمان

  .هاست راهبردیط و تعیین چنین تحلیل مح ارزشمندي براي تنظیم بیانیه مأموریت سازمان و هم
ریزي راهبردي، خود را جاي ذینفعان قرار داده و رابطه خود با آنان را تحلیل و  در این مرحله اعضاي کمیته برنامه

  .شوند بندي می ذینفعان به دو گروه ذینفعان داخلی و ذینفعان خارجی دسته. کنند ارزیابی می
رست ذینفعان را استخراج کردند و سپس هر یک از ذینفعان را مورد ابتدا فهریزي راهبردي،  اعضاي کمیته برنامه

    .تحلیل و ارزیابی قرار دادند
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 خارجی و داخلی نفعان فهرست ذي 
 

o خارجینفعان  ذي 

  
 هیأت امناي دانشگاه جهرم )1

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري )2

 ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوريمعاونت برنامه )3

 عالیشوراي گسترش آموزش  )4

 مردم شهرستان جهرم )5

 صاحبان صنایع و کشاورزي شهرستان جهرم )6

 هاي اداري، نهادها و مسئولین ارشد شهرستان جهرمسازمان )7

 بنیاد خیرین دانشگاه جهرم )8

 ي استان فارسخزانه )9

 دیوان محاسبات کشور )10

  
o نفعان داخلی ذي 

  
 دانشجویان )1

 اعضاي هیأت علمی )2

 رئیس دانشگاه )3

 مقام معظم رهبري در دانشگاهرئیس دفتر نهاد نمایندگی  )4

 شوراي دانشگاه )5

 ي دانشگاههیأت رئیسه )6

 کارکنان )7

 شوراي تخصصی پژوهشی و فناوري )8

 شوراي فرهنگی و اجتماعی )9

 شوراي آموزشی )10

 وییهاي علمی ـ دانشج هاي اسالمی، بسیج دانشجویی و انجمن هاي فرهنگی ـ هنري، تشکل کانون )11
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       خارجی   تحلیل  داخلی  
  هیأت امناي دانشگاه جهرم: نام  نفعان ذي

 گیري در امور اداري، مالی و معامالتی بررسی و تصمیم
 دانشگاه

 نفع نوع رابطه ما با ذي

 نفع در سنجش عملکرد ما معیار اصلی ذي کیفیت اجراي مصوبات هیأت امنا و قوانین مرتبط 

 ي هیأت امنا و در کافی نبودن تعداد جلسات ساالنه
 هانامهتأخیر در تصویب آیین نتیجه

 تفاوت دیدگاه بین دانشگاه و هیأت امنا در برخی موارد 

کاستی در انجام (نفع  چالش بین ما و ذي
ها، پاسخگویی، وظایف یا اختالف نظر و  مسئولیت

 )هادیدگاه در مورد آن

 برگزاري منظم جلسات کمیسیون دائمی و هیأت امنا  
 اه و تصویب همکاري در رفع نیازهاي دانشگ

  هاي مورد نیاز نامه آیین
  
 

 نفع انتظار ما از ذي

 )زیاد، متوسط، کم(نفع میزان اهمیت ذي زیاد

  
    



1394ـ 1393ـ ویرایش نخستـ  جهرم برنامه راهبردي دانشگاه   
 

38 

 

 

      خارجی   تحلیل  داخلی  
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري: نام  نفعان ذي

  نمایندگی وزارت علوم، تحقیقات و قناوري در
 شهرستان جهرم

  ها به نامهمقررات و آیینتدوین، تصویب و ابالغ
 دانشگاه

 هاي وزارت علوم، تحقیقات نامهاجراي مصوبات و آیین
 و فناوري در دانشگاه

 نفع نوع رابطه ما با ذي

  تعداد اعضاي هیأت علمی و دانشجویان و نسبت استاد
 به دانشجو

 هابندي دانشگاهجایگاه دانشگاه در رتبه 

 ها نامهمیزان رعایت مقررات و آیین 

 چگونگی مدیریت منابع مالی 

 نفع در سنجش عملکرد ما معیار اصلی ذي

 کاستی در انجام (نفع  چالش بین ما و ذي هاي نوپا از جمله دانشگاه جهرم توجهی به دانشگاهکم
ها، پاسخگویی، وظایف یا اختالف نظر و  مسئولیت

 )هادیدگاه در مورد آن

 حمایت همه جانبه از دانشگاه 

  تر براي بیان مشکالت دانشگاه جهرمبیشایجاد فرصت 

 نفع انتظار ما از ذي

 )زیاد، متوسط، کم(نفع میزان اهمیت ذي زیاد
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      خارجی   تحلیل داخلی  
  ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري معاونت برنامه: نام  نفعان ذي

 اي و  گیري در امور اداري، بودجه بررسی و تصمیم
  عمرانی دانشگاه

 نفع نوع رابطه ما با ذي

 بندي به قوانین و مقرراتمیزان پاي 

 اي و عمرانی عملکرد دانشگاه در  امور بودجه 

 آمار دانشجویان 

 نفع در سنجش عملکرد ما معیار اصلی ذي

 ي کافیعدم تخصیص بودجه 

 هاي  هاي نوپا نسبت به دانشگاه توجهی به دانشگاهکم
 تر بزرگ

  اي بودجهاعمال رویه در برخی امور 

کاستی در انجام (نفع  چالش بین ما و ذي
ها، پاسخگویی، وظایف یا اختالف نظر و  مسئولیت

 )هادیدگاه در مورد آن

 ي مناسبتخصیص بودجه 

 هاي نوپا تر از دانشگاهحمایت بیش 

 هاي  تر براي دانشگاههاي عمرانی بیش تصویب طرح
 نوپا

 هاي دانشجویی تصویب طرح ساختمان خوابگاه 

 

 نفع انتظار ما از ذي

 )زیاد، متوسط، کم(نفع میزان اهمیت ذي زیاد
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      خارجی   تحلیل  داخلی  
  شوراي گسترش آموزش عالی: نام  نفعان ذي

 نفع نوع رابطه ما با ذي هاي پیشنهاديها و دانشکدهبررسی و تصویب رشته 

  کیفیت و کمیت امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی و
 رفاهیامکانات 

 هاي پیشنهاديآمار اعضاي هیأت علمی مرتبط با رشته 

  کیفیت و کمیت فضاي آموزشی، دانشجویی و رفاهی
 دانشگاه

 نفع در سنجش عملکرد ما معیار اصلی ذي

 کاستی در انجام (نفع  چالش بین ما و ذي هاهاي تصویب رشتهنامهتوجهی به ضوابط و آیینکم
یا اختالف نظر و ها، پاسخگویی، وظایف  مسئولیت

 )هادیدگاه در مورد آن

 ها و هاي نوپا در تصویب رشتهکمک به دانشگاه
 هادانشکده

 تصویب سند آمایش آموزش عالی کشور 

 نفع انتظار ما از ذي

 )زیاد، متوسط، کم(نفع میزان اهمیت ذي زیاد
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       خارجی   تحلیل  داخلی  
  مردم شهرستان جهرم: نام  نفعان ذي

 هاي فرهنگی از سوي دانشجویان بروز برخی ناهنجاري
  غیربومی

 تأثیر مثبت بر اقتصاد مردم شهرستان جهرم  
  انتظار مردم از دانشگاه در ارتقاي جایگاه شهرستان و

 کمک به حل مشکالت

 نفع نوع رابطه ما با ذي

 رفتار دانشجویان 

 میزان تأثیرگذاري دانشگاه در حل مشکالت شهرستان 

 نفع در سنجش عملکرد ما لی ذيمعیار اص

  تقاضاي مردم شهر براي استخدام خارج از ضوابط در
 دانشگاه

کاستی در انجام (نفع  چالش بین ما و ذي
ها، پاسخگویی، وظایف یا اختالف نظر و  مسئولیت

 )هادیدگاه در مورد آن

  داشتن توقعات منطقی و در چارچوب ضوابط از
 دانشگاه

 تر با دانشگاه تعامل بیش 

 نفع انتظار ما از ذي

 )زیاد، متوسط، کم(نفع میزان اهمیت ذي زیاد
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      خارجی   تحلیل  داخلی  
  صاحبان صنایع و کشاورزي شهرستان جهرم: نام  نفعان ذي

  بازدید دانشجویان و اعضاي هیأت علمی دانشگاه از
 مراکز صنعتی، مزارع و باغات شهرستان

  متخصص صنایع و کشاورزيتأمین نیروي 

  امکان استفاده از تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی
 صنایع و کشاورزي

 نفع نوع رابطه ما با ذي

 هاي تحقیقاتی دانشگاه بر افزایش  میزان اثربخشی طرح
 تولیدات صنایع و کشاورزي

 التحصیالن دانشگاه کیفیت علمی و مهارتی فارغ 

 صنایع و کشاورزيرسانی دانشگاه به میزان منفعت 

 نفع در سنجش عملکرد ما معیار اصلی ذي

 کاستی در انجام (نفع  چالش بین ما و ذي ضعف ارتباط متقابل دانشگاه با صنایع و کشاورزي
ها، پاسخگویی، وظایف یا اختالف نظر و  مسئولیت

 )هادیدگاه در مورد آن

 داشتن نگاه مثبت و اعتماد علمی به دانشگاه 

  و مشکالت به دانشگاهاعالم نیازها 

 نفع انتظار ما از ذي

 )زیاد، متوسط، کم(نفع میزان اهمیت ذي زیاد
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      خارجی   تحلیل  داخلی  
  هاي اداري، نهادها و مسئولین ارشد شهرستان جهرم سازمان: نام  نفعان ذي

 نفع نوع رابطه ما با ذي تعامل در راستاي تحقق اهداف دانشگاه جهرم 

  پیشرفت دانشگاه جهرممیزان 

 هاي اداري، نهادها و  میزان تعامل دانشگاه با سازمان
 مسئولین ارشد شهرستان جهرم

 نفع در سنجش عملکرد ما معیار اصلی ذي

 عدم حمایت کافی از دانشگاه 

 تفاوت دیدگاه 

 انتظارات و توقعات بیش از حد از دانشگاه 

کاستی در انجام (نفع  چالش بین ما و ذي
ها، پاسخگویی، وظایف یا اختالف نظر و  مسئولیت

 )هادیدگاه در مورد آن

 هاي مادي و معنوي حمایت 

 تعامل سازنده و مفید با دانشگاه 

 نفع انتظار ما از ذي

 )زیاد، متوسط، کم(نفع میزان اهمیت ذي زیاد
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      خارجی   تحلیل  داخلی  
  بنیاد خیرین دانشگاه جهرم: نام  نفعان ذي

 هاي مردمی براي دانشگاه شناسایی و جذب کمک
 جهرم

 نفع نوع رابطه ما با ذي

 میزان تعامل دانشگاه با خیرین 

 هاي خیرینکرد کمکچگونگی هزینه 

 نفع در سنجش عملکرد ما معیار اصلی ذي

 کاستی در انجام (نفع  چالش بین ما و ذي ها بندي نیازمندينوع نگرش خیرین در اولویت
ها، پاسخگویی، وظایف یا اختالف نظر و  مسئولیت

 )هادیدگاه در مورد آن

 نفع انتظار ما از ذي هاي دانشگاه جهرمتر به نیازمنديتوجه بیش 

 )زیاد، متوسط، کم(نفع میزان اهمیت ذي زیاد
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      خارجی   تحلیل  داخلی  
  خرانه استان فارس: نام  نفعان ذي

 نفع رابطه ما با ذي نوع اي مالی و بودجه 

 نفع در سنجش عملکرد ما معیار اصلی ذي بندي به قوانین و مقررات مالیمیزان پاي 

 عدم پرداخت به موقع اعتبارات دانشگاه 

 مشخص نبودن رویه تنظیم اسناد مالی 

کاستی در انجام (نفع  چالش بین ما و ذي
ها، پاسخگویی، وظایف یا اختالف نظر و  مسئولیت

 )هامورد آن دیدگاه در

 پرداخت به موقع اعتبارات 

 رسانی مناسب به دانشگاه ها و اطالع ثبات رویه 

 نفع انتظار ما از ذي

 )زیاد، متوسط، کم(نفع میزان اهمیت ذي زیاد
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      خارجی   تحلیل  داخلی  
  دیوان محاسبات کشور: نام  نفعان ذي

 نفع نوع رابطه ما با ذي نظارت مالی 

 نفع در سنجش عملکرد ما معیار اصلی ذي بندي دانشگاه به قوانین مرتبطمیزان پاي 

 20توجهی دیوان محاسبات به مفاد بند ب ماده کم 
 قانون برنامه پنجم

 

کاستی در انجام (نفع  چالش بین ما و ذي
ها، پاسخگویی، وظایف یا اختالف نظر و  مسئولیت

 )هادیدگاه در مورد آن

 نفع انتظار ما از ذي م بر دانشگاهرعایت دقیق قوانین حاک 

 )زیاد، متوسط، کم(نفع میزان اهمیت ذي متوسط
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      خارجی   تحلیل  داخلی  
  دانشجویان: نام  نفعان ذي

  به ... ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی، رفاهی و
 دانشجویان

  
 

 نفع نوع رابطه ما با ذي

 کیفیت ارائه خدمات رفاهی، آموزشی و فرهنگی 

 بندي دانشگاه به قوانین و مقرراتمیزان پاي 

 نفع در سنجش عملکرد ما معیار اصلی ذي

 گرایی دانشجویان آل ایده 

 هاي دانشگاه آگاهی کم از محدودیت 

 نبود تعامل مناسب بین دانشجو و دانشگاه 

 مشکالت صنفی، اجتماعی و سیاسی دانشجویان 

 مشکالت فرهنگی دانشجویان 

کاستی در انجام ( نفع چالش بین ما و ذي
ها، پاسخگویی، وظایف یا اختالف نظر و  مسئولیت

 )هادیدگاه در مورد آن

 هاي  درك صحیح و کامل از وضعیت و محدودیت
 دانشگاه

  رعایت قوانین و مقررات فرهنگی، آموزشی و... 

 تکریم اساتید و کارکنان 

 نفع انتظار ما از ذي

 )کمزیاد، متوسط، (نفع میزان اهمیت ذي زیاد
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       خارجی   تحلیل  داخلی  
  اعضاي هیأت علمی: نام  نفعان ذي

 امور استخدامی و رفاهی اعضاي هیأت علمی 

 امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی 

 نفع نوع رابطه ما با ذي

 میزان و کیفیت خدمات رفاهی 

 بندي به قوانین و مقرراتمیزان پاي 

 عمرانی و هاي  میزان پیشرفت دانشگاه در حوزه
 تجهیزات

 نفع در سنجش عملکرد ما معیار اصلی ذي

 شناخت ناکافی از وضعیت دانشگاه 

 تجربه بودن اعضاي هیأت علمیکم 

کاستی در انجام (نفع  چالش بین ما و ذي
ها، پاسخگویی، وظایف یا اختالف نظر و  مسئولیت

 )هادیدگاه در مورد آن

 رعایت قوانین و مقررات 

  فرهنگی مناسب با دانشجویانتعامل علمی و 

  تالش در راستاي ارتقاي وضعیت علمی، پژوهشی و
 فرهنگی خود

 تکریم کارکنان و دانشجویان 

 نفع انتظار ما از ذي

 )زیاد، متوسط، کم(نفع میزان اهمیت ذي زیاد
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       خارجی   تحلیل  داخلی  
  رئیس دانشگاه: نام  نفعان ذي

 نفع رابطه ما با ذي نوع مدیریت امور دانشگاه 

 هاي مختلف دانشگاه عملکرد بخش 

 هاي  همکاري و همدلی در اجراي تصمیمات و برنامه
 دانشگاه

 نفع در سنجش عملکرد ما معیار اصلی ذي

  مطالبات فراتر از توان و امکانات دانشگاه از سوي
 دانشجویان، کارکنان و اساتید

 اداري از توجهی به قوانین، مقررات و سلسله مراتب کم
 سوي برخی دانشجویان، کارکنان و اساتید

کاستی در انجام (نفع  چالش بین ما و ذي
ها، پاسخگویی، وظایف یا اختالف نظر و  مسئولیت

 )هادیدگاه در مورد آن

 توجه به اسناد باالدستی مرتبط 

 نظارت بر حسن اجراي امور 

 نگري و تالش براي پیشرفت امور دانشگاه آینده 

 مالی و معنوي از اساتید، کارکنان و هاي  حمایت
 دانشجویان

 توجه کافی به قوانین و مقررات 

 نفع انتظار ما از ذي

 )زیاد، متوسط، کم(نفع میزان اهمیت ذي زیاد
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       خارجی   تحلیل  داخلی  
  رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه: نام  نفعان ذي

  تعمیق فرهنگ اسالمی در دانشگاهکمک به گسترش و 

  هاي مختلف دانشگاه کمک به حل برخی از چالش 

 نفع نوع رابطه ما با ذي

 مندي ارکان مختلف دانشگاه میزان رضایت 

 هاي اسالمی در دانشگاه میزان تحقق آرمان 

 نفع در سنجش عملکرد ما معیار اصلی ذي

  نهاد شفاف نبودن ارتباط ساختاري و ماهوي رئیس دفتر
 نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

  انتظار غیرمرتبط ارکان مختلف از رئیس دفتر نهاد
 نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

  وابستگی مالی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري به
 دانشگاه در برخی امور

کاستی در انجام (نفع  چالش بین ما و ذي
ا اختالف نظر و ها، پاسخگویی، وظایف ی مسئولیت

 )هادیدگاه در مورد آن

 هاي معنوي از دانشگاه حمایت 

  حمایت از دانشگاه در رفع مشکالت فرهنگی
 دانشجویان، کارکنان و اساتید

 نفع انتظار ما از ذي

 )زیاد، متوسط، کم(نفع میزان اهمیت ذي زیاد
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       خارجی   تحلیل  داخلی  
  شوراي دانشگاه: نام  نفعان ذي

 نفع نوع رابطه ما با ذي مدیریت امور دانشگاه 

 هاي مختلف دانشگاه عملکرد بخش 

 هاي  همکاري و همدلی در اجراي تصمیمات و برنامه
 دانشگاه

 نفع در سنجش عملکرد ما معیار اصلی ذي

  مطالبات فراتر از توان و امکانات دانشگاه از سوي
 دانشجویان، کارکنان و اساتید

 قوانین، مقررات و سلسله مراتب اداري از توجهی به کم
 سوي برخی دانشجویان، اساتید و کارکنان

کاستی در انجام (نفع  چالش بین ما و ذي
ها، پاسخگویی، وظایف یا اختالف نظر و  مسئولیت

 )هادیدگاه در مورد آن

 توجه به اسناد باالدستی مرتبط 

 نظارت بر حسن اجراي امور 

 یشرفت امور دانشگاهنگري و تالش براي پ آینده 

 هاي داخلی دانشگاه  نامهتصویب آیین 

 توجه کافی به قوانین و مقررات 

 نفع انتظار ما از ذي

 )زیاد، متوسط، کم(نفع میزان اهمیت ذي زیاد
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       خارجی   تحلیل  داخلی  
  ي دانشگاههیأت رئیسه: نام  نفعان ذي

 نفع ذينوع رابطه ما با  مدیریت امور دانشگاه 

 هاي مختلف دانشگاه عملکرد بخش 

 هاي  همکاري و همدلی در اجراي تصمیمات و برنامه
 دانشگاه

 نفع در سنجش عملکرد ما معیار اصلی ذي

  مطالبات فراتر از توان و امکانات دانشگاه از سوي
 دانشجویان، کارکنان و اساتید

 توجهی به قوانین، مقررات و سلسله مراتب اداري از کم
 برخی دانشجویان، اساتید و کارکنانسوي 

کاستی در انجام (نفع  چالش بین ما و ذي
ها، پاسخگویی، وظایف یا اختالف نظر و  مسئولیت

 )هادیدگاه در مورد آن

 توجه به اسناد باالدستی مرتبط 

 نظارت بر حسن اجراي امور 

 نگري و تالش براي پیشرفت امور دانشگاه آینده 

 داخلی دانشگاههاي   نامهتصویب آیین 

 توجه کافی به قوانین و مقررات 

 نفع انتظار ما از ذي

 )زیاد، متوسط، کم(نفع میزان اهمیت ذي زیاد
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       خارجی   تحلیل  داخلی  
  کارکنان: نام  نفعان ذي

 استخدامی، اداري و رفاهی 

 امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی 

 نفع نوع رابطه ما با ذي

 رفاهیهاي  کیفیت کمک 

 میزان حقوق، مزایا و پاداش 

 میزان رعایت عدالت در انجام امور 

 نفع در سنجش عملکرد ما معیار اصلی ذي

 تجربه بودن برخی از کارکنان دانشگاهکم 

 عدم شناخت کافی نسبت به قوانین و مقررات 

 اي و مقررات اداريتوجهی به اخالق حرفهکم 

کاستی در انجام (نفع  چالش بین ما و ذي
ها، پاسخگویی، وظایف یا اختالف نظر و  مسئولیت

 )هادیدگاه در مورد آن

 رعایت قوانین و مقررات اداري 

 اي رعایت اخالق حرفه 

 تکریم دانشجویان و اساتید 

 نفع انتظار ما از ذي

 )زیاد، متوسط، کم(نفع میزان اهمیت ذي زیاد
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       خارجی   تحلیل  داخلی  
  شوراي تخصصی پژوهشی و فناوري: نام  نفعان ذي

 نفع نوع رابطه ما با ذي گذاري امور پژوهشی و فناوري دانشگاهسیاست 

 ي علمی اعضاي هیأت علمیمرتبه 

 میزان تخصیص بودجه به امور پژوهشی 

 تأمین تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی 

 نفع در سنجش عملکرد ما معیار اصلی ذي

 کمبود اعتبارات پژوهشی 

 تخصیص اعتبارات پژوهشی میزان 

 نهادینه نشدن موضوع پژوهش در دانشگاه 

کاستی در انجام (نفع  چالش بین ما و ذي
ها، پاسخگویی، وظایف یا اختالف نظر و  مسئولیت

 )هادیدگاه در مورد آن

 توجه به اسناد باالدستی مرتبط با امور پژوهشی 

 ها ارتقاي سطح کیفی پژوهش 

 با توجه به نیازهاي منطقههاي پژوهشی  تدوین اولویت 

 تولید دانش 

 هاي پژوهشی براي حل مشکالت  ي طرحکمک به ارائه
 دانشگاه

 ارتقاي جایگاه علمی دانشگاه 

 نفع انتظار ما از ذي

 )زیاد، متوسط، کم(نفع میزان اهمیت ذي زیاد
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       خارجی   تحلیل  داخلی  
  شوراي فرهنگی و اجتماعی: نام  نفعان ذي

 گذاري و اجراي امور فرهنگی و اجتماعی  سیاست
 دانشگاه

 نفع نوع رابطه ما با ذي

  چگونگی اجراي مصوبات امور فرهنگی و اجتماعی
 دانشگاه

 هاي میزان حمایت مالی و معنوي دانشگاه از برنامه
 فرهنگی و اجتماعی

 نفع در سنجش عملکرد ما معیار اصلی ذي

  دانشگاهعدم تحقق انتظارات فرهنگی 

 عدم تعامل منطقی بین دانشجویان و شوراي فرهنگی 

 هاي مطالبات بیش از حد دانشجویان در اجراي برنامه
 فرهنگی و اجتماعی

 توجهی به شئونات اخالقی، فرهنگی و اجتماعی کم
 توسط دانشجویان

کاستی در انجام (نفع  چالش بین ما و ذي
و ها، پاسخگویی، وظایف یا اختالف نظر  مسئولیت

 )هادیدگاه در مورد آن

  توجه به اسناد باالدستی مرتبط با امور فرهنگی و
 اجتماعی

 رعایت قوانین و مقررات فرهنگی و اجتماعی 

 ي گزارش عملکردارائه 

 ي تقویم فرهنگی و اجتماعیارائه 

 نفع انتظار ما از ذي

 )زیاد، متوسط، کم(نفع میزان اهمیت ذي زیاد
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       خارجی   تحلیل  داخلی  
  شوراي آموزشی: نام  نفعان ذي

 نفع نوع رابطه ما با ذي گذاري امور آموزشی دانشگاهسیاست 

 نفع در سنجش عملکرد ما معیار اصلی ذي هاي آموزشی ها و سیاست چگونگی اجراي برنامه 

کاستی در انجام (نفع  چالش بین ما و ذي 
نظر و ها، پاسخگویی، وظایف یا اختالف  مسئولیت

 )هادیدگاه در مورد آن

 توجه به اسناد باالدستی مرتبط با امور آموزشی 

 ریزي و اجراي امور رعایت قوانین و مقررات در برنامه 

 نفع انتظار ما از ذي

 )زیاد، متوسط، کم(نفع میزان اهمیت ذي زیاد
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       خارجی   داخلی  

  تحلیل
هاي علمی ـ  هاي اسالمی، بسیج دانشجویی و انجمن هنري، تشکلهاي فرهنگی ـ  کانون: نام  نفعان ذي

  دانشجویی
  رابطه علمی، فرهنگی و اجتماعی متقابل بین دانشجویان

 و دانشگاه

 نفع نوع رابطه ما با ذي

 هاي علمی و فرهنگی میزان حمایت از برنامه 

 هاي علمی، فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه تعداد برنامه 

 نفع در سنجش عملکرد ما ذيمعیار اصلی 

  عدم درك صحیح دانشجو از ضوابط حاکم بر
 ها و بسیج دانشجویی ها، تشکل ها، انجمن کانون

 هاي  نبود بستر و امکانات مناسب براي اجراي برنامه
 علمی، فرهنگی و دانشجویی

 هاي سیاسی و اجتماعی  افراط و تفریط در فعالیت
 دانشجویی

ستی در انجام کا(نفع  چالش بین ما و ذي
ها، پاسخگویی، وظایف یا اختالف نظر و  مسئولیت

 )هادیدگاه در مورد آن

 هاي علمی، فرهنگی و  عمل کردن در چارچوب برنامه
 اجتماعی مصوب دانشگاه

 هاي مختلف مرتبط مشارکت دانشجویی در برنامه 

  داشتن توقعات منطقی و در چارچوب ضوابط از
 دانشگاه

 نفع انتظار ما از ذي

 )زیاد، متوسط، کم(نفع میزان اهمیت ذي زیاد
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پنجمفصل   

 تنظیم بیانیه مأموریت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بیانیه مأموریت دیدگاه مدیران سازمان، فلسفه و ماهیت و . کند یه مأموریت بازه عمل سازمان را مشخص میبیان
  .کند ارائه میشمرد و شناخت بهتري از سازمان به مدیران  می هاي سازمان را بر ارزش

هایی در خصوص فلسفه وجودي، ماهیت فعالیت سازمان، نیازها و مسائل مورد نظر سازمان،  در این مرحله، با پرسش
اي مورد  و اصول اخالقی و حرفه دینی الهی و يها اجتماعی و ارزش هاي هاي پاسخگویی به جامعه، مسئولیت روش

نویس بیانیه  ، پیششدهتأکید سازمان و پاسخ به آنها، اطالعات مورد نیاز در تنطیم بیانیه مأموریت سازمان آماده 
  .گیرد ریزي راهبردي مورد تصویب قرار می و در کمیته برنامه شود نوشته میتوسط گروه مشاور مأموریت 
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 تیمورأه میانیب  
آموزش،  قیاز طر یتفکر علم جیو ترو نیمتخصص، متعهد و کارآفر یانسان يروین تیدانشگاه جهرم ترب تیمأمور

 یو اجتماع یفرهنگ ،ياقتصاد ،یعلم يازهایرفع ن يدانشگاه جهرم در راستا نیهمچن. است يساز پژوهش و فرهنگ
  .کند یو مشکالت شهرستان جهرم تالش م

 نیقوان تیرعا ،یطلب و عدالت داند یخود م يرا ارزش محور یرانیـ ا یفرهنگ و تمدن اسالم جیترودانشگاه جهرم 
 .دهد یکار خود قرار م ي امور سر لوحه ي را در همه یفارس  زبان يو اعتال يو مقررات، تعهد و وجدان کار
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ششمفصل   

 تحلیل محیط
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي  براي شناخت محیط، در مدل. بر توجه و شناخت محیط سازمان استوار است راهبرديریزي  اساس برنامه
معموالً محیط سازمان به دو بخش داخلی و . شود ، گامی با عنوان تحلیل محیط در نظر گرفته میراهبرديریزي  برنامه

سازمان کنترلی بر ا بخش خارجی سازمان آن بخشی است که بر سازمان تأثیر دارد ام. شود خارجی سازمان تقسیم می
تواند از اثرات مطلوب آن استفاده کند یا براي مقابله با اثرات نامطلوب آن، در صورت امکان،  آن ندارد اما می

  .آن بخشی است که تحت کنترل و مدیریت سازمان است ،بخش داخلی سازمان. اقداماتی انجام دهد
ها و تهدیدها هم در  فرصت. شود تهدیدها تحلیل میها و  در تحلیل محیط، بخش خارجی سازمان در قالب فرصت

بخش داخلی نیز در قالب نقاط . شوند بندي می چهار بخش سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی و فناورانه دسته
ها، فرایندها و  هر یک از نقاط قوت و نقاط ضعف در سه دسته ورودي. شود قوت و نقاط ضعف تحلیل می

  .شوند بندي می ها دسته خروجی
و سپس هر یک گردند  میارائه  جهرمها، تهدیدها، نقاط قوت و نقاط ضعف دانشگاه  در ادامه، ابتدا فهرست فرصت

  .شود برداري از آنها اشاره می از موارد آن شرح داده و به اقدامات مناسب در بهره
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o فرصتها 
o یاسیس يفرصتها  

  علمیتأکید مقام معظم رهبري بر تولید علم و گسترش گفتمان 

 هاي مدیریتی شهرستان جهرمامکان استفاده از نیروهاي متخصص دانشگاه در حوزه 

 امکان ارتباط و تعامل با نخبگان سیاسی شهرستان جهرم  
 امکان ارتباط نزدیک برخی دانشگاهیان جهرم با مسئولین شهرستان 

 دانشجویان توجه خاص و حساسیت مسئولین شهرستان به دانشگاه جهرم به دلیل کیفیت و کمیت 

 جایگاه مهم شهرستان جهرم در استان و اختصاص فرمانداري ویژه به آن 

 ي مردم و روحانیت این شهر در نگاه مثبت مسئولین کشوري به شهرستان جهرم به دلیل نقش برجسته
 پیروزي انقالب اسالمی و دفاع مقدس

 جاد زیرساخت در مناطق ي فرصت و ایتأکید وزیر علوم، تحقیقات و فناوري بر توزیع عادالنه
 )ي پیشنهادي به مجلس شوراي اسالمیبرنامه(مختلف کشور 

 ي برنامه(ها تأکید وزیر علوم، تحقیقات و فناوري بر تمرکززدایی و تفویض اختیار امور به دانشگاه
 )پیشنهادي به مجلس شوراي اسالمی

 هاي تازه تأسیس در مناطق کمتر تأکید وزیر علوم، تحقیقات و فناوري بر توجه ویژه به دانشگاه
 )ي پیشنهادي به مجلس شوراي اسالمیبرنامه(یافته توسعه

   
o ياقتصاد يفرصتها  

 ي اقتصادي و صنایع پتروشیمی در حال تأسیسي ویژههاي صنعتی، منطقهوجود شهرك 

 سیري در کشورگرمسیري و نیمهي برتر در سطح زیر کشت و تولید محصوالت گرمرتبه 

 ي جغرافیایی شهرستان جهرم در جنوب استان فارس به دلیل قرار گرفتن در مسیر ویژه موقعیت
 عباسـ شیراز ـ بندر تهران

 وجود سد سلمان فارسی در نزدیکی شهرستان جهرم 

 سطح باالي ثروت مردم شهرستان جهرم 

 وجود خیرین در شهرستان جهرم 

 لوژي و کامپیوتر در شهرستان جهرمسازي و صنعتی کردن علوم باغبانی، بیوتکنوامکان تجاري 
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  امکان تبدیل دانشگاه به قطب تولید گیاهان دارویی کشور با توجه به اقلیم مناسب منطقه و تأکید
 ي جامع علمی کشور بر این موضوعنقشه

 ي منابع طبیعی به عنوان اولویت در استان فارسطرح احداث دانشکده 

 ي صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزيتوسعه 

 رار گرفتن سومین نیروگاه سیکل ترکیبی استان فارس در شهرستان جهرمق 

  ي پارس جنوبیمنطقه(نزدیکی شهرستان جهرم به پایتخت انرژي کشور( 

 هاي راهنمایی سرمایهي استان فارس بر گسترش مراکز مشاوره و آژانستأکید سند ملی توسعه
 گذاري

  
o یاجتماعو  یفرهنگ يفرصتها  

 فعال در شهرستان وجود مراکز حوزوي 

 کرده در شهرستان جهرم به ویژه در مقطع دکتريتعداد قابل توجه افراد تحصیل 

 ساختار جوان جمعیتی شهرستان جهرم 

 هاي تأثیرگذار فرهنگی در شهرستان و استانتعدد چهره 

  شهید و وجود چندین هزار جانباز، آزاده و ایثارگر دفاع مقدس در شهرستان  1200تقدیم بیش از
 جهرم

 بافت مذهبی شهرستان 

 احساس مسئولیت مردم شهرستان جهرم نسبت به دانشگاه 

 ي علم و فناوريي مردم شهرستان جهرم به مقولهاهتمام ویژه 

 ي علوم انسانی و اجتماعی در سطح استان فارسنبود مراکز آموزشی کافی در حوزه 

  
o فناورانه يفرصتها  

 مراکز علمی و آموزشی شهرستاني آزمایشگاهی در وجود تجهیزات پیشرفته 

 هاي کشاورزي و علوم مهندسی از سوي دانشگاههاي علمی در حوزهي مشاورهامکان ارائه 

 هاي نویني استان و نقشه جامع علمی کشور به تمرکز استان بر فناوريتأکید سند ملی توسعه 
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o هادیتهد  
o یاسیس يدهایتهد  

  گذاري و اجرا در امور آموزشی، ثبات در سیاستتصریح وزیر علوم، تحقیقات و فناوري بر عدم
 )ي پیشنهادي به مجلس شوراي اسالمیبرنامه(پژوهشی و فناوري 

 عدم ثبات و تغییر مدیریت گسترده به دنبال تغییرات سیاسی 

 هاي سیاسی و گروهیپذیري دانشگاه از رقابتآسیب 

 ي برنامه(عالی از تولید ناخالص ملی ي وزیر علوم به عدم تحقق سهم اعتبارات بخش آموزش اشاره
 )پیشنهادي به مجلس شوراي اسالمی

 عدم تخصیص اعتبارات مصوب به صورت کامل  
 هاعدم شفافیت مواضع سیاسی افراد و گروه 

 هاي نوپا از جمله دانشگاه جهرمتوجهی به دانشگاهکم 

 هاي شهرستانها و ارگانرنگ بودن نگرش علمی در سازمانکم 
 

o ياقتصاد يدهایتهد  
 یافته به شهرستانکمبود منابع مالی تخصیص 

 گذاران و افراد توانمند اقتصادي به سایر نقاط کشورمهاجرت سرمایه 

 ي شهرستانهاي چندسالهخشکسالی 

 باال بودن هزینه خدمات مورد نیاز دانشگاه به دلیل نبود فضاي رقابتی 

 ي کشاورزيبعدي شهرستان در حوزهرشد تک 

  فضاهاي اداري، آموزشی و دانشجویی استیجاري مناسبکمبود 

  
o یو اجتماع یفرهنگ يدهایتهد  

  التحصیالن شهرستان جهرمهاي شغلی مناسب براي فارغفرصتکمبود 

 دشواري شرایط ازدواج جوانان 

 هاي مجردي دانشجوییافزایش خانه 

 جهرمهاي فرهنگی مانند موسیقی در شهرستان حساسیت نسبت به برخی از مقوله 

 تمایل دانشجویان به انتقال از دانشگاه جهرم 
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 دسترسی آسان به مواد مخدر 

 هاي اجتماعی ـ مذهبی جهرمهاي فرهنگی دانشجویان غیربومی با بافتتفاوت 

 کمبود فضاهاي تفریحی و گردشگري و فقدان امکانات الزم در شهر براي اوقات فراغت دانشجویان 

 مهاجرت صاحبان اندیشه از جهرم 

 هاي وابسته به وهابیت در جنوب استان فارس و شهرستان جهرمخطر فعالیت گروه 

 هاباال بودن آمار دانشجویان مهاجر از استان فارس به سایر نقاط کشور نسبت به ورودي 

  
o فناورانه يدهایتهد  

 تحریم فناورانه کشور 

 دشواري دسترسی به منابع اطالعات علمی در فضاي مجازي  
  

o نقاط قوت  
o  ها ورودينقاط قوت  

 ورود دانشجویان با سطح علمی مناسب به دانشگاه جهرم 

 هاي مهندسی، کشاورزي، علوم پایه و علوم انسانیوجود اساتید و دانشجویان توانمند در حوزه 

 برخورداري از نیروهاي جوان و باانگیزه 

 به روز بودن اعضاي هیأت علمی دانشگاه 

  استاد به دانشجونزدیک شدن به استانداردهاي نسبت 

 تعداد مطلوب دانشجویان 

  
o  هاندیفرانقاط قوت  

 پاسخگو بودن و در دسترس بودن مسئولین دانشگاه 

 هاي علمی و فرهنگی برگزار شدهتعداد مطلوب همایش 

 ي احداث پردیس دانشگاهپیشرفت مطلوب پروژه 

 خیرینبضاعت از طریق جذب منابع از هاي مالی به دانشجویان کمي کمکارائه 

 هاي دانشجوییتأمین وام 

 ي روانشناختی دانشجویان در سطح مطلوبي خدمات مشاورهارائه 
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 هاي دانشجویانتعامل مثبت و سازنده با خانواده 

 تر آنریزي مناسب با هدف رفع نیازهاي علمی و فرهنگی و تقویت هر چه بیشبرنامه 

  سلف سرویس، سرویس حمل و نقل و (فراهم نمودن امکانات رفاهی مطلوب براي دانشجویان(... 

 ایجاد محیط امن در دانشگاه جهت احساس آرامش 

 ارزیابی مؤثر اعضاي هیأت علمی 

 مدیریت مؤثر منابع مالی 

 ي پژوهشهاي آموزشی در زمینهارزیابی مؤثر گروه 

 افزایی و توانمندسازي اعضاي هیأت علمیهاي دانشبرگزاري دوره 

 هنگی دانشجویانوضعیت مطلوب مذهبی و فر 

 هاي دینی شهر جهرم در راستاي تقویت فرهنگ دینی دانشجویانمندي از فضاي مذهبی و حوزهبهره 

  
o  ها یخروجنقاط قوت  

 ي کارآفرینیآموختگان متخصص، مؤمن و خودباور و داراي روحیهدانش 

 هاي آموزشی، فرهنگی، دانشجویی و رفاهیمندي دانشجویان در زمینهرضایت 

  هاي برتر علمی، فرهنگی و ورزشی در کشورمقامکسب 

 هاي برتر یک رقمی و دو رقمی در آزمون کارشناسی ارشد و آمار مطلوب پذیرفتهکسب رتبه
  شدگان در مقاطع تحصیلی باالتر

  
o نقاط ضعف  

o  ها يورودنقاط ضعف  
 استفاده از فضاهاي آموزشی و اداري استیجاري 

 هاي کاربرديامر پژوهش در رشته افزارهاي کافی برايفراهم نبودن سخت 

 هاي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در هاي خودگردان با توجه به سیاستاستفاده از خوابگاه
 هاسپاري خوابگاهبرون

 هاي مختلفتخصیص محدود اعتبارات در حوزه 

 ها در یک مکانمتمرکز بودن حوزه 

 آموزشی، اداري، ورزشی و هاي ي زمینهکمبود فضاهاي فیزیکی و کالبدي در همه... 
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 پراکندگی فضاهاي آموزشی و رفاهی 

 هاي اداري و آموزشیقدمت ساختمان 

 عدم توان مالی در تأمین تأسیسات زیربنایی و تجهیزات فناوري 

 کمبود منابع مالی 

 پایین بودن تعداد اعضاي هیأت علمی بومی نسبت به تعداد کل اعضاي هیأت علمی 

 می اعضاي هیأت علمیي علپایین بودن مرتبه 

  
o نقاط ضعف فرایندها  

 اي و انضباطیدر امور اداري، حرفه آموزش ندیدن کافی کارکنان 

 ها در تعامل بین دانشجویان و کارکنانوجود برخی کاستی 

 هاي فرهنگیریزي و اجراي فعالیتها در برنامهوجود برخی کاستی 

 هاي نوینهاي دانشگاه با فناوريعدم تطابق آموزش 

 هاي اداري، آموزشی و دانشجویی استیجاريبار مالی ساختمان 

 هاي عمرانی، فرهنگی و دانشجویی دانشگاهرسانی مناسب در فعالیتکافی نبودن اطالع 

 هاي مختلف دانشگاهکافی نبودن هماهنگی بین مدیریت 

  
o ها نقاط ضعف خروجی 

 هاي پژوهشی نسبت به تعداد اعضاي هیأت علمیپایین بودن خروجی 

 کافی نبودن تأثیرگذاري دانشگاه در رفع نیازهاي شهرستان جهرم 

 عدم حضور کافی دانشجویان در محیط دانشگاه در اثر نبود فضاهاي رفاهی، تفریحی و ورزشی 

 هاي علمی الزمي علمی ـ پژوهشی به دلیل نبود زیرساختنداشتن نشریه  
  

اقدامات مناسب براي برخورد با هر یک از آنها اشاره شوند و به  در ادامه، هر یک از موارد فوق شرح داده می
  .شود می
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  در جامعه یبر تسلط گفتمان علم يرهبر دیتأک: عنوان
  :شرح
به گفتمان  گفتمان علمیتبدیل هاي علمی و  سازي فعالیت تجاريبر لزوم بارها انقالب اسالمی  معظم رهبر

توسعه در همه ابعاد نیازمند رویکرد علمی است و دانشگاه . اند هکرد تأکیدجامعه هاي  در همه بخشمسلط 
این تأکید براي دانشگاه جهرم یک فرصت . آید جایگاه اصلی در تولید و اشاعه استفاده از علم به شمار می

اي خود را در جهاتی انجام دهد که از نتایج آن بتواند در  ا استناد به آن، تمام اقدامات توسعهاست تا ب
 . توسعه منطقه بر مبناي رویکرد علمی بهره ببرد

  

  :اقدامات مناسب
 پردازي در صحن دانشگاه هاي آزاد نظریه برگزاري کرسی 

 براي عموم مردمهاي آموزشی سبک زندگی توسط اساتید دانشگاه  برگزاري دوره 
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

هاي مدیریتی شهرستان امکان استفاده از نیروهاي متخصص دانشگاه در حوزه: عنوان
  جهرم

  :شرح
مسئولین به اساتید و نخبگان موجود با توجه به جایگاه دانشگاه جهرم در شهرستان جهرم و همچنین نگاه 

هاي مدیریتی و  آفرینی نیروهاي این دانشگاه در فعالیت در این دانشگاه، فرصت بسیار مطلوبی براي نقش
تواند هم منجر به بهبود  هاي کالن شهرستان جهرم براي دانشگاه وجود دارد که این امر می گیري تصمیم

  .منجر به گسیل امکانات بیشتر به این دانشگاه گرددجایگاه دانشگاه در شهرستان جهرم و هم 

  :اقدامات مناسب
 آموختگان دانشگاه که در حال حاضر مسئولیتی در مدیریت شهرستان  شناسایی دانش

 دارند و ایجاد شبکه ارتباطی براي معرفی متخصصان دانشگاه به مدیران شهرستان
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  امکان ارتباط و تعامل با نخبگان سیاسی شهرستان جهرم: عنوان
  :شرح

با توجه به فضاي اجتماعی شهرستان جهرم، امکان ارتباط یافتن با تمامی نخبگان سیاسی این شهرستان در 
این گروه نسبت به شهرستان جهرم و همچنین با توجه به نگاه مثبت . سطح کشور براي دانشگاه وجود دارد

هاي این افراد  گیري از مساعدت ها و نیازهاي شهرستان جهرم، امکان بهره شناخت این افراد از محدودیت
  .براي دانشگاه وجود دارد

  :اقدامات مناسب
 ها و امکانات  سازي امکان بازدید نخبگان سیاسی شهرستان جهرم از توانمندي فراهم

 دانشگاه

 ایجاد مسیر ارتباطی پویا با نخبگان سیاسی شهرستان جهرم 
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  امکان ارتباط نزدیک برخی دانشگاهیان جهرم با مسئولین شهرستان: عنوان
  :شرح

اساتید در دانشگاه جهرم ارتباطات مناسبی با مسئولین تأثیرگذار در که بسیاري از کارکنان و  با توجه به این
توان به عنوان فرصتی به منظور انتقال انتظارات، مشکالت و  شهرستان جهرم دارند، فلذا از این امکان می

  .اندرکاران استفاده نمود هاي این دانشگاه به دست نیازمندي

  :اقدامات مناسب
  به منظور انتقال  دانشگاهیان براي برقراري ارتباط با مسئولین شهرستاناستفاده از ارتباطات

 هاي این دانشگاه انتظارات، مشکالت و نیازمندي
 

  

 

  



1394ـ 1393ـ ویرایش نخستـ  جهرم برنامه راهبردي دانشگاه   
 

71 

 

تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

جهرم به دلیل کیفیت و توجه خاص و حساسیت مسئولین شهرستان به دانشگاه : عنوان
  کمیت دانشجویان

  :شرح
کیفیت  رود و به لحاظ تعداد دانشجویان و دانشگاه جهرم تنها دانشگاه دولتی شهرستان به شمار می

گیري نگاه مثبت  این امر موجب شکل. هاي ارائه شده به آنان نیز در سطح مطلوبی قرار دارد آموزش
تواند به عنوان عاملی براي  ست و همین نگاه مثبت مسئولین میمسئولین شهرستان به این دانشگاه شده ا

  .فراهم آوردن بسترهاي مورد نیاز براي توسعه دانشگاه جهرم به کار گرفته شود

  :اقدامات مناسب
 رسانی پیوسته تثبیت تصویر دانشگاه در نگاه مسئولین شهرستان به اطالع 

 به مسئولین شهرستان جهرمرسانی  اندازي خبرنامه دانشگاه براي اطالع راه  
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  جایگاه مهم شهرستان جهرم در استان و اختصاص فرمانداري ویژه به آن: عنوان
  :شرح

هاي کلیدي این  شهرستانشهرستان جهرم در استان فارس از جایگاه ممتازي برخوردار است و یکی از 
هاي موجود در این شهرستان،  به دلیل جایگاه مهم این شهرستان و همچنین پتانسیل. رود استان به شمار می

به این منطقه فرمانداري ویژه اختصاص داده شده است که فرصتی براي توسعه بیشتر شهرستان و دانشگاه 
  .آورد جهرم به عنوان قطب علمی آن فراهم می

  :مات مناسباقدا
 هاي  استفاده از موقعیت شهرستان براي استفاده از امکانات استان فارس و گرفتن بودجه

 پژوهشی و آموزشی

 هاي  هاي دانشگاه براي رفع نیازهاي استان فارس در قالب پروژه استفاده از قابلیت
  تحقیقاتی
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

ي مردم و نگاه مثبت مسئولین کشوري به شهرستان جهرم به دلیل نقش برجسته: عنوان
  روحانیت این شهر در پیروزي انقالب اسالمی و دفاع مقدس

  :شرح
اي در پیروزي انقالب اسالمی و دوران جنگ تحمیلی ایفا کرده است و به  شهرستان جهرم نقش ویژه

هاي مناسبی را در اختیار  اي در بین مسئولین نظام برخوردار است که فرصت دلیل از جایگاه ویژه همین
ها و توسعه رشته و دانشجوي مورد نیاز دانشگاه فراهم  مسئولین دانشگاه براي جذب امکانات، زیرساخت

  .آورد می

  :اقدامات مناسب
  تثبیت تصویر دانشگاه در نگاه مسئولین کشوري 

 از تصویر شهرستان در سطح کشور براي توسعه کمی و کیفی دانشگاه استفاده  

 

  



1394ـ 1393ـ ویرایش نخستـ  جهرم برنامه راهبردي دانشگاه   
 

74 

 

تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

ي فرصت و ایجاد تأکید وزیر علوم، تحقیقات و فناوري بر توزیع عادالنه: عنوان
  )ي پیشنهادي به مجلس شوراي اسالمیبرنامه(زیرساخت در مناطق مختلف کشور 

  :شرح
ي فرصت و ایجاد  که در برنامه پیشنهادي وزیر علوم، تحقیقات و فناوري بر توزیع عادالنه با توجه به این

تواند منجر به نگاه ویژه و هدایت منابع به  زیرساخت در مناطق مختلف کشور تأکید شده است، این امر می
  .پرداري نماید تواند از این امکانات بهره کشور گردد و شهرستان جهرم نیز میسمت مناطق مختلف 

  :اقدامات مناسب
 استفاده از موقعیت ایجاد شده براي جذب امکانات و افزایش اختیارات دانشگاه 

 تولید گزارش مدیریتی براي مسئولین کشوري براي توجیه نیاز شهرستان به توسعه دانشگاه 
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

تأکید وزیر علوم، تحقیقات و فناوري بر تمرکززدایی و تفویض اختیار امور به : عنوان
  )ي پیشنهادي به مجلس شوراي اسالمیبرنامه(ها دانشگاه

  :شرح
ر محترم علوم به مجلس یزاست در برنامه پیشهادي ورد مهمی تمرکززدایی و تفویض اختیار از جمله موا

تواند منجر به افزایش اختیارات دانشگاه جهرم گردد  این نگاه می. شوراي اسالمی به آن تأکید شده است
  .تواند مورد استفاده قرار گیرد که به عنوان فرصتی براي توسعه دانشگاه می

  :اقدامات مناسب
 همچون (گرفتن مجوز تفویض اختیارات به دانشگاه  استفاده از فرصت ایجاد شده براي

 )هیئت امناي اختصاصی
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

هاي تازه تأسیس تأکید وزیر علوم، تحقیقات و فناوري بر توجه ویژه به دانشگاه: عنوان
  )ي پیشنهادي به مجلس شوراي اسالمیبرنامه(یافته در مناطق کمتر توسعه

  :شرح
هاي مورد  هاي تازه تأسیس عدم توجه کافی و اختصاص امکانات و زیرساخت یکی از مشکالت دانشگاه

اي براي توسعه  با توجه به تأکید وزیر علوم بر این امر ممکن است تسهیالت ویژه. نیاز براي پیشرفت است
   .تواند از این فرصت استفاده مناسبی بنماید سیس فراهم آید و دانشگاه جهرم نیز میهاي تازه تأ دانشگاه

  :اقدامات مناسب
  فرصت ایجاد شده براي جذب امکانات و تجهیزات پژوهشی، آزمایشگاهی و استفاده از

 هاي رفاهی و خدماتی افزایش زیرساخت
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

ي اقتصادي و صنایع پتروشیمی در حال ي ویژههاي صنعتی، منطقهوجود شهرك: عنوان
  تأسیس

  :شرح
هاي صنعتی ، منطقه ویژه اقتصادي و صنایع پتروشیمی در حال تأسیس در شهرستان جهرم  وجود شهرك

التحصیالن، ارائه خدمات دانشی به صنعت،  دانشجویان، اشتغال فارغهاي بسیاري را براي آموزش  فرصت
هاي موجود در صنعت در راستاي نیازهاي  توسعه گفتمان علمی در سطح شهرستان و استفاده از زیرساخت

  .آورد دانشگاه فراهم می

  :اقدامات مناسب
 کسهاي صنعتی و مناطق ویژه در دانشگاه و بالع ایجاد دفاتر دائمی از شهرك 

 هاي  هاي صنعتی و مناطق ویژه و دانشگاه براي توسعه فعالیت نامه بین شهرك انعقاد تفاهم
 پژوهشی و اجرایی پایدار- علمی
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

سیري گرمسیري و نیمهگرمي برتر در سطح زیر کشت و تولید محصوالت رتبه: عنوان
  در کشور

  :شرح
سیري  سیري و نیمه گرم منطقه جهرم به دلیل سطح باالي زیرکشت نخیالت و محصوالت کشاورزي گرم

تواند مورد  این موقعیت ویژه از چندین بعد می. از موقعیت بسیار ممتازي در سطح کشور برخوردار است
هاي مرتبط با  عنوان بستري براي توسعه کمی و کیفی رشته تواند به این بستر هم می. توجه قرار گیرد

التحصیالن این دانشگاه به کار گرفته  کشاورزي به کار گرفته شود و هم به عنوان بستري براي اشتغال فارغ
  .شود

  :اقدامات مناسب
 هاي دانشگاهی در حوزه کشاورزي استفاده از پتانسیل شهرستان براي توسعه رشته 

 سیري و  محصوالت کشاورزي گرمزایی در حوزه نخیالت و  هاي اشتغال توسعه فعالیت
 آموختگان دانشگاه و مشاوره به عموم مردم در این حوزه توسط دانش سیري نیمه گرم
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

ي جغرافیایی شهرستان جهرم در جنوب استان فارس به دلیل قرار ویژهموقعیت : عنوان
  عباستن در مسیر تهران ـ شیراز ـ بندرگرف

  :شرح
هاي جنوب استان فارس از موقعیت خاصی برخوردار  ترین شهرستان شهرستان جهرم به عنوان یکی از مهم

تواند به عنوان بستر  شیراز ـ بندرعباس میراه تهران ـ  با توجه به قرار گرفتن این شهرستان در شاه. است
تواند هم منجر به توسعه شهرستان و دانشگاه  این فرصت می. بسیار مناسبی براي دانشگاه به کار گرفته شود

هایی مانند گردشگري براي  هاي مختلف در حوزه به لحاظ اقتصادي گردد و هم بستري را براي فعالیت
  .آورد دانشگاه فراهم می

  :ت مناسباقداما
 هاي گردشگري و توریسم اندازي رشته استفاده از فرصت ایجاد شده براي راه 

 آموختگان دانشگاه براي کارآفرینی در حوزه گردشگري و توریسم حمایت از دانش 
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80 

 

تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  سلمان فارسی در نزدیکی شهرستان جهرموجود سد : عنوان
  :شرح

تواند به عنوان بستري براي  سد سلمان فارسی به عنوان یکی از منابع مهم در شهرستان جهرم می
تواند بستري را براي فعالیت دانشگاه  همچنین این سد می. هاي علمی دانشجویان به کار گرفته شود فعالیت

  .رزي و یا منابع آب فراهم آوردهاي اقتصادي مرتبط با کشاو در حوزه

  :اقدامات مناسب
 هاي پژوهشی براي استفاده از پتانسیل سد سلمان فارسی تعریف فعالیت 

 هاي سد سلمان فارسی به مسئولین استان برداري از پتانسیل مشاوره در بهره 
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  سطح باالي ثروت مردم شهرستان جهرم: عنوان
  :شرح

توان براي جذب  مردم شهرستان جهرم از سطح مالی نسبتا مناسبی برخوردار هستند و از این فرصت می
منابع مالی مناسب براي دانشگاه و یا ارائه خدمات داراي ارزش افزوده از سوي دانشگاه به مردم سطح 

  .آوردشهرستان فراهم 

  :اقدامات مناسب
 سازي وقف علمی در بین ثروتمندان و خیرین شهر براي تامین نیازهاي مالی و  فرهنگ

 امکاناتی دانشگاه

 هاي فرهنگی و علمی دانشگاه  جذب مشارکت خیرین و ثروتمندان شهر در فعالیت 
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  وجود خیرین در شهرستان جهرم: عنوان
  :شرح

هاي بسیار مناسب است  وجود خیرین نسبتا زیاد و با سطح مالی مناسب در شهرستان جهرم از جمله فرصت
هاي  زیرساختتواند براي توسعه فیزیکی و ایجاد  این فرصت می. برداري قرار گیرد تواند مورد بهره که می

  .مورد نیاز دانشگاه به کار گرفته شود

  :اقدامات مناسب
 رسانی نیازهاي دانشگاه و توجیه اهمیت آنها در بین خیرین شهر براي جذب  اطالع

 مشارکت آنها در تامین نیازهاي دانشگاه
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

سازي و صنعتی کردن علوم باغبانی، بیوتکنولوژي و کامپیوتر در امکان تجاري: عنوان
  شهرستان جهرم

  :شرح
هاي مختلف  سازي ایده به دلیل ساختار کشاورزي و صنعتی شهرستان جهرم، امکان پرورش و تجاري

دارد و دانشگاه به عنوان قطب علمی مرتبط با علوم باغبانی، بیوتکنولوژي و کامپیوتر در شهرستان وجود 
  .برداري نماید تواند از این امکان بهره منطقه می

  :اقدامات مناسب
 توسط  باغبانی، بیوتکنولوژي و کامپیوترسازي محصوالت  گذاري بر روي تجاري سرمایه

 آموختگان دانشگاه و استادان دانش

 استادان دانشگاه در بنیان توسط متخصصین و  هاي دانش حمایت از تاسیس شرکت
  گفته هاي پیش حوزه
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

امکان تبدیل دانشگاه به قطب تولید گیاهان دارویی کشور با توجه به اقلیم : عنوان
  موضوعي جامع علمی کشور بر این مناسب منطقه و تأکید نقشه

  :شرح
ي جهرم  ي جامع علمی کشور از یک سو و اقلیم مناسب منطقه توجه به حوزه گیاهان دارویی در نقشه

هاي مهم کشور در  فرصتی را براي دانشگاه به منظور فعالیت در این حوزه و تبدیل شدن به یکی از قطب
  .حوزه کشت و تولید گیاهان دارویی فراهم آورده است

  :اقدامات مناسب
 به قطب تولید گیاهان دارویی کشور با توجه گذاري دانشگاه براي تبدیل دانشگاه  سرمایه

 به اقلیم مناسب منطقه

 بنیان در حوزه توسعه و تولید محصوالت گیاهان  هاي دانش حمایت از تاسیس شرکت
 دارویی

 هایی در حوزه گیاهان دارویی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد اندازي رشته راه 
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  ي منابع طبیعی به عنوان اولویت در استان فارسطرح احداث دانشکده: عنوان
  :شرح

بر احداث ي استان فارس به عنوان یکی از اسناد باالدستی بر حوزه منابع طبیعی و تأکید  تأکید سند توسعه
ي در دانشگاه جهرم فراهم آورده  ي رشته ي منابع طبیعی در استان فارس، فرصتی را براي توسعه دانشکده

  .اي براي دانشگاه فراهم آورد تواند بستر توسعه کمی و رشته است که می

  :اقدامات مناسب
 د شدههاي زیرمجموعه با توجه به فرصت ایجا اندازي دانشکده منابع طبیع و رشته راه 

 هاي پژوهشی در حوزه منابع طبیعی و صنایع پشتیبان تعریف پروژه 
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  ي صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزيتوسعه: عنوان
  :شرح

مناسبی را براي فعالیت در حوزه صنایع تبدیلی بستر مناسب کشاورزي در سطح شهرستان جهرم، بستر 
که توسعه صنایع تبدیلی نیازمند  باید توجه داشت که به دلیل این. آورد محصوالت کشاورزي فراهم می

  .دهد سطح باالي دانش است، بنابراین فرصت مناسبی را براي توسعه دانشگاه در اختیار قرار می

  :اقدامات مناسب
 ي صنایع تبدلیلی محصوالت کشاورزي پژوهشی دانشگاه در حوزههاي  افزایش فعالیت 

 بنیان توسط متخصصین و استادان دانشگاه در حوزه  هاي دانش حمایت از تاسیس شرکت
 صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزي
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  قرار گرفتن سومین نیروگاه سیکل ترکیبی استان فارس در شهرستان جهرم: عنوان
  :شرح

تواند به عنوان  سومین نیروگاه سیکل ترکیبی استان فارس در شهرستان جهرم قرار گرفته است که هم می
و التحصیالن دانشگاه به کار گرفته شود و هم به عنوان بستري براي استفاده از امکانات  بازار کار فارغ

  .تجهیزات نیروگاه براي آموزش دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد

  :اقدامات مناسب
 آموختگان دانشگاه در نیروگاه  نامه با نیروگاه براي استفاده از پتانسیل دانش عقد تفاهم

 مذکور 

 نامه براي استفاده از امکانات نیروگاه براي آموزش و کارورزي دانشجویان و  عقد تفاهم
متقابل نیروگاه از امکانات آزمایشگاهی و مشاوره تخصصی دانشگاه در جهت  استفاده

 ها رفع مشکالت و توسعه قابلیت
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  )جنوبیي پارس منطقه(نزدیکی شهرستان جهرم به پایتخت انرژي کشور : عنوان
  :شرح

منطقه پارس جنوبی به عنوان پایتخت انرژي ایران به عنوان یک فرصت ویژه اقتصادي توسط دانشگاه 
نیاز به نیروي انسانی و دانش به روز در مجموعه پارس جنوبی فرصتی . تواند مورد استفاده قرار گیرد می

  .دهد ار کار نیروي انسانی قرار میویژه را در اختیار این دانشگاه به منظور توسعه رشته، تامین باز

  :اقدامات مناسب
 اي دانشجویی براي بازدید از منطقه پارس جنوبی برگزاري اردوهاي دوره 

 ي پارس جنوبی براي استفاده از امکانات آنها و استفاده متقابل  مذاکره با مسئولین منطقه
 آنها از دانش و امکانات و متخصصان دانشگاه
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

هاي ي استان فارس بر گسترش مراکز مشاوره و آژانستأکید سند ملی توسعه: عنوان
  گذاريراهنمایی سرمایه

  :شرح
راهنمایی هاي  اي را بر گسترش مراکز مشاوره و آژانس سند ملی توسعه استان فارس تأکید ویژه

هاي مشاوره و راهنمایی صنایع از جمله  که فعالیت در حوزه با توجه به این. گذاري نموده است سرمایه
تواند به عنوان یک بستر مناسب براي فروش خدمات  کاکردهاي ویژه دانشگاه است، این فرصت می

  .کار گرفته شوددانشی توسط دانشگاه و همچنین توسعه گفتمان علمی در سطح منطقه و استان به 

  :اقدامات مناسب
 گذاري در دانشگاه تاسیس مراکز مشاوره سرمایه 

 گذاري هاي کوتاه مدت کارآفرینی و سرمایه برگزاري دوره 

 بازار دائمی دانشگاه تاسیس فن 
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  وجود مراکز حوزوي فعال در شهرستان: عنوان
  :شرح

تواند به عنوان فرصتی مناسب  وجود مراکز حوزوي فعال خواهران و برادران در سطح شهرستان جهرم می
در راستاي ارتقاي سطح فرهنگی و معارف دینی دانشجویان به  کزبه منظور استفاده از توان بالقوه این مرا

  .کار گرفته شود

  :اقدامات مناسب
 مذهبی- نامه با مراکز حوزوي شهرستان در امور فرهنگی انعقاد تفاهم 

 افزایی براي دانشجویان، کارکنان و اساتید با همکاري حوزه هاي معرفت برگزاري دوره 
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  کرده در شهرستان جهرم به ویژه در مقطع دکتريافراد تحصیلتعداد قابل توجه : عنوان
  :شرح

ي مردم  کرده در شهرستان جهرم به ویژه در مقطع دکتري که به دلیل عالقهتعداد قابل توجه افراد تحصیل
تواند به عنوان فرصت مناسبی براي تامین نیروي  جهرم به علم و دانش و تأکید بر این مقوله است، می

  .هاي مورد نیاز دانشگاه به کار گرفته شود مورد نیاز دانشگاه و همچنین توسعه رشتهانسانی 

  :اقدامات مناسب
  براي تکمیل ) به ویژه در مقطع دکتري(نیروي تحصیل کرده شهرستان جهرم استفاده از

 .کادر علمی دانشگاه

 و تاسیس آموختگان مقطع دکتري و همچنین نیازهاي شهرستان جهرم  آمایش تعداد دانش
آموخته مقطع دکتري در آنها  هاي مورد نیاز شهرستان که به تعداد کافی دانش رشته

 .موجود باشد
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  ساختار جوان جمعیتی شهرستان جهرم: عنوان
  :شرح

ها را  پویاي شهرستان جهرم از یک سو نیاز به توسعه دانشگاه و بهبود زیرساختساختار جوان جمعیتی و 
برداري از نیروي عظیم جوانان در کادر دانشگاه در  طلبد و از سوي دیگر به عنوان پتانسیلی براي بهره می

 به عبارت دیگر قشر جوان نیاز به توسعه خدمات. دهد تمامی سطوح را در اختیار دانشگاه قرار می
هاي دانشگاه است و همچنین دسترسی به نیروي انسانی با کیفیت را  آموزشی دارد که از جمله فعالیت

  .آورد براي دانشگاه فراهم می

  :اقدامات مناسب
 استفاده از نیروهاي متخصص جوان براي تکمیل کادر اجرایی و علمی دانشگاه 

 هاي  شهرستان جهرم در حوزهزایی براي جوانان  هاي کارآفرینی و اشتغال برگزاري دوره
 فعال دانشگاه
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  هاي تأثیرگذار فرهنگی در شهرستان و استانتعدد چهره: عنوان
  :شرح
براي دانشجویان و جوانان شهر توانند به عنوان الگوهاي مناسبی  هاي فرهنگی شهرستان جهرم می چهره

باشند و این فرصت مناسبی را براي دانشگاه به منظور ارتقاي سطح معرفتی و فرهنگی دانشجویان فراهم 
آورد که هم باعث تعامل بیشتر دانشگاه با مردم خواهد شد و هم باعث بهبود وضعیت فرهنگی  می

  .دانشجویان خواهد شد

  :اقدامات مناسب
 هاي  ي تاثیرگذار فرهنگی در دانشگاه براي سخنرانی و برگزاري نشستها دعوت از چهره

 اندیشی فرهنگی و هم

 هاي  هاي آموزشی و فرهنگی براي دانشجویان با تکیه بر توان آموزشی چهره طراحی دوره
 تاثیرگذار فرهنگی

  

 

  



1394ـ 1393ـ ویرایش نخستـ  جهرم برنامه راهبردي دانشگاه   
 

94 

 

تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

شهید و وجود چندین هزار جانباز، آزاده و ایثارگر دفاع  1200تقدیم بیش از : عنوان
  مقدس در شهرستان جهرم

  :شرح
ناسبی را متقدیم چندین هزار شهید، جانباز، آزاده و ایثارگر دفاع مقدس در شهرستان جهرم فرصت بسیار 

هاي دینی و  گنجینه عظیم به منظور افزایش سطح آگاهیگیري از این  در اختیار دانشگاه به منظور بهره
  .دهد هویت ملی در دانشجویان قرار می

  :اقدامات مناسب
 مذهبی به منظور معرفی دستاوردهاي دفاع مقدس، - هاي فرهنگی برگزاري همایش

 شهیدان و ایثارگران

 اندازي موزه دائمی دفاع مقدس در دانشگاه راه 
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  بافت مذهبی شهرستان: عنوان
  :شرح

بافت مذهبی شهرستان جهرم خود به عنوان فرصت مناسبی براي آشنایی دانشجویان با فرهنگی اسالمی و 
فرهنگی و بافت تاریخی شهرستان آشنایی با فرهنگ مردم جهرم، آشنایی با مراکز . آورد ایرانی فراهم می

  .هاي دانشجویان با معارف اسالمی و تأثیر آن در زندگی مردم گردد تواند باعث تقویت آگاهی جهرم می

  :اقدامات مناسب
 مذهبی دانشگاه به منظور تثبیت تصویر دانشگاه - هاي فرهنگی رسانی و معرفی جنبه اطالع

 هاي معنوي آنان در ذهن مردم و جلب حمایت
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  احساس مسئولیت مردم شهرستان جهرم نسبت به دانشگاه: عنوان
  :شرح

اي در بین مردم  اهی در شهرستان جهرم از جایگاه ویژهگدانشگاه جهرم به عنوان یکی از مراکز ویژه دانش
تواند به عنوان فرصتی بسیار مغتنم در راستاي  این احساس مسئولیت می. برخوردار استو مسئوالن 

هاي مورد نیاز دانشگاه و همچنین بهبود وضعیت فرهنگی داشگاه به کار گرفته شود،  ي زیرساخت توسعه
ار گرفته تواند به عنوان عاملی پیشران در راستاي بهبود عملکرد دانشگاه به ک چرا که دغدغه مسئوالن می

  .شود

  :اقدامات مناسب
 براي توسعه  جهرمشهرستان  در بین مردم و مسئوالن دانشگاه اي از جایگاه ویژهگیري  بهره

 ها و بهبود وضعیت فرهنگی دانشگاه زیرساخت

 سازي براي جلب حمایت مادي و معنوي مردم از دانشگاه در قالب وقف علمی فرهنگ  
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  ي علم و فناوريي مردم شهرستان جهرم به مقولهاهتمام ویژه: عنوان
  :شرح

هاي اصلی مردم جهرم است و از دیرباز نگاه مثبتی به این حوزه در  مقوله علم و فناوري یکی از دغدغه
نگاه مثبت و عالقه مردم به کسب دانش فرصت مناسبی را در  بین مردم جهرم وجود داشته است که این

دهد و بستر مناسبی براي ارائه  اختیار دانشگاه جهرم به عنوان معتبرترین مرکز علمی شهرستان قرار می
  .آورد هاي کوتاه مدت و همچنین توسعه دانشگاه فراهم می دوره

  :اقدامات مناسب
  فناوري براي تثبیت جایگاه دانشگاه جهرمنگاه مثبت مردم به علم و استفاده از 

 مدت براي عموم مردم هاي آموزشی کوتاه طراحی و اجراي دوره 
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

استان ي علوم انسانی و اجتماعی در سطح نبود مراکز آموزشی کافی در حوزه: عنوان
  فارس

  :شرح
تواند به عنوان به  ي علوم انسانی و اجتماعی در سطح استان فارس مینبود مراکز آموزشی کافی در حوزه

وجود بستر مناسب در منطقه جهرم در این حوزه و همچنین . عنوان فرصتی براي این دانشگاه تلقی شود
  .رداري مناسبی نمایدب تواند از این ظرفیت دانشگاه بهره توان باالي دانشگاه می

  :اقدامات مناسب
  براي توسعه  ي علوم انسانی و اجتماعیمراکز آموزشی کافی در حوزهخال استفاده از

 هاي این حوزه در دانشگاه رشته

 هاي علوم انسانی و اجتماعی در سطح  مطرح کردن دانشگاه به عنوان پیشرو در حوزه
 استان با توجه به توان باالي متخصصان آن

  

 

  



1394ـ 1393ـ ویرایش نخستـ  جهرم برنامه راهبردي دانشگاه   
 

99 

 

تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  ي آزمایشگاهی در مراکز علمی و آموزشی شهرستانوجود تجهیزات پیشرفته: عنوان
  :شرح

وجود به دلیل . ي آزمایشگاهی است هاي هر مرکز علمی، دسترسی به تجهیزات پیشرفته یکی از نیازمندي
ي آزمایشگاهی در مراکز علمی و آموزشی شهرستان این امکان براي دانشگاه وجود تجهیزات پیشرفته

  .برداري نماید جهرم وجود خواهد داشت که با توافق با این مراکز، از این امکانات بهره

  :اقدامات مناسب
 وسسات نامه در حوزه اشتراك تجهیرات آزمایشگاهی و کارگاهی با م انعقاد تفاهم

 برخوردار شهرستان

 هاي مشترك با موسساتی که تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی دارند تاسیس آزمایشگاه. 
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

مهندسی از هاي کشاورزي و علوم هاي علمی در حوزهي مشاورهامکان ارائه: عنوان
  سوي دانشگاه

  :شرح
هاي کشاورزي و  هاي علمی در حوزهي مشاورهبستر مناسب کشاورزي در سطح شهرستان، امکان ارائه

تواند به  ئه این خدمات همچنین میارا. آورد براي این حوزه فراهم میعلوم مهندسی از سوي دانشگاه را 
  .ز به کار گرفته شودعنوان بستري براي توسعه حوزه پژوهش در دانشگاه نی

  :اقدامات مناسب
  در دانشگاه هاي کشاورزي و علوم مهندسیدر حوزهتاسیس مرکز مشاوره 

 براي جذب منابع  هاي کشاورزي و علوم مهندسیدر حوزههاي پژوهشی  تعریف پروژه
 ها هاي فعال در این حوزه مالی از موسسات و شرکت
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

ي استان و نقشه جامع علمی کشور به تمرکز استان بر تأکید سند ملی توسعه: عنوان
  هاي نوینفناوري

  :شرح
تواند به  هاي نوین میي استان و نقشه جامع علمی کشور به تمرکز استان بر فناوريتأکید سند ملی توسعه

همچنین ارائه . ها منظور شود براي دانشگاه به منظور فعالیت در حوزه پژوهش در این زمینه عنوان فرصتی
گویی به این فرصت  تواند به عنوان براي پاسخ هاي مرتبط با این حوزه می خدمات آموزشی و توسعه رشته

  .برداري قرار گیرد مورد بهره

  :اقدامات مناسب
 به منظور پاسخگویی به نیازهاي استان فارسهاي نوین دانشگاه  تاسیس مرکز فناوري 

 هاي نوین در استان سازي فناوري هاي مادر صنعتی در راستاي بومی مشارکت با دانشگاه 
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

گذاري و اجرا ثبات در سیاست تصریح وزیر علوم، تحقیقات و فناوري بر عدم: عنوان
  )ي پیشنهادي به مجلس شوراي اسالمیبرنامه(در امور آموزشی، پژوهشی و فناوري 

  :شرح
گذاري و اجرا در امور آموزشی، پژوهشی و فناوري در کشور از جمله تهدیداتی عدم ثبات در سیاست

ي و اجرا منجر به کاهش توان گذار عدم ثبات در سیاست. است که مجموعه دانشگاه با آن مواجه است
ها را با ملحوظ داشتن این موارد بررسی  ریزي خواهد شد و به همین دلیل باید برنامه دانشگاه در برنامه

  .کرد

  :اقدامات مناسب
 هاي باالدستی  هاي منعطف که در مقابل تغییرات احتمالی در سیاست تدوین برنامه

 .هاي مناسب ارائه کند گزینه
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محیط تحلیل 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  عدم ثبات و تغییر مدیریت گسترده به دنبال تغییرات سیاسی: عنوان
  :شرح

تغییرات سیاسی ناشی از تغییرات دولت و سایر انتخابات و انتصابات در کشور یکی از تهدیدات جدي 
به دلیل تغییرات گسترده امکان اتخاذ راهبردهاي بلند مدت براي دانشگاه وجود  .مرتبط با دانشگاه است

  .گردد ریزي با مشکالتی مواجه می ندارد و کار برنامه

  :اقدامات مناسب
  انتخاب مدیران میانی از درون دانشگاه به منظور کاهش تاثیرپذیري از تغییرات گسترده

 مدیریتی

 آور که مدیران جدید ملزم به اجراي آن باشند بلندمدت والزامي راهبردي   تدوین برنامه. 
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  هاي سیاسی و گروهیپذیري دانشگاه از رقابتآسیب: عنوان
  :شرح

اتخاذي در سطح شهرستان و همچنین هاي  به دلیل محیط نسبتا کوچک شهرستان جهرم، سیاست
هاي سیاسی خواهد بود و به همین  تصمیمات مرتبط با دانشگاه جهرم تا حد بسیار زیادي متأثر از رقابت

  .ها آسیب ببیند دلیل دانشگاه ممکن است همواره از این رقابت

  :اقدامات مناسب
 زدگی در دانشگاه  و  در بین دانشجویان کاهش فضاي سیاست 

 خودداري از انتخاب سیاسی مدیران میانی و اجرایی 
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

ي وزیر علوم به عدم تحقق سهم اعتبارات بخش آموزش عالی از تولید اشاره: عنوان
  )اسالمیي پیشنهادي به مجلس شوراي برنامه(ناخالص ملی 

  :شرح
بنابر برنامه توسعه پنجم کشور بایستی سهم اعتبارات آموزش عالی از تولید ناخالص ملی کشور افزایش 

اند این امر تحقق نیافته است و کمبود بودجه ممکن است  طور که وزیر علوم اشاره کرده یابد که همان
دانشگاه جهرم نیز به عنوان یکی از منجر به عدم تخصیص بودجه مورد نیاز به بخش دانشگاهی گردد که 

  .هاي کشور ممکن است با کمبود بودجه براي امر توسعه و یا پژوهش مواجه گردد دانشگاه

  :اقدامات مناسب
 هاي دولتی از طریق جذب مشارکت مردمی  تمرکز بر خودکفایی مالی دانشگاه از بودجه

 هاي پژوهشی و اجرایی چنین درآمدزایی از پروژه و هم

 براي تثبیت بودجه دولتی دانشگاه تالش 
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  عدم تخصیص اعتبارات مصوب به صورت کامل: عنوان
  :شرح

هاي  پیشبرد برنامهها تعیین کننده توان دانشگاه براي توسعه و  اعتبارات مصوب براي امور مختلف دانشگاه
هاي دانشگاه محسوب  تواند به عنوان یک تهدید جدي در برابر برنامه ها می خود است که عدم تحقق آن

  .گردد

  :اقدامات مناسب
 بینانه و بدبینانه به صورتی منعطف براي کاهش  بندي در دو سناریوي خوش بودجه

 عدم تخصیص اعتبارات مصوب به صورت کاملتاثیرپذیري از 
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  هاعدم شفافیت مواضع سیاسی افراد و گروه: عنوان
  :شرح

ها یکی از تهدیداتی که دانشگاه جهرم با آن مواجه است، عدم شفافیت مواضع سیاسی افراد و گروه
به دلیل مشخص نبودن . نماید تعامل را براي مدیران دانشگاه دشوار می گیري و باشد که امر تصمیم می

بینی  گرایشات سیاسی افراد ممکن است برخی تصمیمات و اقدامات دانشگاه با مشکالتی غیرقابل پیش
  .مواجه گردند

  :اقدامات مناسب
 هاي سیاسی افراد در  زدگی در دانشگاه و دخالت ندادن گرایش کاهش سطح سیاست

 )انتخاب افرادي که کارآمد هستند فارغ از گرایش سیاسی آنها(انتخاب آنها 
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  هاي نوپا از جمله دانشگاه جهرمتوجهی به دانشگاهکم: عنوان
  :شرح

هاي خود نیازمند  جهرم به منظور توسعه و بهبود کمی و کیفی فعالیتهاي نوپا از جمله دانشگاه  دانشگاه
هاي نوپا اتفاق توجهی به دانشگاهپشتیبانی و حمایت نهادهاي مختلف کشور است که این امر به دلیل کم

  .شود افتد و به همین دلیل به عنوان تهدیدي جدي در راستاي توسعه دانشگاه محسوب می نمی

  :اقدامات مناسب
 رسانی و  ش براي تثبیت تصویر دانشگاه در ذهن مردم و مسئولین از طریق اطالعتال

 مشارکت در تصمیمات کلیدي شهرستان

  تعامل با مدیران و مسئوالن شهرستان براي حمایت از دانشگاه در مراجع مختلف
 گیري تصمیم
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  هاي شهرستانها و ارگانرنگ بودن نگرش علمی در سازمانکم: عنوان
  :شرح

ها و رنگ بودن نگرش علمی در سازمانیکی از تهدیداتی که دانشگاه جهرم با آن مواجه است، کم
ها جایگاه دانشگاه  ارگانها   به دلیل نبود نگرش علمی در بین این سازمان. هاي شهرستان استارگان

شود و همچنین مسائل و مشکالت شهرستان به دانشگاه براي حل شدن ارجاع  جهرم به درستی درك نمی
  .آورد شوند که این امر تهدیدي را براي دانشگاه در راستاي امور پژوهشی پدید می داده نمی

  :اقدامات مناسب
  علمی و تخصصی به مسائل داشته و تالش براي یافتن مدیران و مسئوالنی که نگاه

هاي  دانند و تعامل با آنان براي استفاده از توانمندي پژوهش را الزمه حل مسائل می
 .پژوهشی دانشگاه در حل مسائل شهرستان جهرم
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  یافته به شهرستانمنابع مالی تخصیصکمبود : عنوان
  :شرح

کمبود منابع مالی موجود در شهرستان منجر به کاهش امکان توسعه دانشگاه و همچنین کاهش عالقه 
گردد که این دو موضوع به عنوان تهدیداتی در راستاي  هاي پژوهشی می ها به فعالیت ها و سازمان بنگاه

  .در دانشگاه جهرم استتوسعه و بهبود وضعیت آموزش و پژوهش 

  :اقدامات مناسب
 هاي تخصصی در سطح استان و کشور و  گذاري براي انجام پژوهش و ارائه مشاوره سرمایه

هاي شهرستان، همچون کشاورزي براي رفع اثر کمبود منابع مالی  استفاده از پتانسیل
 پشتیبان
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  گذاران و افراد توانمند اقتصادي به سایر نقاط کشورمهاجرت سرمایه: عنوان
  :شرح

گذاران و افراد توانمند اقتصادي ز منطقه جهرم به سایر نقاط کشور در آینده  به دلیل مهاجرت سرمایه
نیز بر امر پژوهش در دانشگاه تأثیري  ممکن است بخش صنعت شهرستان با مشکل مواجه شود که این امر

گردد که این امر  ها منجر به کاهش توان خیرین نیز می همچنین مهاجرت سرمایه. منفی خواهد گذاشت 
  .گردد آید و مانع از توسعه و رشد دانشگاه می نیز به عنوان تهدیدي براي دانشگاه به حساب می

  :اقدامات مناسب
 هاي دانشگاه مشاهده توانمنديگذاران براي  دعوت از سرمایه 

 پذیر در شهرستان با مشارکت  دانشگاه گذاري توجیه هاي سرمایه تدوین طرح 
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  ي شهرستانهاي چندسالهخشکسالی: عنوان
  :شرح

شهرستان منجر به کاهش محصوالت زراعی و آسیب دیدن حوزه کشاورزي ي هاي چندسالهخشکسالی
به بیان دیگر آسیب  . گردد شود، می که یک حوزه کلیدي براي شهرستان و همچنین دانشگاه محسوب می

هاي  دیدن کشاورزي منجر به کاهش نیاز به خدمات پژوهشی در حوزه کشاورزي که یکی از حوزه
  .شود جدي تمرکز دانشگاه است، می

  :اقدامات مناسب
  هاي علمی و اجرایی  خشکسالی به عنوان یک فرصت براي نشان دادن توانمندياستفاده از

دانشگاه در مهار اثرات خشکسالی و تولید محصوالت کشاورزي مرغوب با مدیریت موثر 
 .منابع آب

 هاي دانشگاه در حوزه کشاورزي بر کاهش اثرات خشکسالی و ارائه  تمرکز پژوهش
 راهکارهاي عملی
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  باال بودن هزینه خدمات مورد نیاز دانشگاه به دلیل نبود فضاي رقابتی: عنوان
  :شرح

هاي دانشگاه در  یکی از مشکالتی که دانشگاه با آن مواجه است، نبود فضاي رقابتی در تامین نیازمندي
به دلیل نبود فضاي رقابتی در . امور مختلفی مانند تامین غذا، تامین سرویس ایاب و ذهاب و خوابگاه است

به تري براي ارائه خدمات  سطح شهرستان و انحصار چندجانبه موجود معموال هزینه باال و کیفیت پایین
وري کافی و نارضایتی براي کارکنان و دانشجویان  عث عدم بهرهدانشگاه جهرم وجود دارد که با

  .شود گردد و تهدیدي جدي براي دانشگاه محسوب می می

  :اقدامات مناسب
  ایجاد مراکز خدماتی با حمایت دانشگاه با بخش خصوصی براي تامین نیازهاي خدماتی

 .تامین سرویس ایاب و ذهاب و خوابگاهاعم از تامین غذا، 

 هاي مربوطه و تدوین استانداردهاي  نظارت کارا و مستمر بر ارائه خدمات شرکت
 رسانی خدمت
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  ي کشاورزيبعدي شهرستان در حوزهرشد تک: عنوان
  :شرح

ها در سطح شهرستان شده  بعدي شهرستان در حوزه کشاورزي موجب مغفول ماندن سایر حوزه رشد تک
ها در سطح شهرستان  رشتهاست و به همین دلیل بازار کار مناسب و امکانات مناسب براي توسعه سایر 

هاي آموزشی و پژوهشی دانشگاه مطرح شده  جهرم وجود ندارد و به عنوان مانعی براي توسعه فعالیت
  .است

  :اقدامات مناسب
  ظرفیت دانشگاه در حوزه صنعتی و همچنین پتانسیل شهرستان در حوزه استفاده از

 هاي کشت و صنعت کشاورزي براي توسعه فعالیت

  زایی در حوزه کشت و صنعت هاي کارآفرینی و اشتغال اجراي دورهطراحی و 
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  کمبود فضاهاي اداري، آموزشی و دانشجویی استیجاري مناسب: عنوان
  :شرح

استیجاري مناسب یکی از تهدیداتی است که دانشگاه کمبود فضاهاي اداري، آموزشی و دانشجویی 
دانشگاه جهرم به دلیل محدودیت فضا نیازمند اجاره فضاهاي مختلفی براي امور . جهرم با آن مواجه است

مربوطه است که به دلیل نبود فضاي مناسب در شهرستان امکان انجام آن براي دانشگاه وجود ندارد و این 
  .ها وجود دارد هاي دانشگاه در تمامی حوزه بر توسعه کمی و کیفی فعالیتامر به عنوان سدي در برا

  :اقدامات مناسب
 جلب مشارکت مردم و خیرین براي تامین فضاي مورد نیاز اداري، آموزشی و دانشجویی 

 برد با دانشگاه-حمایت از بخش خصوصی براي ورود به این حوزه و ایجاد تعامالت برد 
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  التحصیالن شهرستان جهرمهاي شغلی مناسب براي فارغکمبود فرصت: عنوان
  :شرح

التحصیالن دانشگاه جهرم از جمله تهدیداتی است که دانشگاه  هاي شغلی مناسب براي فارغ کمبود فرصت
تقاضا براي تحصیل در مقاطع تحصیالت تکمیلی و کاهش نرخ رشد ورود کاهش . با آن مواجه است

دانشجو به دانشگاه از جمله مشکالتی است که ادامه این روند ممکن است براي دانشگاه جهرم ایجاد 
  .نماید

  :اقدامات مناسب
 هاي  آموختگان و دانشجویان به ویژه در حوزه تقویت فرهنگ کارآفرینی در دانش

 کشاورزي

 وکار هاي مستعد ایجاد کسب اضافه کردن دروس کارآفرینی به رشته 
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  دشواري شرایط ازدواج جوانان: عنوان
  :شرح

دشوار شده است، مشکالت فراوانی که شرایط ازدواج در جامعه ایرانی و شهرستان جهرم  با توجه به این
هاي ناسالم و روابط بین  توان به شکل گرفتن دوستی براي دانشگاه ایجاد کرده است که از آن جمله می

هاي  همچنین انحراف نیازها به سمت نیازهاي کاذبی مانند گرایش به فرقه. دختران و پسران اشاره کرد
  .ممکن است در پس داشته باشد ضاله نیز از جمله تهیدیداتی است که این روند

  :اقدامات مناسب
 هاي ازدواج  تشویق دانشجویان به ازدواج دانشجویی و ساده و حمایت دانشگاه از جشن

 دانشجویی

 در  هاي ناسالم و روابط بین دختران و پسران دوستیسازي درباره اثرات بد  فرهنگ
 بلندمدت
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  هاي مجردي دانشجوییافزایش خانه: عنوان
  :شرح
شوند، به بستري براي  ها که تحت نظارت دانشگاه اداره می هاي مجردي دانشجویی بر خالف خوابگاه خانه

ها ممکن است تهدیدات  این خانه. زندگی دانشجویان بدون نظارت دانشگاه و والدین تبدیل شده است
داشته باشد که هاي اجتماعی در بین دانشجویان را در پی  مختلف فرهنگی و اجتماعی و افزایش آسیب

، روابط ناسالم و دخانیاتهاي اجتماعی مانند مصرف  قرار گرفتن در معرض آسیب. تغییرات فرهنگی 
  .کاهش فرهنگ دینی از جمله این تهدیدات است

  :اقدامات مناسب
 جذب مشارکت مردمی براي تامین مسکن مناسب براي دانشجویان تحت نظارت دانشگاه 

  خصوصی براي تامین نیازهاي خوابگاهی دانشجویان تحت تشویق و حمایت از بخش
 نظارت دانشگاه باکیفیت مطلوب
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  هاي فرهنگی مانند موسیقی در شهرستان جهرمحساسیت نسبت به برخی از مقوله: عنوان
  :شرح
هاي مختلفی در برخی  گیري حساسیت مذهبی شهرستان جهرم و نگاه سنتی مردم جهرم باعث شکلبافت 

هاي دانشگاه  نامه که به استناد موارد مندرج در آیین با توجه به این. امور فرهنگی مانند موسیقی شده است
سوي دانشجویان در  هاي دانشجویی در دانشگاه وجود دارد، مطالباتی از امکان برگزاري این گونه برنامه

گیري  این موارد وجود دارد که به دلیل حساسیت مردم شهرستان ممکن است تهدیدي در جهت شکل
نگاه منفی به دانشگاه از سوي مردم و یا نگه منفی دانشجویان به دانشگاه به دلیل برآورده نشدن 

  .هایشان باشد خواسته

  :اقدامات مناسب
 دانشجوي همچون موسیقی و تدوین قوانینی که در عین هاي فرهنگی  نظارت بر فعالیت

ایجاد کمترین محدودیت براي دانشجویان، باعث ایجاد حساسیت در  مردم شهرستان 
 .نگردد

 ها به  سازي در بین دانشجویان و همچنین مردم براي نزدیک نمودن دیدگاه فرهنگ
 یکدیگر
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  تمایل دانشجویان به انتقال از دانشگاه جهرم: عنوان
  :شرح

برخی دانشجویان تمایل به تغییر دانشگاه خود از دانشگاه جهرم دارند که این مورد در بلند مدت ممکن 
کاهش اعتبار دانشگاه  است به عنوان تهدیدي در راستاي کاهش سطح کیفی دانشگاه جهرم و همچنین

  .باشد

  :اقدامات مناسب
 ایجاد تسهیالت ویژه براي دانشجویان و استادان شاخص به منظور کاهش مهاجرت آنان 

 آموخته دانشگاه  هاي تحصیلی دانش اي که در یکی از پایه استفاده حداکثري از افراد نخبه
 .اند جهرم بوده
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  دسترسی آسان به مواد مخدر: عنوان
  :شرح

دسترسی آسان به مواد مخدر از جمله تهدیداتی است که سالمت دانشگاه و دانشجویان را با خطر مواجه 
دسترسی آسان به بافت جوان دانشجویان و ناآگاهی نسبت به خطرات مواد مخدر از یک سو و . کند می

  .تواند سالمت دانشجویان را با تهدیدي جدي مواجه نماید این مواد از سوي دیگر می

  :اقدامات مناسب
 برخورد جدي و سخت با استفاده و توزیع مواد مخدر در سطح دانشگاه. 

 تواند با توزیع کنندگان  درخواست کمک از نیروي انتظامی در مواردي که دانشگاه نمی
 .کندمقابله 
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  هاي اجتماعی ـ مذهبی جهرمهاي فرهنگی دانشجویان غیربومی با بافتتفاوت: عنوان
  :شرح

هاي فرهنگی تفاوت. آیند که دانشجویان از سراسر کشور براي تحصیل به شهرستان جهرم می به دلیل این
هاي اجتماعی ـ مذهبی جهرم دارند که به دلیل ناهمگونی فرهنگی بین دانشجویان و محیط با بافت

این تعارضات از یک سو منجر . شهرستان جهرم ممکن است تعارضات فرهنگی بین دو ذینفع شکل بگیرد
تی را براي دانشجویان در پی به نگاه منفی مردم به دانشگاه خواهد شد و از سوي دیگر ممکن است خطرا

  .داشته باشد

  :اقدامات مناسب
 سازي در سطح دانشگاه براي کاهش تعارضات فرهنگی دانشجویان با محیط فرهنگ 

  تدوین استانداردهاي پوششی و رفتاري براي دانشجویان در دانشگاه و نظارت بر اجراي
 آن
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

کمبود فضاهاي تفریحی و گردشگري و فقدان امکانات الزم در شهر براي : عنوان
  اوقات فراغت دانشجویان

  :شرح
کمبود فضاهاي تفریحی و گردشگري و فقدان امکانات الزم در شهر براي اوقات فراغت دانشجویان از 

تواند باعث تغییر  نبود فضاهاي فرهنگی کافی می. براي دانشجویان استجمله مشکالت شهرستان جهرم 
تواند  همچنین عدم وجود فضاهاي مناسب می. جهت یافتن دانشجویان به سمت تفریحات نامطلوب گردد

  .باعث اتالف وقت دانشجویان نیز گردد

  :اقدامات مناسب
 ورزشی- هاي فرهنگی برنامهریزي براي اوات فراغت دانشجویان و اجراي   برنامه 

 گردشگري براي استفاده از امکانات -هاي برخوردار از امکانات تفریحی تعامل با سازمان
 آنها توسط دانشجویان
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  مهاجرت صاحبان اندیشه از جهرم: عنوان
  :شرح

مهاجرت صاحبان اندیشه و بزرگان فرهنگی دانشگاه جهرم از جمله تهدیداتی است که دانشگاه با آن 
این امر ممکن است در بلند مدت باعث کاهش توان دانشگاه در تأمین نیازهاي دانشجویان . مواجه است

  .در مسائل فرهنگی ـ اجتماعی گردد

  :اقدامات مناسب
  اجتماعی - نخبگان براي مشارکت در امور فرهنگیتالش براي جذب صاحبان اندیشه و

 دانشگاه

 هاي آموزشی و  دعوت از صاحبان اندیشه از سراسر کشور براي سخنرانی، برگزاري دوره
 اجتماعی-هاي تخصصی فرهنگی نشست
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

هاي وابسته به وهابیت در جنوب استان فارس و شهرستان خطر فعالیت گروه: عنوان
  جهرم

  :شرح
. نشین جنوب کشور است شهرستان جهرم یکی از مرزهاي فرهنگی کشور است و یکی از شهرهاي شیعه

این . اي بر این شهرستان دارند هاي ضاله تمرکز ویژه هاي وابسته به وهابیت و فرقه به همین دلیل گروه
  .ها به دلیل انحرافات بسیاري که دارند ممکن است باعث مشکالتی در شهرستان جهرم گردند فرقه

  :اقدامات مناسب
 فعالیت گروهمذهبی براي مقابله با - هاي علمیه و فعاالن فرهنگی استفاده از ظرفیت حوزه

 هاي وابسته به وهابیت در جنوب استان فارس و شهرستان جهرم

  هاي  هاي اطالعاتی و انتظامی براي شناسایی و برخورد با فعالیت ارگانکمک گرفتن از
 ها در دانشگاه این گروه
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

به باال بودن آمار دانشجویان مهاجر از استان فارس به سایر نقاط کشور نسبت : عنوان
  هاورودي

  :شرح
ها از تهدیداتی است باال بودن آمار دانشجویان مهاجر از استان فارس به سایر نقاط کشور نسبت به ورودي

هاي  به عبارت دیگر مردم استان فارس نسبت به مردم سایر استان. که دانشگاه جهرم با آن مواجه است
است باعث کاهش سطح کیفی و کمی کشور تمایل بیشتري به مهاجرت دارند که این امر ممکن 

  .دانشجویان در استان فارس و شهرستان جهرم گردد

  :اقدامات مناسب
 هایی براي جذب نخبگان اعم از دانشجویان و استادان در دانشگاه ایجاد مشوق 

 هاي الکترونیکی براي استفاده از توان استادان  استفاده از امکانات فناورانه همچون دوره
 و ارتقاء سطح علمی دانشگاه خارج از استان
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  تحریم فناورانه کشور: عنوان

  :شرح
هاي پیشرفته، تحریم فناورانه کشور  با توجه به نیاز دانشگاه به تجهیزات آزمایشگاهی و با تکنولوژي

عدم وجود تجهیزات و امکانات مورد نیاز . عنوان یک تهدید براي دانشگاه محسوب شود تواند به می
تواند اختالالتی را در حوزه آموزش و پژوهش براي دانشگاه پدید آورد و منجر به کاهش  دانشگاه می

  .هاي انجام شده در دانشگاه گردد ها و پژوهش کیفیت آموزش

  :اقدامات مناسب
 هاي برخوردار از امکانات فناورانه و آزمایشگاهی براي کاهش  با سازماننامه  انعقاد تفاهم

 ها اثر تحریم

 ها و مراکز صنعتی مادر براي تامین نیازهاي فناورانه  داخلی دانشگاه  استفاده از پتانسیل
 دانشگاه در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی
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تحلیل محیط 
  خارجی

   فرصت تهدید  
  سیاسی   اقتصادي   فرهنگی و اجتماعی فناورانه  

  دشواري دسترسی به منابع اطالعات علمی در فضاي مجازي: عنوان

  :شرح
پژوهش و آموزش به عنوان دو وظیفه بسیار کلیدي دانشگاه جهرم وابسته به دسترسی به منابع علمی 

اطالعات علمی در فضاي مجازي عدم دسترسی مناسب به منابع . مناسب توسط اساتید و دانشجویان است
  .تواند به عنوان تهدیدي جدي براي دانشگاه در راستاي انجام وظایف خود باشد می

  :اقدامات مناسب
 اي و تعامل با  استفاده از خدمات اشتراك منابع اطالعاتی و اشتراك بین کتابخانه

 میها و مراکز پژوهشی برخوردار براي ایجاد دسترسی به منابع عل دانشگاه

 هاي کوتاه مدت براي دانشجویان و استادان براي آموزش نحوه دسترسی  برگزاري دوره
 هاي تامین منابع علمی به منابع الکترونیکی متن باز و روش
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تحلیل محیط 
  داخلی

   قوت ضعف  
  ورودي   فرایند خروجی  

  پاسخگو بودن و در دسترس بودن مسئولین دانشگاه: عنوان
  :شرح

توانند به راحتی با مسئولین دانشگاه مالقات حضوري داشته باشند و  دانشجویان و کارکنان دانشگاه می
فضاي فعلی دانشگاه از جهت نزدیکی . مشکالت یا پیشنهادات خود را مستقیماً با ایشان در میان بگذارند

  .هاي دانشجویان این امر را تقویت نموده استدفاتر مسئولین به کالس
 

  :اقدامات مناسب
 ایجاد سازوکار پایدار براي ارتباط دانشجویان و کارکنان با مسئولین 

 هاي کارکنان و دانشجویان ایجاد سیستم پیگیري درخواست 
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تحلیل محیط 
  داخلی

   قوت ضعف  
  ورودي   فرایند خروجی  

  هاي علمی و فرهنگی برگزار شدهتعداد مطلوب همایش: عنوان
  :شرح

ها در  این همایش. هاي برگزارشده در دانشگاه جهرم به لحاظ کمیت در حد مطلوبی قرار دارند همایش
 .گردند هاي علمی و فرهنگی برگزار می زمینه

  :اقدامات مناسب
 هاي علمی و فرهنگی برگزاري منظم همایش 

 ها مستندسازي نتایج همایش 
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تحلیل محیط 
  داخلی

   قوت ضعف  
  ورودي   فرایند خروجی  

  ي احداث پردیس دانشگاهپیشرفت مطلوب پروژه: عنوان
  :شرح

بنا است تا در اسرع وقت و . باشد اکنون در دست ساخت و احداث می پردیس جدید دانشگاه جهرم هم
انتظار . ي واحدهاي دانشگاه به محل جدید منتقل گردند هاي عمرانی مربوطه، کلیه پس از اتمام فعالیت

 .این پردیس افتتاح گردد 94رود در سال  می

  :اقدامات مناسب
 مدیریت پروژه پردیس دانشگاه به منظور تحویل به موقع آن 

 ریزي براي رفع مشکالت احتمالی پس از استقرار در پردیس جدید برنامه 

 طراحی فرایند جذب منابع مالی و غیر مالی براي پردیس جدید 
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تحلیل محیط 
  داخلی

   قوت ضعف  
  ورودي   فرایند خروجی  

  بضاعت از طریق جذب منابع از خیرینهاي مالی به دانشجویان کمي کمکارائه: عنوان
  :شرح

بضاعت با همکاري خیرین مرتبط با دانشگاه جهرم مورد حمایت مالی درخور قرار  دانشجویان کم
عمومی ایثارگري خود، از این فعالیت حمایت مناسبی ي  مردم شهرستان جهرم با توجه به روحیه. گیرند می

 .دهند انجام می

  :اقدامات مناسب
 بضاعت ایجاد پایگاه دائمی کمک به دانشجویان کم 

  ایجاد سازوکاري براي برقراري ارتباط پایدار با خیرین شهر 

  

 

  



1394ـ 1393ـ ویرایش نخستـ  جهرم برنامه راهبردي دانشگاه   
 

133 

 

تحلیل محیط 
  داخلی

   قوت ضعف  
  ورودي   فرایند خروجی  

  هاي دانشجوییوامتأمین : عنوان
  :شرح

هاي دانشجویی مناسبی جهت تأمین نیازهاي مالی دانشجویان به منظور ایجاد سطح  در دانشگاه جهرم وام
 .گردد ها توسط مسئولین دانشگاه تهیه و تنظیم می منابع این وام. گرددمناسب رفاهی براي ایشان ارائه می

  :اقدامات مناسب
 هاي دانشجویی خیرین براي یافتن منابع پایدار مالی وام گفتگو و تعامل با مسئولین و 
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تحلیل محیط 
  داخلی

   قوت ضعف  
  ورودي   فرایند خروجی  

  ي روانشناختی دانشجویان در سطح مطلوبي خدمات مشاورهارائه: عنوان
  :شرح

اي  تسهیالت مشاورهتوانند جهت حل و رفع مسائل فکري خود از  دانشجویان در دانشگاه جهرم می
این خدمات تحت نظارت و سرپرستی مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و با . دانشگاه استفاده نمایند

 .پذیرد هماهنگی شوراي فرهنگی صورت می

  :اقدامات مناسب
 رسانی درباره خدمات آن توسعه واحد مشاوره دانشگاه و اطالع 

  ها و مردم عادي دانشگاهارائه خدمات مشاوره به دانشجویان سایر 
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تحلیل محیط 
  داخلی

   قوت ضعف  
  ورودي   فرایند خروجی  

  هاي دانشجویانتعامل مثبت و سازنده با خانواده: عنوان
  :شرح

هاي دانشجویان، جهت  مدیریت و مسئولین دانشگاه جهرم با برقراري ارتباط مؤثر و سازنده با خانواده
 .ورزد هاي دانشجویان اهتمام می ي خدمات متقابل دانشگاه و خانواده ها و ارائه دیدگاهسوسازي  هم

  :اقدامات مناسب
 سایت هاي دانشجویان از طریق تلفن و وب ایجاد پل ارتباطی دائمی با خانواده 

 ها هاي ارتباط با خانواده ها و همایش برگزاري نشست 

 هاي همکاري براي استفاده از خدمات خانواده دانشجویان  تعیین اولویت  
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تحلیل محیط 
  داخلی

   قوت ضعف  
  ورودي   فرایند خروجی  

ریزي مناسب با هدف رفع نیازهاي علمی و فرهنگی و تقویت هر چه بیشبرنامه: عنوان
  تر آن

  :شرح

هاي  شده در زمینه کاربردي و مناسب جهت نیل به اهداف تبیینهاي اجرایی  دانشگاه جهرم داراي برنامه
وهشی و همچنین مدیریت ژها تحت نظارت معاونت آموزشی و پ این برنامه. باشد علمی و فرهنگی می

 .باشد فرهنگی و اجتماعی دانشگاه می

  :اقدامات مناسب
 فرهنگی دانشگاه- تدوین سندجامع علمی 

  فرهنگی دانشگاه- هاي علمی براي عملیاتی شدن برنامهایجاد سازوکار مدیریت پروژه 
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تحلیل محیط 
  داخلی

   قوت ضعف  
  ورودي   فرایند خروجی  

سلف سرویس، سرویس (فراهم نمودن امکانات رفاهی مطلوب براي دانشجویان : عنوان
  ...)حمل و نقل و 

  :شرح

توانند از خدمات رفاهی  دانشجویان می. باشد می امکانات رفاهی در دانشگاه جهرم داراي وضعیت مطلوبی
 .هاي مناسب و قابل قبول استفاده نمایند دانشگاه مانند سلف سرویس و سرویس حمل و نقل با هزینه

  :اقدامات مناسب
  ایجاد سازوکارهاي توسعه پایدار امکانات رفاهی دانشگاه 
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تحلیل محیط 
  داخلی

   قوت ضعف  
  ورودي   فرایند خروجی  

  ایجاد محیط امن در دانشگاه جهت احساس آرامش: عنوان
  :شرح

محیط داخلی دانشگاه جهت سپري کردن اوقات دانشجویان در آن مناسب بوده و به لحاظ امنیت و 
برداري از پردیس جدید دانشگاه،  در آینده و با بهره. باشد امکانات عمومی داراي وضعیت قابل قبولی می

 .هایی صورت خواهد گرفت جهت بهبود بیش از پیش امکانات داخلی دانشگاه تالش

  :اقدامات مناسب
 ریزي براي ایجاد آرامش و امنیت در پردیس جدید دانشگاه برنامه 

 اي که دانشجویان از ابتداي ورود در پردیس جدید از آنها  گونه ایجاد امکانات رفاهی به
 .استفاده کنند
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تحلیل محیط 
  داخلی

   قوت ضعف  
  ورودي   فرایند خروجی  

  ارزیابی مؤثر اعضاي هیأت علمی: عنوان
  :شرح

اعضاي هیأت علمی شاغل در دانشگاه جهرم از نگاه دانشجویان خود به لحاظ سطح علمی و اخالقی و در 
 .باشند مجموع داراي وضعیت مطلوب و قابل قبولی می

  :اقدامات مناسب
 علمی رسانی به اعضاي هیئت ایجاد سامانه ارزیابی اساتید توسط دانشجویان و اطالع 

 ها در تخصیص دروس به اساتید و ایجاد نظام تشویقی استفاده از نتایج ارزیابی 
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تحلیل محیط 
  داخلی

   قوت ضعف  
  ورودي   فرایند خروجی  

  مدیریت مؤثر منابع مالی: عنوان
  :شرح

این . دانشگاه جهرم مدیریت منابع مالی در کل به معاونت اداري، مالی و پشتیبانی محول گردیده استدر 
معاونت در راستاي تخصیص مناسب و کارآمد منابع مالی دانشگاه در راستاي اهداف راهبردي آن به 

 .کند خوبی عمل می

  :اقدامات مناسب
 آمدي منابع مالیریزي عملکردي براي افزایش کار ایجاد نظام بودجه 

 کرد بودجه و بهبود  ریزي عملکردي براي افزایش شفافیت هزینه هاي بودجه توسعه سامانه
 مستمر آن
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تحلیل محیط 
  داخلی

   قوت ضعف  
  ورودي   فرایند خروجی  

  ي پژوهشهاي آموزشی در زمینهارزیابی مؤثر گروه: عنوان
  :شرح

در مجموع متولی اصلی این امر، . گیرد هاي مختلفی از آن صورت می بخشپژوهش در دانشگاه جهرم در 
اند به خوبی اهداف دانشگاه را در این حوزه اجرایی  اند که تا کنون توانسته هاي آموزشی بوده گروه

تر به حل مسائل پیرامون  اکنون سعی بر آن است تا با تقویت موضوع پژوهش در دانشگاه، بیش هم. بنمایند
 .دانشگاه پرداخته شودمحیط 

  :اقدامات مناسب
 هاي آموزشی به منظور ایجاد همگرایی در  هاي پژوهشی براي گروه تعیین اولویت

 ها پژوهش

 افزایی دانشجویان  اي براي هم طراحی موضوعات پژوهشی پایدار به شکل شبکه
 تحصیالت تکمیلی و پژوهشگران دانشگاه
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تحلیل محیط 
  داخلی

   قوت ضعف  
  ورودي   فرایند خروجی  

  افزایی و توانمندسازي اعضاي هیأت علمیهاي دانشبرگزاري دوره: عنوان
  :شرح

براي اعضاي هیأت علمی دانشگاه « افزایی و توانمندسازي دانش»هایی تحت عنوان  در دانشگاه جهرم دوره
اعضاي هیأت علمی با . گردد میبا هدف ارتقاي سطح علمی، اخالقی، آموزشی و تربیتی برگزار 

 .توانند به تقویت ابعاد گوناگون خود اهتمام ورزند ها می هاي این دوره گیري از آموزه بهره

  :اقدامات مناسب
 و تولید محتواي به شکل استاندارد  علمی هاي توانمندسازي اعضاي هیئت طراحی دوره

 آموزشی مربوطه

  ها دورهاستفاده از ظرفیت اساتید در ارائه  
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تحلیل محیط 
  داخلی

   قوت ضعف  
  ورودي   فرایند خروجی  

  وضعیت مطلوب مذهبی و فرهنگی دانشجویان: عنوان
  :شرح

ي مسائل مذهبی و فرهنگی داراي شرایط مناسبی دانشجویان دانشگاه جهرم به طور کلی در حوزه
مذهبی در ایام خاص، یکی از مواردي است که برگزاري جلسات و مراسم مختلف فرهنگی ـ . باشند می

 .باشد ي مناسب دانشجویان در بعد فرهنگی و مذهبی می نشانگر روحیه

  :اقدامات مناسب
 هاي دانشجویی در برگزاري مراسم مذهبی و فرهنگی ها و گروه حمایت از انجمن 

 استفاده از ظرفیت دانشجویان در ارتقا سطح فرهنگی و مذهبی دانشگاه 
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تحلیل محیط 
  داخلی

   قوت ضعف  
  ورودي   فرایند خروجی  

هاي دینی شهر جهرم در راستاي تقویت  مندي از فضاي مذهبی و حوزهبهره: عنوان
  فرهنگ دینی دانشجویان

  :شرح

وجود مراکز مختلف دینی در شهرستان جهرم و همچنین وجود دیدگاه مذهبی مردم آن به تقویت بعد 
ي شهرستان و  ي علمیه توان به حوزه براي مثال می. مذهبی دانشجویان کمک شایان نموده استاخالقی و 

 .یادبود شهدا در پردیس دانشگاه اشاره نمود

  :اقدامات مناسب
 هاي فرهنگی براي استفاده از امکانات آنها ها و مجموعه نامه با سازمان انعقاد تفاهم 

 شهرستان در توسعه فرهنگی و مذهبی دانشگاهي  استفاده از ظرفیت حوزه علمیه 
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تحلیل محیط 
  داخلی

   قوت ضعف  
  ورودي   فرایند خروجی  

  ي کارآفرینیآموختگان متخصص، مؤمن و خودباور و داراي روحیهدانش: عنوان
  :شرح

افرادي متخصص، ترین خروجی دانشگاه، به طور کلی  آموختگان دانشگاه جهرم به عنوان اصلی دانش
هاي دانشگاه بر ابعاد  این عوامل ناشی از تأکید آموزه. ي کارآفرینی هستند مؤمن، خودباور و داراي روحیه

 .باشد علمی، مذهبی، اخالقی، فرهنگی و خالقیت براي دانشجویان خود می

  :اقدامات مناسب
 انسانی دانشگاه آموختگان براي تامین نیازهاي نیروي استفاده حداکثري از ظرفیت دانش 

 آموختگان موفق در این  افزایش روحیه کارآفرینی در دانشگاه با استفاده از ظرفیت دانش
 حوزه
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تحلیل محیط 
  داخلی

   قوت ضعف  
  ورودي   فرایند خروجی  

  هاي آموزشی، فرهنگی، دانشجویی و رفاهی مندي دانشجویان در زمینهرضایت: عنوان
  :شرح

التحصیلی از آن نشان از وضعیت  ها و فرایندهاي دانشگاه پس از فارغ دانشجویان از فعالیت وجود رضایت
هاي آموزشی، فرهنگی، دانشجویی و  حوزه. باشد ها می گرفته در این بخش مورد قبول اقدامات انجام

 .ن نمایندهاي دانشجویان، نظر مساعد کلی ایشان را تأمی تر خواسته اند با تأمین بیش رفاهی توانسته

  :اقدامات مناسب
 هاي دانشجویان براي نگهداشت و افزایش رضایت آنها پایش مستمر نیازها و خواسته 

 فرهنگی دانشگاه-استفاده از مشارکت دانشجویان رضایتمند در ارتقا سطح خدمات علمی 
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تحلیل محیط 
  داخلی

   قوت ضعف  
  ورودي   فرایند خروجی  

  هاي برتر علمی، فرهنگی و ورزشی در کشورکسب مقام: عنوان
  :شرح

هاي مختلفی در سطح شهرستان، منطقه و کشور شایستگی  اند در حوزه دانشجویان دانشگاه جهرم توانسته
هاي علمی، فرهنگ و ورزشی در سطح  هاي برتر مختلف در زمینه کسب مقام. خود را به نمایش بگذارند

 .باشد کشور مهر تأییدي بر این مسأله می

  :اقدامات مناسب
 گذاري روي آنها شناسایی استعدادهاي علمی، غرهنگی و ورزشی دانشگاه و سرمایه 

 هاي علمی،  ایجاد نظام تشویقی مناسب براي نگهداشت سرآمدي دانشگاه در حوزه
 فرهنگی و ورزشی
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تحلیل محیط 
  داخلی

   قوت ضعف  
  ورودي   فرایند خروجی  

هاي برتر یک رقمی و دو رقمی در آزمون کارشناسی ارشد و آمار رتبهکسب : عنوان
  شدگان در مقاطع تحصیلی باالترمطلوب پذیرفته

  :شرح

هاي  اند شایستگی و قوت خود را از طریق کسب رتبه ي علمی توانسته دانشجویان دانشگاه جهرم در زمینه
در مجموع تعداد باالي . نمایش بگذارندبرتر یک رقمی و دو رقمی در آزمون کارشناسی ارشد به 

ي سطح علمی مناسب ایشان  شدگان دانشجویان این دانشگاه در مقاطع تحصیلی باالتر نیز به منزله پذیرفته
 .گردد تلقی می

  :اقدامات مناسب
 هاي برتر دانشگاه براي ارتقاء سطح علمی سایر دانشجویان استفاده از پتانسیل رتبه 

  آموختگان موفق به دانشگاه مناسب براي بازگشت دانشایجاد سازوکار 
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تحلیل محیط 
  داخلی

   قوت ضعف  
  ورودي   فرایند خروجی  

  اي و انضباطیآموزش ندیدن کافی کارکنان در امور اداري، حرفه: عنوان
  :شرح

ي فعالیت  زیاد در حوزهي کاري  کارکنان دانشگاه جهرم با توجه به جوان بودن و همچنین نداشتن سابقه
 .ها ندیده اند هاي کافی را در این زمینه تجربه اند و آموزش اي و انضباطی کم خود، در امور اداري، حرفه

  :اقدامات مناسب
 هاي آموزشی براي کارکنان طراحی و برگزاري دوره 

  تر جواناستفاده از تجربه کارکنان و مدیران باتجربه براي افزایش توانمندي کارکنان 
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تحلیل محیط 
  داخلی

   قوت ضعف  
  ورودي   فرایند خروجی  

  ها در تعامل بین دانشجویان و کارکنانوجود برخی کاستی: عنوان
  :شرح

تجربه بودن کارکنان و در برخی موارد انتظار بیش از حد دانشجویان از کارکنان جوان بودن و کم
 .گردد نامطلوب در خصوص تعامل ایشان با یکدیگر میدانشگاه موجب ایجاد برخی موارد 

  :اقدامات مناسب
 سازي استانداردهاي تعاملی براي دانشجویان و کارکنان در راستاي  طراحی و نهادینه

 کاهش تنش و افزایش کارایی
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تحلیل محیط 
  داخلی

   قوت ضعف  
  ورودي   فرایند خروجی  

  هاي فرهنگیریزي و اجراي فعالیتبرنامه ها دروجود برخی کاستی: عنوان
  :شرح

ریزي و اجراي  ي برنامهها در زمینه ي جامع فرهنگی موجب بروز برخی کاستی عدم تدوین برنامه
هاي فرهنگی و نبود انسجام کافی در خصوص  عدم اجراي منظم برنامه. هاي فرهنگی شده است فعالیت
هاي این بخش  هاي مرتبط با این حوزه از کاستی دقیق فعالیتهاي فرهنگی و همچنین عدم تعریف  فعالیت

 .باشد می

  :اقدامات مناسب
 تدوین برنامه جامع فرهنگی دانشگاه 

 ریزي و زمانبندي براي اجراي برنامه جامع فرهنگی دانشگاه برنامه 
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تحلیل محیط 
  داخلی

   قوت ضعف  
  ورودي   فرایند خروجی  

  هاي نوینهاي دانشگاه با فناوريآموزشعدم تطابق : عنوان
  :شرح

ي منسجم جهت استفاده،  گیري برنامه ي محدود دانشگاه و همچنین عدم شکل با توجه به بضاعت و بودجه
 .هاي نوین در دانشگاه موجب بروز یک خأل فناورانه در این حوزه گشته است آموزش و ترویج فناوري

  :اقدامات مناسب
  جامع فناوري براي دانشگاهتدوین برنامه 

 هاي نوین براي ارتقاء سطح  استفاده از اساتید و دانشجویان متخصص در حوزه فناوري
 ها آمادگی دانشگاه در این حوزه
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تحلیل محیط 
  داخلی

   قوت ضعف  
  ورودي   فرایند خروجی  

  هاي اداري، آموزشی و دانشجویی استیجاريبار مالی ساختمان: عنوان
  :شرح

هاي اداري، آموزشی و  در حال حاضر دانشگاه جهرم جهت تأمین فضاهاي مورد نیاز خود جهت فعالیت
. ي این اماکن بوده و این امر بار مالی سنگینی بر دوش دانشگاه قرار داده است دانشجویی مجبور به اجاره

برداري قرار گرفته  نزدیک مورد بهرهي  ریزي انجام شده، پردیس جدید دانشگاه در آینده با توجه به برنامه
 .و در نتیجه به حل این معضل مالی دانشگاه کمک خواهد کرد

  :اقدامات مناسب
 هایی همچون شهرداري و استانداري براي استفاده از امکانات آنها و ارائه  تعامل با سازمان

 خدمات متقابل دانشگاه

 تعامل با خیرین شهر براي تامین مالی 
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تحلیل محیط 
  داخلی

   قوت ضعف  
  ورودي   فرایند خروجی  

هاي عمرانی، فرهنگی و دانشجویی رسانی مناسب در فعالیتکافی نبودن اطالع: عنوان
  دانشگاه

  :شرح

هاي عمرانی، فرهنگی و دانشجویی به میزان کافی  هاي انجام شده در دانشگاه جهرم در زمینه فعالیت
هاي صورت گرفته و  نفعان از فعالیت این موضوع باعث عدم آگاهی مناسب ذي. گردد نمیرسانی  اطالع

ها بین مسئولین  ها و سوء تفاهم ها، نارضایتی شود که موجب ایجاد برخی ناهماهنگی یا در دست انجام می
 .گردد نفعان دانشگاه می و سایر ذي

  :اقدامات مناسب
 هاي فرهنگی، دانشجویی  ایجاد آگاهی درباره فعالیترسانی پایدار براي  ایجاد نظام اطالع

 و عمرانی دانشگاه 

 اي مسئولین و سایر ذینفعان از دستاوردهاي فرهنگی،  ریزي براي بازدیدهاي دوره برنامه
 دانشجویی و عمرانی دانشگاه
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تحلیل محیط 
  داخلی

   قوت ضعف  
  ورودي   فرایند خروجی  

  هاي مختلف دانشگاه هماهنگی بین مدیریتکافی نبودن : عنوان
  :شرح

این امر . هاي مختلف مدیریتی دانشگاه وجود ندارد هماهنگی و ارتباطات مورد نیاز و کافی بین بخش
 .گردد ها، مداخالت غیرتعمدي و مشکالت می کاري ها، موازي بعضاً باعث بروز برخی نارسایی

  :اقدامات مناسب
 اي براي افزایش هماهنگی بین مدیران دانشگاه دورههاي  برگزاري نشست 
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تحلیل محیط 
  داخلی

   قوت ضعف  
  ورودي   فرایند خروجی  

  هاي پژوهشی نسبت به تعداد اعضاي هیأت علمیپایین بودن خروجی: عنوان
  :شرح

الزم . کافی را نداردهاي پژوهشی کمیت هاي منتشر شده به عنوان خروجی فعالیت تعداد مقاالت و کتاب
هم اکنون با . است به ازاي هر عضو هیأت علمی دانشگاه تعداد مشخصی خروجی پژوهشی تولید شود

هاي مربوطه به میزان  ي نسبتاً کم بخشی از اعضاي هیأت علمی دانشگاه، خروجی توجه به جوانی و سابقه
 .مورد نظر نیست

  :اقدامات مناسب
 هاي پژوهشی یش میزان فعالیتایجاد نظام تشویقی براي افزا 

 استفاده از توانمندي پژوهشگران خبره بیرونی 

 پژوهشی و انجام - هاي آموزشی در خصوص نگارش مقاالت علمی برگزاري دوره
 هاي پژوهشی طرح
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تحلیل محیط 
  داخلی

   قوت ضعف  
  ورودي   فرایند خروجی  

  نیازهاي شهرستان جهرم کافی نبودن تأثیرگذاري دانشگاه در رفع: عنوان
  :شرح

شود تا از طریق  هر چند دانشگاه مسئولیت مستقیمی در قبال نیازهاي شهرستان جهرم ندارد، ولی تالش می
ها شناخته شود و در صورت امکان جهت  برقراري ارتباط با کسب و کارهاي منطقه، نیازها و مشکالت آن

هم اکنون میزان تأثیرگذاري دانشگاه در این زمینه . شود ها تالش ي راهکارهاي مناسب براي حل آن ارائه
 .کافی نیست

  :اقدامات مناسب
 هاي دانشگاه براي رفع نیازهاي منطقه به مسئولین امر رسانی از تونمندي اطالع 

 زایی توسط اساتید و دانشجویان براي عموم مردم هاي کارآفرینی و اشتغال برگزاري دوره 
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تحلیل محیط 
  داخلی

   قوت ضعف  
  ورودي   فرایند خروجی  

عدم حضور کافی دانشجویان در محیط دانشگاه در اثر نبود فضاهاي رفاهی، : عنوان
  تفریحی و ورزشی

  :شرح

ي دانشگاه پس از اتمام  کمبود فضاهاي رفاهی، تفریحی و ورزشی باعث خروج دانشجویان از محوطه
دانشجویان در فضاي دانشگاه به منظور برقراري ارتباطات مؤثر و کاهش حفظ . شود هاي درسی می کالس

برداري از پردیس جدید دانشگاه  با بهره. اثرات متقابل بر محیط خارج از دانشگاه مورد تأکید بوده است
 .رنگ خواهد شد این مشکل کم

  :اقدامات مناسب
 رفاهی، ورزشی شهر براي  هاي متولی فضاهاي نامه بین دانشگاه و سازمان انعقاد تفاهم

 )مانند شهرداري(استفاده اختصاصی دانشجویان 

 ریزي و طراحی فرایند استفاده دانشجویان از فضاهاي رفاهی پردیس جدید دانشگاه برنامه 
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تحلیل محیط 
  داخلی

   قوت ضعف  
  ورودي   فرایند خروجی  

  هاي علمی الزمنبود زیرساختي علمی ـ پژوهشی به دلیل نداشتن نشریه: عنوان
  :شرح

ي علمی  ولی با توجه به سابقه. هاي پژوهشی دانشگاه بوده است هاي علمی ـ پژوهشی جزو اولویت نشریه
ها، تا کنون  هاي الزم جهت انتشار آن تر اعضاي هیأت علمی و همچنین نبود سایر زیرساخت محدود بیش

 .دانشگاه جهرم به این هدف نایل نشده است

  :اقدامات مناسب
 اندازي دبیرخانه اولین نشریه پژوهشی دانشگاه راه 

 ها و موسسات پژوهشی پژوهشی با همکاري سایر دانشگاه-ایجاد نشریات علمی 
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 فصل هفتم

راهبرديتعیین موضوعات   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هایی هستند که اگر سازمان آنها را مورد توجه قرار ندهد و به آنها نپردازد، تأثیر  موضوعات راهبردي مسائل یا چالش
  راهبردي  موضوعات. ها، ذینفعان و اثربخشی سازمان وارد خواهد شد اي بر مأموریت، وظایف، ارزش قابل مالحظه
  بکار گرفته  قبلی  تمهیدات  جاري  و بحرانهاي  با مسائل  در مقابله  که  ییاز آنجا. نیستند  جاري  و بحرانهاي  اساساً مسائل

  به  که  و در صورتی  بوده  پیچیده  راهبرديموضوعات  . است  مشکل  با آنها خیلی  راهبردي، برخورد  است  نشده
  .باشند  توانند مخرب نشود می  داده  آنها پاسخ  به  بخش  رضایت  صورت

 پس از مطالعهریزي راهبردي  کمیته برنامهله با استفاده از روش مستقیم در تعیین موضوعات راهبردي، در این مرح
وظایف رسمی و غیررسمی، تحلیل ذینفعان، بیانیه مأموریت، در قالب  هاي انجام شده تا این مرحله اطالعات و تحلیل

در ادامه  .کردندپیشنهاد را به عنوان موضوعات راهبردي  موضوعاتی ،ها، تهدیدها، نقاط قوت و نقاط ضعف فرصت
  .شود ارائه می جهرم راهبردي دانشگاه اتتحلیل موضوع
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  پژوهش:: موضوعات راهبردي  حلیلت
  نفعانیذ    )یررسمیو غ یرسم(ف یوظا

 يها شرکت ي و توسعه جادیا ،یپژوهش يدستاوردها يساز يتجارپژوهش، 
حفظ و  ،ینیکارآفر ي توسعه ا،یروز دن يها يفناور يساز یبوم ان،یبن دانش
  سطح شهرستان در ابعاد مختلف يارتقا ،یزبان فارس ياعتال

مردم  ،يو فناور قاتیدانشگاه جهرم، وزارت علوم، تحق يامنا أتیه  
 يشهرستان جهرم، سازمانها يو کشاورز عیشهرستان جهرم، صاحبان صنا

 أتیه ياعضا ان،یارشد شهرستان جهرم، دانشجو نینهادها و مسئول ،يادار
  يو فناور یپژوهش یتخصص يشورا ،یعلم

      

  تیمأمور

  

  ها ارزش
و  نیمتخصص، متعهد و کارآفر یانسان يروین تیترب

 ،یعلم يازهایاز پژوهش، رفع ن یتفکر علم جیترو
و مشکالت شهرستان  یو اجتماع یفرهنگ ،ياقتصاد
  جهرم

  اعتالي زبان فارسی

      

  یط داخلیمح    یط خارجیمح

ت
رص

ف
  ها 

مهم شهرستان  گاهیجا ،یعلم و گسترش گفتمان علم دیبر تول يمقام معظم رهبر دیتأک
 یمنطقه ،یصنعت يبه آن، وجود شهرکها ژهیو يجهرم در استان و اختصاص فرماندار

کشت و  ریبرتر در سطح ز ي رتبه س،یدر حال تأس یمیپتروش عیو صنا ياقتصاد یژهیو
 یو صنعت يساز يدر کشور، امکان تجار يریمهگرمسیو ن يریمحصوالت گرمس دیتول

دانشگاه  لیدر شهرستان جهرم، امکان تبد وتریو کامپ يوتکنولوژیب ،یکردن علوم باغبان
جامع  ي نقشه دیمناسب منطقه و تأک میکشور با توجه به اقل ییدارو اهانیگ دیبه قطب تول

در  تیاولو وانبه عن یعیمنابع طب ي موضوع، طرح احداث دانشکده نیکشور بر ا یعلم
 ي توسعه یسند مل دیتأک ،يمحصوالت کشاورز یلیتبد عیصنا ي استان فارس، توسعه

اهتمام  ،يگذار هیسرما ییراهنما ياستان فارس بر گسترش مراکز مشاوره و آژانسها
 ي شرفتهیپ زاتیوجود تجه ،يعلم و فناور ي مردم شهرستان جهرم به مقوله ي ژهیو

در  یعلم يها مشاوره ي شهرستان، امکان ارائه یو آموزش یدر مراکز علم یشگاهیآزما
استان و  ي توسعه یسند مل دیدانشگاه، تأک ياز سو یو علوم مهندس يکشاورز يها حوزه

  نینو يها يکشور به تمرکز استان بر فناور ینقشه جامع علم

 انیو دانشجو دیمناسب به دانشگاه جهرم، وجود اسات یبا سطح علم انیورود دانشجو  
به روز بودن  ،یو علوم انسان هیعلوم پا ،يکشاورز ،یمهندس يها توانمند در حوزه

نسبت استاد به دانشجو،  يشدن به استانداردها کیدانشگاه، نزد یعلم أتیه ياعضا
  پژوهش ي نهیدر زم یآموزش يها مؤثر گروه یابیارز ان،یتعداد مطلوب دانشجو

ت
قو

ط 
نقا

  

هد
ت

ی
  دها

 يشهرستان، رشد تک بعد يها ها و ارگان در سازمان یکمرنگ بودن نگرش علم
 النیالتحص فارغ يمناسب برا یشغل يها کمبود فرصت ،يکشاورز ي شهرستان در حوزه

در  یبه منابع اطالعات علم یدسترس يفناورانه کشور، دشوار میشهرستان جهرم، تحر
  يمجاز يفضا

 یکاف يافزارها فراهم نبودن سخت ،يجاریاست يو ادار یآموزش ياستفاده از فضاها
 يها محدود اعتبارات در حوزه صیتخص ،يکاربرد يها امر پژوهش در رشته يبرا

 ساتیتأس نیدر تأم یعدم توان مال ،يو کالبد یکیزیف يمختلف، کمبود فضاها
 یعلم أتیه يبودن تعداد اعضا نییاپ ،یکمبود منابع مال ،يفناور زاتیو تجه ییربنایز

 أتیه ياعضا یعلم ي بودن مرتبه نییپا ،یعلم أتیه ينسبت به تعداد کل اعضا یبوم
 يها یبودن خروج نییپا ن،ینو يهایدانشگاه با فناور يعدم تطابق آموزشها ،یعلم

دانشگاه در رفع  يرگذارینبودن تأث یکاف ،یعلم أتیه ينسبت به تعداد اعضا یپژوهش
 يها رساختینبود ز لیبه دل یـ پژوهش یلمع ي هیشهرستان جهرم، نداشتن نشر يازهاین

  الزم یعلم

ف
ضع

ط 
نقا

  

    

شرح و 
  يامدهایپ

نپرداختن 
  به

  موضوع

هاي مختلف  در حوزهبومی هاي  پژوهشنیاز منطقه به استفاده از نتایج . از وظایف و محورهاي اصلی مأموریت دانشگاه جهرم است، پژوهش
ها و صنایع، وجود  کمرنگ بودن تفکر علمی نزد سازمانو در عین حال نبود رابطه مؤثر بین دانشگاه با صنعت و اقتصاد منطقه، صنعت و کشاورزي 

شوند پژوهش به موضوعی پیچیده و کلیدي براي  نیروي انسانی توانمند و همزمان نبود امکانات و ساز و کار الزم براي انجام پژوهش همه باعث می
   .اصلی و مسئولیت اجتماعی دانشگاه جهرم شود اثر شدن نقش تواند موجب تضعیف یا بی آن میبه نپرداختن  ودانشگاه جهرم تبدیل شود 

  
  

  
  پژوهش
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  فرهنگ در دانشگاه جهرم:: موضوعات راهبردي  حلیلت
  نفعانیذ    )یررسمیو غ یرسم(ف یوظا

ارشد شهرستان  نینهادها و مسئول ،يادار يمردم شهرستان جهرم، سازمانها    در دانشگاه یرانیـ ا یگسترش فرهنگ اسالم
دفتر نهاد  سیدانشگاه، رئ سیرئ ،یعلم أتیه ياعضا ان،یجهرم، دانشجو

 ي سهیرئ أتیدانشگاه، ه يدر دانشگاه، شورا يمقام معظم رهبر یندگینما
 یفرهنگ يها کانون ،یو اجتماع یفرهنگ يدانشگاه، کارکنان، شورا

  ییدانشجو یعلم يها و انجمن ییدانشجو جیبس ،یاسالم يها تشکل ،ينره
      

  تیمأمور

  

  ها ارزش
 يازهایرفع ن، متعهد و متخصص یانسان يروین تیترب

  ، شهرستان جهرم یو اجتماع یفرهنگ
جهرم،  نیگرفتن در دارالمؤمن دانشگاه با قرار نیا
را  یرانیـ ا یفرهنگ و تمدن اسالم جیو ترو يمدار نید

 نیقوان تیرعا ،یطلب و عدالت داند یخود م يارزش محور
را  یفارس  زبان يو اعتال يو مقررات، تعهد و وجدان کار

  .دهد یکار خود قرار م ي امور سر لوحه ي در همه
      

  یط داخلیمح    یط خارجیمح

ت
رص

ف
  ها 

 تیو کم تیفیک لیشهرستان به دانشگاه جهرم به دل نیمسئول تیتوجه خاص و حساس
به آن،  ژهیو يمهم شهرستان جهرم در استان و اختصاص فرماندار گاهیجا ان،یدانشجو

فعال در شهرستان، ساختار جوان  يدر شهرستان جهرم، وجود مراکز حوزو نیریوجود خ
 میدر شهرستان و استان، تقد یفرهنگ رگذاریأثت يها شهرستان جهرم، تعدد چهره یتیجمع

دفاع مقدس در  ثارگریهزار جانباز، آزاده و ا نیود چندو وج دیشه 1200از  شیب
مردم شهرستان جهرم نسبت به  تیشهرستان، احساس مسئول یشهرستان جهرم، بافت مذهب

مراکز  ودنب ،يعلم و فناور ي مردم شهرستان جهرم به مقوله ي ژهیدانشگاه، اهتمام و
  در سطح استان فارس یو اجتماع یعلوم انسان ي در حوزه یکاف یآموزش

جوان  يروهایاز ن يمناسب به دانشگاه جهرم، برخوردار یبا سطح علم انیورود دانشجو  
دانشگاه، تعداد مطلوب  نیپاسخگو بودن و در دسترس بودن مسئول زه،یو باانگ

 سیاحداث پرد ي مطلوب پروژه شرفتیبرگزار شده، پ یو فرهنگ یعلم يشهایهما
جذب منابع از  قیبضاعت از طر مک انیبه دانشجو یمال يکمکها ي دانشگاه، ارائه

در  انیدانشجو یروانشناخت ي خدمات مشاوره ي ارائه ،ییدانشجو يوامها نیتأم ن،یریخ
مناسب با  يزیر برنامه ان،یدانشجو يها سطح مطلوب، تعامل مثبت و سازنده با خانواده

 ت، فراهم نمودن امکاناآن شتریهر چه ب تیو تقو یو فرهنگ یعلم يازهایهدف رفع ن
 جادی، ا...)حمل و نقل و  سیسرو س،یسلف سرو( انیدانشجو يمطلوب برا یرفاه
 یو فرهنگ یمطلوب مذهب تیامن در دانشگاه جهت احساس آرامش، وضع طیمح

 تیتقو يشهر جهرم در راستا ینید يها و حوزه یمذهب ياز فضا يمند بهره ان،یدانشجو
 ،یفرهنگ ،یآموزش يها نهیزمدر  انیدانشجو يتمندیرضا ان،یدانشجو ینیفرهنگ د

  در کشور یو ورزش یفرهنگ ،یبرتر علم يکسب مقامها ،یو رفاه ییدانشجو

ت
قو

ط 
نقا

  

هد
ت

ی
  دها

دانشگاه از  يریپذ بیآس ،یاسیس راتییگسترده به دنبال تغ تیریمد رییعدم ثبات و تغ
 يها، کمبود فضاها افراد و گروه یاسیمواضع س تیعدم شفاف ،یو گروه یاسیس يرقابتها

 يمناسب برا یشغل يمناسب، کمبود فرصتها يجاریاست ییو دانشجو یآموزش ،يادار
 يها خانه شیازدواج جوانان، افزا طیشرا يوارشهرستان جهرم، دش النیالتحص فارغ

در  یقیمانند موس یفرهنگ يها از مقوله ینسبت به برخ تیحساس ،ییدانشجو يمجرد
آسان به مواد  یبه انتقال از دانشگاه جهرم، دسترس انیدانشجو لیشهرستان جهرم، تما

جهرم، کمبود  یـ مذهب یاجتماع يبا بافتها یربومیغ انیدانشجو یفرهنگ يمخدر، تفاوتها
اوقات فراغت  يو فقدان امکانات الزم در شهر برا يو گردشگر یحیتفر يفضاها

 تیوابسته به وهاب يگروهها تیاز جهرم، خطر فعال شهیدمهاجرت صاحبان ان ان،یدانشجو
مهاجر از استان  انیدر جنوب استان فارس و شهرستان جهرم، باال بودن آمار دانشجو

  ها ينسبت به ورود رنقاط کشو ریفارس به سا

خودگردان با  يها استفاده از خوابگاه ،يجاریاست يو ادار یآموزش ياستفاده از فضاها
ها،  خوابگاه يدر برونسپار يو فناور قاتیوزارت علوم، تحق ياستهایتوجه به س

 ،يکارکنان در امور ادار یکاف دنیآموزش ند ،یو رفاه یآموزش يفضاها یپراکندگ
و کارکنان، وجود  انیدانشجو نیدر تعامل ب هایکاست یوجود برخ ،یو انضباط يا حرفه

 یرسان نبودن اطالع یکاف ،یفرهنگ يتهایفعال يو اجرا يزیر در برنامه هایکاست یبرخ
 ینبودن هماهنگ یدانشگاه، کاف ییو دانشجو یفرهنگ ،یعمران يها تیمناسب در فعال

در اثر  شگاهدان طیدر مح انیدانشجو یمختلف دانشگاه، عدم حضور کاف يتهایریمد نیب
  یو ورزش یحیتفر ،یرفاه ينبود فضاها

ف
ضع

ط 
نقا

  

    

شرح و 
  يامدهایپ

نپرداختن 
  به

  موضوع

تفاوت نسبت به بافت مذهبی و دینی شهرستان و احساس مسئولیت مردم نسبت به آن از یک سو و وجود دانشجویان غیربومی همراه با فرهنگ و رفتار تا حدودي م
و پراکندگی آنها و قرار گرفتن هاي اجتماعی و فرهنگی، نبود امکانات کافی رفاهی و فرهنگی در دانشگاه  فضاي شهرستان از سوي دیگر، وجود برخی ناهنجاري

اي و رفتاري به دلیل نبود آموزش کافی موجب تقابل و  ، رعایت نشدن برخی مقررات و اصول کاري و حرفهدانشجویان در فضاهاي شهري به تبع آن
هاي اصلی خود با مشکالت  ام مأموریتتواند دانشگاه را در انج شود که در صورت عدم مدیریت مناسب آن، می هایی در فضاي فرهنگی دانشگاه می اصطکاك

  .جدي روبرو کند
 

  

در  فرهنگ
  دانشگاه جهرم
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  آموزش:: موضوعات راهبردي  حلیلت
  نفعانیذ    )یررسمیو غ یرسم(ف یوظا

 يشورا ،يو فناور قاتیدانشگاه جهرم، وزارت علوم، تحق يامنا أتیه    ینیکارآفر ي توسعه، آموزش
شهرستان جهرم،  يو کشاورز عیصاحبان صنا ،یگسترش آموزش عال

 ان،یدانشجو، ارشد شهرستان جهرم نینهادها و مسئول ،يادار يسازمانها
  یآموزش يدانشگاه، شورا يدانشگاه، شورا سیرئ ،یعلم أتیه ياعضا

      

  تیمأمور

  

  ها ارزش
و  نیمتخصص، متعهد و کارآفر یانسان يروین تیترب

  آموزش  قیاز طر یتفکر علم جیترو
  یرانیـ ا یفرهنگ و تمدن اسالم جیترو

      

  یط داخلیمح    یط خارجیمح

ت
رص

ف
  ها 

علوم،  ریوز دیتأک ،یعلم و گسترش گفتمان علم دیبر تول يمقام معظم رهبر دیتأک
در مناطق مختلف  رساختیز جادیفرصت و ا ي عادالنه عیبر توز يو فناور قاتیتحق

امور به  رد اریاخت ضیو تفو ییبر تمرکززدا يو فناور قاتیعلوم، تحق ریوز دیتأک ،کشور
تازه  يها به دانشگاه ژهیبر توجه و يو فناور قاتیعلوم، تحق ریوز دی، تأکها دانشگاه

 ،یکردن علوم باغبان یو صنعت يسازی، امکان تجارافتهی در مناطق کمتر توسعه سیتأس
 اهانیگ دیدانشگاه به قطب تول لیدر شهرستان جهرم، امکان تبد وتریو کامپ يوتکنولوژیب

 نیکشور بر ا یجامع علم ینقشه دیمناسب منطقه و تأک میکشور با توجه به اقل ییدارو
در استان فارس،  تیبه عنوان اولو یعیمنابع طب یموضوع، طرح احداث دانشکده

 یبیترک کلیس روگاهین نیگرفتن سوم رارق ،يمحصوالت کشاورز یلیتبد عیصنا ي توسعه
کشور  يانرژ تختیشهرستان جهرم به پا یکیاستان فارس در شهرستان جهرم، نزد

ز مشاوره استان فارس بر گسترش مراک ي توسعه یسند مل دی، تأک)یپارس جنوب ي منطقه(
 تاندر شهرس لکردهیتعداد قابل توجه افراد تحص ،يگذار هیسرما ییراهنما يها و آژانس

شهرستان جهرم، نبود مراکز  یتیساختار جوان جمع ،يدر مقطع دکتر ژهیجهرم به و
در سطح استان فارس، وجود  یو اجتماع یعلوم انسان ي در حوزه یکاف یآموزش

 یسند مل دیشهرستان، تأک یو آموزش یدر مراکز علم یشگاهیآزما ي شرفتهیپ زاتیتجه
  نینو يهایکشور به تمرکز استان بر فناور یاستان و نقشه جامع علم یتوسعه

 انیو دانشجو دیمناسب به دانشگاه جهرم، وجود اسات یبا سطح علم انیورود دانشجو  
به روز بودن  ،یو علوم انسان هیعلوم پا ،يکشاورز ،یمهندس يها توانمند در حوزه

نسبت استاد به دانشجو،  يشدن به استانداردها کیدانشگاه، نزد یعلم أتیه ياعضا
 یابیدانشگاه، ارز سیاحداث پرد ي مطلوب پروژه شرفتیپ ان،یتعداد مطلوب دانشجو

پژوهش،  ي نهیدر زم یآموزش يها مؤثر گروه یابیارز ،یعلم أتیه يمؤثر اعضا
 يها کسب رتبه ،یعلم أتیه ياعضا يو توانمندساز ییافزا دانش يها دوره يبرگزار

 شدگان رفتهیارشد و آمار مطلوب پذ یدر آزمون کارشناس یو دو رقم یرقم کیبرتر 
  باالتر یلیتحص مقاطعدر 

ت
قو

ط 
نقا

  

هد
ت

ی
  دها

و اجرا در امور  ياستگذاریبر عدم ثبات در س يو فناور قاتیعلوم، تحق ریوز حیتصر
نوپا از جمله دانشگاه جهرم،  يبه دانشگاهها یتوجه کم ،يو فناور یپژوهش ،یآموزش

 یشغل يمناسب، کمبود فرصتها يجاریاست ییو دانشجو یآموزش ،يادار يکمبود فضاها
به انتقال از دانشگاه  انیدانشجو لیشهرستان جهرم، تما النیالتحص فارغ يمناسب برا

نقاط کشور نسبت به  ریسا مهاجر از استان فارس به انیجهرم، باال بودن آمار دانشجو
 يدر فضا یبه منابع اطالعات علم یدسترس يفناورانه کشور، دشوار میتحر ها، يورود
  يمجاز

در  يو کالبد یکیزیف يکمبود فضاها ،يجاریاست يو ادار یآموزش ياستفاده از فضاها
و  یآموزش يفضاها ی، پراکندگ...و  یورزش ،يادار ،یآموزش يها نهیزم ي همه
 أتیه ينسبت به تعداد کل اعضا یبوم یعلم أتیه يبودن تعداد اعضا نییپا ،یرفاه
دانشگاه  يها عدم تطابق آموزش ،یعلم أتیه ياعضا یعلم ي بودن مرتبه نییپا ،یعلم

  نینو يها يبا فناور

ف
ضع

ط 
نقا

  

    

شرح و 
  يامدهایپ

نپرداختن 
  به

  موضوع

ها در  ها و نیازهاي شهرستان از سوي دیگر همراه با برخی کاستی نبودن امکانات  آموزشی از یک سو و ناکافی بودن همراستایی بین رشته کافی
هاي خود، موضوع آموزش و توسعه آن را به یک  حوزه اعضاي هیأت علمی و در عین حال توانمندي و پتانسیل مناسب دانشگاه در توسعه آموزش

آموختگانی خواهد شد که توان الزم در کارآفرینی،  کند که نپرداختن به آن موجب خروجی و دانش دي براي دانشگاه تبدیل میموضوع کلی
  .اشتغال و حل مشکالت شهرستان را نخواهند داشت و موجب هدر رفت منابع مختلف دانشگاه خواهد شد

  
 آموزش
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 فصل هشتم
 تعیین راهبردها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اساس راهبردي عمل کردن، . یعنی جهت حرکت و سمت و سوي دیدگاه سازمان با توجه به شرایط محیطیراهبرد 
در این فصل نیز . تعیین شدند جهرم در فصل قبل با همین دیدگاه موضوعات راهبردي دانشگاه . توجه به محیط است

بتوانند دانشگاه را با توجه محیط  شوند که با همین رویکرد، در حوزه موضوعات راهبردي، راهبردهایی اتخاذ می
  .به پیش برند شخارجی و داخلی، در مسیر تحقق مأموریت
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شرح   پژوهش: موضوع راهبردي مرتبط
  طیتعامل سازنده با مح قیمنطقه از طر يازهایرفع ن يپژوهش در راستا: عنوان راهبرد  راهبردها

مشکالت شهرستان جهرم حل و  یو اجتماع یفرهنگ ،ياقتصاد ،یعلم يازهایرفع نتالش براي 
یکی از محورهاي اصلی مأموریت دانشگاه جهرم است و پژوهش که امر اصلی در تحقق این 

دانشگاه راهبرد خود در حوزه آموزش را بر  .مأموریت است موضوع راهبردي دانشگاه است
 .کند که پاسخگوي نیازهاي منطقه باشد ها و مواردي متمرکز می حوزه

 شرح

 اي شوراي عالی عتف در حوزه پژوهشه سیاست 

 هاي وزارت علوم در تخصیص بودجه پژوهشی سیاست 

 مقررات بودجه و اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناروي 

 هاي توسعه در خصوص اختصاص بودجه به پژوهش هاي مجلس و برنامه سیاست 

قوانین و 
مقرارت و 

هاي  سیاست
موجود یا 

 موردنیاز تغییر

  منطقهحل مشکالت  
 رشد اقتصادي منطقه  
 افزایش اشتغال  
 رشد کارآفرینی 

تأثیر بر محیط 
 خارجی

 رشد علمی و ارتقاي رتبه و تراز دانشگاه  
 تحکیم جایگاه دانشگاه به عنوان یک نهاد علمی تأثیرگذار در منطقه  
 بهبود وضعیت اعضاي هیئت علمی و کارکنان دانشگاه 

 درآمدزایی براي دانشگاه 

تأثیر بر محیط 
 داخلی

  و کارگاه ، تجهیزاتکالس، آزمایشگاه(کافی نبودن فضاي آموزشی(  
 کافی نبودن اعضاي هیئت علمی 

 نبود تفکر علمی نزد مسئوالن شهرستان 

 کافی نبودن منابع مالی 

 موانع
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شرح   فرهنگ در دانشگاه جهرم :موضوع راهبردي مرتبط
  يا و حرفه یاجتماع ،یاخالق اسالم يارتقا :عنوان راهبرد  راهبردها

هاي هر یک موجب بروز  ابعاد مختلف فرهنگی درون و برون دانشگاه و الزامات و محدودیت
مشکالت منتج از آن، دانشگاه براي مدیریت و کاهش . شود ها و مشکالت می برخی ناهماهنگی

انسانی اي در سطوح مختلف نیروي  هاي دینی، اجتماعی و حرفه کند اخالق را درحوزه سعی می
  .دانشگاه، شامل دانشجویان، کارکنان و اعضاي هیأت علمی و مسئوالن دانشگاه ارتقاء دهد

 شرح

 قوانین و  هاي فرهنگی دانشگاه بازنگري برنامه
مقرارت و 

هاي  سیاست
موجود یا 

 موردنیاز تغییر

 ارتباط بیشتر دانشگاه با مردم و شهرستان  
  هاي و روحیات  شهرستان و آشنایی با محدودیتشناخت متقابل دانشگاه و مردم و

  یکدیگر
 ها رفع برخی سوء تفاهم  
 تر از نظر فرهنگی و اجتماعی تر و امن برقراري فضایی آرام 

تأثیر بر محیط 
 خارجی

 ایجاد نشاط و پویایی فرهنگی و اجتماعی بین دانشجویان 

 مندي بیشتر دانشجویان براي ماندن در فضاي دانشگاه عالقه 

 احترام و شأن متقابل بین دانشجویان، استادن و کارکنان رعایت 

 مداري افزایش اخالق 

تأثیر بر محیط 
 داخلی

 و فرهنگی و ورزشی رفاهی و امکانات کافی نبودن فضا  
 

 موانع
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شرح   آموزش: موضوع راهبردي مرتبط
  منطقه يازهایمتناسب با ن نیمتخصص، متعهد و کارآفر یانسان يروین تیترب: عنوان راهبرد  راهبردها

گیري مؤثر در توسعه آموزشی  دانشگاه جهرم با اتخاذ این راهبرد سعی دارد هدفمندي و جهت
تأثیر مثبت دانشگاهی در صورتی نمایان خواهد شد که بتواند نیازها و . خود داشته باشد

خواهد کرد بنابراین با توجه به مأموریت خود، تالش . مشکالت منطقه را مرتفع نماید
هاي مختلف  هاي خود را در راستاي نیاز منطقه به نیروي انسانی متخصص در حوزه آموزش

 .صنعتی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی گسترش دهد

 شرح

 دیرشته هاي جد سیدر تأس یهاي شوراي گسترش آموزش عال استیس  
 یعلم ئتیهاي وزارت علوم در جذب و استخدام اعضاي ه استیس  
 و فناروي قاتیبودجه و اعتبارات وزارت علوم، تحق مقررات 

قوانین و 
مقرارت و 

هاي  سیاست
موجود یا 

 موردنیاز تغییر

 کارآفرینی 

 رشد صنعتی و اقتصادي منطقه 

 افزایش اشتغال 
 

تأثیر بر محیط 
 خارجی

 هاي کاربردي ارائه آموزش 

 ارتباط بیشتر دانشگاه با محیط 

  منظقهتقویت جایگاه دانشگاه جهرم در  
تأثیر بر محیط 

 داخلی

  آموزشی و تجهیزاتامکانات کافی نبودن  
 کافی نبودن تعداد اعضاي هیأت علمی 

 موانع  کافی نبودن امکانات رفاهی 
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 فصل نهم

و برنامه عملیاتی تعیین راهکارها  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

کارهاي . تواند متفاوت و متنوع باشد میماهیت این کارها . براي اجراي راهبرد در سازمان باید کارهایی انجام شود
گیر براي  ها، مذاکره یا گفتگو با مراجع تصمیم الزم ممکن است اقدامات مدیریتی مانند تعامل بیشتر با دیگر سازمان

هاي جدید براي سازمان،  متقاعد ساختن یا ترغیب در حمایت و جذب منابع بیشتر، اتخاذ تصمیمات و سیاست
تدوین یا بازنگري توسعه منابع مالی، توسعه امکانات،  ند توسعه عمرانی، توسعه نیروي انسانی،اقدامات اجرایی مان

ها یا پژوهش در یک موضوع  تدوین برنامهها و مطالعات کارشناسی و پژوهشی مانند  و انجام طرح ها دستورالعمل
  .خاص محیط داخلی یا خارجی سازمان باشند

در این فصل، براي اجراي هر  .شود ی، راهکار گفته مراهبردها ياجرا يبرا ازیموردنها و اقدامات  به طرح ها، پروژه
ابتدا  .شوند تعیین می ریزي راهبردي راهبرد اتخاذ شده در فصل قبل، راهکارهاي الزم توسط اعضاي کمیته برنامه

. شوند نفعان ترسیم می رایند و ذيفراهکارها در قالب نقشه راهبرد و چهار منظر منابع مالی و امکانات، نیروي انسانی، 
هر راهکار شرح ، تهیه برنامه عملیاتی از پسشوند و  راهکارهاي هر راهبرد فهرست میسپس بر اساس نقشه راهبرد، 

    .داده خواهد شد
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تعیین   پژوهش: موضوع راهبردي مرتبط
  راهکارها

  طیتعامل سازنده با مح قیمنطقه از طر يازهایرفع ن يپژوهش در راستا: عنوان راهبرد  )نقشه راهبرد(

 و ادارات شهرستان جهرم عیمختلف صنا يها و مشکالت حوزه ازهاین ییشناسا  
 مناسب يساز مرتبط و فرهنگ نفعانیذ هیتوج 

 یپژوهش يها طرح يشهرستان جهرم با هدف جذب و اجرا يها و سازمان عیامه با صنان متفاه عقادان 
 نفعان ذي

 هاي کاربردي مورد نیاز منطقههاي تحقیقاتی دانشجویی به سمت پژوهشها و طرحنامهسوق دادن پایان 

 ي پژوهشینامهدرج بندهاي حمایتی خاص در آیین 

 اندازي نشریات علمی و پژوهشیراه 

 المللیاي، ملی و بینبرقراري ارتباطات علمی با مراکز علمی ـ پژوهشی منطقه 

 دانشگاههاي کاربردي ترویج نتایج پژوهش 

 هاي شهرستان جهرمالمللی با محوریت نیازمنديهاي ملی و بینبرگزاري همایش 

 هاي پژوهشی اعضاي هیأت علمیهاي آموزشی با هدف افزایش مهارتبرگزاري کارگاه 

 مانند مرکبات و خرما( هاي پژوهشیها، مراکز و قطباندازي گروهراه( 

 ژوهشکده کشاورزياز جمله پ هاي مختلفاندازي پژوهشکدهراه 

 اندازي مراکز رشد و پارك علم و فناوريراه 

 بنیان هاي دانش حمایت از اعضاي هیأت علمی دانشگاه جهرم در تأسیس شرکت 

 هاي پژوهشی تدوین اولویت 

 فرایند

 هاي پژوهشی دانشگاه در جذب اعضاي هیأت علمیتوجه به سیاست 

  ساختار سازمانی در راستاي تسهیل امور پژوهشیاعمال ساز و کارهاي اداري و مالی الزم در 
 نیروي انسانی

 ي تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهیتوسعه 

 ها و مرکز اسنادي کتابخانهتوسعه 

 ها، مرکز فناوري اطالعات، مراکز رشد ها، کتابخانهها، آزمایشگاهایجاد فضاهاي فیزیکی الزم شامل کارگاه
 و پارك علم و فناوري

  تراك منابع علمی مرتبطحق اشخرید 

منابع مالی و 
  امکانات
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تعیین   فرهنگ در دانشگاه جهرم: موضوع راهبردي مرتبط
  راهکارها

  يا حرفه اصولاخالق و  يارتقا: عنوان راهبرد  )نقشه راهبرد(

 هاي اجتماعیگیري از آسیبهاي پیشهاي آموزشی در زمینهبرگزاري دوره 

 هاي ورزشیبرنامه در زمینههاي فوقاجراي فعالیت 

 هاي گردشگري و تفریحیبرنامه در زمینههاي فوقاجراي فعالیت 

 طلبیي پرسشگري و عدالتهاي آزاداندیشی با هدف تقویت روحیهبرگزاري کرسی 

 پذیري، انجام کار هاي فرهنگی با هدف انطباقمشارکت دادن دانشجویان در اجراي برنامه
 پذیريگروهی و مسئولیت

 دانشجویان

 نفعان ذي

 کارکنان  اي براي کارکنانهاي ضمن خدمت اخالق حرفهبرگزاري دوره 

 مداري و پرداختن به مسائل اخالقی ضمن تدریسترغیب اعضاي هیأت علمی به اخالق 

 افزایی براي اعضاي هیأت علمیهاي معرفتبرگزاري دوره  
اعضاي 

 هیأت علمی

  هاي  دانشگاه جهرم جهت تأثیرگذاري مثبت در فعالیتایجاد فرصت مناسب براي اساتید
 فرهنگی شهرستان جهرم

 تر بین دانشگاه و هاي فرهنگی با حضور مردم به منظور ایجاد تفاهم بیشاجراي برنامه
 ي جهرم جامعه

 انجام مطالعات الزم با هدف ارتقاي سطح فرهنگ در شهرستان جهرم 

 گرامیداشت بزرگان شهرستان جهرم 

 ؤثر با شوراي فرهنگ عمومی شهرستان جهرمارتباط م 

  
  
  
  
  

 جامعه جهرم

 فرایند تنظیم سند راهبردي فرهنگی ـ دانشجویی دانشگاه 

 اي در جذب کارکنانحرفهاصول و ی توجه به معیارهاي اخالق 

 اي در جذب اعضاي هیأت علمیحرفهاصول و  یتوجه به معیارهاي اخالق 
 نیروي انسانی

  هاي همایش در پردیس دانشگاه جهرمدانشگاه، فضاهاي ورزشی و سالنساخت و تجهیز مسجد 
 

منابع مالی و 
  امکانات
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تعیین   آموزش: موضوع راهبردي مرتبط
  راهکارها

  منطقه يازهایمتناسب با ن نیمتخصص، متعهد و کارآفر یانسان يروین تیترب: عنوان راهبرد  )نقشه اهبرد(

 ریزي راهبردي، اعضاي کمیته اطالعات کافی از نیازهاي آموزشی  برنامه هاي انجام شده در با توجه به تحلیل
 .نفعان نبود تر ذي منطقه داشتند و بنابراین نیاز به انجام فعالیت خاصی در شناسایی بیش

 نفعان ذي

 :در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد هاي مورد نیاز منطقهپیگیري و تصویب رشته

 هاي مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی عمران، مهندسی صنایع، رشته :آموزشی فنی مهندسیروه گ
 مهندسی نفت، مهندسی هوا فضا

 یعیمنابع طب یمهندس، )زراعت و اصالح نباتات(هاي مهندسی کشاورزيرشته: گروه آموزشی کشاورزي 
خاك،  یمهندس، علوم و )يزداریمرتع و آبخ( یعیمنابع طب ی، مهندس)یابانیمناطق خشک و ب تیریمد(

 )يگلخانه ا داتیتول( یعلوم باغبان يکشاورز یمهندس

 شناسیي زمینرشته: گروه آموزشی علوم پایه 

 یشناس روان ،يحسابدار ،ی، علوم قرآن)آموزش زبان( یسیزبان انگل يرشته ها: گروه آموزشی علوم انسانی، 
 قحقو مه،یب تیریمد ،یمال تیری، مد)يپژوهشگر( ی، علوم اجتماع)يا منطقه يزیر برنامه( ایجغراف

 فرایند

 جذب هیأت علمی متخصص مورد نیاز در قالب بورسیه و پیمانی 

 هاي آموزشی توانمندسازي کارکنانبرگزاري دوره 

 افزایی براي اعضاي هیأت علمیهاي دانشبرگزاري دوره 

 نیروي انسانی

  رسانی، زمین کشاورزي، مراکز اطالعکالس، آزمایشگاه، کارگاه، کتابخانه و (تأمین فضاهاي آموزشی
 )هاي ورزشیهاي همایش، سالنسالن

 تجهیز فضاهاي آموزشی 

  سازيسلف سرویس و محوطه(تأمین فضاهاي رفاهی( 

 تأمین فضاهاي خوابگاهی 

منابع مالی و 
  امکانات

  
  



1394ـ 1393ـ ویرایش نخستـ  جهرم برنامه راهبردي دانشگاه   
 

172 

 

  
  

  :شوند بر اساس نقشه راهبرد، در جدول زیر راهکارهاي هر راهبرد فهرست می

موضوع   راهبرد  هاراهکار
  راهبردي

و ادارات شهرستان  عیمختلف صنا يها و مشکالت حوزه ازهاین ییشناسا .1
  جهرم

 مناسب يساز مرتبط و فرهنگ نفعانیذ هیتوج .2
شهرستان جهرم با هدف جذب و  يها و سازمان عیامه با صنان متفاه عقادان .3

 یپژوهش يها طرح ياجرا
هاي دانشجویی به سمت پژوهش هاي تحقیقاتیها و طرحنامهسوق دادن پایان .4

 کاربردي مورد نیاز منطقه
 ي پژوهشینامهدرج بندهاي حمایتی خاص در آیین .5
 اندازي نشریات علمی و پژوهشیراه .6
 المللیاي، ملی و بینبرقراري ارتباطات علمی با مراکز علمی ـ پژوهشی منطقه .7
 هاي کاربردي دانشگاهترویج نتایج پژوهش .8
هاي شهرستان المللی با محوریت نیازمنديلی و بینهاي مبرگزاري همایش .9

 جهرم
هاي پژوهشی اعضاي هاي آموزشی با هدف افزایش مهارتبرگزاري کارگاه .10

 هیأت علمی
 )مانند مرکبات و خرما( هاي پژوهشیها، مراکز و قطباندازي گروهراه .11
 از جمله پژوهشکده کشاورزي هاي مختلفاندازي پژوهشکدهراه .12
 مراکز رشد و پارك علم و فناورياندازي راه .13
هاي  حمایت از اعضاي هیأت علمی دانشگاه جهرم در تأسیس شرکت .14

 بنیان دانش
 هاي پژوهشی تدوین اولویت .15
 هاي پژوهشی دانشگاه در جذب اعضاي هیأت علمیتوجه به سیاست .16
اعمال ساز و کارهاي اداري و مالی الزم در ساختار سازمانی در راستاي  .17

 پژوهشیتسهیل امور 
 ي تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهیتوسعه .18
 ها و مرکز اسنادي کتابخانهتوسعه .19
ها، مرکز ها، کتابخانهها، آزمایشگاهایجاد فضاهاي فیزیکی الزم شامل کارگاه .20

)1(  
رفع  يپژوهش در راستا

 قیمنطقه از طر يازهاین
 طیتعامل سازنده با مح

)1(  
 پژوهش
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موضوع   راهبرد  هاراهکار
  راهبردي

 فناوري اطالعات، مراکز رشد و پارك علم و فناوري
 خرید حق اشتراك منابع علمی مرتبط .21

 هاي اجتماعیگیري از آسیبهاي پیشهاي آموزشی در زمینهبرگزاري دوره .1

 هاي ورزشیبرنامه در زمینههاي فوقاجراي فعالیت .2

 هاي گردشگري و تفریحیبرنامه در زمینههاي فوقاجراي فعالیت .3

ي پرسشگري و هدف تقویت روحیههاي آزاداندیشی با برگزاري کرسی .4
 طلبیعدالت

هاي فرهنگی با هدف انطباقمشارکت دادن دانشجویان در اجراي برنامه .5
 پذیريپذیري، انجام کار گروهی و مسئولیت

 اي براي کارکنانهاي ضمن خدمت اخالق حرفهبرگزاري دوره .6

 مداري و پرداختن به مسائل اخالقیترغیب اعضاي هیأت علمی به اخالق .7
 ضمن تدریس

  افزایی براي اعضاي هیأت علمیهاي معرفتبرگزاري دوره .8
ایجاد فرصت مناسب براي اساتید دانشگاه جهرم جهت تأثیرگذاري مثبت در  .9

 هاي فرهنگی شهرستان جهرم فعالیت

تر بین هاي فرهنگی با حضور مردم به منظور ایجاد تفاهم بیشاجراي برنامه .10
 ي جهرمدانشگاه و جامعه

 مطالعات الزم با هدف ارتقاي سطح فرهنگ در شهرستان جهرمانجام  .11

 گرامیداشت بزرگان شهرستان جهرم .12

)1(  
اصول و  اخالق يارتقا
  يا حرفه

)2(  
فرهنگ 

در 
دانشگاه 

  جهرم
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موضوع   راهبرد  هاراهکار
  راهبردي

 ارتباط مؤثر با شوراي فرهنگ عمومی شهرستان جهرم .13

  دانشگاه ییـ دانشجو یفرهنگ يسند راهبرد میتنظ .14
  در جذب کارکنان يا حرفهاصول و  یاخالق يارهایبه مع توجه .15
  یعلم أتیه يدر جذب اعضا يا حرفهاصول  و یاخالق يارهایبه مع توجه .16
در  شیهما يو سالنها یورزش يمسجد دانشگاه، فضاها زیو تجه ساخت .17

 دانشگاه جهرم سیپرد

در مقاطع کارشناسی و  هاي مورد نیاز منطقهپیگیري و تصویب رشته .1
 :کارشناسی ارشد

  هاي مهندسی برق، مهندسی شیمی، رشته: آموزشی فنی مهندسیگروه
 مهندسی عمران، مهندسی صنایع، مهندسی نفت، مهندسی هوا فضا

 زراعت و ( هاي مهندسی کشاورزيرشته: گروه آموزشی کشاورزي
، )یابانیمناطق خشک و ب تیریمد( یعیمنابع طب یمهندس، )اصالح نباتات

خاك،  ی، علوم و مهندس)يزداریمرتع و آبخ( یعیمنابع طب یمهندس
 )يگلخانه ا داتیتول( یعلوم باغبان يکشاورز یمهندس

 شناسیي زمینرشته: گروه آموزشی علوم پایه 

 آموزش زبان( یسیزبان انگل يرشته ها: گروه آموزشی علوم انسانی( ،
، )يا منطقه يزیر برنامه( ایجغراف ،یشناس روان ،يحسابدار ،یعلوم قرآن

 قحقو مه،یب تیریمد ،یمال تیری، مد)يپژوهشگر( یعلوم اجتماع

 جذب هیأت علمی متخصص مورد نیاز در قالب بورسیه و پیمانی .2

 هاي آموزشی توانمندسازي کارکنانبرگزاري دوره .3

 افزایی براي اعضاي هیأت علمیهاي دانشبرگزاري دوره .4

کالس، آزمایشگاه، کارگاه، کتابخانه و مراکز (تأمین فضاهاي آموزشی  .5
 )هاي ورزشیهاي همایش، سالنرسانی، زمین کشاورزي، سالنطالعا

 تجهیز فضاهاي آموزشی .6

 )سازيسلف سرویس و محوطه(تأمین فضاهاي رفاهی  .7

 تأمین فضاهاي خوابگاهی .8

)1(  
 یانسان يروین تیترب

متخصص، متعهد و 
 يازهایمتناسب با ن نیکارآفر

  منطقه

)3(  
  آموزش

  
  .شود عملیاتی راهکارهاي سند راهبردي ارائه میدر جدول صفحه بعد، برنامه 
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 برنامه عملیاتی سند راهبردي دانشگاه جهرم

هزینه   نیاز پیش  آیند پی
میلیون 1(

  )تومان

موعد انجام 
  )تاریخ(

مدت زمان 
  )ماه(

  مسئول
  تصویب 

  مجري
  مسئول

  اجرا 
  عنوان راهکار

کار
راه

برد  
راه

  

دي
هبر

ع را
ضو

مو
کار  

راه
رد  

راهب
وع  

وض
م

کار  
راه

رد  
راهب

وع  
وض

م
  

 شوراي پژوهشی -  29/12/94 -  -  -  -  1 1 3
دفتر ارتباط با 

 صنعت

معاونت 
آموزشی و 

  پژوهشی

هاي مختلف شناسایی نیازها و مشکالت حوزه
  صنایع و ادارات شهرستان جهرم

1 1 1 

دفتر ارتباط با  -  -  1/7/95 -  1 1 1 1 1 3
 صنعت

معاونت 
آموزشی و 

 پژوهشی
 1 1  2 سازي مناسبنفعان مرتبط و فرهنگتوجیه ذي

 رئیس دانشگاه -  1/7/98 -  1 1 2   
مدیریت امور 

حقوقی و 
 قراردادها

معاونت 
آموزشی و 

 پژوهشی

هاي شهرستان نامه با صنایع و سازمانانعقاد تفاهم
 هاي پژوهشیجهرم با هدف جذب و اجراي طرح

3  1 1 

 شوراي پژوهشی -  -  -  1 1 1 1 1 8
مدیریت 

تحصیالت 
 تکمیلی

معاونت 
آموزشی و 

 پژوهشی

هاي تحقیقاتی ها و طرحنامهسوق دادن پایان
هاي کاربردي مورد دانشجویی به سمت پژوهش

 نیاز منطقه

4  1 1 

 شوراي پژوهشی -  29/12/93 -       
مدیریت امور 

 پژوهشی

معاونت 
آموزشی و 

 پژوهشی

ي نامهخاص در آییندرج بندهاي حمایتی 
 پژوهشی

5  1 1 

       - 29/12/95  - 

معاونت پژوهشی 
وزارت علوم، 
تحقیقات و 

 فناوري

گروه آموزشی 
 مربوطه

معاونت 
آموزشی و 

 پژوهشی
 1 1  6 اندازي نشریات علمی و پژوهشیراه

مدیریت امور  شوراي پژوهشی -  -  -       
 پژوهشی

معاونت 
آموزشی و 

 پژوهشی

ارتباطات علمی با مراکز علمی ـ پژوهشی برقراري 
 المللیاي، ملی و بینمنطقه

7  1 1 

 شوراي پژوهشی -  -   1 1 3   
مدیریت امور 

 پژوهشی

معاونت 
آموزشی و 

 پژوهشی
 1 1  8 هاي کاربردي دانشگاهترویج نتایج پژوهش

3 1 1 1 1 1  -  - 
در طول 

هاي گروه شوراي پژوهشی برنامه
 آموزشی

معاونت 
آموزشی و 

 پژوهشی

المللی با محوریت هاي ملی و بینبرگزاري همایش
 هاي شهرستان جهرمنیازمندي

9  1 1 

       -  - 
در طول 

 برنامه
هاي گروه شوراي پژوهشی

 آموزشی 

معاونت 
آموزشی و 

 پژوهشی

هاي آموزشی با هدف افزایش برگزاري کارگاه
 هاي پژوهشی اعضاي هیأت علمیمهارت

10  1 1 

       - 29/12/97  - 

معاونت پژوهشی 
وزارت علوم، 
تحقیقات و 

 فناوري

معاونت 
آموزشی و 

 پژوهشی

معاونت 
آموزشی و 

 پژوهشی

 هاي پژوهشیها، مراکز و قطباندازي گروهراه
 )مانند مرکبات و خرما(

11  1 1 

          - 1/7/98  - 

معاونت پژوهشی 
وزارت علوم، 
تحقیقات و 

 فناوري

معاونت 
آموزشی و 

 پژوهشی

معاونت 
آموزشی و 

 پژوهشی

از جمله  هاي مختلفاندازي پژوهشکدهراه
 پژوهشکده کشاورزي

12  1 1 

       - 29/12/94  - 

معاونت پژوهشی 
وزارت علوم، 
تحقیقات و 

 فناوري

مدیریت امور 
 پژوهشی

معاونت 
آموزشی و 

 پژوهشی
 1 1  13 اندازي مراکز رشد و پارك علم و فناوريراه

مدیریت امور  شوراي پژوهشی            
 پژوهشی

معاونت 
آموزشی و 

 پژوهشی

دانشگاه جهرم در  یعلم أتیه ياز اعضا تیماح
  نایبن دانش يها شرکت سیتأس

14  1  1  

مدیریت امور   شوراي پژوهشی  -  1/7/95  -  1 1 1   
 پژوهشی

معاونت 
آموزشی و 

 پژوهشی
  1  1  15  پژوهشی هاياولویت تدوین
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 برنامه عملیاتی سند راهبردي دانشگاه جهرم

هزینه   نیاز پیش  آیند پی
میلیون 1(

  )تومان

موعد انجام 
  )تاریخ(

مدت زمان 
  )ماه(

  مسئول
  تصویب 

  مجري
  مسئول

  اجرا 
  عنوان راهکار

کار
راه

برد  
راه

  

دي
هبر

ع را
ضو

مو
کار  

راه
برد  

راه
وع  

وض
م

کار  
راه

برد  
راه

وع  
وض

م
  

   15 1 1  -  -  - 
هیأت اجرایی 

 جذب
هیأت اجرایی 

 جذب
هیأت اجرایی 

 جذب
هاي پژوهشی دانشگاه در جذب توجه به سیاست

 اعضاي هیأت علمی
16  1 1 

 رئیس دانشگاه -  29/12/94 -          
معاونت اداري، 
 مالی و پشتیبانی

معاونت 
اداري، مالی و 

 پشتیبانی

اعمال ساز و کارهاي اداري و مالی الزم در 
 سازمانی در راستاي تسهیل امور پژوهشیساختار 

17  1 1 

   1 1 3  -  - 
در طول 

 شوراي پژوهشی برنامه
مدیریت امور 

 پژوهشی

معاونت 
آموزشی و 

 پژوهشی
 1 1  18 ي تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهیتوسعه

   1 1 3  -  - 
در طول 

 برنامه
مدیریت امور  شوراي پژوهشی

 پژوهشی

معاونت 
آموزشی و 

 پژوهشی
 1 1  19 ها و مرکز اسنادي کتابخانهتوسعه

          -  - 
در طول 

 برنامه

 معاونت
 و ریزي برنامه
 راهبردي نظارت

 ریاست
 جمهوري

هاي گروه طرح
 عمرانی

معاونت 
اداري، مالی و 

 پشتیبانی

ها، ایجاد فضاهاي فیزیکی الزم شامل کارگاه
ها، مرکز فناوري اطالعات، ها، کتابخانهآزمایشگاه

 مراکز رشد و پارك علم و فناوري

20  1 1 

          -  - 
در طول 

 شوراي پژوهشی برنامه
مدیریت امور 

 پژوهشی

معاونت 
آموزشی و 

 پژوهشی
 1 1  21 خرید حق اشتراك منابع علمی مرتبط

          -  - 
در طول 

 برنامه
شوراي تخصصی 

 دانشجویی

مرکز بهداشت، 
درمان و 

ي  مشاوره
 دانشجویی

معاونت 
 دانشجویی

هاي هاي آموزشی در زمینهبرگزاري دوره
 هاي اجتماعیگیري از آسیب پیش

1  1 2  

       -  - 
در طول 

 برنامه
شوراي تخصصی 

 تربیت بدنی

اداره تربیت 
بدنی و فوق 

 برنامه

معاونت 
 2 1  2 هاي ورزشیبرنامه در زمینههاي فوقاجراي فعالیت دانشجویی

       -  - 
در طول 

 فرهنگیشوراي  برنامه
مدیریت 

فرهنگی و 
 اجتماعی

مدیریت 
فرهنگی و 
 اجتماعی

هاي برنامه در زمینههاي فوقاجراي فعالیت
  2  1  3  گردشگري و تفریحی

       -  - 
در طول 

 برنامه

هیأت اجرایی 
کرسی 

آزاداندیشی، 
باشگاه 

آزاداندیشی 
 دانشگاه

مدیریت 
فرهنگی و 

اجتماعی، دفتر 
نهاد نمایندگی 

مقام معظم 
رهبري در 

 دانشگاه

مدیریت 
فرهنگی و 
 اجتماعی

هاي آزاداندیشی با هدف تقویت برگزاري کرسی
 طلبیي پرسشگري و عدالتروحیه

4  1 2 

 شوراي فرهنگی -  -  -       

هاي اداره کانون
فرهنگی و 

هنري، انجمن
هاي علمی ـ 

 دانشجویی

مدیریت 
فرهنگی و 
 اجتماعی

هاي برنامهمشارکت دادن دانشجویان در اجراي 
پذیري، انجام کار گروهی فرهنگی با هدف انطباق

 پذیريو مسئولیت

5  1 2 

       -  - 
در طول 

 برنامه
هیأت اجرایی 

 دانشگاه
مدیریت امور 

 اداري

معاونت 
اداري، مالی و 

 پشتیبانی

اي هاي ضمن خدمت اخالق حرفهبرگزاري دوره
 براي کارکنان

6  1 2 

       -  - 
در طول 

 شوراي فرهنگی برنامه
معاونت 

آموزشی و 
 پژوهشی

معاونت 
آموزشی و 

 پژوهشی

مداري و ترغیب اعضاي هیأت علمی به اخالق
 پرداختن به مسائل اخالقی ضمن تدریس

7  1 2 
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 برنامه عملیاتی سند راهبردي دانشگاه جهرم

هزینه   نیاز پیش  آیند پی
میلیون 1(

  )تومان

موعد انجام 
  )تاریخ(

مدت زمان 
  )ماه(

  مسئول
  تصویب 

  مجري
  مسئول

  اجرا 
  عنوان راهکار

کار
راه

برد  
راه

  

دي
هبر

ع را
ضو

مو
کار  

راه
برد  

راه
وع  

وض
م

کار  
راه

برد  
راه

وع  
وض

م
  

       -  - 
در طول 

 برنامه

نهاد نمایندگی 
مقام معظم 
رهبري در 

 هادانشگاه

دفتر نهاد 
نمایندگی مقام 

معظم رهبري در 
 دانشگاه

معاونت 
آموزشی و 
پژوهشی، 
دفتر نهاد 
نمایندگی 
مقام معظم 
رهبري در 

 دانشگاه

افزایی براي اعضاي هاي معرفتبرگزاري دوره
 هیأت علمی

8  1 2 

       -  - 
در طول 

 برنامه
 شوراي فرهنگی

مدیریت 
فرهنگی و 

 اجتماعی

معاونت 
آموزشی و 

 پژوهشی

ایجاد فرصت مناسب براي اساتید دانشگاه جهرم 
هاي فرهنگی جهت تأثیرگذاري مثبت در فعالیت

 شهرستان جهرم

9  1 2 

       -  - 
در طول 

 برنامه
 شوراي فرهنگی

مدیریت 
فرهنگی و 

 اجتماعی

مدیریت 
فرهنگی و 
 اجتماعی

هاي فرهنگی با حضور مردم به منظور اجراي برنامه
 ي جهرم تر بین دانشگاه و جامعهایجاد تفاهم بیش

10  1 2 

       -  - 
در طول 

 شوراي پژوهشی برنامه
مدیریت امور 

 پژوهشی

معاونت 
آموزشی و 

 پژوهشی

انجام مطالعات الزم با هدف ارتقاي سطح فرهنگ 
 در شهرستان جهرم

11  1 2 

       -  - 
در طول 

 برنامه
 شوراي فرهنگی

مدیریت 
فرهنگی و 

 اجتماعی

مدیریت 
فرهنگی و 
 اجتماعی

 2 1  12 گرامیداشت بزرگان شهرستان جهرم

       -  - 
در طول 

 برنامه
 ریاست دانشگاه ریاست دانشگاه

ریاست 
 دانشگاه

ارتباط مؤثر با شوراي فرهنگ عمومی شهرستان 
 جهرم

13  1 2 

       - 1/7/94 
در طول 

 برنامه
 شوراي فرهنگی

مدیریت 
فرهنگی و 

 اجتماعی

مدیریت 
فرهنگی و 
 اجتماعی

ـ دانشجویی دانشگاه  2 1  14 تنظیم سند راهبردي فرهنگی 

       -  - 
در طول 

 برنامه

معاونت اداري، 
 مالی و پشتیبانی

معاونت اداري، 
 مالی و پشتیبانی

معاونت 
اداري، مالی و 

 پشتیبانی

توجه به معیارهاي اخالق اسالمی، اجتماعی و 
 اي در جذب کارکنانحرفه

15  1 2 

       -  - 
در طول 

  برنامه

کارگروه بررسی 
هاي صالحیت

 عمومی

کارگروه بررسی 
هاي صالحیت

 عمومی

هیأت اجرایی 
 جذب

توجه به معیارهاي اخالق اسالمی، اجتماعی و 
  اي در جذب اعضاي هیأت علمیحرفه

16  1  2  

       -  - 
در طول 

 برنامه

 معاونت
 و ریزي برنامه
 راهبردي نظارت

 ریاست
 جمهوري

هاي گروه طرح
 عمرانی

معاونت 
اداري، مالی و 

 پشتیبانی

تجهیز مسجد دانشگاه، فضاهاي ورزشی ساخت و 
 هاي همایش در پردیس دانشگاه جهرمو سالن

17  1 2 
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 برنامه عملیاتی سند راهبردي دانشگاه جهرم

هزینه   نیاز پیش  آیند پی
میلیون 1(

  )تومان

موعد انجام 
  )تاریخ(

مدت زمان 
  )ماه(

  مسئول
  تصویب 

  مجري
  مسئول

  اجرا 
  عنوان راهکار

کار
راه

برد  
راه

  

دي
هبر

ع را
ضو

مو
کار  

راه
برد  

راه
وع  

وض
م

کار  
راه

برد  
راه

وع  
وض

م
  

       -  - 
در طول 

 برنامه
شوراي گسترش 

 آموزش عالی

معاونت 
آموزشی و 

 پژوهشی

معاونت 
آموزشی و 

 پژوهشی

در  هاي مورد نیاز منطقهپیگیري و تصویب رشته
 :مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

 یمهندس يها رشته: یمهندس یفن یآموزشگروه 
 یعمران، مهندس یمهندس ،یمیش یبرق، مهندس

  هوا فضا ینفت، مهندس یمهندس ع،یصنا
 یمهندس يها رشته: يکشاورز یآموزش گروه

 ی، مهندس)زراعت و اصالح نباتات( يکشاورز
، )یابانیمناطق خشک و ب تیریمد( یعیمنابع طب

، علوم و )يزداریمرتع و آبخ( یعیمنابع طب یمهندس
 یعلوم باغبان يکشاورز یخاك، مهندس یمهندس

  )يا گلخانه داتیتول(
  یشناس نیزم ي رشته: هیعلوم پا یآموزش گروه
زبان  يها رشته: یعلوم انسان یآموزش گروه

 ،يحسابدار ،ی، علوم قرآن)آموزش زبان( یسیانگل
، علوم )يا منطقه يزیر برنامه( ایجغراف ،یشناس روان

 تیریمد ،یمال تیری، مد)يپژوهشگر( یاجتماع
 حقوق مه،یب

1  1 3  

       -  - 
در طول 

 برنامه
هیأت اجرایی 

 جذب
هیأت اجرایی 

 جذب
هیأت اجرایی 

 جذب
جذب هیأت علمی متخصص مورد نیاز در قالب 

 بورسیه و پیمانی
2  1 3  

       -  - 
در طول 

 برنامه
مدیریت اجرایی 

 دانشگاه
مدیریت امور 

 اداري

معاونت 
اداري، مالی و 

 پشتیبانی

هاي آموزشی توانمندسازي برگزاري دوره
 کارکنان

3  1 3  

       -  - 
در طول 

 برنامه

دفتر نظارت و 
ارزیابی وزارت 
علوم، تحقیقات 

 و فناوري

معاونت 
آموزشی و 

 پژوهشی

معاونت 
آموزشی و 

 پژوهشی

افزایی براي اعضاي هاي دانشبرگزاري دوره
 هیأت علمی

4  1 3  

       -  - 
در طول 

 برنامه

 معاونت
 و ریزي برنامه
 راهبردي نظارت

 ریاست
 جمهوري

هاي گروه طرح
 عمرانی

معاونت 
اداري، مالی و 

 پشتیبانی

کالس، آزمایشگاه، (تأمین فضاهاي آموزشی 
رسانی، زمین کارگاه، کتابخانه و مراکز اطالع

 )هاي ورزشیهاي همایش، سالنکشاورزي، سالن

5  1 3  

       -  - 
در طول 

 برنامه
ي هیأت رئیسه
 دانشگاه

هاي گروه طرح
 عمرانی

معاونت 
اداري، مالی و 

 پشتیبانی
  3 1  6 تجهیز فضاهاي آموزشی

       -  - 
در طول 

 برنامه

 معاونت
 و ریزي برنامه
 راهبردي نظارت

 ریاست
 جمهوري

هاي گروه طرح
 عمرانی

معاونت 
اداري، مالی و 

 پشتیبانی

سلف سرویس و (تأمین فضاهاي رفاهی 
 )سازي محوطه

7  1 3  

       -  - 
در طول 

  برنامه

سازمان امور 
دانشجویان 

وزارت علوم، 
تحقیقات و 

  فناوري

معاونت 
  دانشجویی

معاونت 
  3  1  8  تأمین فضاهاي خوابگاهی  دانشجویی
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  :شوند یک از راهکارها شرح داده میدر ادامه هر 


  پژوهش: موضوع راهبردي مرتبط
شرح 

  راهکارها
  پژوهش در راستاي رفع نیازهاي منطقه از طریق تعامل سازنده با محیط: عنوان راهبرد

  هاي مختلف صنایع و ادارات شهرستان جهرم شناسایی نیازها و مشکالت حوزه: عنوان راهکار
سو دانشگاه  تواند از یک هاي ناظر بر نیازهاي شهرستان جهرم، می توجه و تمرکز بر انجام پژوهش

تواند ارتباط  ها در موقعیت بهتري قرار دهد و از سوي دیگر می جهرم را در مقایسه با سایر دانشگاه
ر بهبود این نوع پژوهش عالوه ب. بهتري را بین صنایع شهرستان و دانشگاه جهرم برقرار سازد

کارگیري راهکارهاي علمی براي  ها باعث بهبود نگاه صنایع به دانشگاه در به کارایی پژوهش
. مشکالت خود خواهد شد

شرح

توان  هاي مختلف صنایع و ادارات شهرستان جهرم می در راستاي شناسایی نیازها و مشکالت حوزه
همچنین . ی این نیازها اقدام نمودهاي نیازسنجی نسبت به شناسای با استفاده از انجام پژوهش

اندیشی با خبرگان و صاحبان صنایع یکی دیگر از راهکارهاي قابل استفاده  برگزاري جلسات هم
.به این منظور است روش انجام

 هاي داخلی و خارجی بررسی تجربیات دانشگاه

 هاي نیازسنجی توسط دانشجویان و اساتید انجام پژوهش

 در دانشگاه به منظور آشنا ساختن دانشگاهیان با نیازهاي خود نفعان مختلف سخنرانی ذي

 اندیشی بین صاحبان صنعت و خبرگان برگزاري جلسات هم

 بندي مسائل و مشکالت شناسایی شده اولویت

مراحل کلی
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  پژوهش: موضوع راهبردي مرتبط

شرح 
  راهکارها

  تعامل سازنده با محیطپژوهش در راستاي رفع نیازهاي منطقه از طریق : عنوان راهبرد

  سازي مناسب نفعان مرتبط و فرهنگ توجیه ذي: عنوان راهکار
گیري نگاهی منفی نسبت  هاي جامعه دانشگاه همواره باعث شکل عدم اعتماد و اطالع از توانمندي

سازي و آشنا  به این منظور نیاز است با طراحی اقداماتی در جهت فرهنگ. به این نهاد شده است
 ساختن ذینفعان مختلف از جمله صاحبان صنایع و ادارات شهرستان نسبت به توان دانشگاه اقدام

.  گردد شرح

توان به  ها می هاي بسیار متنوعی انجام شود که از جمله آن تواند از راه نفعان مختلف می توجیه ذي
همچنین استفاده از . نفعان مختلف اشاره نمود هاي مشترك و با حضور ذي طراحی برنامه

تواند  هایی مانند سخنران نخبگان دانشگاه در مجامع و مراسمات مختلف سطح شهر می روش
.هاي دانشگاه شود سازي در جهت توانمندي نفعان مختلف و فرهنگ باعث توجیه ذي روش انجام

 هاي مشترك در سطح دانشگاه طراحی برنامه

 سخنرانی اساتید و نخبگان دانشگاه در مراسمات مختلف سطح شهرستان جهرم

 طراحی بروشور و جزوات تبلیغاتی از دستاوردهاي دانشگاه جهرم

کلی مراحل
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  پژوهش: موضوع راهبردي مرتبط

شرح 
  راهکارها

  پژوهش در راستاي رفع نیازهاي منطقه از طریق تعامل سازنده با محیط: عنوان راهبرد
هاي شهرستان جهرم با هدف جذب و اجراي  نامه با صنایع و سازمان انعقاد تفاهم: عنوان راهکار

  هاي پژوهشی طرح
هاي مختلف  منظور ایجاد ارتباط مستمر و هماهنگ با صنایع و سازمانهایی به  طراحی مکانیزم

به . هاي منطبق با نیازهاي شهرستان جهرم را به شدت تسهیل نماید تواند فرایند انجام پژوهش می
هاي مختلف و صنایع امکان جذب، حضور و  هایی با سازمان نامه این منظور باید با انعقاد تفاهم

.مورد نیاز دانشجویان و اساتید را براي انجام پژوهش فراهم آوردهاي  همچنین زیرساخت شرح

ها را مرتفع نماید، از جمله  تواند مشکالت آن ها و صنایعی که دانشگاه جهرم می شناسایی سازمان
پس از آن بایستی نخبگان دانشگاه با  طراحی راهکارهاي . هایی است که باید انجام شود گام

.هایی را با توجه به شرایط و نیازهاي صنایع مختلف فراهم آورند نامه توافق متنوع امکان انعقاد
روش انجام

 نامه ها و صنایع مناسب به منظور انعقاد تفاهم شناسایی سازمان

 هاي متنوع متناسب با شرایط صنایع نامه طراحی تفاهم

 نامه انجام مذاکرات و جلب توجه صنایع براي انعقاد تفاهم

  شده نامه تحت شرایط توافق تفاهمامضا مراحل کلی
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  پژوهش: موضوع راهبردي مرتبط

شرح 
  راهکارها

  پژوهش در راستاي رفع نیازهاي منطقه از طریق تعامل سازنده با محیط: عنوان راهبرد
هاي  هاي تحقیقاتی دانشجویی به سمت پژوهش ها و طرح نامه سوق دادن پایان: عنوان راهکار

  مورد نیاز منطقهکاربردي 
هاي در سطح  هاي مختلف، انجام پژوهش هاي همیشگی دانشجویان در دانشگاه یکی از دغدغه

هاي دانشگاه و با تمرکز دادن  دهی به پژوهش تواند با جهت دانشگاه می. مباحث روز جهانی است
شود و هم هاي انجام شده در دانشگاه را افزایش  بر نیازهاي شهرستان، هم سطح کیفی پژوهش

به عبارت دیگر این . هاي دانشگاه خواهد شد ها به توانمندي باعث بهبود نگاه صنایع و سازمان
.نفعان گردد تواند باعث جلب رضایت تمامی ذي راهکار می

شرح

تواند با  ها و اقدامات اساتید و دانشجویان به سوي نیازهاي شهرستان می نامه سوق دادن پایان
هاي پژوهشی دانشگاه به  مایتی و همچنین انجام مطالعات و اعالم اولویتطراحی راهکارهاي ح

به عبارت دیگر با ارائه تسهیالتی مانند پژوهانه، ارائه بسترهاي . صورت سالیانه انجام پذیرد
هاي متمرکز بر  سازي پژوهش پژوهشی مورد نیاز دانشجویان و همچنین تالش در راستاي اجرایی

.ند کمک بسزایی در این راستا نمایدتوا نیازهاي منطقه می
روش انجام

 هاي پژوهشی دانشگاه جهرم انجام مطالعات و اعالم اولویت

 هاي با اولویت اعالم شده هاي حمایتی از پژوهش طراحی مکانیزم

 هاي اعالم شده هاي انجام شده با اولویت حمایت از پژوهش
مراحل کلی
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  پژوهش: موضوع راهبردي مرتبط

شرح 
  راهکارها

  پژوهش در راستاي رفع نیازهاي منطقه از طریق تعامل سازنده با محیط: عنوان راهبرد

  ي پژوهشی نامه درج بندهاي حمایتی خاص در آیین: عنوان راهکار
دهی و  هاي مختلف در راستاي جهت ترین ابزارهاي سازمان ها به عنوان یکی از مهم نامه آیین

دانشگاه جهرم باید با . شوند سازمانی به کار گرفته می سازمانی و برون درونهاي  هدایت تالش
نامه پژوهشی خود، دانشجویان و اساتید را به سوي تمرکز بر  سازي آیین طراحی و بومی

نامه پژوهشی  در همین راستا باید با درج بندهاي خاص در آیین. هاي دانشگاه هدایت نماید اولویت
.اي هدایت نماید هاي منطقه ه سوي پژوهشنفعان را ب کلیه ذي

شرح

هاي  هاي انجام شده با اولویت هاي مختلف قابل انجام براي پژوهش شناسایی و طراحی حمایت
پس از آن نیز دانشگاه باید با . تعیین شده توسط دانشگاه از جمله اقداماتی است که باید انجام شود

هاي  نفعان را به تمرکز بر اولویت غی خود، کلیه ذينامه ابال رسانی مناسب نسبت به آیین اطالع
.ترغیب نماید روش انجام

 ها و مراکز تحقیقاتی مشابه داخلی و خارجی مطالعه بر روي دانشگاه

 هاي قابل انجام در دانشگاه شناسایی و طراحی انواع حمایت

 نامه پژوهشی جدید با درج بندهاي حمایتی طراحی شده تدوین آیین

 نامه تدوین شده رسانی مناسب نسبت به آیین اطالع

 نامه جدید در سطح دانشگاه جهرم سازي آیین اجرایی

مراحل کلی
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  پژوهش: موضوع راهبردي مرتبط

شرح 
  راهکارها

  پژوهش در راستاي رفع نیازهاي منطقه از طریق تعامل سازنده با محیط: عنوان راهبرد

  نشریات علمی و پژوهشیاندازي  راه: عنوان راهکار
هاي انجام شده در سطح جامعه علمی، یکی از وظایف  انتشار نتایج و دستاوردهاي پژوهش

به منظور تسهیل فرایند چاپ دستاوردهاي . دانشگاه است که دانشگاه جهرم نیز از آن مستثنا نیست
مشابه در سطح کشور پژوهشی دانشجویان و اساتید و همچنین آگاهی یافتن از اقدامات پژوهشی 

.نیاز است تا دانشگاه جهرم نشریات تخصصی با موضوعات مورد نیاز خود را ایجاد نماید شرح

ایجاد نشریات تخصصی با سطح علمی و کیفیت باال از جمله اقدامات مورد نیاز دانشگاه جهرم 
هایی که بلوغ  زهبه همین منظور باید ابتدا حو. نفعان خود است هاي ذي دهی به پژوهش براي جهت

اند شناسایی شوند و با اخذ مجوزهاي مورد نیاز این نشریات  کافی براي ایجاد نشریات رسیده
هاي توسعه این نشریات از جمله مواردي است که باید  البته نقشه راه و استراتژي. اندازي گردد راه

.با دقت مورد توجه قرار گیرند
روش انجام

 که نیازمند نشریات تخصصی هستندهایی  بررسی و انتخاب حوزه

 مطالعه نشریات موفق داخلی و خارجی

 هاي مورد نیاز طراحی نشریات و تأمین زیرساخت

 اخذ مجوزهاي مورد نیاز تأسیس نشریات

 ها و نقشه توسعه نشریات طراحی سیاست

مراحل کلی
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  پژوهش: موضوع راهبردي مرتبط

شرح 
  راهکارها

  راستاي رفع نیازهاي منطقه از طریق تعامل سازنده با محیطپژوهش در : عنوان راهبرد

  المللی اي، ملی و بین برقراري ارتباطات علمی با مراکز علمی ـ پژوهشی منطقه: عنوان راهکار
گران و مؤسسات علمی جهان به منظور افزایش سطح کیفی اقدامات خود نیازمند  تمامی پژوهش

این ارتباطات از یک سو باعث آگاهی از دستاوردهاي مؤسسات . ارتباط با مراکز مشابه هستند
افزایی و ایجاد امکان همکاري با  هاي مختلف خواهد شد و از سوي دیگر باعث هم مشابه در حوزه

عالوه بر موارد مذکور امکان . مؤسسات دیگر براي افزایش سطح کیفی اقدامات خواهد شد
تواند در جریان این  ز جمله مواردي است که میمندي از امکانات سایر مؤسسات نیز ا بهره

.ها میسر شود همکاري

شرح

هاي مشابه شناسایی  هاي مؤثر نیاز است تا ابتدا مؤسسات دانشگاه به منظور شکل دادن همکاري
هاي این دانشگاه،  شوند و سپس با توجه به نیازهاي دانشگاه جهرم و همچنین توانمندي

.ر دانشگاه و مراکز مشابه به امضا برساندهایی را با سای نامه تفاهم
روش انجام

 المللی اي و بین شناسایی مراکز علمی مشابه داخلی، منطقه

 هاي تعامل با مؤسسات مختلف طراحی روش

 هاي مورد نیاز به منظور پیگیري تشکیل کمیته

 هاي مختلف با مراکز علمی مختلف نامه امضا تفاهم مراحل کلی
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  پژوهش: مرتبطموضوع راهبردي 

شرح 
  راهکارها

  پژوهش در راستاي رفع نیازهاي منطقه از طریق تعامل سازنده با محیط: عنوان راهبرد

  هاي کاربردي دانشگاه  ترویج نتایج پژوهش: عنوان راهکار
هاي کاربردي انجام شده در سطح شهرستان جهرم، منجر به آشنایی  ترویج مناسب نتایج پژوهش

این اقدامات . هاي مختلف خواهد شد مختلف با دستاوردهاي مختلف دانشگاه در حوزهنفعان  ذي
گران دانشگاه و همچنین افزایش اعتماد صاحبان صنایع و  باعث افزایش اعتماد به نفس پژوهش

شرح  .ها خواهد شد ها نسبت به توانمندي دانشگاه در حل مشکالت و مسائل آن سازمان

هاي کاربردي  هاي انجام شده و پژوهش رسانی مناسب از فعالیت ظور اطالعارائه راهکارهایی به من
هاي  توان از ظرفیت به این منظور می. انجام شده در سطح دانشگاه جهرم از موارد کلیدي است

توان با استفاده از ظرفیت نشریات و  همچنین می. مراسمات مختلف سطح شهرستان استفاده نمود
.شش دادن به دستاوردهاي کاربردي دانشگاه بهره بردهاي محلی براي پو رسانه روش انجام

 رسانی دارند هایی که پتانسیل مناسبی براي اطالع انتخاب پژوهش

 گران براي ارائه دستاوردهاي خود در مراسمات شهرستان استفاده از اساتید و پژوهش

 دستاوردهاي دانشگاههاي شهرستان جهرم براي پوشش  هماهنگی با نشریات و رسانه

 ارائه دستاوردها در قالب سخنرانی و گزارشات مکتوب و غیر مکتوب

 هایی به منظور معرفی دستاوردهاي دانشگاه طراحی جشنواره

مراحل کلی
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  پژوهش: موضوع راهبردي مرتبط

شرح 
  راهکارها

  با محیطپژوهش در راستاي رفع نیازهاي منطقه از طریق تعامل سازنده : عنوان راهبرد

  هاي شهرستان جهرم  المللی با محوریت نیازمندي  هاي ملی و بین  برگزاري همایش: عنوان راهکار
هاي  المللی با نیازمندي گران در سطح ملی و بین آشنا ساختن سایر مراکز علمی و پژوهش

هاي مختلفی در راستاي رفع  تواند منجر به جلب توجه و انجام پژوهش شهرستان جهرم، می
هاي  تواند باعث شناخته شدن توانمندي ها می همچنین این همایش. نیازهاي این شهرستان گردد

شرح  . در راستاي رفع مشکالت و مسائل سطح منطقه گردددانشگاه جهرم 

  هاي دقیق و آماده ریزي اندیشی در سطح ملی نیازمند برنامه ها و جلسات هم برگزاري همایش
هاي  به همین منظور بایستی در ابتدا با طراحی استراتژي. هاي مورد نیاز دارد ساختن زیرساخت

ها و نهادهاي مختلف امکان  سپس با هماهنگی با سازمانها ر طراحی نمود و  دقیق، این برنامه
.ها را باالترین کیفیت فراهم نمود برگزاري این برنامه

روش انجام

 هاي  هاي دانشگاه جهرم و هماهنگ با اولویت هاي منطبق با استراتژي طراحی برنامه
دانشگاه جهرم

 برنامههاي مشابه براي برگزاري باکیفیت  مطالعه تجربیات دانشگاه

 تواند بر روند برگزاري برنامه تأثیرگذار باشند هماهنگی با نهادهاي مختلفی که می

 ها اخذ مجوزهاي الزم براي برگزاري برنامه
 ها ها و همایش طراحی نقشه راه و روند توسعه کنفرانس

 ها انجام امور اجرایی برگزاري برنامه

مراحل کلی
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  پژوهش: موضوع راهبردي مرتبط

شرح 
  راهکارها

  پژوهش در راستاي رفع نیازهاي منطقه از طریق تعامل سازنده با محیط: عنوان راهبرد
هاي پژوهشی اعضاي   هاي آموزشی با هدف افزایش مهارت  برگزاري کارگاه: عنوان راهکار

  هیأت علمی
و پژوهشی هاي آموزشی  ترین منابع دانشگاه براي انجام پردازش اعضاي هیأت علمی دانشگاه مهم

ها  به همین دلیل دانش روزآمد و همچنین آشنایی آن. مد نظر دانشگاه بر روي دانشجویان هستند
در این راستا دانشگاه باید با فراهم . اي برخوردار است هاي مختلف از اهمیت ویژه با مهارت

.دهاي اعضاي هیأت علمی را فراهم آور آوردن بسترهاي مورد نیاز، زمینه افزایش مهارت شرح

هاي آموزشی اساتید شناسایی شود و در دو  به منظور آشنا شدن اعضاي هیأت علمی باید نیازمندي
هاي تخصصی  هاي عمومی مرتبط با کلیه اعضاي هیأت علمی و نیازمندي گروه نیازمندي

هایی متناسب با نیاز  بندي شوند و پس از آن با شناسایی افراد و یا گروه بندي و اولویت دسته
.هاي مورد نیاز اعضاي هیأت علمی نمایند دانشگاه در سطح کشور، اقدام به برگزاري کارگاه روش انجام

 هاي آموزشی اساتید و اعضاي هیأت علمی شناسایی نیازمندي

 هاي شناسایی شده بندي نیازمندي بندي و اولویت دسته

 هاي برتر در حوزه تدریس شناسایی اساتید و گروه

  هاي آموزشی آموزشی با اساتید  گروهعقد قراردادهاي مراحل کلی
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  پژوهش: موضوع راهبردي مرتبط

شرح 
  راهکارها

  پژوهش در راستاي رفع نیازهاي منطقه از طریق تعامل سازنده با محیط: عنوان راهبرد

  )مانند مرکبات و خرما( هاي پژوهشی  ها، مراکز و قطب  اندازي گروه  راه: عنوان راهکار
هاي پژوهشی مرتبط با نیازهاي پژوهشی شهرستان جهرم و  ها، مراکز و قطب اندازي گروه راه

هاي انجام شده در  تواند باعث افزایش کیفیت پژوهش هاي موجود در سطح منطقه می پتانسیل
افزایی تاریخی  همچنین تمرکز بر یک موضوع خاص باعث هم. هاي مورد نیاز منطقه گردد حوزه

شرح  .ها خواهد شد اي انجام شده در این حوزهه بین پژوهش

هاي پژوهشی نیاز است تا ابتدا با شناسایی نقاط قوت  ها، مراکز و قطب اندازي گروه به منظور راه
هاي تحقیقاتی که  هاي موجود در سطح منطقه، حوزه دانشگاه جهرم  و همچنین بررسی فرصت

پس از آن با اخذ مجوزهاي الزم . شناسایی گردندها وجود دارد،  امکان ایجاد این مراکز براي آن
.اندازي این مراکز را ایجاد نمود توان امکان راه و جذب امکانات مورد نیاز می روش انجام

 هاي موجود در سطح منطقه شناسایی نقاط قوت دانشگاه و فرصت

 هاي تعیین شده  طراحی مراکز با توجه به اولویت

  نیاز انجامم اقدامات پیشاخذ مجوزهاي مورد نیاز و

 جذب و تخصیص امکانات مورد نیاز مراکز مراحل کلی
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  پژوهش: موضوع راهبردي مرتبط

شرح 
  راهکارها

  پژوهش در راستاي رفع نیازهاي منطقه از طریق تعامل سازنده با محیط: عنوان راهبرد

  از جمله پژوهشکده کشاورزي هاي مختلف  اندازي پژوهشکده  راه: عنوان راهکار
تواند  اندازي مراکز تخصصی پژوهشی به منظور تمرکز یافتن بر مسائل خاص می طراحی و راه

ها  همچنین این پژوهشگاه. هاي دانشگاه جهرم شود منجر به افزایش سطح کیفی و کمی پژوهش
هاي علمی  و پژوهشگاهدهی تعامالت سازنده با سایر مراکز  تواند بسترهاي مناسبی براي شکل می

شرح  .المللی گردند در کشور و در سطح بین

هاي مورد نیاز دانشگاه جهرم نیاز است تا این  و یا پژوهشکده  اندازي پژوهشگاه به منظور راه
هاي مورد تأکید  دانشگاه تعداد اعضاي هیأت علمی و همچنین سوابق علمی این اعضا را به حداقل

ناوري برساند تا بتواند با اخذ مجوزهاي الزم از مزایایی تأسیس این وزارت علوم، تحقیقات و ف
.مند گردد ها بهره پژوهشگاه روش انجام

 هاي مورد نیاز دانشگاه جهرم طراحی پژوهشکده

 نامه تأسیس مؤسسات پژوهشی هاي حداقلی آیین ساختن نیازمندي برآورده

 اخذ مجوزهاي الزم به منظور تأسیس پژوهشکده

  اندازي پژوهشکده هاي مورد نیاز براي راه زیرساختتأمین

 جذب اعضاي هیأت علمی و کارکنان مورد نیاز مرکز

مراحل کلی
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  پژوهش: موضوع راهبردي مرتبط

شرح 
  راهکارها

  پژوهش در راستاي رفع نیازهاي منطقه از طریق تعامل سازنده با محیط: عنوان راهبرد

  رشد و پارك علم و فناوري اندازي مراکز  راه: عنوان راهکار
هاي علم و فناوري به عنوان بازوي دانشگاه در راستاي ارتباط بهتر و مؤثرتر با  مراکز رشد و پارك

هاي  سازي ایده ها با حمایت بخش دانشگاهی امکان تجاري همچنین در این پارك. صنعت هستند
توجه به تأکید دانشگاه جهرم بر ارتباط با . آید ها به صنعت فراهم می دانشگاهی و ورود این ایده

هاي  ها بسترهاي بسیار مناسبی را براي رشد و توسعه ایده رسد این پارك مؤثر با صنعت به نظر می
  .ها به فضاي صنعتی فراهم آورد دانشگاهی و ورود آن

شرح

طح کشور توان از تجربیات مشابه موجود در س هاي علم و فناوري می اندازي پارك به منظور راه
با توجه به تغییرات مکانی در حال انجام در دانشگاه جهرم، امکان احداث این . استفاده نمود

افزاري  هاي قانونی، سخت در فضاي جدید دانشگاه میسر است و تنها نیاز است تا زیرساخت  پارك
.افزاري مورد نیاز این کار توسط دانشگاه جهرم فراهم آید و نرم روش انجام

 تجربیات مشابه داخلی و خارجی مطالعه

 انجام اقدامات قانونی و اخذ مجوزهاي مورد نیاز

 یابی و احداث پارك در نقطه مناسب شهرستان مکان

مراحل کلی
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  پژوهش: موضوع راهبردي مرتبط

شرح 
  راهکارها

  پژوهش در راستاي رفع نیازهاي منطقه از طریق تعامل سازنده با محیط: عنوان راهبرد

  بنیان هاي دانش حمایت از اعضاي هیأت علمی دانشگاه جهرم در تأسیس شرکت: عنوان راهکار
هاي مختلف امکانات  دانشگاه جهرم با حمایت از استادن و متخصصان دانشگاه جهرم در حوزه

تواند اعضاي هیأت علمی خود را از طریق ساز  بنیان، می هاي دانش موردنیاز براي تأسیس شرکت
هایی سوق دهد که در راستاي رفع نیازهاي منطقه  بنیان به سمت پژوهش هاي دانش و کار شرکت

شرح  . باشد

نامه داخلی دانشگاه  تدوین آئینهاي موردنیاز منطقه از یک سو و  دانشگاه با تعریف مسیر پژوهش
تواند این راهکار را  بنیان می هاي دانش براي حمایت از اعضاي هیأت علمی در تأسیس شرکت

.عملی کند
روش انجام

 راهبرديهاي پژوهشی مورد نظر دانشگاه با توجه به برنامه  تدوین اولویت

 هاي  نامه داخلی حمایت از اعضاي هیأت علمی دانشگاه در تأسیس شرکت تنظیم آئین
بنیان دانش

 به اعضاي هیأت علمیرسانی  ابالغ و اطالع مراحل کلی
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  پژوهش: موضوع راهبردي مرتبط

شرح 
  راهکارها

  محیط پژوهش در راستاي رفع نیازهاي منطقه از طریق تعامل سازنده با: عنوان راهبرد

  هاي پژوهشی  تدوین اولویت: عنوان راهکار
اي براي تمامی مؤسسات پژوهشی و به خصوص  هاي پایه هاي پژوهشی یکی از گام تدوین اولویت

هاي پژوهشی  دهنده به اقدامات دانشگاه در حوزه تواند جهت ها می این اولویت. ها است دانشگاه
  .مختلف باشد

شرح

پژوهشی دانشگاه ، خود نیازمند یک کار پژوهشی منسجم توسط اساتید و هاي  تدوین اولویت
به این منظور با مرکزیت معاونت پژوهشی دانشگاه و با . اعضاي هیأت علمی دانشگاه جهرم است

هاي پژوهشی  اندیشی، انجام مطالعات نیازسنجی باید نسبت به یافتن اولویت برگزاري جلسات هم
.قق سند استراتژیک دانشگاه اقدام نموددانشگاه جهرم ر راستاي تح روش انجام

 انجام مطالعات نیازسنجی پژوهشی در دانشگاه

 اندیشی و همفکري بین اعضاي هیأت علمی برگزاري جلسات هم

 هاي پژوهشی دانشگاه جهرم تدوین سند اولویت

 نفعان مختلف دانشگاه جهرم رسانی سند به ذي ابالغ و اطالع مراحل کلی

 



1394ـ 1393ـ ویرایش نخستـ  جهرم برنامه راهبردي دانشگاه   
 

195 

 

  
  پژوهش: راهبردي مرتبط موضوع

شرح 
  راهکارها

  پژوهش در راستاي رفع نیازهاي منطقه از طریق تعامل سازنده با محیط: عنوان راهبرد

  هاي پژوهشی  تدوین اولویت: عنوان راهکار
اي براي تمامی مؤسسات پژوهشی و به خصوص  هاي پایه هاي پژوهشی یکی از گام تدوین اولویت

هاي پژوهشی  دهنده به اقدامات دانشگاه در حوزه تواند جهت ها می این اولویت. ها است دانشگاه
  .مختلف باشد

شرح

هاي پژوهشی دانشگاه ، خود نیازمند یک کار پژوهشی منسجم توسط اساتید و  تدوین اولویت
به این منظور با مرکزیت معاونت پژوهشی دانشگاه و با . اعضاي هیأت علمی دانشگاه جهرم است

هاي پژوهشی  اندیشی، انجام مطالعات نیازسنجی باید نسبت به یافتن اولویت اري جلسات همبرگز
.دانشگاه جهرم ر راستاي تحقق سند استراتژیک دانشگاه اقدام نمود روش انجام

 انجام مطالعات نیازسنجی پژوهشی در دانشگاه

 اندیشی و همفکري بین اعضاي هیأت علمی برگزاري جلسات هم

 هاي پژوهشی دانشگاه جهرم اولویت تدوین سند

 نفعان مختلف دانشگاه جهرم رسانی سند به ذي ابالغ و اطالع مراحل کلی
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  پژوهش: موضوع راهبردي مرتبط

شرح 
  راهکارها

  پژوهش در راستاي رفع نیازهاي منطقه از طریق تعامل سازنده با محیط: عنوان راهبرد

  پژوهشی دانشگاه در جذب اعضاي هیأت علمیهاي   توجه به سیاست: عنوان راهکار
جذب اعضاي هیأت علمی متناسب با نیازهاي پژوهشی دانشگاه، منجر به توسعه ظرفیت پژوهشی 

در همین راستا نیاز است تا دانشگاه . شده است دانشگاه و تسریع دستیابی دانشگاه به اهداف تعیین
  .جذب و ارتقاي منابع انسانی خود نمایدبا در نظر گرفتن نیازهاي پژوهشی خود، اقدام به 

شرح

هاي تحصیلی و با توجه  جذب اعضاي هیأت علمی جدید در قالب استخدام و یا در قالب بورسیه
هاي نیروي  در این راستا بایستی کاستی. هاي پژوهشی دانشگاه جهرم باید انجام پذیرد به استراتژي

.امات الزم جهت جذب آنان انجام پذیردگر در دانشگاه شناسایی و اقد انسانی و پژوهش
روش انجام

 کشف نیازهاي دانشگاه در حوزه منابع انسانی

 هاي الزم براي تصدي شغل طراحی شرایط و صالحیت

 هاي مخاطب رسانی مناسب به گروه اطالع

مراحل کلی
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  پژوهش: موضوع راهبردي مرتبط

شرح 
  راهکارها

  نیازهاي منطقه از طریق تعامل سازنده با محیطپژوهش در راستاي رفع : عنوان راهبرد
اعمال سازوکارهاي اداري و مالی الزم در ساختار سازمانی در راستاي تسهیل امور : عنوان راهکار

  پژوهشی
گران به  تواند منجر به تشویق پژوهش هاي مالی و تسهیل سازوکارهاي مالی می همواره مشوق

پیچیدگی سازوکارهاي مختلف منجر به . دانشگاه خواهد شدهاي مختلف در داخل  انجام پروژه
دلسردي پژوهشگران از محیط دانشگاه و سوق دادن امور پژوهشی به خارج دانشگاه خواهد شد 

شرح  .که با طراحی مناسب باید جلوي این خروج سرمایه انسانی گرفته شود

تواند منجر به ایجاد  ها می نامه ینهاي پژوهشی دانشگاه و کشف نقاط ضعف در آی نامه بازبینی آیین
هاي  همچنین اصالح فرایندهاي مالی و حسابداري و همچنین مشوق. بهبودهایی در ساختار گردد

هاي  تواند منجر به تشویق اساتید و دانشجویان براي تمرکز فعالیت وجود در سطح دانشگاه، می
.خود در دانشگاه خواهد شد روش انجام

 هاي پژوهشی دانشگاه نامه بازبینی آیین

 ها و فرایندهاي پژوهشی دانشگاه جهرم نامه یابی آیین عارضه

 بررسی فرایندهاي مالی مرتبط با امور پژوهشی

 طراحی سازوکارهاي مالی و اداري منطبق با نیاز دانشگاه مراحل کلی
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  پژوهش: موضوع راهبردي مرتبط

شرح 
  راهکارها

  نیازهاي منطقه از طریق تعامل سازنده با محیط پژوهش در راستاي رفع: عنوان راهبرد

  ي تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی  توسعه: عنوان راهکار
به . انجام امور پژوهشی و مطالعات نیازمند زیرساخت فنی مناسب و تجهیزات مورد نیاز است

دانشجویان همین منظور بایستی امکانات مناسب جهت پژوهش در اختیار اعضاي هیأت علمی و 
هاي موجود در دانشگاه جهرم نیاز است تا اهتمام ویژه به منظور  با توجه به کاستی. قرار گیرد

شرح  .برداري بیشتر از توان منابع انسانی دانشگاه اتفاق افتد ها براي بهره توسعه زیرساخت

لی و همچنین هاي مختلف موجود در دانشگاه، نیازمند منابع ما تأمین تجهیزات و تجهیز کارگاه
به منظور جلوگیري . کند فضا و امکانات مختلف است که هزینه بسیاري را به دانشگاه تحمیل می

گذاري در این بخش شناسایی و سپس با کمک منابع  از اتالف منابع نیاز است تا اولویت سرمایه
.گاه گرددمختلف مانند خیرین و یا جذب بودجه از منابع دولتی اقدام به خرید و تجهیز دانش روش انجام

 هاي مورد نیاز دانشگاه شناسایی نیازهاي آزمایشگاهی و زیرساخت

 هاي مورد نیاز بندي زیرساخت بررسی و اولویت

 هاي تأمین مالی و جذب سرمایه تعیین راه

 اندازي تجهیزات مختلف خرید، نصب و راه مراحل کلی
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  پژوهش: موضوع راهبردي مرتبط

شرح 
  راهکارها

  پژوهش در راستاي رفع نیازهاي منطقه از طریق تعامل سازنده با محیط: راهبرد عنوان

  ها و مرکز اسناد  ي کتابخانه  توسعه: عنوان راهکار
با توجه . براي تمامی پژوهشگران، کتابخانه و مرکز مدیریت اسناد از مجله نیازهاي ضروري است

که دانشگاه جهرم به دنبال توسعه توان پژوهشی خود در افق زمانی برنامه است، باید  به این
نجر به این امر م. خانه و مرکز اسناد را ایجاد نماید هاي مورد نیاز این امر از جمله کتاب زیرساخت

شرح  . تسهیل استفاده دانشجویان و اساتید از منابع علمی روزآمد جهان خواهد شد

به منظور توسعه کتابخانه بایستی هم به لحاظ توسعه فیزیکی کتابخانه اقداماتی انجام پذیرد و هم به 
کتب و به همین منظور باید با شناسایی . غناي منابع علمی موجود در سطح کتابخانه پرداخته شود

بندي خرید، نسبت به توسعه کتابخانه و سایر منابع علمی اقدام  منابع علمی روز جهان و اولویت
.نمود روش انجام

 شناسایی کتب و منابع علمی روز جهان

 بندي خرید منابع علمی مورد نیاز دانشگاه جهرم اولویت

 خرید و در دسترس قرار دادن منابع علمی مورد نیاز دانشگاه

کلیمراحل 
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  پژوهش: موضوع راهبردي مرتبط

شرح 
  راهکارها

  پژوهش در راستاي رفع نیازهاي منطقه از طریق تعامل سازنده با محیط: عنوان راهبرد
ها، مرکز   ها، کتابخانه  ها، آزمایشگاه  ایجاد فضاهاي فیزیکی الزم شامل کارگاه: عنوان راهکار

  فناوريفناوري اطالعات، مراکز رشد و پارك علم و 
کمبود فضاهاي فیزیکی مورد نیاز و مناسب در دانشگاه جهرم، یکی از مشکالتی است که 

هاي  هاي خود با مشکالتی مواجه کرده است و امکان توسعه ظرفیت دانشگاه را در انجام مأموریت
به پژوهشی و آموزشی را از دانشگاه سلب کرده است و باید با استفاده از تمهیدات مختلف نسبت 

شرح  .بهبود این فضاها و ایجاد فضاهاي مورد نیاز دانشگاه اقدام نمود

هاي مختلف قابل انجام است و باید متناسب با  ایجاد فضاهاي فیزیکی مورد نیاز دانشگاه از راه
کارهایی مانند  استفاده از راه. نیازهاي دانشگاه و شرایط محیطی اقدامات مختلفی را انجام داد

. ، مشارکت در ساخت ازجمله راهکارهایی است که باید در دستور کار قرار گیردتملیک، اجاره
البته الزم به ذکر است که تأمین منابع مالی مورد نیاز این امر نیز باید با مساعدت نهادهاي مختلف 

.انجام پذیرد
روش انجام

 بررسی و نیازسنجی فضاهایم مختلف مورد نیاز متناسب با نیازهاي دانشگاه

 بررسی شرایط ایجاد فضاهاي مختلف مورد نیاز دانشگاه

 هاي مورد نیاز هاي تأمین مالی و جلب حمایت تعیین راه

 اخذ مجوزها و الزامات قانونی مورد نیاز براي ایجاد فضاهاي مورد نیاز مراحل کلی
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  پژوهش: موضوع راهبردي مرتبط

شرح 
  راهکارها

  نیازهاي منطقه از طریق تعامل سازنده با محیطپژوهش در راستاي رفع : عنوان راهبرد

  خرید حق اشتراك منابع علمی مرتبط: عنوان راهکار
دسترسی به منابع علمی روز جهان و فراهم آوردن امکان استفاده از آن براي دانشجویان و اساتید 

براي این امر  به منظور تأمین امکانات مورد نیاز. دانشگاه از موارد مورد نیاز براي پژوهش است
  .بایستی روندي براي تسهیل دسترسی به این منابع براي دانشجویان فراهم آید

شرح

هاي داخلی یا خارجی ازجمله موارد مهمی است که باید  دسترسی به منابع علمی از طریق سرویس
ي ایجاد به این منظور باید امکانات مورد نیاز و منابع مالی مورد نیاز برا. مورد توجه قرار گیرد

.دسترسی تأمین گردد
روش انجام

 هاي مختلف داخلی و خارجی بررسی سرویس

 هاي داخلی یا خارجی رایزنی و عقد قرارداد با یکی از سرویس

 برداري دانشجویان و اساتید از منابع مدیریت منابع و نظارت بر روند بهره

مراحل کلی
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  فرهنگ در دانشگاه جهرم: موضوع راهبردي مرتبط

شرح 
  راهکارها

  اي  حرفه اصولو  ارتقاي اخالق: عنوان راهبرد
  هاي اجتماعی  گیري از آسیب  هاي پیش  هاي آموزشی در زمینه  برگزاري دوره: عنوان راهکار

با توجه به ورود دانشجویان از تمامی کشور به دانشگاه جهرم، نیاز است تا این دانشجویان نسبت به 
دانشجویی و خطراتی که در این دوران با آن مواجه هستند آشنایی کافی پیدا مخاطرات زندگی 

همچنین الزم است تا دانشجویان نسبت به فضاي فرهنگی و اجتماعی شهرستان جهرم . کنند
شرح  .آگاهی الزم را پیدا کنند تا با آسیب مواجه نشوند

یی، نیاز است تا با برگزاري هاي اجتماعی در دوران دانشجو با توجه به حساسیت موضوع آسیب
. ها اقدام نمود هاي متنوع نسبت به آشنا ساختن دانشجویان با این آسیب ها و همایش کارگاه

ها به نحوي جذاب و باکیفیت انجام  همچنین بایستی با به کارگیري اساتید مجرب، این کالس
.شوند روش انجام

 ابل برگزاريهاي ق ها و همایش ریزي ساالنه جهت کارگاه برنامه

 ها ریزي اجرایی کارگاه برنامه

 پیدا کردن و مذاکره با اساتید مجرب و قابل استفاده

 ها در سطح دانشگاه و شهرستان جهرم ها و همایش رسانی مناسب در مورد کارگاه اطالع مراحل کلی
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  فرهنگ در دانشگاه جهرم: موضوع راهبردي مرتبط

شرح 
  راهکارها

  اي ارتقاي اخالق و اصول حرفه : عنوان راهبرد
  هاي ورزشی  برنامه در زمینه  هاي فوق  اجراي فعالیت: عنوان راهکار

دانشگاه . هاي رسمی خود باید به مواردي مانند ورزش نیز بپردازند ها عالوه بر فعالیت دانشگاه
هاي  جهرم نیز به منظور تقویت تمرکز و قواي جسمی دانشجویان خود، نیازمند اجراي فعالیت

  . ریزي در این جهت است ورزشی و برنامه
شرح

ریزي دقیق و همچنین ایجاد  ند برنامهتالش در جهت بهبود وضعیت جسمی دانشجویان نیازم
ریزي  در این راستا دانشگاه جهرم بایستی هم در راستاي برنامه. هاي مورد نیاز است زیرساخت

هاي  هاي مختلفی مانند ایجاد سالن هاي ورزشی دانشگاه اقدام نماید و هم به روش دقیق فعالیت
.زیرساخت نماید هاي مورد نیاز اقدام به ایجاد ورزشی و یا اجاره مکان روش انجام

 هاي ورزشی دانشگاه جهرم ریزي فعالیت برنامه

 ایجاد فضاهاي ورزشی مورد نیاز دانشگاه جهرم

 ریزي تخصیص فضاهاي ورزشی دانشگاه جهرم برنامه

مراحل کلی
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  فرهنگ در دانشگاه جهرم: موضوع راهبردي مرتبط

شرح 
  راهکارها

  اي اصول حرفه ارتقاي اخالق و : عنوان راهبرد
  هاي گردشگري و تفریحی  برنامه در زمینه  هاي فوق  اجراي فعالیت: عنوان راهکار

هاي گردشگري و تفریحی شهرستان جهرم به منظور آشناسازي دانشجویان با  استفاده از پتانسیل
رسوم آشنا شدن دانشجویان با فرهنگ و . فرهنگ و آداب و رسوم مردم جهرم نقش بسزایی دارد

هاي اجتماعی و فرهنگی خواهد شد و باعث افزایش  مردم جهرم، همچنین باعث کاهش آسیب
شرح  .همدلی مردم جهرم با دانشجویان خواهد شد

آشنا ساختن دانشجویان دانشگاه جهرم با فرهنگ و آداب رسوم مردم جهرم از طریق برگزاري 
هاي با موضوع معرفی تاریخ  نیتورهاي مختلف در سطح شهر و همچنین استفاده از سخنرا

.شهرستان جهرم قابل انجام است
روش انجام

 طراحی تورهاي فرهنگی و تاریخی سطح شهر

 هاي برگزارکننده تورهاي مختلف عقد قرارداد با گروه

 ارائه تورهاي مختلف براي دانشجویان دانشگاه جهرم

 ارائه کارگاه و سخنرانی با موضوع تاریخ و فرهنگ مردم جهرم مراحل کلی
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  فرهنگ در دانشگاه جهرم: موضوع راهبردي مرتبط
شرح 

  راهکارها
  اي ارتقاي اخالق و اصول حرفه : عنوان راهبرد

ي پرسشگري و   هاي آزاداندیشی با هدف تقویت روحیه  برگزاري کرسی: عنوان راهکار
  طلبی عدالت
ها و نگاه سیاسی در  منظور توسعه فعالیتهاي آزاداندیشی از تأکیدات مقام معظم رهبري به  کرسی

گري و  ها همچنین باعث افزایش روحیه پرسش این کرسی. هاي مختلف کشور است بین دانشگاه
  .گري از مسئولین خواهد شد مطالبه

شرح

به منظور برگزاري . ریزي خاصی انجام شود هاي آزاداندیشی باید با دقت و برنامه برگزاري کرسی
ها بهتر است اوالً تجربیات موجود در سطح کشور بررسی شود و سپس بر  کرسی هر چه بهتر این

. هاي آزاداندیشی اقدام نمود اساس موضوعات مشخص و با تدابیر مناسب نسبت به اجراي کرسی
روش انجام

 هاي آزاداندیشی در سطح کشور بررسی کرسی

 هاي آزاداندیشی موضوعی ریزي جهت برگزاري کرسی برنامه

 هاي آزاداندیشی موضوعی در دانشگاه جهرم اجراي کرسی مراحل کلی

  
  



1394ـ 1393ـ ویرایش نخستـ  جهرم برنامه راهبردي دانشگاه   
 

206 

 

  


  فرهنگ در دانشگاه جهرم: موضوع راهبردي مرتبط
شرح 

  راهکارها
  اي ارتقاي اخالق و اصول حرفه : عنوان راهبرد

پذیري،   هاي فرهنگی با هدف انطباق  مشارکت دادن دانشجویان در اجراي برنامه: عنوان راهکار
  پذیري  انجام کار گروهی و مسئولیت

هاي کشور و به خصوص  اداره مشارکتی دانشگاه یک مورد کلیدي است و باید در تمامی سیستم
شود اوالً  از جمله مزایاي اجراي مشارکتی امور در دانشگاه باعث می. ها ایجاد شود دانشگاه

پذیري، انجام  امر باعث افزایش انطباق آمادگی براي اجراي امور در آینده آماده شوند و ثانیاً این
شرح  .پذیري دانشجویان خواهد شد کارگروهی و مسئولیت

هایی براي ورود دانشجویان به امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از موارد مهمی  طراحی مکانیزم
به همین منظور باید از دانشجویان براي . است که باید در دستور کار دانشگاه قرار گیرد

.هاي انجام شده در سطح دانشگاه استفاده شود ریزي، اجرا و ارزیابی برنامه نامهبر
روش انجام

 هاي ورود دانشجویان به امور فرهنگی و اجتماعی طراحی مکانیزم

 هاي مختلف دانشگاه جهرم تعیین نقش دانشجویان در برنامه

 دانشگاه جهرمهاي انجام شده در سطح  ریزي، اجرا و ارزیابی برنامه برنامه مراحل کلی
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  فرهنگ در دانشگاه جهرم: موضوع راهبردي مرتبط

شرح 
  راهکارها

  اي ارتقاي اخالق و اصول حرفه : عنوان راهبرد

  اي براي کارکنان  هاي ضمن خدمت اخالق حرفه  برگزاري دوره: عنوان راهکار
نفعان از مواردي  دانشگاه با سایر ذيتعامل درونی بین کارکنان دانشگاه و همچنین تعامل کارکنان 

نفعان با  که نقطه تعامل ذي با توجه به این. است که باید با دقت زیادي مورد بررسی قرار گیرد
هاي دانشگاه جهرم، کارکنان دانشگاه هستند، فلذا نیاز است تا کارکنان از  بسیاري از زیرسیستم

ار باشند و به همین منظور در این دانشگاه اي برخورد سطح آموزش باالیی در حوزه اخالق حرفه
یکی از راهکارهاي استراتژیک در نظر گرفته مختص به این امر است که منجر به افزایش شدید 

  .رضایت دانشجویان و اعضاي هیأت علمی خواهد شد

شرح

منظم هاي  اي در سطح دانشگاه نیاز است تا با برگزاري دوره به منظور بهبود وضعیت اخالق حرفه
هاي  مرتبط با این حوزه، هم اهمیت آن را به طور مکر براي افراد تبیین کرد و هم سطح آموزش

.کارکنان را براي تعامل بهتر و مؤثرتر با دانشجویان افزایش داد
روش انجام

 اي شناسایی اساتید مجرب حوزه اخالق حرفه

 هاي ضمن خدمت کارکنان ریزي براي دوره برنامه

 هاي ضمن خدمت و برگزاري دوره ارائه برنامه

مراحل کلی
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  فرهنگ در دانشگاه جهرم: موضوع راهبردي مرتبط

شرح 
  راهکارها

  اي ارتقاي اخالق و اصول حرفه : عنوان راهبرد
مداري و پرداختن به مسائل اخالقی ضمن   ترغیب اعضاي هیأت علمی به اخالق: عنوان راهکار

  تدریس
. هاي فعال در دانشگاه جهرم است به مسائل اخالقی وظیفه تمامی گروهمداري و پرداختن  اخالق

هاي مختلفی  با توجه به جایگاه اساتید و الگوپذیري دانشجویان از اساتید، بایستی اساتید با روش
البته باید . نسبت به گوشزد کردن مسائل اخالقی به دانشجویان در خالل درس اهتمام نمایند

شرح  .ان نیز به اساتید انتقال یابدتأثیرگذاري و شیوه بی

هاي متنوعی انجام  توان به روش هاي مختلف می ترغیب اساتید به بیان مسائل اخالقی در کالس
هاي مالی و معنوي نسبت به ترغیب اساتید اقدام  به همین منظور باید با استفاده از مشوق. پذیرد

.کرد
روش انجام

 راي ارائه توسط اساتیدشناسایی نکات اخالقی مورد تأکید ب

 اندیشی و همفکري با اساتید دانشگاه جهرم برگزاري جلسات هم

 هاي جذاب ترغیبی براي اساتید طراحی مکانیزم

 ها به اساتید رسانی و ابالغ دستورالعمل اطالع مراحل کلی
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  فرهنگ در دانشگاه جهرم: موضوع راهبردي مرتبط

شرح 
  راهکارها

  اي اخالق و اصول حرفه ارتقاي : عنوان راهبرد

  افزایی براي اعضاي هیأت علمی  هاي معرفت  برگزاري دوره: عنوان راهکار
هاي جدي دانشگاه  ها یکی از اولویت رشد معنوي اعضاي هیأت علمی در کنار رشد علمی آن 

با توجه به نقش تربیتی که دانشگاه جهرم براي اساتید و اعضاي هیأت علمی خود . جهرم است
قائل است، ایجاد بسترهاي رشد معنوي و افزایش اطالعات معرفتی مورد نیاز اساتید از مسائل 

شرح  .کلیدي است

افزایی مختلف با توجه به نیاز اساتید دانشگاه جهرم، از جمله اقداماتی  هاي معرفت برگزاري دوره
هاي موجود در  است که باید در دستور کار دانشگاه قرار گیرد و دانشگاه باید با استفاده از ظرفیت

.اجرا نماید ریزي و هایی را طراحی، برنامه سطح شهرستان جهرم و نیاز اساتید خود، دوره
روش انجام

 نیازسنجی مرتبط با مباحث مورد نیاز اساتید و اعضایی هیأت علمی

 هاي مختلف مورد نیاز طراحی تعاملی دوره

 هاي مختلف ریزي براي اجراي دوره برنامه

مراحل کلی
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  فرهنگ در دانشگاه جهرم: موضوع راهبردي مرتبط

شرح 
  راهکارها

  اي و اصول حرفه  ارتقاي اخالق: عنوان راهبرد
ایجاد فرصت مناسب براي اساتید دانشگاه جهرم جهت تأثیرگذاري مثبت در : عنوان راهکار

  هاي فرهنگی شهرستان جهرم  فعالیت
با توجه به جایگاه مثبت اجتماعی اساتید، باید از این ظرفیت در راستاي ارتقاي سطح فرهنگی و 

هاي  همین منظور بایستی از اساتید دانشگاه در فعالیتبه . اجتماعی شهرستان جهرم اقدام نمود
  .مختلف فرهنگی شهرستان جهرم براي سخنرانی و یا حضور دعوت به عمل آورد

شرح

شده الزم است با مسئوالن فرهنگی و خبرگان سیاسی شهرستان جهرم  با توجه به هدف تعیین
تید و اعضاي هیأت علمی دانشگاه هاي الزم را به عمل آورد تا امکان حضور فعال اسا هماهنگی

همچنین باید اساتید دانشگاه جهرم را تشویق به . جهرم در مراسمات مختلف شهرستان فراهم آید
حضور و سخنرانی در راستاي انتقال تجارب و همچنین تشویق عموم مردم براي فعالیت در 

.راستاي نیازهاي فرهنگی شهرستان و دانشگاه جهرم نمود
روش انجام

 ماهنگی با مسئوالن فرهنگی و اجتماعی شهرستان جهرمه

 تعیین مکانیزم دعوت و حضور اساتید دانشگاه جهرم در مراسمات

 هاي فرهنگی و اجتماعی شهرستان جهرم براي اساتید دانشگاه تعیین و تبیین اولویت مراحل کلی
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  فرهنگ در دانشگاه جهرم: موضوع راهبردي مرتبط

شرح 
  راهکارها

  اي ارتقاي اخالق و اصول حرفه : عنوان راهبرد
تر بین دانشگاه   هاي فرهنگی با حضور مردم به منظور ایجاد تفاهم بیش  اجراي برنامه: عنوان راهکار

  ي جهرم  و جامعه
تفاهم بین دانشگاه جهرم و مردم شهرستان جهرم باعث درك بهتر مشکالت طرفین و شکل 

عدم درك و تفاهم پایین . در راستاي حل مشکالت ظرفیت خواهد شدگرفتن راهکارهاي کاراتر 
تنها باعث مقصر دیدن طرف مقابل در مشکالت شهرستان و دانشگاه جهرم خواهد شد و این 

به همین منظور باید این نگاه . شود تفاهمات منجر به نگاه تخریبی و عدم حل مشکالت می سوء
نفعان در شهرستان  هاي مختلف ذي اه جهرم و گروهاصالح گردد و تفاهم حداکثري بین دانشگ

  .جهرم ایجاد گردد

شرح

هاي مختلفی در داخل شهرستان جهرم و ایجاد امکان حضور اقشار مختلف در  طراحی برنامه
حضور مردم شهرستان در بین دانشجویان . دانشگاه جهرم باعث شناخت بیشتر دانشگاه خواهد شد

شجویی باعث شناخت بیشتر دانشگاه از سوي مردم و درك دانشگاه جهرم و درك محیط دان
هاي مردم از سوي دانشجویان خواهد شد که منجر به تفاهم بیشتر در بین این اقشار  دغدغه

.شود می
روش انجام

 هاي مختلف فرهنگ در داخل دانشگاه طراحی برنامه

 هاي دانشگاه ایجاد امکان حضور اقشار مختلف مردم در برنامه

 هاي مختلف دانشگاه جهرم رسانی به عموم مردم جهت حضور در برنامه اطالع مراحل کلی
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  فرهنگ در دانشگاه جهرم: موضوع راهبردي مرتبط

شرح 
  راهکارها

  اي ارتقاي اخالق و اصول حرفه : عنوان راهبرد

  انجام مطالعات الزم با هدف ارتقاي سطح فرهنگ در شهرستان جهرم: عنوان راهکار
اي عالوه بر اقدامات متعدد توسط افراد مختلف نیازمند مطالعات  ارتقاي فرهنگ در هر جامعه

ترین نهاد علمی در  به همین منظور دانشگاه جهرم به عنوان مهم. عمیق توسط جامعه نخبگانی است
سطح شهرستان بایستی به حوزه مطالعات فرهنگی ورود نماید و با شناخت مسائل فرهنگی و 

شرح  .کارهاي مبتنی بر واقعیات شهرستان را براي حل این مشکالت ارائه نماید اجتماعی شهرستان، راه

هاي  توان گروه به منظور بهبود سطح کیفی مطالعات فرهنگی و اجتماعی در شهرستان جهرم می
. نمودمطالعات فرهنگی و اجتماعی ایجاد  مطالعاتی مختلف را در سطح دانشگاه جهرم با تمرکز بر

همچنین بایستی راهکارهایی براي انتقال مسائل و مشکالت فرهنگی شهرستان جهرم به اساتید و 
.اعضاي هیأت علمی دانشگاه جهرم ایجاد نمود روش انجام

 ایجاد مراکز مطالعات فرهنگی در دانشگاه جهرم

 شناخت مسائل فرهنگی شهرستان جهرم

 مطالعاتی مرتبط با نیازهاي فرهنگی شهرستان جهرمهاي  ها و طرح نامه حمایت از پایان مراحل کلی
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  فرهنگ در دانشگاه جهرم: موضوع راهبردي مرتبط

شرح 
  راهکارها

  اي ارتقاي اخالق و اصول حرفه : عنوان راهبرد

  گرامیداشت بزرگان شهرستان جهرم: عنوان راهکار
تأثیرگذار در جهت افزایش سطح اعتماد به  توانند نقشی بسیار اي می بزرگان و مشاهیر هر جامعه

به . نفس در بین اقشار مختلف جامعه داشته باشند و به عنوان الگوي عمل در جامعه قرار گیرند
همین منظور بایستی با معرفی و شناساندن این الگوها براي جوانان، امکان الگوبرداري صحیح از 

اي جوانان و دانشجویان دانشگاه جهرم فراهم پذیري با هنجارهاي جامعه را بر مشاهیر و تطابق
  .آورد

شرح

از جمله . تواند ز طرق بسیار متنوعی صورت پذیرد معرفی مشاهیر و بزرگان شهرستان جهرم می
هاي  همچنین استفاده از رسانه. راهکارهاي پیشنهادي برگزاري کنفرانس و جلسات یادبود است

تواند به عنوان  افیک، کلیپ و پادکست نیز میمکتوب و غیر مکتوبی همچون کتاب، اینفوگر
. راهکارهاي مختلف مرتبط با این امر به کار گرفته شود روش انجام

 انتخاب مشاهیر و بزرگان منتخب شهرستان جهرم

  ایجاد ماتریس مخاطب، محتوا، رسانه براي انتخاب رسانه برتر براي معرفی هر یک از
مشاهیر

  بودجه مناسب براي اجراي راهکارهاي گوناگونانتخاب پیمانکار و تخصیص مراحل کلی
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  فرهنگ در دانشگاه جهرم: موضوع راهبردي مرتبط

شرح 
  راهکارها

  اي ارتقاي اخالق و اصول حرفه : عنوان راهبرد

  ارتباط مؤثر با شوراي فرهنگ عمومی شهرستان جهرم: عنوان راهکار
عنوان یکی از متولیان فرهنگی در سطح شهرستان از شوراي فرهنگ عمومی شهرستان جهرم به 

اي برخوردار است و دانشگاه جهرم با پشتوانه علمی اساتید و اعضاي هیأت علمی  جایگاه ویژه
هاي بسیاري را به این شورا در راستاي بهبود وضعیت فرهنگی شهرستان  تواند کمک خود می

به دانشگاه جهرم در پیشبرد اهداف خود  تواند صورت متقابل شورا نیز می همچنین به. نماید
  .هاي بسیاري نماید کمک

شرح

به منظور ایجاد ارتباط مؤثر با شوراي فرهنگ عمومی شهرستان نیاز است تا جلسات منظمی بین 
هاي دانشگاه جهرم براي  مدیران دانشگاه جهرم و اعضاي این شورا برگزار شود و توانمندي

هایی در راستاي شناخت نیازهاي شهرستان  با همفکري گامهاي مختلف معرفی شود و  گروه
.برداشته شود روش انجام

 برگزاري جلسات منظم نیازسنجی شوراي فرهنگی عمومی شهرستان جهرم

 ارائه پیشنهاد توسط دانشگاه جهرم براي حل مشکالت شهرستان جهرم

مراحل کلی
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  فرهنگ در دانشگاه جهرم: موضوع راهبردي مرتبط

شرح 
  راهکارها

  اي ارتقاي اخالق و اصول حرفه : عنوان راهبرد

  تنظیم سند راهبردي فرهنگی ـ دانشجویی دانشگاه: عنوان راهکار
کند و  هاي مختلف ایجاد می هاي دانشگاه را در حوزه مشی اسناد راهبردي امکان تعیین خط

با توجه به . اهداف تعیین شده استهاي مورد استفاده دانشگاه براي دستیابی به  دهنده شیوه نشان
نفع دانشگاه جهرم،  ترین ذي تأکید بر فرهنگ و همچنین امور مربوط به دانشجویان به عنوان مهم

شرح  .نیاز است تا سند راهبردي مناسبی براي این امر در دانشگاه جهرم تدوین گردد

لی و خارجی مجموعه در تدوین اسناد راهبردي نیازمند مطالعات گوناگون و بررسی محیط داخ
توان با انجام مطالعات ترازیابی نسبت به اقدامات انجام  همچنین می. موضوع مورد بررسی است

پس از این بخش بایستی بر اساس بررسی نقاط . هاي مشابه شناخت پیدا کرد در مجموعه شده
.ي نمودها هاي و تهدیدهاي محیط اقدام به تدوین استراتژي ضعف و قوت و همچنین فرصت روش انجام

  ها و تهدیدها فرصت(ارزیابی محیط خارجی(
  نقاط ضعف و قوت(ارزیابی محیط داخلی(
  روست ها روبه استراتژیکی که سازمان با آن مسائلشناسایی

 استراتژیک مسائلها براي مدیریت  تنظیم استراتژي

 برقراري دیدگاه سازمانی کارساز براي آینده

مراحل کلی
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  فرهنگ در دانشگاه جهرم: راهبردي مرتبطموضوع 

شرح 
  راهکارها

  اي ارتقاي اخالق و اصول حرفه : عنوان راهبرد

  اي در جذب کارکنان  حرفهاصول و  یتوجه به معیارهاي اخالق: عنوان راهکار
نفعان مختلف دانشگاه از جمله دانشجویان و اعضاي  کارکنان دانشگاه وظیفه ارائه خدمت به ذي

ها دقت کافی  علمی را بر عهده دارند و به همین دلیل است که باید در انتخاب و جذب آن هیأت
عدم انتخاب صحیح این کارکنان منجر به ایجاد تنش در دانشگاه و پایین بودن سطح . لحاظ شود

شرح  .گردد کیفی خدمات ارائه شده به دانشجویان می

جذب کارکنان باید در سه حوزه اخالق به منظور تدوین معیارهاي صحیح براي انتخاب و 
نامه جذب شفاف در  هاي دقیقی را انجام داد و با تدوین آیین اي بررسی  اسالمی، اجتماعی و حرفه

هاي روشن براي جذب منابع  اي کارکنان از دانشگاه سلب و رویه این بخش امکان جذب سلیقه
. انسانی مورد نیاز دانشگاه به آن افزوده شود مروش انجا

 تدوین اصول اخالقی جذب در دانشگاه جهرم

 نگاشت فرایند انجام امور در دانشگاه جهرم

 تدوین شرایط احراز بر اساس شغل و ضوابط اخالقی دانشگاه جهرم

مراحل کلی
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  فرهنگ در دانشگاه جهرم: موضوع راهبردي مرتبط

شرح 
  راهکارها

  اي ارتقاي اخالق و اصول حرفه : عنوان راهبرد

  اي در جذب اعضاي هیأت علمی  حرفهو اصول  یتوجه به معیارهاي اخالق: عنوان راهکار
اي برخوردار هستند و باید با  اعضاي هیأت علمی نسبت به سایر کارکنان دانشگاه از اهمیت ویژه

اهمیت این مسأله نیز ناشی از نقش تربیتی . دقت بیشتري نسبت به جذب این گروه اقدام نمود
  .هیأت علمی براي دانشجویان و الگوبرداري دانشجویان از اساتید استاعضاي 

شرح

به منظور تدوین معیارهاي صحیح براي انتخاب و جذب اعضاي هیأت علمی باید در سه حوزه 
نامه جذب  هاي دقیقی را انجام داد و با تدوین آیین اي بررسی  اخالق اسالمی، اجتماعی و حرفه

هاي  اي اعضاي هیأت علمی از دانشگاه سلب و رویه جذب سلیقهشفاف در این بخش امکان 
در این بخش باید توجه . روشن براي جذب منابع انسانی مورد نیاز دانشگاه به آن افزوده شود

هاي دانشگاه  زمان در معیارهاي مختلف از حداقل داشت که اعضاي هیأت علمی باید هم
.برخوردار باشند

روش انجام

 قی جذب اعضاي هیأت علمی در دانشگاه جهرمتدوین اصول اخال

 تدوین شرایط احراز بر اساس شغل و ضوابط اخالقی دانشگاه جهرم

مراحل کلی
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  فرهنگ در دانشگاه جهرم: موضوع راهبردي مرتبط

شرح 
  راهکارها

  اي ارتقاي اخالق و اصول حرفه : عنوان راهبرد
هاي همایش در پردیس   فضاهاي ورزشی و سالنساخت و تجهیز مسجد دانشگاه، : عنوان راهکار
  دانشگاه جهرم

تواند بستر بسیار  پردیس دانشگاه جهرم که در حال اتمام فرایند ساخت و ساز خود است، می
هاي مورد نیاز این  فلذا باید زیرساخت. مناسبی را براي رشد و ارتقاي دانشجویان فراهم آورد

ایجاد و تجهیز مسجد دانشگاه، . دانشجویان فراهم آیددهی مناسب به  پردیس براي خدمت
ها  هاي همایش در پردیس دانشگاه جهرم باید در اولویت نخست برنامه  فضاهاي ورزشی و سالن

  .قرار گیرند
شرح

هاي همایش در پردیس دانشگاه جهرم   ساخت و تجهیز مسجد دانشگاه، فضاهاي ورزشی و سالن
هاي موجود  همچنین به دلیل محدودیت.. اي انجام پذیرد نی و بودجهباید با یک برنامه  معین زما

هاي مختلف جذب منابع مالی و غیرمالی به منظور تسریع فرایند  در شرایط ماي دانشگاه باید روش
.هاي مورد نیاز دانشگاه اتفاق افتد ایجاد زیرساخت روش انجام

 تدوین برنامه جامع ساخت و ساز دانشگاه جهرم

  بودجه و امکانات مورد نیاز دانشگاه براي تجهیز دانشگاه جهرمبرآورد

 تعیین فرایند جذب منابع مالی و غیر مالی براي تجهیز دانشگاه جهرم

مراحل کلی
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  آموزش: موضوع راهبردي مرتبط

شرح 
  راهکارها

  تربیت نیروي انسانی متخصص، متعهد و کارآفرین متناسب با نیازهاي منطقه: عنوان راهبرد
در مقاطع کارشناسی و کارشناسی  هاي مورد نیاز منطقه  پیگیري و تصویب رشته: عنوان راهکار

:ارشد
 یمهندس ،یمیش یبرق، مهندس یمهندس يها رشته: یمهندس یفن یگروه آموزش 

  هوا فضا ینفت، مهندس یمهندس ع،یصنا یعمران، مهندس
 و اصالح  زراعت( يکشاورز یمهندس يها رشته: يکشاورز یآموزش گروه

منابع  ی، مهندس)یابانیمناطق خشک و ب تیریمد( یعیمنابع طب ی، مهندس)نباتات
علوم  يکشاورز یخاك، مهندس ی، علوم و مهندس)يزداریمرتع و آبخ( یعیطب

  )يگلخانه ا داتیتول( یباغبان
 یشناس نیزم ي  رشته: هیعلوم پا یآموزش گروه  
 علوم )آموزش زبان( یسیزبان انگل يها رشته: یعلوم انسان یآموزش گروه ،

 ی، علوم اجتماع)يا منطقه يزیر برنامه( ایجغراف ،یشناس روان ،يحسابدار ،یقرآن
  حقوق مه،یب تیریمد ،یمال تیری، مد)يپژوهشگر(

تربیت نیروي انسانی متخصص، متعهد و کارآفرین متناسب با نیازهاي منطقه از وظایف دانشگاه 
هاي مختلف مورد نیاز منطقه  منظور باید امکان جذب دانشجو در رشتهجهرم است و به همین 

هاي موجود در دانشگاه  با توجه به نیاز منطقه و همچنین ظرفیت. براي این دانشگاه فراهم آید
  .هاي مورد نیاز در دانشگاه فراهم آید جهرم، باید ظرفیت

شرح

د در قالب درخواست به وزارت علوم، هاي دانشگاهی مورد نیاز دانشگاه جهرم بای ایجاد رشته
تحقیقات و فناوري ارسال و با پیگیري ریاست محترم دانشگاه و مسئولین و نخبگان منطقه، امکان 

.هاي مورد نیاز شهرستان جهرم براي دانشگاه فراهم آید تأسیس رشته روش انجام
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 جدید دانشگاه هاي  ها و گرایش تدوین و ارسال مستندات مورد نیاز براي تأسیس رشته
جهرم

 هاي مورد نیاز دانشگاه کسب مجوزهاي الزم براي تأسیس رشته
مراحل کلی

  
  

  آموزش: موضوع راهبردي مرتبط
شرح 

  راهکارها
  تربیت نیروي انسانی متخصص، متعهد و کارآفرین متناسب با نیازهاي منطقه: عنوان راهبرد

  قالب بورسیه و پیمانی جذب هیأت علمی متخصص مورد نیاز در: عنوان راهکار
جذب اعضاي هیأت علمی مناسب براي تصدي مشاغل موجود در دانشگاه، همواره یکی از 

فلذا نیاز است تا با . هاي مختلف در سطح کشور بوده است هاي موجود براي دانشگاه چالش
طراحی راهکارهاي مختلف، افراد داراي صالحیت باالتر را ترغیب به حضور و فعالیت در 

هاي بورسیه و استخدام پیمانی از جمله راهکارهاي مناسب براي  استفاده از روش. دانشگاه نماییم
  .این امر است

شرح

به منظور ایجاد ظرفیت براي بورسیه و استخدام پیمانی باید با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و 
هیأت علمی جوان و با فناوري و اعالم ظرفیت از سوي دانشگاه جهرم، امکان حضور اعضاي 

.سطح کیفی باالتر براي دانشگاه فراهم آید
روش انجام



1394ـ 1393ـ ویرایش نخستـ  جهرم برنامه راهبردي دانشگاه   
 

221 

 

 هایی با ظرفیت خالی براي جذب عضو هیأت علمی جدید تعیین رشته

 کسب مجوزهاي الزم براي جذب اعضاي هیأت علمی جدید

 هاي مورد نیاز براي تصدي شغل تعیین شرایط و صالحیت

  ،تحقیقات و فناورياعالم نیازمندي به وزارت علوم

 رسانی مناسب براي جذب اعضاي هیأت علمی اطالع

مراحل کلی

  
  

  آموزش: موضوع راهبردي مرتبط
شرح 

  راهکارها
  تربیت نیروي انسانی متخصص، متعهد و کارآفرین متناسب با نیازهاي منطقه: عنوان راهبرد

  هاي آموزشی توانمندسازي کارکنان  برگزاري دوره: عنوان راهکار
سازي کارکنان در امور مختلف  رسانی به دانشجویان نیازمند توانمند رسیدن به سطح باالي خدمت

دانشگاه جهرم نیز با توجه به . هاي مختلف  به کارکنان میسر خواهد شد است که ارائه آموزش
ارتقاي هاي آموزشی مختلفی را به منظور  اهمیتی که براي نیروهاي خود قائل است، باید برنامه

شرح  .سطح توانمندي و دانش کارکنان خود در امور مختلف برگزار نماید

با توجه به تعداد باالي مشاغل موجود در دانشگاه جهرم، ابتدا باید نقشه راه آموزشی دانشگاه 
پس از آن نیز با . تدوین گردد و در آن نیازهاي آموزشی کارکنان مختلف مشخص شود

هاي آموزشی و یا کارگاه به  هاي مورد نیاز کارکنان در قالب دوره آموزشهماهنگی اساتید، 
.ها ارائه شود آن روش انجام
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 تعیین نیازهاي آموزشی کارکنان دانشگاه جهرم

 تدوین نقشه راه آموزش در دانشگاه جهرم

 هاي بلندمدت هاي آموزشی مورد نیاز کارکنان به صورت کارگاه و دوره ارائه دوره

کلیمراحل 

  
  

  آموزش: موضوع راهبردي مرتبط
شرح 

  راهکارها
  تربیت نیروي انسانی متخصص، متعهد و کارآفرین متناسب با نیازهاي منطقه: عنوان راهبرد

  افزایی براي اعضاي هیأت علمی  هاي دانش  برگزاري دوره: عنوان راهکار
ناپذیر در دانشگاه  اجتناب روز بودن اطالعات تخصصی و دانش فنی اعضاي هیأت علمی امري به

است و در صورتی که دانشگاه قصد ارتقاي سطح کیفی خود و همچنین کسب جایگاه مناسب در 
  .اي بر این امر نماید سطح کشور را دارد، باید تمرکز ویژه

شرح

هاي عمومی قابل  هاي تخصصی و دوره هاي مورد نیاز اعضاي هیأت علمی در دو گروه دوره دوره
ها دانست که براي کلیه اساتید قابل  توان آن گروه از دوره هاي عمومی را می دوره. استتقسیم 

. هاي تخصصی ممکن است تنها براي یک گروه از اساتید قابل استفاده باشد استفاده است و دوره
هاي عمومی و تخصصی  تواند با فراهم آوردن امکان استفاده اساتید از دوره دانشگاه جهرم می

  .ها را فراهم آورد رشد آنزمینه 
روش انجام
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 هاي آموزشی ساالنه دانشگاه جهرم تعیین برنامه دوره دوره

 ها انتخاب مدرسان مناسب براي ارائه دوره

 اي مختلف تشویق اساتید و اعضاي هیأت علمی براي حضور در دوره
مراحل کلی

  
  
  

  آموزش: موضوع راهبردي مرتبط
شرح 

  راهکارها
  تربیت نیروي انسانی متخصص، متعهد و کارآفرین متناسب با نیازهاي منطقه: عنوان راهبرد

 کالس، آزمایشگاه، کارگاه، کتابخانه و مراکز اطالع(تأمین فضاهاي آموزشی : عنوان راهکار

  )هاي ورزشی  هاي همایش، سالن  رسانی، زمین کشاورزي، سالن 
مسائل کلیدي است که باید در دانشگاه مورد تأمین فضاهاي آموزشی مورد نیاز دانشگاه جهرم از 

تأمین فضاهاي آموزشی مانند کالس، آزمایشگاه، کارگاه، کتابخانه و مراکز . توجه قرار گیرد
هاي ورزشی باید در دستور کار جدي   هاي همایش، سالن  رسانی، زمین کشاورزي، سالن  اطالع

شرح  .دانشگاه قرار گیرد
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بسیار متنوعی قابل تأمین هستند و دانشگاه جهرم با توجه به هاي  فضاهاي آموزشی از روش
هاي مختلفی مانند تملیک، اجاره و  مشارکت را انتخاب  هاي خود باید روش امکانات و سیاست

اي برخوردار است که  البته تعیین مکان مناسب بري فضاهاي آموزشی نیز از اهمیت ویژه. نماید
هاي مناسب این امر براي دانشگاه  ه مناسب شهر و با روشباید با کمک مسئوالن منطقه در نقط

.جهرم میسر شود
روش انجام

 هاي دانشگاه جهرم در حوزه فضاهاي آموزشی تعیین نیازمندي

 تعیین نقاط مناسب و روش مناسب براي ایجاد فضاهاي مورد نیاز

 نیاز هاي مورد نیاز براي استمالك و ساخت فضاهاي مورد رسانی و جلب کمک اطالع مراحل کلی

  
  
  

  آموزش: موضوع راهبردي مرتبط
شرح 

  راهکارها
  تربیت نیروي انسانی متخصص، متعهد و کارآفرین متناسب با نیازهاي منطقه: عنوان راهبرد
  تجهیز فضاهاي آموزشی: عنوان راهکار

مورد نیاز فضاهاي آموزشی مورد نیاز دانشجویان باید با کیفیت مناسب تجهیز گردند و امکانات 
در صورتی که تجهیزات مورد . اساتید و دانشجویان در حوزه آموزش باید به خوبی برآورده شود

برداري حداکثر از  نیاز براي تدریس در دانشگاه وجود نداشته باشد، دانشجو و استاد امکان بهره
ه جهرم فرایند آموزش را نخواهند داشت و این امر منجر به کاهش سطح کیفی کارهاي دانشگا

  .خواهد شد
شرح
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هاي موجود در سطح  به منظور تأمین تجهیزات مورد نیاز دانشگاه جهرم بایستی با بررسی کاستی
.دانشگاه جهرم و همچنین تدوین برنامه مناسب، امکان جذب منابع براي تجهیز دانشگاه فراهم آید

روش انجام

 هاي دانشگاه جهرم شناسایی نیازمندي

 برآورده ساختن نیازهاهاي  بررسی روش

 اقدام براي مرتفع ساختن نیازهاي دانشگاه جهرم

مراحل کلی

  
  

  آموزش: موضوع راهبردي مرتبط
شرح 

  راهکارها
  تربیت نیروي انسانی متخصص، متعهد و کارآفرین متناسب با نیازهاي منطقه: عنوان راهبرد

  )سازي  سلف سرویس و محوطه(تأمین فضاهاي رفاهی : عنوان راهکار
سازي مورد نیاز دانشگاه جهرم باید در مورد   تأمین فضاهاي رفاهی مانند سلف سرویس و محوطه

تأمین فضاهاي رفاهی باعث افزایش رضایت دانشجویان از حضور در . توجه جدي قرار گیرد
  .محیط دانشگاه و افزایش سطح آرامش و تعلق دانشجویان به دانشگاه خواهد شد

شرح
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هاي بسیار  سازي  از روش  مالی براي تأمین فضاهاي رفاهی مانند سلف سرویس و محوطهامکانات 
هاي  هاي خود باید روش متنوعی قابل ایجاد هستند و دانشگاه جهرم با توجه به امکانات و سیاست

.مختلفی مانند جذب منابع از خیرین استفاده نماید
روش انجام

 حوزه فضاهاي رفاهی هاي دانشگاه جهرم در تعیین نیازمندي

 هاي مورد نیاز براي ساخت فضاهاي مورد نیاز رسانی و جلب کمک اطالع

مراحل کلی

  
  

  آموزش: موضوع راهبردي مرتبط
شرح 

  راهکارها
  تربیت نیروي انسانی متخصص، متعهد و کارآفرین متناسب با نیازهاي منطقه: عنوان راهبرد

  تأمین فضاهاي خوابگاهی: عنوان راهکار
تأمین فضاهاي خوابگاهی مورد نیاز دانشگاه جهرم از مسائل کلیدي است که منجر به کاهش 

به همین دلیل بایستی با تمرکز بر مسأله . هاي اجتماعی زندگی دانشجویی خواهد شد شدید آسیب
  .تأمین خوابگاه، امکانات مناسب براي اسکان دانشجویان در محیط تعیین شده فراهم آید

شرح



1394ـ 1393ـ ویرایش نخستـ  جهرم برنامه راهبردي دانشگاه   
 

227 

 

هاي بسیار متنوعی قابل تأمین هستند و دانشگاه جهرم با توجه به  خوابگاهی از روش فضاهاي
هاي مختلفی مانند تملیک، اجاره و  مشارکت را انتخاب  هاي خود باید روش امکانات و سیاست

.اي برخوردار است البته تعیین مکان مناسب بري فضاهاي خوابگاهی نیز از اهمیت ویژه. نماید
روش انجام

 سنجی نیاز دانشگاه جهرم در حوزه فضاهاي خوابگاهی ظرفیت

 تعیین نقاط مناسب و روش مناسب براي ایجاد فضاهاي مورد نیاز

 ایجاد ظرفیت مورد نیاز با مشارکت مردم و بخش خصوصی

مراحل کلی

 
 فصل دهم

جهرمدورنماي موفقیت دانشگاه   
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  نیرو و منابع  تمام از  و استفاده  شده  تدوین  راهبردهاي  بکارگیري  در صورت  سازمان  آینده  از شرایط  توصیفی
هاي  انداز یکی از اجزاي برنامه دورنماي موفقیت سازمان یا چشم .شود می  نامیده  سازمان  موفقیت  ، دورنماي سازمان

به عنوان ابزار انگیزشی در سازمان و تصویرسازي از آنچه سازمان در بیشتر  ه،این جزء از برنام. راهبردي است
انداز معموالً شعارگونه، برانگیزاننده و شاید بلندپروازانه باشد اما  چشم. شود هاي آینده خواهد شد، استفاده می سال

عنوان این جزء از برنامه یافتنی باشد تا بتواند نقش خود را به  نباید از واقعیت خیلی دور باشد و نباید خیلی دست
  .راهبردي به خوبی ایفا کند

  دورنماي موفقیتبیانیه 
سال  10استان تا  یدانشگاه سیپرد نیشهرستان بزرگ استان فارس، با داشتن دوم نیدانشگاه جهرم، دانشگاه دوم

  شهرستان جهرم خواهد بود یو فرهنگ یاجتماع ،ياقتصاد ،یعلم ییرشد و شکوفا یمحور اصل نده،یآ
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 پیوست الف

هاي دولتی و غیرانتفاعی در سازمان راهبرديریزي  برنامه  

  
  
  

  راهنماي برنامه ریزي استراتژیک
  
  :مدرسنویسنده و 

  مجید امیدوار
  

با هدف ساده سازي آن به عنوان  ،ده شده در تهیه این سندامنابع استف متنی ارجاعات
  .شده اندحذف از درون متن راهنما، 
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  پیشگفتار
امروزه سازمانهاي عمومی و غیرانتفاعی و خیلی از گروههاي اجتماعی بـا ظهـور روزافزونـی از چالشـها روبـرو هسـتند       

ارمندان و ارباب رجـوع فعـالتر   کها، خدمات و محصوالت خود،  در تقاضاي برنامه) افزایش یا کاهش(تغییر قابل مالحظه: مانند
مهندسـی،    در مورد آینده، الزام براي بازطراحی یـا  بـاز  ) گاهی اوقات تردید برانگیز(یافته  مینانی افزایشو پرسر و صداتر، نا اط

ه خدمت بهتر به مشتریان کلیـدي، نیـاز بـه ایجـاد     ئتر براي ارا بخش بکارگیري  مدیریت  کنترل فراگیر،  همکاري یا  رقابت اثر
رگانی، بودجه، تکنولوژي اطالعات، مدیریت منـابع انسـانی، مـالی و عملیـاتی     هاي متفاوت استراتژیک، باز هماهنگی در برنامه

  .مدت، مشکالت بیشتر در جذب و تأمین منابع مورد نیاز براي انجام مأموریت خود کوتاه
اي  آمیز به الزامات قانونی، اخالقـی و حرفـه   خواهند به صورت موفقیت رهبران و مدیران این سازمانها و گروهها اگر می

ریـزي   بـراي ایـن سـازمانها برنامـه    . بایسـت در زمـان حـال و آینـده اسـتراتژیک فکـر کـرده و عمـل کننـد          ود پاسخ دهند میخ
  .خواهند بقاي خود را حفظ کرده و موفق شوند است، اگر می» باید«استراتژیک یک 

  سـازمانهاي   ، خـاص  کـرد فرآینـدي  روی  با داشتن  مدل  این. است  برایسون  مدلریزي استراتژیک،  برنامه از مدلهاي  یکی
  هـدف .  اسـت   درنظـر گرفتـه    ریزي را دربرنامه  و غیرانتفاعی  دولتی  متمایز سازمانهاي  و وجوه  شده  طراحی  و غیرانتفاعی  دولتی
گـردد   می  لحاص  هنگامی  هدف  این.  است  کردن  وعمل  فکر کردن  در استراتژیک  گیرندگان تصمیم  به  کمک  مدل  این  اصلی

بـا    چنـین   آشنا شـوند و هـم    مدل  و مفاهیم  تا با مراحل  کرده  را طی  فرایندي  یکبار چنین  حداقل  گیرندگان و تصمیم  مدیران  که
در   دیـد اسـتراتژیک    بـه   مـدل   در قالـب   ذهنـی   هاي تحلیل  و نیز ارائه  سازمان  موجود در محیط  اطالعات  و پردازش  آوري جمع

از . انجامـد   طـول   بـه   مـاه   چندین  است  ، ممکن سازمان  و وسعت  نوع  به  ، بسته فرایندي  چنین  کردن  طی. یابند  دست تفکر و عمل
  در قالـب   مـدل   شـوند، اجـراي    سـر گذاشـته    پشـت   مـدل   مراحل  همه  شوند که می  حاصل  در شرایطی  فوق  اهداف  که  آنجایی
و ) بـه ویـژه توافـق اولیـه کـه اولـین مرحلـه از مـدل برایسـون اسـت          ( مـدل   از اهـداف   زیـادي   تواند بخش می  آموزشی  کارگاه

در   اسـتراتژیک   ریـزي  برنامـه   آموزشـی   کارگـاه و  گردانـد   یـافتنی  دسـت   کوتـاهی   زمـان   را در مـدت   اسـتراتژیک  ریـزي  برنامه
   .و غیرانتفاعی با این هدف ارائه می شود دولتی  سازمانهاي

مبـانی و مفـاهیم موردنیـاز، جزئیـات هـر یـک از       . راهنماي حاضر تنها با هدف استفاده در کارگاه طراحـی شـده اسـت   
  .موجود است) 1995برایسون (ریزي استراتژیک و نکات مهم در کتاب اصلی برایسون  مراحل مدل، مباحث مرتبط با برنامه

ریـزي اسـتراتژیک و مـدل     صل اول به کلیاتی در مـورد برنامـه  ف: ریزي استراتژیک داراي دو فصل است راهنماي برنامه
  . شود در فصل دوم مراحل مدل برایسون شرح داده می. پردازد برایسون می

  مجید امیدوار  
15/10/1388  



1394ـ 1393ـ ویرایش نخستـ  جهرم برنامه راهبردي دانشگاه   
 

231 

 

  فهرست مطالب
  کیاستراتژ يزیر برنامه میو مفاه یفصل اول     مبان

  يزیو برنامه ر تیریسازمان، مد - 1 -1
  يزیر برنامه میو مفاه یمبان - 2 -1
  يزیبرنامه ر فیتعر - 1 -2 -1
  يزیبرنامه ر يها یژگیو - 2 -2 -1
  برنامه فیتعر - 3 -2 -1
   انواع برنامه - 4 -2 -1
  يزیر  انواع برنامه - 5 -2 -1
  يزیروش انجام برنامه ر - 6 -2 -1
  رییو تغ يزیبرنامه ر - 7 -2 -1
  ياستراتژ میو مفاه یمبان - 3 -1
  يسابقه مفهوم استراتژ - 1 -3 -1
  ياستراتژ فیتعر - 2 -3 -1
  ياستراتژ يها یژگیو - 3 -3 -1
  و سازمان ياستراتژ - 4 -3 -1
  ياستراتژ نیتدو يمکاتب فکر - 5 -3 -1
  ياستراتژ نیابعاد مؤثر در تدو - 6 -3 -1
  کیاستراتژ يزیبرنامه ر - 4 -1
  ست؟یچ کیاستراتژ يزیبرنامه ر - 1 -4 -1
  کیاستراتژ يزیبلند مدت و برنامه ر يزیبرنامه ر - 2 -4 -1
  کیاستراتژ يزیبرنامه ر يایمزا - 3 -4 -1
  کیاستراتژ تیریو مد کیاستراتژ يزیبرنامه ر - 4 -4 -1
  شود؟ یچگونه انجام م کیاستراتژ يزیبرنامه ر - 5 -4 -1
  سونیمدل برا - 5 -1

  سونیمدل برا یعمل يدوم     راهنما فصل
  مقدمه - 1 -2
   اولیه  توافق: اول  مرحله - 2 -2
   سازمانی  وظایف  تعیین: دوم  مرحله - 3 -2
   نفعانیذ  تحلیل: سوم  مرحله - 4 -2
   سازمان  مأموریت  تنظیم: چهارم  مرحله - 5 -2
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   سازمان  و داخلی  خارجی  محیط  تحلیل: پنجم  مرحله - 6 -2
   استراتژیک  موضوعات  تعیین:  ششم  مرحله - 7 -2
  ها تعیین استراتژي: هفتم  مرحله - 8 -2
  راهکارها نییتع: هشتم  مرحله - 9 -2
   سازمان  موفقیت  دورنماي  تنظیم: نهم  مرحله - 10 -2
  یاتیبرنامه عمل هیته: دهم  مرحله - 11 -2
  مراجع     1 وستیپ
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  فصل اول
  ریزي استراتژیک مبانی و مفاهیم برنامه    

 
 
 
 

.رود رحمت کند کسی را که بداند از کجاست، در کجاست و به کجا میخدا   

)ص(حضرت محمد   
  
  سازمان، مدیریت و برنامه ریزي -1 -1

اند تا  هایی است که در یک بنگاه به شکل رسمی سازماندهی شده سازمان ساختاري ارادي و عمدي از افراد و نقش
  .اي از اهداف کلی و مشترك دست یابند به یک یا مجموعه

مدیریت، فرایند ایجاد و حفظ محیطی است که در آن افراد براي دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده در قالب 
و ) رهبري(مدیریت از طریق پنج وظیفه برنامه ریزي، سازماندهی، بکارگماري، هدایت . گروه هایی با هم کار کنند

  .کنترل انجام می شود
ترین کار مدیر این است که  کنند، ضروري افرادي که در یک گروه کار میثر ؤدر طراحی محیطی براي عملکرد م

اگر قرار است که . هاي دستیابی به آنها را به افراد گروه انتقال داده و تفهیم کند مقاصد و اهداف گروه و روش
این . ریزي است امهاین امر وظیفه برن. رود تالش گروه اثربخش باشد، افراد باید بدانند که چه انتظاري از آنها می

  .ترین بین وظایف مدیران است وظیفه اساسی
 
  ریزي مبانی و مفاهیم برنامه -2 -1
  تعریف برنامه ریزي - 1 - 2 - 1

ها  تجسم و طراحی وضعیت مطلوب در آینده و یافتن و ساختن راهبرنامه ریزي . برنامه ریزي یعنی از پیش اندیشیدن
ریزي را این گونه  زبرگ، پژوهشگر حوزه استراتژي، برنامهمینت. که رسیدن به آن را فراهم کند است و وسایلی

برنامه ریزي عبارتست از فرایندي داراي مراحل مشخص و بهم پیوسته براي تولید یک خروجی «: تعریف می کند
  ».منسجم در قالب سیستمی هماهنگ از تصمیمات

براي پیشبرد سازمان در زمان حال یا آینده هاي مقطعی و ناپیوسته و اتخاذ سیاستها  گیري بر طبق این تعریف، تصمیم
تواند در  برنامه ریزي فکر کردن راجع به آینده یا کنترل آن نیست بلکه فرایندي است که می .برنامه ریزي نیستند
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گیري در شکل معمول آن نیست بلکه از طریق فرایند  برنامه ریزي، تصمیم. انجام این امور مورد استفاده قرار گیرد
تواند براي زمان حال یا آینده انجام  برنامه ریزي می .شود اي از تصمیمات هماهنگ اتخاذ می یزي، مجموعهبرنامه ر

  .شود
 
  ویژگی هاي برنامه ریزي - 2 - 2 - 1

موقت داراي تاریخ شروع و پایان مشخص با اهداف و  است کاريپروژه . فعالیت برنامه ریزي، یک پروژه نیست
برنامه ریزي . اما برنامه ریزي فرایندي پیوسته و تکرار شونده است. ائه چیزيیا ارتخصیص منابع مشخص براي تولید 

  .کاري یکبار براي همیشه نیست
. برنامه ریزي متکی بر انتخاب و مرتبط ساختن حقایق است. برنامه ریزي فرایندي ذهنی، عقالیی و آگاهانه است

اهها، عقاید، احساسات و ارزشها به عنوان حقایقی دیدگ. گیري هستند حقایق مفاهیم واقعی، قابل آزمون و اندازه
 فاًهمانطور که اشاره شد برنامه ریزي صر. شود بر اساس آنها سازمان داده می يزیشوند که فرایند برنامه ر تلقی می

گیري نیست بلکه فرایندي شامل روشن ساختن و تعریف حقایق و تشخیص تفاوت بین آنهاست یا  یک فرایند تصمیم
 .شود گیري می اي فرایند ارزیابی است که در پایان آن، در انتخاب حقایق ارزیابی شده تصمیم به عبارتی گونه

ي سازمان به عنوان یک کل و براي هر واحد یا بخش هاي اقدامات آینده برا ریزي شامل انتخاب از بین گزینه برنامه
  .هاي دستیابی به آنهاست ریزي نیازمند انتخاب اهداف سازمان و تعیین راه برنامه. درون سازمان است

  
  تعریف برنامه - 3 - 2 - 1

ریزي است اما  برنامه خروجی فرایند برنامه. برنامه بیانی روشن، مستند و مشروح از مقاصد و تصمیمات است
ریزي یک فرایند پیوسته است که بیش از اتخاذ هر تصمیمی آغاز شده و پس از اجراي آن تصمیم ادامه  هبرنام
ریزي مورد  هاي جدید و در طول فرایند برنامه گردند و نتایج آنها براي برنامه ها تهیه شده و اجرا می برنامه. یابد می

  .گیرند استفاده قرار می
  
   برنامهانواع  - 4 - 2 - 1
 در . هایی باشد هر سازمانی براي داشتن موقعیتی قابل قبول باید داراي مقاصد یا مأموریت :ها ریتمقاصد یا مأمو

هر نظام اجتماعی، هر سازمان یک وظیفه یا کار اساسی را به عهده دارد که از سوي جامعه به آن واگذار شده 
  .است

 هت رسیدن به آنهاستمواردي هستند که سمت و سوي فعالیت سازمان در ج :ها آرمان اهداف یا.  
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 هاي کلی عمل و استفاده از منابع براي دستیابی به اهداف جامع سازمان؛ برنامه اهداف  برنامه :ها استراتژي
آوري، استفاده و جابجایی  هاي مدیریت فراهم سازمان، منابع استفاده شده براي دستیابی به این اهداف و سیاست

بع الزم براي دستیابی به آن منابع؛ تعیین اهداف اساسی بلند مدت سازمان و تطبیق اقدامات و تخصیص منا
  .تواند تحت سطوح سازمانی، وظایف و محدوده زمانی متفاوت تعریف شود استراتژي می. اهداف

 ها نیز برنامه هستند از این حیث که عبارات یا تفاهمات کلی هستند که تفکر و اقدام الزم در  سیاست :ها سیاست
شوند و اغلب از  ها به صورت عبارات یا بیانیه ظاهر نمی یاستهمه س. کنند گیري را هدایت و کانالیزه می تصمیم

  .شوند روي اقدامات مدیران برداشت می
 ها  رویه. نهند هاي آینده را بنیان می هاي مورد نیاز براي انجام فعالیت هایی هستند که روش ها برنامه رویه :ها رویه

یک سیاست ممکن . دهند ش انجام را شرح میراهنماهاي عمل هستند و نه راهنماي تفکر و جزئیات دقیق رو
ها  هاي اجراي این سیاست شامل زمانبندي مرخصی رویه. است اجازه مرخصی به کارمندان در یک شرکت باشد

، روش و نرخ پرداخت مرخصی، ثبت اطالعات )اي که شرکت، با کمبود نیروي انسانی روبرو نشود به گونه(
  .هد بودها و مواردي از این قبیل خوا مرخصی

 کنند و اجازه هیچ گونه آزادي عمل را  قواعد، اقدامات مورد نیاز یا اقدامات غیر مجاز را مشخص می :قواعد
  .ترین نوع برنامه است قواعد ساده. دهند نمی

 ها، قواعد، تکالیف کاري، مراحل انجام، منابع  ها، رویه اي از اهداف، سیاست مجموعه :هاي عملیاتی برنامه
هاي عملیاتی معموالً به وسیله  برنامه. باشند شده و دیگر عناصر مورد نیاز براي انجام یک اقدام می تخصیص داده

  .شوند ها حمایت می بودجه
 ها بر اساس  بعضی از بودجه. اند اي از نتایج مورد انتظار است که در قالب عدد بیان شده بودجه بیانیه :ها بودجه

هاي دولتی  سازمان. شدند پذیر نامیده می هایی، متغیر یا انعطاف ودجهچنین ب. کنند سطح سازمانی تغییر می
هاي عملیاتی تحقق اهداف روشن  شوند، برنامه کنند که در آن اهداف مشخص می اي تهیه می هاي برنامه بودجه

سبتاً کامل ریزي ن اي، مدیر باید یک برنامه در تهیه چنین برنامه. شود شده، و تخمین هزینه هر برنامه محاسبه می
  .انجام دهد

  
  ریزي  برنامهانواع  - 5 - 2 - 1

  :از جنبه ماهیت
 مانند طراحی شهر، طراحی کارخانه، طراحی دفاتر اداري و آنچه به آرایش فضایی اشیاء  :ریزي فیزیکی برنامه

  .شود مربوط می
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 ها، توسعه الگو یا ساختار روابط کاري بین نیروي انسانی سازمان، تعریف  بندي فعالیت دسته :ریزي سازمانی برنامه
  .بندي مشاغل و توسعه نیروي انسانی سلسله مراتب و اختیارات و طبقه

 ها یا فرایندها مانند فرایند ساخت و تولید و تعیین توالی حرکات و امور مورد  توسعه روش :ریزي فرایند برنامه
  .فرایندنیاز 

 تأمین بودجه مورد نیاز در زمان خواسته شده، مدیریت بودجه در دسترس براي استفاده بهینه از  :ریزي مالی برنامه
ریزي مالی ارائه خدمات در قالب پول به دیگر افراد،  به عبارت دیگر برنامه. گذاري مناسب آن و سرمایه

  .باشد هاي سازمان و سازمان به عنوان یک کل می بخش
 ریزي مربوط به وظیفه اصلی است که سازمان به عنوان یک وظیفه  این نوع برنامه :اي ریزي وظیفه رنامهب

ریزي فیزیکی سازمانی و مالی براي پاسخ به  اي ترکیبی از برنامه ریزي وظیفه برنامه. دهد همیشگی انجام می
  .اي است اهداف وظیفه

 ریزي  برنامه. ریزي مادر براي کل شرکت، نهاد یا سازمان است ریزي یک برنامه این برنامه :ریزي عمومی برنامه
ریزي  برنامه. دهد اي را باعث شده و چارچوبی براي آن ارائه می هاي وظیفه عمومی ترکیب و انسجام برنامه

  .اي است ریزي سازمانی، فرایند، مالی و وظیفه عمومی ترکیبی از برنامه
  

  از جنبه افق زمانی
ریزي  ، برنامه)ریزي عملیاتی و تاکتیکی برنامه(ریزي کوتاه مدت  توان در قالب برنامه این جنبه می ریزي را از برنامه

  .بندي نمود ریزي بلندمدت دسته میان مدت و برنامه
  
  روش انجام برنامه ریزي - 6 - 2 - 1

» ـ منابع مورد نیازها و اقدامات  ها و اهداف ـ طرح آرمان«ها بر اساس دیدگاه عقالیی، داراي شکل  ریزي بیشتر برنامه
ها و اقدامات الزم تعیین و در  ها تبیین شده، سپس طرح ها و اهداف سازمان در این دیدگاه ابتدا آرمان. باشند می

  .گردند نهایت منابع مورد نیاز براي انجام، برآورد می
  
  برنامه ریزي و تغییر - 7 - 2 - 1

ها و  عواملی هستند که بر آرمان... ها و  ها، ساختارها، نظام ها، دیدگاه ها، نگرش تغییر در شرایط محیط، سیاست
ریزي در شکل اشاره شده در فوق  برنامه. گردند ریزي تأثیر گذاشته که در نهایت باعث تغییر برنامه می اهداف برنامه

این شرایط موجب رشد این تفکر شد . گردد داشته و منجر به شکست میظرفیت و توانایی مقابله با چنین تغییراتی را ن



1394ـ 1393ـ ویرایش نخستـ  جهرم برنامه راهبردي دانشگاه   
 

237 

 

ریزي باید بتوان مطابق با تغییرات، جهت حرکت سازمان را تغییر داد و جهت و رفتار جدیدي را در  که در برنامه
  .پیش گرفت

برنامه ریزي ناشی  شکل زیر سیر تحول روش هاي. ریزي شد ساز بروز دیدگاه هاي جدید در برنامه این نگرش زمینه
  :از تغییر محیط را نشان می دهد

  تغییر              
  قابلیت  
  بینی پیش 

1900                  1930           1950                1970                          1990  
 ←سابقه گسستگیهاي بی→  ←گسستگیهاي آشنا →  ←قابل تسري به آینده  → ←آشنا→

 تکراري
  سیستم و دستورالعمل 

 نظارت مالی           

بینی بر  قابل پیش
اساس تجربه 

 گذشته

  تنظیم بودجه عملیاتی            
  مدیریت بر مبناي هدف                               

 ریزي بلند مدت   برنامه                                        

خطرها و 
هاي قابل  فرصت

 بینی پیش

  ریزي استراتژیک برنامه                                                           
 مدیریت موضع استراتژیک                                                                      

کمتر قابل 
بینی یا  پیش

 غافلگیرکننده

  ریزي اقتضایی برنامه                                                                                      
  مدیریت مسائل استراتژیک                                                                                  

 مدیریت بحران                                                                                           

 ثابت        واکنشی          انتظاري             کاوشی                       خالق   سطح تالطم

  
  مبانی و مفاهیم استراتژي -3 -1

برنامه ریزي مطرح شود که مهم همانگونه که بیان شد تغییر شرایط محیطی باعث شد دیدگاه هاي جدیدي در حوزه 
  .در این بخش برخی از مبانی و مفاهیم استراتژي مرور می شوند. ترین آنها مفهوم استراتژي است

  
  سابقه مفهوم استراتژي - 1 - 3 - 1

  به  زمینه  دراین  آثار مکتوب  و اولین  است  گرفته  سرچشمه  نظامی  از حوزه مدیریت  که  است  استراتژي، مفهومی

  مدیریت از طریق نظارت

  مدیریت از طریق روندپذیري

  بینی تغییرات مدیریت از طریق پیش

  مدیریت از طریق رویارویی
  پذیر و سریع انعطاف
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به »  استراتگوس»  دارد و از واژه  ریشه یونانی  ، واژه استراتژي از نظر معناشناسی. گردد باز می  پیش  سال 2500حدود 
 و مدیریتی  مهارت، » نظامی  فرمانده  هنر یک»  ینمعا  به  از آن  پس و  است شدهگرفته ) ینظام یفرمانده(ژنرال  يمعنا

  . داشت  نیروها اشاره  کارگیري  به  مهارت
هنر »  با نام  زمینه  در این  اثر مکتوب  اولین. گردد باز می  قرنها قبل  به  نظامی  در مدیریت  استراتژي  کاربرد مفهوم  سابقه

  او در کتاب.  است  مانده  جاي از میالد به   پیش  سال 500در حدود » تسو  سون»  نام  به  نویسنده چینی  از یک»  جنگ
  مدیون نظامی   در مدیریت  ، تفکر استراتژي در ژاپن. کند می  را مطرح  نظامی  ستراتژياعمده   هاي خود مؤلفه

  . ، باد و فضا منتشر ساخت ، آتش ، آب بر زمین  خود را مشتمل»  حلقه  پنج  کتاب« 1645  در سال  که  است»  موساشی«
یابد، باید   دست  هدفهایش  بخواهد به  واحد نظامی  اگر یک.  دریافت  توان می  راحتی  به  را در جنگ  استراتژي  اهمیت

  براي  واحد نظامی  بر توانایی  باید مبتنی  استراتژي  این. کند  عمل  آن  باشد تا بتواند بر اساس  داشته  روشنی  استراتژي
  آن  با تهدیدهاي  مقابله  تژیهاياسترا  و طراحی  دشمن  احتمالی  از استراتژیهاي  ، آگاهی بر این  عالوه. مانور و نبرد باشد

  .باشند  احتمالی  از وقایع  صحیح بر برداشت  و مبتنی درك  ، قابل ، ساده استراتژیها باید روشن  این.  است  ضروري
  رقابت  به  دادن در شکل  ویژه  به  و بازرگانی  برحوزه مدیریت  سده اخیر تأثیر زیادي  در طول  نظامی  استراتژي  مفاهیم

  رشته  به»  و مدیریت  جنگ: تسو سون»  کتاب» تسو  سون»  هاي ایده  مثالً براساس. اند کشورها داشته  شرکتها و حتی
  ارائه  مدل  یک  در چارچوب  استراتژیک  ریزي  ها در برنامه ایده  این  کاربردهاي  در آن  که  است  تحریر درآمده

  . اند شده
دهها   تاریخچه  وي.  کار رفت  به» و ساختار  استراتژي»  در کتاب»آلفرد چندلر»  بار توسط  اولین  براي  استراتژي واژه

رشد   ویژه  رفتار و به  كدر در  استراتژي  مفهوم  در نتیجه  قرار داد که  آمریکا را مورد مطالعه  تجاري  بزرگ  شرکت
هستند  تیریدر مد يحوزه استراتژ سندگانینو گرید نتزبرگیم يپورتر و هنر کلیما. هویدا شد  تجاري  سازمانهاي

  .حوزه کسب و کار پرداخته اند يها ياستراتژ يبه دسته بندکه 
  
  تعریف استراتژي - 2 - 3 - 1

در اینجا تعریفی ارائه می شود که بتواند مفهوم آن را در . تعاریف مختلف و متفاوتی از استراتژي ارائه شده است
سمت و سوي دیدگاه ها و جهت حرکت سازمان با توجه به شرایط محیطی  :برنامه ریزي استراتژیک مشخص نماید

  .را استراتژي می نامند که می تواند در قالب برنامه، موضع، الگوي رفتاري، پرسپکتیو، سیاست یا تصمیم بیان شود
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  ویژگی هاي استراتژي - 3 - 3 - 1
اما در بیشتر موارد این استراتژي ها به . دهمه افراد و سازمان ها در انجام امور مربوط به خود داراي استراتژي هستن

برخی از مدیران اصالً با مفهوم . صورت رسمی یا مکتوب بیان نشده اند که دالیل مختلفی می تواند داشته باشد
در . استراتژي آشنا نیستند بنابراین به مفهوم ذهنی خود که مبناي عمل شان است نمی توانند برچسب استراتژي بزنند

ن ها که تصمیمات اساسی توسط گروهی اتخاذ می شود توافق قابل مالحظه اي بر روي دیدگاه ها و برخی سازما
برخی سازمان ها نیز با هدف . جهت حرکت وجود ندارد بنابراین به عنوان یک استراتژي مشترك بروز نمی کند
  .ان نمی کنندحفظ اسرار سازمانی و برتري رقابتی، استراتژي هاي ذهنی خود را به صورت رسمی بی

اگرچه در ادبیات استراتژي، استراتژي ها توسط نویسندگان دسته بندي شده اند و براي هر یک نامی انتخاب شده 
  .است اما استراتژي هاي هر فرد و سازمان خاص خود آنان است زیرا شرایط محیطی هر یک  از آنها متفاوت است

اعمال شود و به ... نی، الگوي رفتاري، موضع گیري و استراتژي یک سازمان ممکن است از طریق دیدگاه ذه
صورت عملی بیان نشود و یا مجموعه اعمال و اقداماتی که سازمان انجام می دهد به سادگی استراتژي اتخاذ شده را 

  .در این شرایط ممکن است بیان صریح استراتژي مشکل باشد. نشان ندهند
. ی داشته باشند و نتوان کل استراتژي را صرف نظر از ابعاد آن بیان کرداستراتژي ها ممکن است ابعاد متعدد و مختلف

در این موارد الزم است که ابعاد موضوع مربوط به استراتژي را مشخص کرد و در هر بعد جزئیات استراتژي را به 
  .تفصیل بیان نمود

ستگی به شرایط و متغیرهاي محیطی و افق زمانی استراتژي می تواند کوتاه مدت، میان مدت یا بلندمدت باشد و این ب
  .میزان تغییر آنها دارد

معموالً سه سطح کل شرکت یا سازمان، سطح بخش . استراتژي در سطوح مختلف سازمانی قابل تعریف است
  مراتب  سلسله  به  با توجه. و سطح وظیفه اي مورد نظر قرار می گیرند) کسب و کار یا حوزه هاي فعالیت سازمان(

  به  کسب و کار  در سطح  شود، استراتژي می  طراحی  سازمان  کل  براي  شرکت  سطح  ، استراتژي ستراتژيا  سطوح
  سطح  استراتژي. دارد  شوند، اختصاص می تفکیک تیفعال ایمحصول، بازار   بر حسب  که  سازمان  مختلف  بخشهاي
بر   آنها باشد و عالوه  بیشتر از ترکیب  باید چیزيدارند   کسب و کار  چند استراتژي  هک  در سازمان هایی  شرکت
  است  ممکن  سازمان  در هر بخش  ترتیب  همین  به. کند  آنها را نیز مشخص  اولویت  آنها، سطوح  بین  ارتباط  برقراري

  عملیاتی  راتژیهاياست  صورت  در این  رسند که انجام   به  یمال ،یابیگوناگون مانند بازار  واحدهاي  توسط  امور مختلف
  گوناگون  توانند متناظر با واحدهاي ها می حوزه  این  گردند که می  تدوین  مخصوصی  عملیاتی  هاي حوزه  پوشش  براي

  .باشند  سازمانی
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  استراتژي و سازمان - 4 - 3 - 1
رسد ساختار  یآید اولین چیزي که به ذهن افراد درگیر در مسائل مدیریت سازمان م وقتی سخن از سازمان به میان می

از سوي دیگر . سازمانی آن است؛ نمودار سازمانی، میزان تمرکز، نوع ارتباطات، نحوه کنترل، و نظیر آن
دانند و ابعاد دیگر  پردازان مدیریت در یک قدم جلوتر، ساختار و استراتژي سازمان را متأثر از یکدیگر می نظریه

با این رفتار معمول موافق نبودند و در مقاله خود با ) 1980(فیلیپس واترمن، پیترز، و . سازمان را در نظر نمی گیرند
آنها معتقدند که تغییر و حرکت . چارچوبی براي نگرش و بررسی سازمان ارائه دادند» ساختار سازمان نیست«عنوان 

، سبک )Systems(ها  ، سیستم)Strategy(، استراتژي )Structure(سازمان متأثر از تعامل میان هفت بعد ساختار 
)Style( کارکنان ،)Staff(ها  ، مهارت)Skills (هاي مشترك  و ارزش)Shared values (اهداف متعالی  ای
)Superordinate goals ( است و آن را چارچوب)حرف اس انگلیسی در اول کلمه  لیلبه د(هفت اس ) یا مدل

نها در شرکت مشاوران مکینزي انجام شد به هفت نامیدند و از آنجایی که پژوهش آ) انگلیسی هر یک از هفت بعد
  .نیز مشهور است  اس مکینزي

هاي مشترك  ها و ارزش ها ابعاد سخت و چهار بعد سبک، کارکنان، مهارت سه بعد ساختار، استراتژي و سیستم به
لی و به سادگی رود که مفاهیم آن ابعاد عینی، ملموس، عم واژه سخت بدین معنی بکار می. شود ابعاد نرم گفته می

رود که مفاهیم آن ابعاد غیر ملموس، غیر عملی، و به سختی  تعریف شدنی هستند و واژه نرم هم بدین معنی بکار می
  :در ادامه هریک از این ابعاد شرح داده می شوند .تعریف شدنی و توصیف شدنی هستند

هاي برجسته نمودار سازمانی  یچنین هماهنگی؛ ویژگ اصول تقسیم کار و تخصصی سازي و هم: ساختار) 1(
؛ الگوهاي )روابط مستقیم و غیرمستقیم(؛ نحوه ارتباط افراد )اي، متمرکز یا غیر متمرکز و غیره دهی وظیفه سازمان(

متمرکز است یا غیر متمرکز؟ وظایف اصلی  نسازما: شود هایی مطرح می عموماً چنین پرسش. بندي و کنترل طبقه
ارتباطات مستقیم با رده باالي سازمان، باندها و (یدي چیست؟ ساختار غیر رسمی چیستند؟ تنش بین وظایف کل

  چگونه است؟) گیري هاي غیررسمی تصمیم ها و گروه گروه
سازمان : کند استراتژي الگو، سیاست، برنامه، اقدام، تصمیم و یا تخصیص منابع است که تعریف می: استراتژي) 2(

هاي متمایز، عوامل کلیدي موفقیت، نحوه تفکر سازمان نسبت به  کند؟ ویژگی کند؟ و چرا چنین می چیست؟ چه می
سازمان و اصول تعریف شده سازمان  هاي یدها و تهد خود و محیط سازمان، نقاط قوت و ضعف سازمان، فرصت

  .توانند در شکل استراتژي مطرح شوند مواردي هستند که می
هاي رسمی  چنین سیستم غیر رسمی سازمان در انجام امور و وظایف و همهاي رسمی و  ها و فرایند رویه: ها سیستم) 3(

. هاي تخصیص منابع و غیره ریزي؛ سیستم تشویق و تنبیه، سیستم هاي ارزیابی و برنامه سازمان چیستند؟ سیستم
  . . ..هاي حل اختالفات و  پروتکل ،هاي غیر رسمی سازمان کدامند؟ نحوه برگزاري جلسات سیستم
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هاي ماندنی  هاي توسعه یافته که جزو ویژگی ها و اعتقادات مسلط و نرم از بعد فرهنگ سازمانی؛ ارزش :سبک) 4(
کنند؟ مدیر وقت خود را  گویند و چه عمل می از بعد سبک مدیریت؛ مدیران چه می. اند زندگی سازمانی شده

  کند؟ گذراند؟ بر روي چه موضوعات و مواردي تمرکز می چگونه می
هاي کاري؛ نحوه مدیریت  هاي افراد سازمان از لحاظ تحصیالت، اصول کارکردي یا زمینه مشخصه: نکارکنا) 5(

هاي انتخاب و ارتقاء کدامند؟ مسیر شغلی و آینده  هاي پایه در جذب نیرو؛ معیار دهی ارزش منابع انسانی، روش شکل
  شغلی چگونه است؟ فرهنگ کارکنان چگونه است؟

دهد؟ چگونه  متمایز سازمان چیست؟ سازمان چه کاري را بهتر از همه انجام می هاي ویژگی: ها مهارت) 6(
  کند؟ هاي متمایز خود را حفظ می ویژگی

هاي اساسی، معانی قابل مالحظه یا اعتقادات مهم که  مفاهیم راهنما، ایده: اهداف متعالی/ هاي مشترك ارزش) 7(
گیري سازمان نسبت به انجام وظایف، اهداف،  هنماي جهتاین موارد را. کند  یک سازمان به افرادش القاء می

  است؟ ونهنقش سازمان در خدمت به جامعه چگ. کارکنان، جامعه و غیره است
هاي موفق و اثربخش، تناسبی بین این ابعاد به دست  سازمان. دهد زیر ارتباط و تأثیر متقابل ابعاد را نشان می شکل

هاي  ها به اس هاي تغییر، خیلی از سازمان در فرایند. گذارد بقیه ابعاد نیز تأثیر می اگر یک بعد تغییر کند بر. اند آورده
توانند باعث ایجاد یا عدم ایجاد فرایند تغییر  ابعاد نرم می. کاري دارند رمهاي ن کنند و کمتر با اس سخت توجه می

هاي نامتناسب بنا و  وي فرهنگ و ارزشتوانند بر ر هاي جدید به سختی می موفق شوند چرا که ساختارها و استراتژي
است که سد راه  اوتیهاي متف ها و سبک ها، ارزش ها به دلیل فرهنگ عدم موفقیت در تلفیق سازمان. پیاده شوند

  .گردند ها و ساختار می اجراي سیستم
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  مکاتب فکري تدوین استراتژي - 5 - 3 - 1
خاص صورت نگرفته اسـت بلکـه نگـرش هـاي      بروز و جریان استراتژي در سازمان ها از طریق یک روش مشخص و

پژوهشگران حوزه استراتژي این نگرش ها را دسـته بنـدي کـرده و در قالـب ده     . متفاوتی در این حوزه نقش داشته اند
) 2(، )اسـتراتژي هـا چگونـه بایـد تـدوین شـوند      (تجـویزي  ) 1: (این مکاتب سه دسته اند. مکتب فکري بیان نموده اند

در ). ادغام مکاتب تجـویزي و توصـیفی چگونـه اسـت    (تلفیقی ) 3(و ) ا چگونه شکل می گیرنداستراتژي ه(توصیفی 
  .ادامه هریک از مکاتب شرح داده می شوند

  
  :مکاتب تجویزي

 یمکتب طراح )Design School :(یمفهوم ندیفرا کیبه عنوان  ياستراتژ نیتدو  
اساس این فرایند شکل گیري استراتژي حاصل مواجهه نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدهایی است کـه در   بر

مدیران این مکتـب، بـه دنبـال     بر همین اساس پیروان و. محیط خارج و داخل، مجموعه مورد نظر را احاطه کرده است
  .استفاده مناسب از نقاط قوت، استوار است وخلق استراتژي هاي بی نظیر و ساده اي هستند که بر شکار فرصت ها 

  
 يزیر برنامه مکتب )Planning School :(یرسم ندیفرا کیبه عنوان  ياستراتژ نیتدو   

برنامه ریزي که به دنبال مکتب طراحی رواج یافت از بسیاري جهات مشابه مکتب طراحـی اسـت ولـی در ایـن      مکتب
مکتب یک اصل به عنوان پایه هاي طراحی بنیان گذاشته شده که حاکی از قابلیت تقسیم و اجراي گام به گـام تـوالی   

 ،بـر ایـن اسـاس   . یکپارچه رواج یافتـه بـود   رایندمنطقی از اقدامات گذشته است که طی مکتب طراحی در قالب یک ف
مکتب برنامه ریزي یک فرایند رسمی و قابل مدلسازي است که بر مبناي آن می توان اهداف، برنامـه هـا، طـرح هـاي     

در دوره هـا و سـطوح    تـدوین و  ،، عملیاتی و برنامه ریزي بودجهاستراتژیکعملیاتی و بودجه را در قالب برنامه هاي 
  . به مرحله اجرا گذاشت سازمانیمختلف زمانی و 

  
 یابی تیموقع مکتب )Positioning School :(یلیتحل ندیفرا کیبه عنوان  ياستراتژ نیتدو  
، ناشی از نتایج تجزیه و تحلیل موقعیت هاي استراتژیک هستند که بیشـتر بـر اهمیـت    استراتژي هااساس این مکتب،  بر

تنظیم استراتژي تأکید دارند لذا عمده توجه این مکتب به خلق ایـده هـایی   فرصت و موقعیت استراتژي نسبت به فرایند 
در ایـن مکتـب از تکنیـک هـا و     . تجـویز شـود   وانـد ساده اما دگرگون کننده است که در یک موقعیـت خـاص مـی ت   

  . ابزارهاي تجزیه و تحلیل براي شناسایی فرصت ها و موقعیت هاي مورد نظر استفاده می شود
 :مکاتب توصیفی

 ینیکارآفر مکتب )Entrepreneurial School :(ینشیب ندیفرا کیبه عنوان  ياستراتژ نیتدو  
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کارآفرینی بیش از هر چیز ریشه در درك شهودي، قضاوت و تجربه ها دارد و بر همین اساس نوع خاصـی از   مکتب
استراتژي ها را توسعه می دهد که مبتنی بر شخصیت گرایی و عناصر رهبري بوده و چشم انداز و نگـرش سـازمان در   

ن اساس کلیـه موفقیـت و قـدرت سـازمان بـه      ای رپدیده رایج در این مکتب رهبري است و ب. آینده را روشن می سازد
در  بنـابراین . ویژگی این رهبران توانایی، خالقیت، نوآوري و شکار فرصت هـا اسـت  . دست رهبران اجرایی قرار دارد

اسـتراتژي در ایـن مکتـب داراي خصوصـیاتی     . این مکتب تمرکز بر فرصت هاي پیش رو است تا مسـائل و مشـکالت  
  .محیطی استوار است نانیاست که بر ابهام و عدم اطم

  
 یشناخت مکتب )Congitive School :(یذهن ندیفرا کیبه عنوان  ياستراتژ نیتدو   
بـر مبنـاي ایـن    . اساس این مکتب استراتژي چگونگی ارتبـاط اسـتراتژیک را بـا اطالعـات محیطـی نشـان مـی دهـد         بر

ینـد ذهنـی بـه منظـور سـاخت و توسـعه       مکتب، تنظیم استراتژي فرایندي اقتضایی است و شـناخت بـه عنـوان یـک فرا    
  .کشیدن واقع بینانه واقعیت ها صورت می گیرد ویربه تصبراي استراتژي 

  
 يریادگی مکتب )Learning School :(نوخاسته ندیفرا کیبه عنوان  ياستراتژ نیتدو   

مکتب یادگیري فرایند تنظیم استراتژي یک فرایند توأم با یادگیري عمومی است و لذا نیازي به اعمال قـدرت و یـا    در
بر اساس این مکتب، اینکه چه کسی به تنظیم استراتژي می پردازد مهـم  . تحمیل استراتژي در کل سازمان نخواهد بود

بـر همـین اسـاس در    . نجام می دهند واجد اهمیت مـی باشـد  نیست بلکه این موضوع که چگونه آنها این عمل مهم را ا
  .این مکتب، استراتژیست ها را می توان در کلیه سطوح و الیه هاي سازمانی یافت

  
 ییگرا قدرت مکتب )Power School :(مذاکره  ندیفرا کیبه عنوان  ياستراتژ نیتدو  
اساس این مکتب، استراتژي به عنوان یک فرآیند آشکار تأثیر گذار با تأکید بـر کـاربرد قـدرت و سیاسـت، جهـت       بر

هـدف از کـاربرد کلمـه قـدرت در ایـن مکتـب،       . نقد استراتژي هایی که مطلوب سالئق خاصی باشد تعریف می شود
داخـل   يهـا  قـدرت . ارجی نشأت مـی گیـرد  توضیح و تشریح مراتب تأثیر و نفوذ می باشد که از دو حوزه داخلی و خ

دانسـته   ياسـتراتژ  يریـ گ شـکل  يدارنده قـدرت، مبنـا   گران يباز نیمذاکره، اقناع و مقابله ب رینظ ییها ندیسازمان و فرا
 ریهمکـار، شـرکا و سـا    يهـا  شـرکت  انیـ که در م یسازمان با قدرت کیاستراتژ تیاز بعد خارج سازمان، هو. شود یم

 يدر راسـتا  یجمعـ  يهـا  ياستراتژ تیهدا يبرا یزن چانه يقدرت مبنا نیا. شود یم فیتعر دارد، يشبکه کار ياعضا
  . شود یمنافع سازمان دانسته م

  
 یفرهنگ مکتب )Cultural School :(یاجتماع ندیفرا کیبه عنوان  ياستراتژ نیتدو   
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اجتمـاعی و فرهنگـی دارد معرفـی مـی     ریشه در نیروهاي که مکتب فرهنگی، ساخت استراتژي به مثابه یک فرایند  در
در این مکتب، شـکل گیـري اسـتراتژي، حاصـل توافـق گروهـی و آرمـان مشـترك سـازمانی اسـت و سـاخت            . شود

. و سـازمان بنـا شـده اسـت     اءاستراتژي حاصل فرایند تعامالت اجتماعی است که بر پایه عقاید و درك مشترك اعضـ 
شامل طرح، الگو و موقعیت هایی است کـه هـر کـدام منطبـق بـا زمـان و       بنابراین استراتژي هاي حاصله در این مکتب 
  .شرایط خاصی توسعه یافته و مطرح می شوند

  
 یطیمح مکتب )Enviromental School :(یواکنش ندیفرا کیبه عنوان  ياستراتژ نیتدو   

بـر خـالف   . مکتب محیطی بر نیروهایی است که در بیرون سازمان، مجموعه را تحت تأثیر خود قرار می دهنـد  تمرکز
مکاتب دیگر که از این نیروها به عنوان عوامل تأثیر گذار یاد می کنند در مکتب محیطی عوامل خـارجی بـازیگران و   

محیطی است که شکل گیري اسـتراتژي را امکـان    والتبر مبناي این مکتب تغییرات و تح. نقش آفرینان اصلی هستند
پذیر ساخته و سازمانها را مجبور به اتخاذ استراتژي صحیح می کند و سازمان ها آن کاري را می کنند کـه محـیط بـه    

  .ایشان دیکته می کند این در حالی است که نتوانند بر محیط تأثیر گذار باشند
  

 :مکاتب تلفیقی
 یبیترک مکتب )Configuration School :(تحول ندیفرا کیبه عنوان  ياستراتژ نیتدو 
 کپارچـه یهـا را   خود معتبـر دانسـته و آن   يتمام مکاتب را درجا گرید ياست و از سو یفیسو توص کیمکتب از  نیا

اثـربخش   يکـرد یرو دار،یـ نسـبتاً پا  طیدر مح یکیمکان يها سازمان يبرا ،يزیر مثال مکتب برنامه يبرا. کند یتصور م
هـا در   سـازمان . کسب و کـار، کارسـاز اسـت    کی يدازان راه طیشرا يبرا ینیحال مکتب کارآفر نیدر ع. خواهد بود

 کیـ هـر   یقـ یمکتب تلف. دانست یسیدگرد ینوع توان یرا م نیو ا کنند یرا تجربه م یچرخه عمر خود مراحل مختلف
مکمـل  و  یکپـارچگ یآنهـا را در   نیبـ  يو تضاد ظـاهر  داند یمناسب م یسیدگرد نیمرحله ازا کی ياز مکاتب را برا

  .کند یم فیتعر هم بودن مکاتب باال
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  ابعاد مؤثر در تدوین استراتژي - 6 - 3 - 1
  

 ها گزینه ابعاد

 )تجویزي یا توصیفی(فرموله کردن یا شکل دادن  رویکرد به استراتژي

  )گروهیفردي، (گر  ریز، تحلیل رئیس، رهبر، برنامه  تدوینگر استراتژي
  شناخت، تدوین، اجرا، ارزیابی  مراحل استراتژي

  )آگاهانه، ناخودآگاه(ذهنی، تحلیلی، قضاوت شهودي  نوع پردازش
  ، صحت، دقت، کمی، کیفی، منبع)هزینه، زمان(دسترسی  اطالعات

  قدرت، فرهنگ  ابعاد سازمانی
  بینی باثبات، متغیر، بسیار متغیر، غیرقابل پیش  میزان تغییر محیطی

  ریزي و استراتژي، زمینه ساختار، عمر، سابقه برنامه  شرایط و نوع سازمان
  
  برنامه ریزي استراتژیک -4 -1

تا اینجا دریافتیم که برنامه ریزي کالن سازمان، مهم ترین وظیفه مدیران ارشد، به دلیل تغییرات سریع، پیچیده و 
امکان پذیر نیست و ورود مفهوم استراتژي به عرصه  روز با دیدگاه سنتی و عقالیی برنامه ریزيامروزافزون دنیاي 

سازمان و مدیریت با هدف کاهش این نارسایی صورت گرفته است که در نهایت منجر به پدید آمدن مفهوم 
این بخش به شرح مبانی و مفاهیم برنامه ریزي استراتژیک می . جدیدي به نام برنامه ریزي استراتژیک شده است

  .پردازد
  
  یزي استراتژیک چیست؟برنامه ر - 1 - 4 - 1

 .هاست ریزي از نوع عمومی است که هدف آن تعریف و تدوین استراتژي اي از برنامه گونهبرنامه ریزي استراتژیک 
به عبارت دیگر تدوین استراتژي هاي سازمان بر اساس مکتب فکري برنامه ریزي، موضوع برنامه ریزي استراتژیک 

راتژیک، تدوین استراتژي از طریق یک فرایند رسمی و داراي مراحل بر این اساس، در برنامه ریزي است. است
  .مشخص و بهم پیوسته انجام می شود

مند براي تولید مجموعه اي از تصمیمات و اقدامات است که آنچه را که  برنامه ریزي استراتژیک کوششی نظام
  .یم نموده و مسیر می بخشدسازمان هست، آنچه را که انجام می دهد و اینکه چرا انجام می دهد را ترس
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فرایند برنامه ریزي استراتژیک فرایندي هماهنگ کننده بین منابع داخلی سازمان و فرصت هاي خارجی آن می 
و تعیین فرصت هایی است که سازمان از آنها سود می » پنجره استراتژیک«هدف این فرایند نگریستن از درون . باشد

این فرایند برنامه ریزي استراتژیک یک فرایند مدیریتی است براي هماهنگی قابلیت بنابر. برد یا به آنها پاسخ می دهد
  .هاي سازمان با فرصت هاي موجود

باید توجه داشت که هر فرایند برنامه ریزي استراتژیک زمانی ارزشمند است که به مدیران کمک کند به صورت 
به خودي خود هدف نیست بلکه تنها مجموعه اي از برنامه ریزي استراتژیک . استراتژیک فکر کرده و عمل کنند

می توان گفت که اگر استراتژیک فکر . مفاهیم است که براي کمک به مدیران در تصمیم گیري استفاده می شود
کردن و عمل کردن در فرایند برنامه ریزي استراتژیک به صورت عادت درآید، آنگاه فرایند رسمی برنامه ریزي 

  .کنار گذاشته شود استراتژیک می تواند
  
  برنامه ریزي بلند مدت و برنامه ریزي استراتژیک - 2 - 4 - 1

در روند تحول روش هاي برنامه ریزي، برنامه ریزي استراتژیک به دنبال برنامه ریزي بلند مدت مطرح شد و به دلیل 
به کار رفته اند اما اینکه روند برنامه ریزي در هر دو تا حد زیادي مشابه است اغلب این دو عبارت به جاي یکدیگر 

  :به لحاظ رویکرد تفاوت هاي اساسی دارند که در اینجا به آنها اشاره می شود
      برنامه ریزي بلندمدت بیشتر به تعیین آرمان ها و اهداف و تبدیل آنها به بودجه هاي جـاري و برنامـه هـاي کـاري

 .ات استراتژیک تأکید داردتأکید می کند اما برنامه ریزي استراتژیک بیشتر بر تعیین و حل موضوع

        ،برنامه ریزي بلندمدت کمتر به محیط داخلی و خارجی سازمان توجه مـی کنـد امـا در برنامـه ریـزي اسـتراتژیک
 .بررسی محیط داخلی و خارجی سازمان یکی از مراحل اصلی است

 قالـب آرمـان هـا     ایـن برآوردهـاي خطـی اغلـب در    . برنامه هاي بلندمدت نوعاً برآورد خطی از زمان حال هستند
در برنامـه  . واهداف بیان می گردند که نمایانگر تصاویري از روندهاي فعلی هسـتند نـه تغییـرات کیفـی در جهـت     

ریزي استراتژیک برنامه ریزان می توانند تصویر ایده آلی از سازمان براي خود ترسیم کنند که می توانـد موجـب   
 .تغییرات کیفی در سازمان شود

 دمدت اغلب یک آینده محتمل را در نظر گرفته و با حرکت برگشتی، یک تـوالی از تصـمیمات و   برنامه ریزان بلن
برنامه ریزي استراتژیک اقدام گراتـر از برنامـه ریـزي    . اقدامات الزم براي رسیدن به آن آینده را ترسیم می نمایند

را در نظـر گرفتـه و بـر روي     برنامـه ریـزان اسـتراتژیک معمـوالً دامنـه اي از آینـده هـاي ممکـن        . بلندمدت اسـت 
 .استلزامات تصمیمات و اقدامات الزم در آن دامنه تمرکز می کنند
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  مزایاي برنامه ریزي استراتژیک - 3 - 4 - 1
 کند به عالقمند شدن مدیران به سازمان کمک می.  
 کند العمل در برابر تغییرات را فراهم می تغییرات را مشخص کرده و شرایط عکس.  
 کند عریف مجدد سازمان ضروري است تعیین میهر نیازي را که براي ت.  
 تري از سازمان داشته باشند کند که درك روشن به مدیران کمک می.  
 دهد دیدي هدفمند از مسائل مدیریت ارائه می.  
 دهد قالبی براي بازنگري اجراي برنامه و کنترل فعالیتها ارائه می.  
 ده تصمیمات اساسی را اتخاذ کنندکند که تا در راستاي اهداف تعیین ش به مدیران کمک می.  
 دهد هاي تعیین شده تخصیص می به نحو مؤثرتري زمان و منابع را به فرصت.  
 آورد رسانند بوجود می هماهنگی در اجراي تاکتیکهایی که برنامه را به سرانجام می.  
 رساند حداقل میبه  ،زمان و منابعی را که باید فداي تصحیح تصمیمات نادرست و بدون دید بلندمدت گردند.  
 آورد قالبی براي ارتباط داخلی بین کارکنان به وجود می.  
 آورد ترتیب اولویتها را در قالب زمانی برنامه فراهم می.  
 دهد مزیتی براي سازمان در مقابل رقیبان به دست می.  
  شود میمبنایی براي تعیین مسئولیت افراد ارائه داده و به موجب آن افزایش انگیزش را باعث.  
 کند نگر را تشویق می تفکر آینده.  
 یکپارچه همراه با اشتیاق الزم از سـوي افـراد سـازمان در برخـورد بـا مسـائل و        ،براي داشتن یک روش هماهنگ

  .کند انگیزش ایجاد می ،فرصتها
  
  برنامه ریزي استراتژیک و مدیریت استراتژیک - 4 - 4 - 1

اگر مدیران پنج وظیفه برنامه ریزي، سازماندهی، . استبرنامه ریزي استراتژیک بخشی از مدیریت استراتژیک 
از . بکارگماري، هدایت و کنترل را با رویکرد استراتژیک اجرا کنند آنگاه مدیریت استراتژیک را اجرا کرده اند

 فرایند استراتژي و. یک منظر دیگر نیز می توان ارتباط برنامه ریزي استراتژیک و مدیریت استراتژیک را بیان نمود
مرحله تدوین استراتژي در . برنامه ریزي یک فرایند پیوسته شامل مراحل تدوین، اجرا، ارزیابی و بازنگري است

انجام مراحل اجرا، ارزیابی و تصحیح و بازنگري استراتژي هاي تدوین . قالب برنامه ریزي استراتژیک انجام می شود
  .شده، نیازمند مدیریت استراتژیک خواهد بود
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  ریزي استراتژیک چگونه انجام می شود؟برنامه  - 5 - 4 - 1
برنامه ریزي استراتژیک فرایندي رسمی و داراي مراحل مشخص و بهم پیوسته است و بنابراین این مراحل و ارتباط 

ریزي استراتژیک می  بین آنها باید به صورت رسمی و مکتوب تهیه شود و مبناي کار قرار گیرد که به آن مدل برنامه
  :دیریت استراتژیک مطابق شکل زیر استمدل کلی م. گویند

  

  
  

مدل باال یک مدل فرایندي است یعنی مراحل فرایند تدوین استراتژي را نشان می دهد اما چگونگی انجام هر یک از 
به دستورالعمل هایی که نحوه انجام مراحل را شرح می دهند مدل هاي محتوایی گفته . مراحل را توضیح نمی دهد

رجی سازمان ممکن است از مدل پنج نیروي پورتر به عنوان مثال در تجزیه و تحلیل رقابت در محیط خا. می شود
استفاده شود که یک مدل محتوایی در تحلیل محیط خارجی است یا براي تدوین استراتژي ها می توان از ماتریس 

SWOT   استفاده کرد که این ماتریس یک مدل محتوایی براي تدوین استراتژي است و تکنیک کارت امتیازي
ریزي استراتژیک مدلی است که  مدل مناسب براي برنامه. متوازن یک مدل محتوایی براي اجراي استراتژي ها است

  .هر دو جنبه فرایندي و محتوایی را دارا باشد
ي و مدل هاي محتوایی مناسب براي برنامه ریزي استراتژیک در یک سازمان خاص، طراحی یا انتخاب مدل فرایند

  : عوامل مؤثر بر انتخاب مدل عبارتند از. نقش کلیدي در کیفیت برنامه تولید شده خواهد داشت
 نوع سازمان و زمینه آن  

تنظیم 
  ارزشها/مأموریت

تحلیل محیط 
  خارجی

تحلیل محیط 
  داخلی

  تعیین
  ها استراتژي

  اجراي
  ها استراتژي 

  نتایج

  اجرا             تدوین استراتژي  

  ها فرصت
  تهدیدها

  نقاط قوت
  نقاط ضعف
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 اندازه سازمان  
 عمر سازمان  
 ریزي سابقه سازمان در برنامه  
 لی، شهوديتحلی(ریزي  رویکرد برنامه(  
 اطالعات موجود و کیفیت آن  
 زمان و منابع مالی در دسترس    
  

یکی از ابعاد زمینه، نوع . کند کند که سازمان بر اساس آن شرایط فعالیت می زمینه به شرایط مفروضی اشاره می
 نوع ثبت یک شرکت. دولتی یا خصوصی بودن دو سر یک طیف هستند. سازمان از جهت دولتی یا خصوصی است

توانند زمینه عمل یک  کند بلکه عوامل مختلفی می به صورت مستقل، نوع دولتی بودن یا خصوصی را تعیین نمی
ریزي در یک سازمان با ماهیت  هاي برنامه رویکرد مدل. سازمان را به سمت ماهیت دولتی یا خصوصی سوق دهند

کرد یک سازمان کامالً خصوصی رویکرد روی. بیشتر دولتی متفاوت از یک سازمان با ماهیت بیشتر خصوصی است
گیري عقالیی است و منطق استنتاج حاکم است در صورتی که در یک سازمان با ماهیت دولتی، رویکرد  تصمیم
بنابراین . تر است و در اینجا منطق استقراء حاکم است مآبانه بیشتر کاربرد دارد و عملی گیري عقالیی سیاسی تصمیم

یابد که پاسخگوي  اي تغییر می ریزي استراتژیک به گونه حل فرایند و رویکرد برنامهدر یک سازمان دولتی مرا
  .شرایط آن باشد

تجارب اخیر مبین آن است که رویکردهاي . ریزي استراتژیک در بخش خصوصی توسعه یافته است برنامه
مومی و غیرانتفاعی و هم توانند به سازمانهاي ع اند می ریزي استراتژیک که در بخش خصوصی تدوین شده برنامه

اي  هاي دستخوش تغییر، برخوردي مناسب داشته و به شیوه چنین جوامع و دیگر نهادها کمک نمایند تا با محیط
ریزي استراتژیک بخش خصوصی در  البته این به آن معنا نیست که همه رویکردهاي برنامه. کارسازتر عمل کنند

  .ه کاربرد داشته باشندهاي عمومی و غیرانتفاعی به یک انداز بخش
هاي عمومی و  ریزي استراتژیک را بررسی کرده و شرایط بکارگیري آنها را در بخش برایسون مدلهاي برنامه

هاي عمومی و غیرانتفاعی  دهد که در بخش دهد و در نهایت خود رویکردي ارائه می غیرانتفاعی مورد تحلیل قرار می
  .قابل کاربرد باشد
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  مدل برایسون -5 -1
. دهد ریزي استراتژیک در قالب مدل برایسون را نمایش می دار آمده در آخر این بخش مراحل فرایند برنامهنمو

همانطور که اشاره شد این مدل نتیجه بررسی خصوصیات مدلهاي قبلی و رفع نقاط ضعف آنها براي کاربرد در 
مطابق با (ن مدل شامل یک فرایند پیوسته شود ای همانطور که مالحظه می. باشد سازمانهاي عمومی و غیرانتفاعی می

باشد که پیش از اتخاذ هر تصمیمی آغاز شده و پس از اجراي آن تصمیم ادامه  و تکرارپذیر می) ریزي تعریف برنامه
از خصوصیات این فرایند این است که نتایج . شود در این جا این فرایند در قالب ده مرحله شرح داده می. یابد می

 .تواند در بازنگري یا تکمیل مراحل پیش از آن مورد استفاده قرار گیرند رحله میحاصل از هر م

  :باشد ریزي استراتژیک در مدل برایسون به شرح زیر می مراحل فرایند برنامه
ریزي بررسی شده و آشنایی  ریزي استراتژیک براي سازمان مورد برنامه در این مرحله ضرورت برنامه: توافق اولیه )1(

ریزي درگیر شوند  سازمانها، واحدها، گروهها یا افرادي که باید در برنامه. شود ریزي حاصل می ع برنامهبا این نو
روش انجام . شوند ریزي باید انجام شوند شرح داده می مراحلی که در برنامه. شوند مشخص گردیده و توجیه می

منابع و . گردند دهی مشخص می ت و نحوة گزارشهاي مورد نیاز براي جلسا نامه ریزي، زمانبندي انجام، آیین برنامه
  .گردند امکانات الزم تعیین می

در این مرحله . است که سازمان با آنها روبروست» باید هایی«وظایف رسمی و غیررسمی سازمان : تعیین وظایف )2(
آنها محول شده به .)   . .دولت، مجلس و(هدف اینست که سازمان و افراد آن وظایفی را که از طرف مراجع ذیصالح 

شاید این هدف به ظاهر خیلی روشن باشد ولی این واقعیت در بیشتر سازمانها وجود دارد که . است شناسایی نمایند
دانند و اساسنامه آن را حتی براي یکبار  بیشتر افراد اختیارات و وظایف سازمانی را که در آن مشغول بکارند نمی

تواند  محول شده به سازمان عموماً کلی بوده و تمام فضایی را که سازمان میاز طرف دیگر وظایف . اند مطالعه نکرده
بنابراین ضروري است که با مطالعه وظایف مکتوب و مصوب سازمان اوالً با آن . کند در آن فعالیت کند تعریف نمی

، ثانیاً مواردي را که )گردند که از این طریق بعضی از اختیارات و ذینفعان سازمان نیز شناسایی می(وظایف آشنا شد 
 .اند، شناخت گیرند اما تا بحال کشف نشده در حیطه اختیارات سازمان قرار می

هاي سازمان تأثیر  تواند بر نگرش، منابع یا خروجی ذینفع فرد، گروه یا سازمانی است که می :تحلیل ذینفعان )3(
درآمد ارزشمندي براي تنظیم بیانیه مأموریت  تحلیل ذینفعان پیش. هاي سازمان تأثیر پذیرد گذارد و یا از خروجی

ولتی و غیرانتفاعی ارضاي تحلیل ذینفعان بسیار ضروري است، چرا که رمز موفقیت در بخش د. سازمان است
اگر سازمان نداند که ذینفعانش چه کسانی هستند، چه معیارهایی براي قضاوت درباره . ذینفعان کلیدي سازمان است

برند، و وضعیت عملکردي سازمان در قبال این معیارها چیست، به احتمال زیاد نخواهد توانست  سازمان به کار می
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 . رضاي ذینفعان کلیدي خود انجام دهد، شناسایی کندهایی را که باید براي ا فعالیت

مأموریت سازمان جمالت و عباراتی است که اهداف نهایی سازمان، فلسفه : تنظیم بیانیه مأموریت سازمان )4(
عالوه بر این موارد، . کند وجودي، ارزشهاي حاکم بر سازمان و نحوة پاسخگویی به نیاز ذینفعان را مشخص می

توافق بر . کند ها و فعالیتهاي سازنده و مؤثر را هموار می مانی را مرتفع ساخته و بستر بحثاختالفات درون ساز
سازد و انگیزش و توجه ذینفعان سازمان خصوصاً کارکنان آن را  مأموریت سازمان، تمام فعالیتهاي آن را همسو می

 .دهد افزایش می

یک بازیکن موفق فوتبال عالوه بر . شرایط استاساس استراتژیک عمل کردن شناخت : شناخت محیط سازمان )5(
کند شرایط تیم مقابل و نقاط قوت و  ها و وظایف هر یک از اعضاي تیم خود آگاهی دارد، سعی می اینکه از توانایی

ضعف هر یک از افراد آن را دریابد و با داشتن این مأموریت در ذهن یعنی پیروز شدن در بازي، در هر لحظه بهترین 
براي اینکه یک سازمان نیز در رسیدن به مأموریت خود موفق گردد باید شرایط حاکم بر خود . انجام دهد حرکت را

در این مرحله، محیط خارجی سازمان در قالب شرایط سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و . را به خوبی شناسایی نماید
در راستاي شناخت . گردند ان تعیین میتکنولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آنها براي سازم

ها، فرایند و عملکرد سازمان مورد مطالعه  ها، خروجی محیط سازمان، در این مرحله محیط داخلی نیز در قالب ورودي
 .گیرند قرار می

. ریزي استراتژیک است این مرحله قلب فرایند برنامه: تعیین موضوعات استراتژیک پیش روي سازمان )6(
ژیک تصمیمات سیاسی و اساسی هستند که بر اختیارات، مأموریت، ارزشها، محصول یا خدمات موضوعات استرات

هدف این . گذارد ها، تأمین منابع مالی، سازمان یا مدیریت تأثیر می کنندگان، هزینه ارائه شده، مراجعان یا استفاده
 .هایی است که سازمان با آنها مواجه است مرحله تعیین انتخاب

به منظور پرداختن به هر یک از موضوعات استراتژیک پیش روي سازمان باید اقداماتی : تژیهاتعیین استرا )7(
در . شوند این اقدامات استراتژي نامیده می. شوند بیان می. . . ها، اهداف، طرحها و  صورت گیرد که در قالب برنامه

هاي منابع که مشخص  تها، تصمیمات یا تخصیصها، فعالی واقع استراتژي عبارتست از قالبی از اهداف، سیاستها، برنامه
توانند تحت سطوح  ها می استراتژي. دهد دهد و چرا آن را انجام می کنند سازمان چیست، چه کاري انجام می می

 .سازمانی، وظایف و محدودة زمانی متفاوتی تعریف شوند

یین استراتژیها، انجام شود اما از تواند در قالب مرحله قبل، مرحله تع این مرحله می: شرح طرحها و اقدامات )8(
رسد و اجراي آن در قالب تعریف طرحها و  ریزي استراتژیک با تعیین استراتژیها به پایان می آنجایی که کار برنامه

به عبارت دیگر از . شود این تفکیک صورت گرفته است اقدامات و مدیریت استراتژیک برنامه تهیه شده انجام می
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در این مرحله به منظور . گردد مدل برایسون مربوط به اجراي برنامه و مدیریت استراتژیک می این مرحله به بعد از
 .  گردد اجراي هر یک از استراتژیهاي انتخاب شده تعدادي طرح و اقدام تعریف می

در این مرحله، توصیفی از شرایط آینده سازمان در صورت بکارگیري : تنظیم دورنماي سازمانی براي آینده )9(
این توصیف دورنماي موفقیت . شود هاي تدوین شده و استفاده از تمام نیرو و منابع سازمان، ارائه می راتژياست

هاي اساسی، معیارهاي عملکرد، بعضی از قواعد  شود که در آن شرحی از مأموریت، استراتژي سازمان نامیده می
در صورت تنظیم چنین دورنمایی، . شود ئه میگیري مهم و استانداردهاي اخالقی مد نظر همۀ کارمندان ارا تصمیم

رود، پویایی و همسویی انگیزه و نیروي افراد در رسیدن به  افراد سازمان خواهند دانست که چه انتظاري از آنها می
 .یابد اهداف سازمان به وجود آمده و نیاز به نظارت مستقیم کاهش می

هاي  ز اطالعات تدوین شده در مرحله هشتم و بر اساس اولویتدر این مرحله با استفاده ا: برنامه عملیاتی یکساله)10(
گیران، یک برنامه عملیاتی تهیه شده و بر اساس آن مدیریت و کنترل طرحها و اقدامات  تعیین شده توسط تصمیم

 .شود انجام می
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  فصل دوم
 راهنماي عملی مدل برایسون    

  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه -۱ -۲
،  ، شرح تعاریف  درقالب  برایسون  مدل  گردد و مراحل می  ارائه  برایسون  از مدل  استفاده  عملی  راهنماي فصل  در این
  . شود می  داده  شرح  واقعی  ، رهنمودها، خروجیها و مثال انجام  ، روش ، نقشها و تأثیرات هدف
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   اولیه  توافق :اول  مرحله -2 -2
   شرح

  اما اهمیت  است  ضروري  سازمان  و کلیدي  اصلی  گیرندگان  و تعهد تصمیم  حمایت  اتژیکاستر  ریزي  برنامه  در انجام
  درانجام  مفیدي  تواننداطالعات آنها می.  وتعهد آنهاست  فراتر از حمایت  خیلی  ریزي  برنامه  آنها در انجام  مشارکت

کدامند و   وکلیدي  مهم  نماید، تصمیمات  شرکت  ریزي  نامهدر بر  از افراد سازمان  یک  کدام: دهند  ارائه  ریزي  برنامه
را   الزم  منابع  کلیدي  گیرندگان  تصمیم  چنین  هم.  است  فرایند ضروري  مختلف  در مراحل  ها و توجیهاتی بحث  چه

،  ریزي  برنامه  براي  الزم  نیانسا  نیروي  ، تخصیص ریزي  برنامه  انجام  مشروعیت: آورند  فراهم  ریزي  برنامه  انجام  براي
  . الزم  و اداري  فضایی  ، امکانات بودجه

  :آورد می  زیر را فراهم  بر سر چهار موضوع  توافق  مرحله  این
   استراتژیک  ریزي  برنامه  ارزش. 1
  .گردند  مطلع  برنامه  نمایند یا از نتایج  باید مشارکت  که  سازمانها، واحدها، گروهها یا افرادي. 2
  .شوند  فرایند دنبال  باید در طول  که  مشخصی  مراحل. 3
  .گزارشها  و زمانبندي  قالب. 4
  

   هدف
  بین  آن اصلی  و مراحل  استراتژیک  ریزي  فرایند برنامه  کل  در باره  اولیه  از فرایند ایجاد توافق  مرحله  این  هدف

  .باشد می  کلیدي  گیرندگان  تصمیم
  

   تأثیراتنقشها و 
  .یابد می  مشروعیت  آن  و انجام  شده  روشن  گیرندگان  تصمیم  براي  استراتژیک  ریزي  برنامه  و اهمیت  ارزش. 1
  .شود می  گردند مشخص  یا مطلع  داشته  دخالت  ریزي  در برنامه  نوعی  باید به  از افراد که  اي شبکه. 2
  .گردد می  مشخص  ستراتژیکا  ریزي  برنامه  از مراحل  کلی  طرحی. 3
  .گردد می  وجود از ابتدا مشخص  در صورت  ریزي  برنامه  انجام  ، محدودیتها و مشکالت موانع. 4
  .آید می  بدست  کلیدي  گیرندگان  تصمیم  مورد نیاز از سوي  منابع  تأمین  تضمین. 5

   انجام  روش
. اند پیشنهاد نموده را تقاضا یا  استراتژیک  ریزي  برنامه  انجام  یا گروهیمعموالً فرد :  ریزي  برنامه  افراد گروه  تعیین. 1

  سازمان  کل  ریزي  برنامه  اگرهدف. نمایند  مشارکت  ریزي  در برنامه  افرادي  چه  نماید که  باید تعیین  فرد یا گروه  این
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  برنامه  اگر هدف. شوند  توانند در نظر گرفته یم  خارجی  از ذینفعان  و چند نماینده  کلیدي  گیرندگان  باشد تصمیم
و   فعالیت  یا آن  از سازمان  بخش  آن  به  مربوط  گیرندگان باشد تصمیم  فعالیت  یا یک  سازمان  از یک  بخشی  ریزي

  .بود مفید خواهد  خارجی  از ذینفعان  چند نماینده
  در آن  که  است  نشستی  برگزاري  ایجاد توافق  راه  بهترین  است  یزير  برنامه  توجه  کانون  اگر سازمان:  ایجاد توافق. 2

  چنین  به  کلیدي  گیرندگان تصمیم  اغلب. گردد می  معرفی  استراتژیک  ریزي  و فرایند برنامه  ، هدف ابتدا طبیعت
  ارائه  شکل  تواند به می  آموزش  روش.دباشن  استراتژیک  ریزي  برنامه  انجام  پذیراي  از اینکه  نیاز دارند قبل  اي مقدمه
  گیرندگان  تصمیم  از سوي  و تحلیل  گروهی بحث  همراه  به  شده  انجام  عملی  هاي نمونه  ، ارائه یا سخنرانی  مقاله

  .اشدب  آموزشی  یا فیلم  ، گزارش جزوه  و ارائه  استراتژیک  ریزي  برنامه  در خصوص  و مقاالت  کتب  ، معرفی کلیدي
  

  ها خروجی
سازمانها،   فهرست )2(  آن  و اهمیت  و ارزش  استراتژیک  ریزي  برنامه  معرفی  شامل  گزارشی) 1(  شامل  توافقنامه. 1

گردند   مطلع  آن  و نتایج  پیشرفت باشند یا از روند  داشته  مشارکت  ریزي  باید در برنامه  که  واحدها، گروهها یا افرادي
  براي  اي تعهد نامه) 5(ها  گزارش  ارائه  زمانبندي و  قالب) 4(شود   باید طی  ریزي  فرایند برنامه  در طول  که  مراحلی) 3(

  .اداري  و امکانات  ، زمانی ، انسانی مالی  منابع  تأمین
   



1394ـ 1393ـ ویرایش نخستـ  جهرم برنامه راهبردي دانشگاه   
 

257 

 

   سازمانی  وظایف  تعیین :دوم  مرحله -3 -2
   تعاریف

  سازمان  آن تواند بعهدة امور می  آن  انجام  منطقی  از جهت  که  سازمان  یک  فعالیت  با حوزة  امور متناسب:  وظیفه. 1
  .شود  گذارده

  . است  واگذار شده  سازمان  یک  بعهدة  دولتی  مقامات  از طرف  که  اموري  انجام:  رسمی  وظیفه. 2
  در حوزة  منطقی  از جهت  ولی  است  شدهن  ابالغ  سازمان  به  رسمی  آنها بصورت  انجام  که  اموري:  غیررسمی  وظیفه. 3

  .آنها بپردازد  تواند به می  و سازمان  قرار داشته  سازمان  فعالیت
  

   شرح
از   وظایفی  چه  انجام  دقیقاً براي  نماید، باید بداند که  خود را تعریف  و ارزشهاي  بتواند مأموریت  سازمان  از اینکه  پیش

در   وظایف  این.را ندارد  الزم  اختیارات  وظایفی  چه  انجام  و براي  است  شده  اختیار داده  يو  به  دولتی  مقامات  طرف
  نیز روبرو هستند که  غیررسمی  با اختیارات  سازمانها اغلب . موجود است  سازمان  یا قرارداد تشکیل  سازمان  اساسنامه
  .وجود ندارد  آنان  انجام  رايب  محدودیتی گیرند و می  جاي  معمول  وظایف  در قالب

  
   هدف

  محول  سازمان  به  یا غیررسمی  رسمی  صورت  به  که  است  اختیاراتی  و مفهوم  طبیعت  ساختن  و روشن  تعیین  دفه
  .گذارند تأثیر می  سازمان و بر  است  شده

  
   نقشها و تأثیرات

  .هد می  آنها را افزایش  ققتح  ، احتمال سازمان  و وظایف  اختیارات  بودن  روشن. 1
  .یابد می  نباشد افزایش  رسمی  وظایف  محدود به  که  مأموریتی  توسعه  احتمال. 2
  

   انجام  روش
  نموده  تعریف ها را واژه. نمایید  اعمال) نیاز  در صورت(را   الزم  و تغییرات  کرده  را بررسی  سازمان  رسمی  وظایف. 1

  .و تفسیر کنید  داده  را شرح  مبهم  و جمالت  و عبارات
  .کنید  تهیه) نیاز  در صورت(و تفاسیر   تعاریف  همراه  به  غیررسمی  از وظایف  فهرستی. 2
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  رهنمودها 
  .کنید  سازمان  و غیررسمی  رسمی  وظایف  گردآوري  را مسئول  شخصی. 1
  .کنید را بررسی  سازمان  ، وظایف مجاز است  که  و آنچه  شده  خواسته  که  آنچه  ساختن  منظور روشن  به. 2
  به  است  ضروري  سازمان  توسط  را که  وظایفی  ، انجام سازمان  با وظایف  و همراهی  منظور ایجاد سازگاري  به. 3

  .کنید  یادآوري  اعضاء سازمان
  

  ها خروجی
   سازمان  شده  گردآوري  و غیررسمی  رسمی  وظایف. 1
  . است  شده  خواسته  وظایف  نتیجه  عنوان  به  که  ديتفسیر موار. 2
آنها   انجام در  محدودیتی  که غیررسمی  از وظایف  هایی حوزه  ، یعنی است  نشده  تصریح  در وظایف  که  آنچه  تعیین. 3

  .وجود ندارد
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   نذینفعا  تحلیل :سوم  مرحله -4 -2
   تعاریف

  تأثیر گذارد یا اینکه  سازمان  هاي یا خروجی  ، منابع تواند بر نگرش می  که  است  سازمانییا   فرد، گروه  ذینفع:  ذینفع. 1
  .تأثیر پذیرد  سازمان  هاي از خروجی

  
   شرح
  تحلیل  این.  مؤثر است  هاي و استراتژي محیط  ، تحلیل سازمان  مأموریت  براي  درآمد ارزشمندي  پیش  ذینفعان  تحلیل

خود،   از ذینفعان  اگر سازمان.  است  آن  کلیدي  ذینفعان  رضایت  در جلب  سازمان  رمز موفقیت  که چرا  است  ضروري
  باشد احتمال  نداشته  کافی  معیارها شناخت  آن  اساس بر  و عملکرد سازمان  از دید ذینفعان  سازمان  ارزیابی  معیارهاي

  تحلیل. دهد  گردد را تشخیص می  کلیدي  ذینفعان  رضایت  جلب  اعثب  را که  بتواند فعالیتهایی  وجود دارد که  کمی
  ، خصوصاً ذینفعان دیگران  خود را بجاي  استراتژیک  ریزي  اعضاء برنامه  آورد که می  را فراهم  شرایطی  ذینفعان
  .آورند  بعمل  ذینفعان  از دید آن  از عملکرد سازمان  اي منصفانه  و ارزیابی  ، قرارداده خارجی

  
   هدف

  با آنها  و آشنایی  سازمان  ذینفعان  شناسایی
  

   نقشها و تأثیرات
  تأثیرگذار و تأثیرپذیر  هاي با حوزه  سازمان  کلیدي  گیرندگان  تصمیم  آشنایی. 1
  گیري کلش  براي اي مقدمه  چنین  و هم  محیط  ، تحلیل سازمان  مأموریت  تهیه  سودمند براي  اطالعات  به  دستیابی. 2

  . گیرندگان  تصمیم  ها در ذهن استراتژي
  روشی براي تعیین عوامل کلیدي موفقیت. 3
  

   انجام  روش
   سازمان  ذینفعان  تعیین. 1
  حدس  تواند از طریق می امر  این. سنجند معیارها می  را با آن  عملکرد سازمان  ذینفعان  که  معیارهایی  کردن  مشخص. 2

  .شود  انجام  از خود ذینفعان  با پرسش معیارها و یا  زدن
تنها ذکر .  نیست  و مفصل  پیچیده  قضاوت  به  نیازي؛  ذینفعان  معیارهاي  براساس  در مورد عملکرد سازمان  قضاوت. 3
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  بحثتواند منشأ  و می  کرده  قرار دارد کفایت  خوب  یا خیلی  بد، خوب  معیار در وضعیت  آن  به  نسبت  سازمان  اینکه
  روي  بحث  براي  تواند فضایی می  چنین  هم. گردد  بعدي  ، فرصتها و تهدیدها در مراحل ضعف و  قوت  در مورد نقاط

  .معیارها ایجاد نماید  بین  و تناقض  ، خالء، اختالف همپوشانی
   بر سازمان  از ذینفعان  تأثیر هر یک  میزان  بررسی. 4
  کافی  تنها شرط  کلیدي  ذینفعان  رضایت  جلب؛ دارد  از ذینفعان  از هر یک  سازمان  که  و نیازهایی  انتظارات  تعیین. 5

  این  به  مستقیم  توجه. باشد  داشته  نیز توجه  خود از ذینفعان  یازهاين  باید به  و سازمان  است  سازمان  بقا و موفقیت  براي
  براي  کافی  نبود فضاي  در شرایط«  مثال  بعنوان. گردد  ژیکاسترات  موضوعات  گیري شکل  تواند موجب نیازها می

  خود را دنبال هاي و استراتژي  تواند اهداف می  چگونه  سازمان)  است  نشده  تأمین  ذیربط  ذینفع  از طرف  که(  فعالیت
  . است  گرفته  شکل  ذینفع  از آن  سازمان  نیازهاي  بررسی  دنبال  به  که  است  استراتژیکی  موضوع »کند؟

  )تر مهم  ذینفع  به  دادن  اهمیت  براي  و دیدي  القاء ایده  براي(  اهمیت  اساس بر  ذینفعان  ترتیب. 6
  

  ها خروجی
   و داخلی  خارجی  ذینفعان  فهرست. 1
   هر ذینفع  تحلیل. 2
   ذینفعان  بندي  رتبه. 3
  

   توضیحات
  سازمان  داخل  ذینفعان .قرار داد  و داخلی  خارجی  ذینفعان  کلی  در دو دسته  توان میرا   ذینفعان:  ذینفعان  بندي  دسته. 1

  هاي دسته  به  توان را می  داخلی  ذینفعان. شوند می  نامیده  خارجی  ذینفعان  سازمان  خارج  و ذینفعان  داخلی  ذینفعان
،  ، مشاوران ، مدیران رییس  و افراد شامل  سازمان  داخلی  ي، واحدها سازمان  وظایف  دهنده  انجام  سازمانها و گروههاي

،  گیرندگان تصمیم  هاي دسته  در قالب  توان را می  خارجی  ذینفعان  چنین  هم. نمود  تفکیک  و سایرکارکنان  کارشناسان
  . در نظر گرفت  و بالقوه  بالفعل  ، رقبا و همکاران مالی  کنندگان  ، تأمین امنا، مشتریان

  . سازمانی  یا پست  ، شورا، واحد سازمانی ، گروه سازمان  رسمی  از عنوان  عبارتست:  ذینفع  نام. 2
  هب. بپذیرد  از آن  یا تأثیري  داشته  بر سازمان  تواند تأثیري می  تعریف  بنا به  هر ذینفع:  و تأثیرپذیري  تأثیرگذاري. 3

  گذارد و یک می خود تأثیر  بر مشتریان  خدمات  ارائه  ، در قالب خدمات  عینو  کننده  ارائه  شرکت  یک  مثال  عنوان
  .پذیرد تأثیر می  کننده تأمین  سازمان  از سوي  بودجه  و تأمین  تعیین  در قالب  دولتی  شرکت
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   سازمان  مأموریت  تنظیم :چهارم  مرحله -5 -2
   تعریف

  . است  سازماناي از دلیل وجودي  گرایانه ن عملبیا  مأموریت  بیانیه:  مأموریت  بیانیه. 1
وسیعتر   و درسطح  کلیدي  ، دیگر ذینفعان کارمندان  به  نسبت( رفتاري  از ضوابط  شها توصیفیزار  بیانیه: ارزشها  بیانیه. 2

  . یا خواستار آنهاست  باشد میآنها پایبند   به  سازمان  که ) است  جامعه
  

   شرح
  ونحوة  بر سازمان  حاکم  ، ارزشهاي ، فلسفه سازمان  نهایی  اهداف  که  است  و عباراتی  مالتج  مأموریتبیانیه 

بیانیه مأموریت باید بتواند چگونگی حرکت سازمان را از جایی که  .کند می  را مشخص  نیاز ذینفعان  به  پاسخگویی
را   سازمانی  درون  اختالفات  مأموریت. یر کندامروز در آن قرار دارد به جایی که قصد رسیدن به آن را دارد، تصو

را همسو   سازمان  فعالیتهاي  ، تمام بر مأموریت  توافق .کند ثر را هموار میؤو م  سازنده  هاي و بستر بحث  ساخته  مرتفع
  باید کوتاه  مأموریت  بیانیه. دهد می  را افزایش    کارکنان خصوصاً  سازمان  ذینفعان  و توجه  سازد و انگیزش می

  .باشد  پرمعنیو )  صفحه  حداکثر در یک(
  

   فهد
  را روشن سازمان  مشی  خط  باشد که می  بر آن  حاکم  و ارزشهاي  ، فلسفه سازمان  اهداف  ساختن  مشخص  هدف

  .سازند می
  

   نقشها و تأثیرات
یا   عمومی  سازمانهاي  گیرندگان  تصمیم  اغلب؛  واقعاً مهم  مسائل  و بررسی  تمرکز بر بحث  عادت  وجود آوردن  به. 1

یا   از سازمان  چند بخش  نیازمند همکاري  فعالیتهاي  به  مربوط  موضوعات  پیرامون  بحث  هرگز براي  غیر انتفاعی
یا  از کارها  گزارشی  ارائه  صرف  گیرندگان  تصمیم  جلسات  اغلب .آیند نمی  ، گرد هم کل  یک  عنوان  به  سازمان
 هر .شود می  شناور کارمندان  تعطیالت  زمانبندي  یا برنامه  پارکینگ  براي  فضایی  مانند تخصیص  نسبتاً جزئی  مسائل

  .در بر ندارند  مفیدي  اما نتیجه ،دننمای ایجاد می  گیرندگان  تصمیم  بین  ارتباط  براي  مکانیزمی  جلساتی  چنین چند
   سازمان  و ارزشهاي  فلسفه  به  خاص  توجه  وجود آمدن  به. 2

  و  از فلسفه  تصویر روشنی  بدون. کنند می  بحث  سازمان  و ارزش  سازمانها کمتر در مورد فلسفه
را   هایی استراتژي  است  آنها ممکن.  خواهند رفت  بیراهه  ها به استراتژي  ، سازمانها در انتخاب سازمان  هاي ارزش
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   مواجه  با شکست  و در نهایت  آنها نبوده  هاي و ارزش  ا فلسفهسازگار ب  برگزینند که
  .شوند

بر   سازمانی  ها و اختالفات بیشتر بحث؛ وظایف  از تعیین  قبل  اهداف  به  و پرداختن  و وظایف  اهداف  بین  تفکیک. 3
 ،آنها بپردازد  خواهد به می  ازمانس  که  و مسائلی  اهداف  روي  توافقی  هیچ  که  در حالی  و فعالیتهاست  سر وظایف
کند، در نتیجه   را تعریف  مهم  تواند مسائل و می  شناسد میخود را   اهداف  ، سازمان مأموریت  با تدوین. وجود ندارد

با توافق بر روي مأموریت، سمت و سوي اهداف  .کند  مؤثرتر را انتخاب  با نتایج  و فعالیتهاي  وظایف  قادر خواهد بود
  .کنند گیرندگان در فضاي تعریف شده توسط مأموریت، عمل می شود و تصمیم شخص میم

  
   انجام  روش

  :دهد می  را تشکیل  سازمان  زیر مأموریت  پرسش  شش  به  هاي پاسخ  مجموع
  ؟ هستیم  کسی  ما چه. 1
  خواهیم را می  یاسیس  و  اجتماعی  مسائل  یا چه  دهیم می  را پاسخ  یا سیاسی  اجتماعی  اساسی  نیازهاي  ، چه بطور کلی. 2

  ؟ کنیم  حل
  ؟ دهیم می  انجام  نیازها و مسائل  این  به  و پاسخ  تشخیص  براي  کارهایی  چه. 3
  ؟ دهیم می  خود پاسخ  کلیدي   ذینفعان  به  چگونه. 4
  ؟ است  حاکم  بر سازمان  هایی  و ارزش  فلسفه  چه. 5
  نماید؟ می را متمایز و منحصر بفرد ما   سازمان  چیزي  چه. 6

نیاز باشد تا   دهها ساعت بحث  به  است  ممکن.  بر است  زمان  فرایندي  داراي  ولی  ها ارزشمند بوده پرسش  این  به  پاسخ
  .دباش  الزم  بحث مجدد و بازنگري  براي  اي اضافه  زمان  است  آید و ممکن  ها بدست در مورد پاسخ  توافقی  اینکه

درگیر   علیرغم. شود  پیاده  در عمل  قرار است  بنظر برسد که  تر از آنچه یا آکادمیک  فلسفی  ها خیلی بحث  است  ممکن
  را براي  فردي. دهید  ها ادامه پرسش  به  دادن  پاسخ  ، فرایند را در قالب ارزش  یا کم  دقیق  ها در جزئیات بحث  شدن

  ها و تصمیمات تواند در بحث ها می یادداشت  این. کنید  تعیین  توافق  و عدم  افقتو  و نقاط  صورتجلسات  نوشتن
  .دقرار گیر  مورد استفاده  بعدي  جلسات

  :شود ها شرحی ارائه می در ادامه در مورد هر یک از پرسش
  ما چه کسی هستیم؟

مرکز «به عنوان مثال در پاسخ به این پرسش، عبارت . است» عنوان سازمان«پاسخ به این پرسش خیلی بیشتر از گفتن 
کند که این سازمان  کند و این پرسش را به ذهن القاء می معانی زیادي را با خود حمل می» آموزش فنون هوانوردي
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در پاسخ به این پرسش باید هویت سازمان را . کند تواند انجام دهد و در نهایت چه کاري می چه کارهایی می
این تصور که ما چیزي هستیم . دهد را نشان دهد مشخص نمود به طوري که تمایزي بین آنچه هست و آنچه انجام می

مثالی معروف در این زمینه یک شرکت . دهیم اشتباهی اساسی در پاسخ به این پرسش خواهد بود که آن را انجام می
آهن بوده و به این دلیل  است که در زمان حیات خود، تنها وسیله حمل و نقل باربري در سطح کالن راه حمل و نقل

با رشد صنایع اتومبیل و کامیون و استفاده از آنها . معرفی کرد) دهد آنچه که انجام می(آهن  خود را یک شرکت راه
آنچه که (را یک شرکت حمل و نقل  در حمل و نقل، این شرکت با شکست مواجه شد در حالی که اگر خود

  .هاي جدید بپردازد توانست به رقابت با شرکت کرد می معرفی می) هست
  

دهیم یا چه مسائل اجتماعی و سیاسی را  به طور کلی، چه نیازهاي اساسی اجتماعی یا سیاسی را پاسخ می
  خواهیم حل کنیم؟ می

اي براي  گردد و بدین ترتیب سازمان به عنوان وسیله ارائه میبا پاسخ به این پرسش توجیه اجتماعی وجود سازمان 
هایی که به  البته کم نیستند سازمان. گردد نه اینکه وجود آن به خودي خود هدف باشد دستیابی به اهداف معرفی می

  .اند که تشکیل و وجود آنها خود هدف بوده است دالیل مختلفی تشکیل شده
  

  دهیم؟ به این نیازها و مسائل انجام می چه کارهایی براي تشخیص و پاسخ
گردد که سازمان به صورت فعال در ارتباط با نیازها و مسائلی قرار گیرد که قرار است به آنها  این پرسش موجب می

توجه دائمی به نیازها یا مسائل بیرونی سازمان موجب نوآوري و تغییر در مأموریت، وظایف، محصوالت . پاسخ دهد
تواند همواره در وضعیتی کارا باقی  گردد به شکلی که می ها، امور مالی و مدیریت سازمان می هو خدمات، هزین

یابد و ایجاد قابلیت تکنولوژیکی در  آمیز در نتیجه پاسخ به نیازها و مسائل واقعی تحقق می نوآوري موفقیت. بماند
آورد که نوآوري به آنها  عات را فراهم میچنین ارتباط با بیرون سازمان جریانی از اطال هم. سازمان کافی نیست

  .نیازمند است
  

  دهیم؟ چگونه به ذینفعان کلیدي خود پاسخ می
هایی که از طریق آن  خواهد که در خصوص تعیین نوع ارتباط با ذینفعان و تعیین ارزش این پرسش از سازمان می

هاي دولتی و غیرانتفاعی تأمین رضایت  ناگر کلید موفقیت در سازما. گیري نماید گردند تصمیم ارتباط محقق می
  .هایی براي رضایت آن ذینفعان باید انجام دهد ذینفعان کلیدي است سازمان چه فعالیت

  هایی بر سازمان حاکم است؟ چه فلسفه و ارزش
و هاي سازگار و همس استراتژيتنها . شود ها مشخص می استراتژيهاي سازمان در توسعه  اهمیت تبیین فلسفه و ارزش
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ها و  ها کمتر در مورد فلسفه متأسفانه، از آنجایی که سازمان. هاي سازمان احتمال موفقیت دارند با فلسفه و ارزش
شفاف . شوند کنند که منجر به شکست می هایی را دنبال می استراتژيکنند، اغلب  هاي سازمان خود بحث می ارزش

  .باشد ها می ی براي جلوگیري از این شکستها روش استراتژيها قبل از توسعه  نمودن فلسفه و ارزش
هاي سازمان روشن  اگر فلسفه و ارزش. کنند هاي اصلی به سازمان در حفظ تمامیت خود کمک می فلسفه و ارزش

زمانی که . زنند پاسخ رد دهند هایی که به تمامیت آنان لطمه می توانند به راحتی به پیشنهادها و فعالیت باشند می
وقتی به . ها در سطح پایین است ضروري است که تمامیت سازمانی حفظ شود بیشتر سازمان اعتماد عمومی در

  .توان اعتماد عمومی به سازمان را برقرار کرد تمامیت سازمانی آسیبی وارد شود به سختی می
هاي  کپسول هفت نفر به دلیل استفاده از. براي مثال شرکت جانسون و جانسون، تولید کننده دارو را در نظر بگیرید

ها بر اساس اظهارات شرکت،  اگر چه این کپسول. تیلنول تولیدي این شرکت که در آنها سیانید وجود داشت مردند
هاي تیلنول را از  در کارخانه سمی نشده بودند و این اتفاق فقط در شیکاگو رخ داده بود، شرکت سریعاً تمام کپسول

 2500در همان زمان، شرکت با استفاده از . آوري کرد یون دالر جمعمیل 100اي حدود  کل ایاالت متحده با هزینه
کنندگان را از خطر  کارمند یک رشته اقدامات ارتباطی وسیع را آغاز کرد تا از آن طریق فروشندگان و مصرف

انسون جانسون و ج«پست اظهار داشت که  در آن زمان واشنگتن. ها آگاه سازد بالقوه ناشی از استفاده از این کپسول
دهد که درست است  کند شرکت آنچه را انجام می ئه دهد که روشن میاموفق شد از خود در نظر عموم تصویري ار

  .»صرفنظر از هزینه آن
اي در  گیرندگان مخالفتی با این عمل نداشت چرا که اعتقادنامه اي، هیچ یک از تصمیم با وجود صرف چنین هزینه

اولین سطر این . د و از آن زمان سازمان همواره آن را مد نظر قرار داده بودتوسط شرکت تدوین شده بو 1940سال 
ما معتقدیم که ما ابتدا در مقابل پزشکان، پرستاران، بیماران، مادران و تمام کسانی که «: اعتقادنامه چنین است

ز آن اتفاق این بود که بنابراین اولین مسئولیت شرکت بعد ا. »کنند مسئولیم محصوالت و خدمات ما را استفاده می
ترین زمان  ها، مطب پزشکان و منازل در کوتاه ها، بیمارستان هاي داروخانه هاي تیلنول را از تمام قفسه تمام کپسول
  .آوري کند ممکن جمع

  
  نماید؟ چه چیزي سازمان ما را متمایز و منحصربفرد می

اما در حال حاضر مدیریت . هاي عمومی و دولتی همیشگی هستند رسید که سازمان زمانی نه خیلی دور به نظر می
هاي عمومی که  تعداد سازمان. هاي عمومی است هاي سازمان، واژه آشنایی براي بیشتر مدیران بخش کاهش هزینه

شوند افزایش یافته  ه شکل خصوصی اداره میهاي عمومی که ب اند زیاد نیست ولی تعداد سازمان کامالً حذف شده
سازمانهاي عمومی باید در مورد . رود گسترش بیشتري یابد سازي مبحث جدیدي است که انتظار می خصوصی. است
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نماید کامالً روشن و آگاه باشند یا اینکه باید انتظار داشته  چیزهایی که وظایف آنها را متمایز یا منحصر بفرد می
اگر سازمان عمومی داراي هیچ مشخصه متمایز و منحصربفرد نباشد . سازي گردند دي براي خصوصیباشند که کاندی

هاي غیرانتفاعی نیز باید وجوه متمایز و منحصربفرد خود را روشن نمایند  سازمان. باید به شکل خصوصی اداره شود
  .در غیر اینصورت احتمال قرار گرفتن در یک فضاي رقابتی را خواهند داشت

  
  رهنمودها

  نیز باید اختیارات  ریزي  برنامه  گروه. باشد  سازمان  و غیررسمی  رسمی  اختیارات  گردآوري  باید مسئول  شخصی. 1
  .یندنما  آید اعمال می  نظر مناسب  به  که  تغییري  و هر گونه  کرده  را بررسی  شده  تدوین

  از ائتالفهاي  معموالً متشکل  و غیرانتفاعی  عمومی  سازمانهاي. دهد  انجام  ذینفعاناز   کامل  تحلیل  باید یک  گروه. 2
  از این  هر یک  از منافع  بخشی  سازمان باید حداقل  مأموریت.  است  ذینفعان  خارجی  شبکۀ  به  وابسته  هستند که  متغیري
  .خواهد بود  غیر محتمل  سازمان  موریتآمیز بر مأ موفقیت  ، توافق در غیراینصورت. باشد  را در خود داشته  ذینفعان

  نمایند و سپس  تهیه سازمان   مأموریت  براي  متنی  باید جداگانه  از افراد گروه  ، هر یک ذینفعان  تحلیل  بعد از تکمیل. 3
  .دهندقرار   مورد بحث  خود را در گروه  هاي پاسخ

  به  ، متنی در مورد آنها توسط گروه  و بحث  مأموریت  تعیین  براي  شده  در نظر گرفته  هاي پرسش  به  بعد از پاسخ. 4
گردد تا  می  محول يگردد به فرد می  تنظیم  شده  انجام  هاي ها و بحث پاسخ  به  با توجه  که  سازمان  مأموریت  عنوان
  .دو نظر قرار گیر  مورد بحث  سپس

  مواجه  با مشکلی  در این مرحله اگر گروه. شود  نباید متوقف  قبلبند   در حین انجام  استراتژیک  ریزي فرایند برنامه. 5
  ابراساس ر  مأموریت  متن  بر روي   بحث  بعد بروید و سپس  مراحل  و به  کرده  را ثبت  توافق  و عدم  توافق  شد، نقاط
  .دهید  اید، ادامه آورده  بعد بدست  مراحل رد  که هایی حل یا راه  اطالعات

  را مورد تأیید قرار دهد یا با توجه  و آن  قرار داده  را مورد مطالعه  فرایند، باید مأموریت  در حین  ریزي  برنامه  گروه. 6
  داشته  بخشی  و رضایت  مورد توافق  قبالً مأموریت  اگر سازمان  حتی. را تغییر دهد  آن  آمده  بدست  اضافی  اطالعات  به

  .دهدقرار   مورد بازنگري  اي دوره  صورت  هرا ب  ، باید آن است
  در تعیین  استراتژیک  ریزي برنامه  گروه  براي  مرجعی  عنوان  شد باید به  حاصل  سازمان  بر سر مأموریت  توافق  وقتی. 7

  در حل  و بطور کلی  مورد استفاده قرار گرفته  موفقیت  ها و دورنماي استراتژي  ، توسعه استراتژیک  موضوعات
  .شود  بکار گرفته  ریزي هبرنام  در گروه  بوجود آمده  ختالفاتا

  
  ها خروجی
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   سازمان  مأموریت  متن. 1
  جداگانه  فهرستی آنها را در  توان دارند می  بعدي  هاي در تحلیل  مهمی  ارزشها نقش  که  از آنجایی(ارزشها   فهرست. 2

  ).آورد
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   سازمان  و داخلی  خارجی  محیط  تحلیل :پنجم  مرحله -6 -2
   تعاریف

  .کنند قابلیتهایی که در سازمان وجود دارند و به آن در انجام وظایف یا مأموریتش کمک می: نقاط قوت.1
   .دهند کاستیهایی که در سازمان وجود دارند و توان آن را در انجام وظایف یا مأموریتش کاهش می :نقاط ضعف.2
عوامل یا وضعیتهاي برون سازمانی که بر سازمان تأثیر مثبت و مطلوب دارند یا آن را در انجـام وظـایف یـا    : فرصتها.3

  .کنند مأموریتش کمک می

عوامل یا وضعیتهاي برون سازمانی که بر سازمان تأثیر منفی و نامطلوب دارند یا آن را از انجام وظـایف یـا    :تهدیدها.4
  .دارند مأموریتش باز می

توانند ماهیت بالفعل یا بـالقوه   ها ناشی از محیط خارجی هستند و بیشتر معطوف به آینده هستد و می ا و تهدیده فرصت
البتـه  . نقـاط قـوت و ضـعف ناشـی از محـیط داخلـی هسـتند و بیشـتر مربـوط بـه وضـعیت حـال هسـتند             . داشـته باشـند  

صورت دقیـق و روشـن قابـل تفکیـک نیسـتند و      بندي خارجی و داخلی و مربوط بودن به زمان حال یا آینده به  تقسیم
  . ممکن است در موارد خاص ابهاماتی نیز به همراه داشته باشد

به همین ترتیب یک نقطه قوت ممکن است یک نقطـه ضـعف   . یک فرصت ممکن است تهدید هم باشد و یا برعکس
ت بهـره جویـد بـدون آنکـه از     هـا و نقـاط قـو    آنچه مهم است سازمان بایـد از مزایـاي فرصـت   . هم باشد و یا برعکس

  .ها و نقاط ضعف تأثیر منفی پذیرد تهدید
  

   شرح
شـود و در عـین حـال، نقـاط قـوت و تهدیـدها را        گیري از فرصتها و بر اساس نقاط قوت بنا مـی  استراتژي مؤثر با بهره

گـردد بایـد     خـود موفـق    مأموریـت  انجام وظایف یادر   سازمان  یک  اینکه  براي .یدآ سازد یا بر آنها فائق می کمینه می
فشـارها و رونـدها،      قالب  در  سازمان  خارجی  ، محیط مرحله  در این. نماید  شناسایی  خوبی  خود را به بر  حاکم  شرایط
 و) فراینـد (  فعلـی   ، اسـتراتژي )ها ورودي( منابع  در قالب  داخلی  و محیط  کنندگان منابع کلیدي، رقبا، و همکاران کنترل

  .گردند می  تعیین  سازمان  آنها براي و ضعف  قوت  و نقاط  قرار گرفته  مورد بررسی  ) هاخروجی(عملکرد 
  

   هدف
در   سـازمان   داخلـی   و ضـعف   قـوت   در مورد نقـاط   اطالعات  یافتن  استراتژیک  ریزي  از فرایند برنامه  مرحله  این  هدف
  . است  خارجی  با فرصتها و تهدیدهاي ارتباط
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   نقشها و تأثیرات

  .دهد می  را ارائه  سازمان  بقا و توان  حفظ  مورد نیاز براي  اطالعات. 1
  .سازد می  قرار دارد روشن  هادر آن  سازمان  را که  یتنش  هاي حوزه. 2
  .کند فراهم می  گیرندگان  تصمیم  برايرا   و سازمان  محیط  دهی  ارتباط  و بینش  تفکر فراسازمانی. 3
  .اندیشیده شوند  ضعف  و نقاط تهدیدهابرخورد با   براي  موقع  به  تمهیدات  که کند ایجاد می  شرایطی. 4
  ،اسـت   قبلـی  در مراحل  شده  انجام  هاي بحث  هیدیزا  که  کلیدي  استراتژیک  تمرکز بر موضوعات  سمت  را به  سازمان. 5

  .دهد می  سوق
  

   انجام  روش
  . شود تحلیل محیط در دو بخش تحلیل محیط خارجی و تحلیل محیط داخلی انجام می

سه دسته کلی که در تحلیل محیط . شود ها و تهدیدها انجام می تحلیل محیط خارجی به منظور شناسایی فرصت
  : گیرند عبارتند از خارجی قرار می

 فشارها و روندها)  1(

 کنندگان منابع کلیدي کنترل)  2(

هاي رقابتی یا همکارانه در  رقبا و همکاران بالفعل و بالقوه، فشارهاي تأثیرگذار بر رقابت و همکاري و مزیت)  3(
 . دسترس سازمان

بندي  توان به دسته ها قائل شد که از آن جمله می ها و تهدید هاي دیگري نیز براي فرصت توان دسته بند البته می
هاي دولتی و غیرانتفاعی بسیار کاربرد خواهد  ره نمود که در مورد سازمانالمللی اشا اي و بین بخشی، ملی، منطقه

  .داشت
، اجتماعی )Economical(، اقتصادي )Political(فشارها و روندها معموالً در قالب چهار دسته سیاسی 

)Social ( و فناورانه)Technological (گیرند که به آن تحلیل  مورد بررسی قرار میPEST ) اول چهار حرف
کمک  PESTهدف تحلیل . شود گفته می) کلمات انگلیسی با معادل فارسی سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فناورانه

 استراتژیکشوند بیشتر در خصوص شرایط  مباحثی که در این تحلیل مطرح می. به سازمان در مطالعه شرایط است
شارها و روندهاي فعلی بیرون سازمان به همراه اي از ف کند که تصویر گسترده این تحلیل کمک می. باشد کالن می

. گیرندگان گشوده شود هاي الزم، در پیش روي تصمیم هاي موجود براي محدودکردن یا توسعه فعالیت توانش
  :اي از مسائل سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فناورانه عبارتند از نمونه



1394ـ 1393ـ ویرایش نخستـ  جهرم برنامه راهبردي دانشگاه   
 

269 

 

 ي دولتی، فشارهاي سیاسی، مسائل ها هاي بخش هاي قانونی، قوانین و محدودیت پشتوانه: سیاسی
 محیطی و موضع دولتی زیست

 هاي ثابت و متغیر اطمینان، الگوهاي مصرف، کشش مصرف، تورم و هزینه: اقتصادي 

 هاي  بندي اجتماعی و نگرش و ارزش ها، طبقه جمعیت، شیوه زندگی، الگوهاي مصرف، تعصب: اجتماعی
 ویژه

 هاي قدیمی، توانش فناورانه و انرژي هاي فناورانه، فناوري فتآموزش و پرورش، اختراع و پیشر: فناورانه 

هاي جدیدي به آنها اضافه  هاي دیگري را نیز در نظر گرفت یا دسته بندي توان دسته عالوه بر چهار دسته فوق می
موارد  از دیگر. توان فشارها و روندهاي آموزشی را نیز در نظر گرفت به عنوان مثال در یک محیط آموزشی می. کرد
برخی از فشارها و روندهاي . توان به فشارها و روندهاي فرهنگی، پژوهشی، مذهبی، صنعتی و خدماتی اشاره کرد می

  :توان به صورت زیر بیان کرد هاي دولتی و غیرانتفاعی  را می تأثیرگذار در بخش
ناپیوستگی پی در پی در  تغییرات فناورانه، جهانی شدن اطالعات و اقتصاد و: پیچیدگی اجتماعی و سازمانی)  1(

در این شرایط، خیلی از مؤسسات مهم براي . روندهاي مختلف اجتماعی موجب افزایش پیچیدگی شده است
 .اند تر طراحی شده جهانی با ثبات بیشتر و ساده

در اصول بازآفرینی : هاي دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی یافته بین بخش سازي و تعامل افزایش خصوصی)  2(
هاي آینده خیلی بیشتر از شرایط فعلی متکی  دولت. ها نقش هدایت را به عهده دارند نه پارو زدن ولتها، د دولت

ارتقاء اثربخشی از جمله دستاوردهاي این تغییر . هاي غیرانتفاعی و خصوصی در پارو زدن خواهند بود به بخش
 .ثباتی در درآمد بروز خواهند کرد خواهد بود اما تهدیدهاي متعددي از جمله فشار رقابتی، نااطمینانی و بی

کارکنان . دانند پژوهان نوآوري فناورانه را نیروي اصلی ایجاد تغییر می خیلی از آینده: استمرار تغییرات فناورانه)  3(
هاي نو هستند و  هاي نو براي استفاده از فناوري هاي دولتی و غیرانتفاعی نیازمند کسب مهارت سازمان
. فرایندها، ساختارها و الگوهاي تخصیص منابع را با شرایط جدید تطبیق و تغییر دهندهایشان نیز باید  سازمان

» بازمهندسی فرایندهاي کسب و کار«خود طبیعت کار نیز ممکن است تغییر کند، تغییري که امروزه نتیجه 
ملکرد سازمانی، توانند تأثیر عمیقی بر ع هاي اطالعات موتور اصلی تغییرات است که می فناوري. شود شمرده می

 .پاسخگویی، توانمندسازي ذینفع و موضوعات مربوط به استفاده از اطالعات و حریم شخصی داشته باشند

ها رو به کوچک شدن است اما مسائل عمومی در حال افزایش  اندازه دولت: منابع و رشد محدود بخش دولتی)  4(
هاي دولتی، غیرانتفاعی و  ائل توسط بخشوري و حل مس در این شرایط نوآوري با هدف ارتقاء بهره. هستند

شود در غیر اینصورت هر سازمان به تنهایی از عهده مسائل پیش رو بر  خصوصی از طریق همکاري ضروري می
 .نخواهد آمد
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هاي مختلفی از تنوع شامل نژادي، قومی، جنسی و فرهنگی به  شکل: تنوع در نیروي کار، مشتري و تابعیت)  5(
این گوناگونی، امور دولتی، . یابند ها، عالیق و نیازهاي خاص خود افزایش می ان با ایدهذینفع. وجود خواهد آمد

 .کند طراحی و ارائه خدمات، استخدام ، نگهداشت، آموزش و مدیریت نیروي کار را پیچیده می

  :چنین باید به موارد زیر توجه کرد هم
 د شخصی، استخدام، تورم، ارزش زمین و مانند تغییرات در درآم: اي و ملی رشد اقتصادي محلی، منطقه

 .محل صنعتی

 هاي سنی، سطوح آموزش، تعداد افراد بازنشسته و تغییر جمعیت  مانند تغییر در گروه: رشد آماري جمعیت
 .مناطق جغرافیایی مختلف

 هاي  توسعه شهري در قبال توسعه حومه شهري، رشد افزایشی و کاهشی فعالیت: مباحث اجتماعی
 دمات حمل و نقلبازرگانی و خ

 کند؟ آیا خدمات جدید متعلق به بخش دولتی است  چه کسی آنها را ارائه می: تغییر در خدمات ارائه شده
 یا خصوصی؟

 ها،  گذاري و امور تجارت توسط دولت سیاستگذاري مجدد سرمایه: فشارها و روندهاي مرتبط با درآمد
هاي درآمدزایی و  خودگردانی، ممنوعیتهاي  قوانین مالی ـ معامالتی، قوانین مالیات، سیاست

 .هاي بودجه محدودیت

 چه عواملی شما را به : گذاري یا ارائه خدماتی که همپوشانی دارند هاي مشابه در سرمایه رقابت با سازمان
هایی از سازمان در این شرایط  دارد؟ رشد داوطلبین استخدام و دلیل این تغییر؟ چه فعالیت رقابت وا می

 رسند؟ نظر میتر به  مهم

 آیا خدمات شما دقیقاً همان خدماتی است که نیازمندان : هاي اجتماعی تغییر در نیازهاي نیازمندان و ارزش
دهد؟ چه  به آن نیاز داشته یا نیاز خواهند داشت؟ خدمات شما تا چه حد انتظارات نیازمندان را پاسخ می

  شود؟ کنید ارزشی داده می رائه میچیزي براي نیازمندان مهم است؟ آیا به خدماتی که شما ا
کنندگان منابع مالی  هاي ذینفعان خصوصاً مشتریان بالفعل و بالقوه و تأمین ، سازمان باید گروهPESTعالوه بر تحلیل 

  .را نیز بررسی کند و از طرف دیگر رقبا و همکاران و فشارهاي حرکت به سمت رقابت یا همکاري را تحلیل کند
  :باشند عبارتند از ها می لی سازمان سه دسته مسائل که در واقع عنصر اصلی سیستمدر تحلیل شرایط داخ

 شامل فضا، نیروي انسانی، بودجه، کمک مالی و درآمد، فناوري، اطالعات و زمان): ها ورودي(منابع )  1(

، ها، سبک و نگرش مدیریت، فرهنگ سازمانی ها، سیاست ها و روش شامل برنامه): فرایند(فعلی  استراتژي)  2(
 . . .ها، فرایندهاي تولید، ارائه خدمات، اداري مالی و  هاي انجام فعالیت روش
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  .ها ها و طرح شامل محصوالت، خدمات، آموزش، درآمد، نگرش، ایده): خروجی(عملکرد )  3(
  

  رهنمودها
تنهـا    نـه   و عـددي   ده، پیچی و تفصیل  پر طول  روشهاي.  تر باشد بهتر است ساده  هر چه  تحلیل  باشید که  در نظر داشته. 1

  بـراي   فهـم   ، مفیـد و قابـل   سـاده  بایـد   تحلیـل   روشهاي. دننمای را محو می  آن  ند بلکهنک نمی  را تشویق  تفکر استراتژیک
تـأثیر    خواهـد شـد کـه     گـر تکنیکـی    کار تحلیل  به   تبدیل  استراتژیک  ریزي  برنامه  در غیراینصورت. باشد  مدیران  تمام

  .دارد  گیري صمیمدر ت  کمی
  .باشد می  و ضعف  قوت  ، نقاط فرصتها، خطرات  فهرستهاي  تهیه  براي  ساده  سفید روشی  کارت   تکنیک. 2
  بیندیشـند بـه    سازمان  داخلی  مسائل  به  از اینکه  قبل  همواره  نمائید که  هدایت  را طوري  ریزي  برنامه  کنید گروه  سعی. 3

  کننـد و کمتـر بـه    مـی   داخلـی   مـورد مسـائل   در  بحث  خود را صرف  سازمانها بیشتر وقت. نمایند  توجه  خارجی  مسائل
  اسـت   ضـروري   سـازمان   بیرونـی   محـیط   به  توجه.  است  سازمانی  بیماري  نوعی  آن  نتیجۀ  دارند که  توجه  بیرونی  محیط

  خـارج   و اجتمـاعی   سیاسـی   مسـائل   در حـل   برخورد سـازمان   به  بسته  وجود سازمان  و اجتماعی  سیاسی  توجیه  چرا که
  . است  سازمان

  نتیجـۀ   نارسـائیها را کـه   از  بعضـی   در حـل   فوري  باید اقدامات  ریزي  برنامه  گروه  مرحله  این  از فعالیت  بخشی  بعنوان. 4
  و اسـتلزاماتی   ضـروري   قالبهـا، اقـدامات   بایـد   چنـین  هم. دهد  باشد ارائه آنها می  روي  و بحث  SWOT   فهرستهاي  تهیۀ
  .نماید  مطرح  استراتژیک  موضوعات  تعیین  براي

  شـده   انجـام   مناسـبی   بنـدي   آیا دسـته   باید بسنجند که  تحلیل  این. مفید خواهد بود  SWOT   فهرست  تکمیلی  تحلیل. 5
بیشـتر نیـاز دارنـد و آیـا       و اطالعـات   تفصـیل  و  تحلیـل   ها بـه  از دسته  ، آیا بعضی مجدد نیاز است  بندي  دسته  یا به  است

نهایتـاً  . شـود   بایـد مشـخص    اسـت   تحلیل  این  نتیجه  که  ضروري  اقدامات  چنین  هم. شوند  ها باید حذف از دسته  بعضی
  .باید ذکر شود  استراتژیک    موضوعات  تعیین  استلزامات

  .دهد  را انجام  SWOT  تحلیل  اي دوره  صورت  باید به  سازمان. 6
  

  ها خروجی
   و ضعف  قوت  ، تهدیدها، نقاطهااز فرصت  فهرستهایی. 1
   و ضعف  قوت  از فرصتها، تهدیدها، نقاط  هر یک  مشروح. 2
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   استراتژیک  موضوعات  تعیین:  ششم  مرحله -7 -2
   تعریف
بر   که  است اي پایه) و اقدامها  نگرش(  سیاست  به  مربوط  یا چالش  پرسش  استراتژیک  موضوع:  استراتژیک  موضوع
  ها، شرایط ، هزینه یا هر دو،کاربران  یا خدمات  ، ارزشها، محصوالت ، مأموریت و اختیارات  مانند وظایف  مواردي

  .گذارند تأثیر می  سازمان  ، ساختار یا مدیریت مالی
  

   شرح
  جاري  بحرانهاي و  با مسائل  در مقابله  که  از آنجایی. نیستند  جاري  بحرانهايو   اساساً مسائل  استراتژیک  موضوعات

  استراتژیک  موضوعات . است  مشکل  با آنها خیلی  ، برخورد استراتژیک است  نشده  بکار گرفته  قبلی  تمهیدات
  شود و چگونه  باید ارائه  اي هزینه  چه باو   روشی  چه  ، به کسانی  چه  ، به خدماتی  چه  هستند مانند اینکه  هایی پرسش

  صورت  به  که  و در صورتی  بوده  پیچیده  استراتژیک  موضوعات. گردد  و مدیریت  شده  کنترل  آن  باید امور مالی
  هستند که  هایی  پرسش  استراتژیک  موضوعات. باشند  مخرب توانند نشود می  داده  آنها پاسخ  به  بخش  رضایت

  آن  براي  باشد یا اصالً جوابی  جواب  یک  داراي  پرسش  که  در صورتی .آنها وجود دارد  براي  ممکن  پاسخ  ینچند
  . نیست  استراتژیک  موضوع  یک  پرسش  باشد، آن  وجود نداشته

  
   هدف
  .باشد می  سازمان  روي  پیش  استراتژیک  موضوعات  تعیین  مرحله  این  هدف

  
   تنقشها و تأثیرا

  .هستند  واقعاً مهم  گردد که متمرکز می  بر مواردي  ریزي  برنامه  گروه  توجه. 1
  . موضوعات  آن  حل  براي  هایی  راه  بر روي  گردد نه متمرکز می   استراتژیک  موضوعات  روي بر  توجه. 2
  .آورد را فراهم می  زمانیسا  تغییرات  براي  الزم  معموالً انگیزة  استراتژیک  موضوعات  ساختن  مشخص. 3
  .دهد می  ارائه  آن موضوعات  حل  هاي راه  یافتن  براي  مفیدي  هاي سر نخ  استراتژیک  موضوعات  ساختن  مشخص. 4
  در این  استبوده  و نامفهوم  غیرواقعی  گروه  اعضاي  براي  مرحله  از این  تا قبل  استراتژیک  ریزي  اگر فرایند برنامه. 5

  .خواهد شد  مشخص  آن  و عملی  واقعی  شکل  همرحل
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   انجام  روش
  ، روش اهداف ، روش مستقیم  روش: عبارتند از  وجود دارد که  استراتژیک  موضوعات  تعیین  براي  چهار روش

    غیر مستقیم  و روش  موفقیت  دورنماي
و    مأموریت ، ذینفعان  ، تحلیل و اختیارات  وظایف  عهبعد از مرور و مطال  ریزان  برنامه  روش  در این:  مستقیم  روش. 1

قرار   شود با کنار هم می  سعی  روش  در این. کنند می  استراتژیک  موضوعات  تعیین  به  مستقیماً اقدام SWOT  تحلیل
  استراتژیک  ، موضوع و ضعف  قوت  تهدیدها و نقاط ، فرصتها، ، مأموریت ذینفعان  ، تحلیل از اختیارات  مواردي  دادن

  . شود  توجیه  پیشنهادي
  بیشتر براي را  استراتژیک  ، تفکر و عمل مرحله  تا این  ریزان  برنامه  توسط  استراتژیک  ریزي  فرایند برنامه  کردن  طی

چند   توانند حداقل می  جلسات  و در طی  هشد  انجام  هاي بحث  مجموع  با داشتن  که  بطوري  است  ساخته  آنها روشن
  آن  توجیه  را پیشنهاد نمود و سپس  موضوع ابتدا  توان می  هم  روش  در این  بنابراین. پیشنهاد نمایند  استراتژیک  موضوع

قرار داد و   ار همرا کن  پیشین  مراحل  از خروجیهاي  مواردي نمود یا ابتدا  تدوین  پیشین  از موارد مراحل  را با استفاده
  :  که  است  مناسب  درجایی  روش  این.  گرفت  را نتیجه  موضوعی  سپس

  .هستند مجرد  خیلی  اهداف  وجود دارد آن  نیز توافق  وجود ندارد، یا اگر بر اهدافی  بر اهداف  توافقی  هیچ) 1(
  .باشد  مشکل  سازمان  دورنماي  و توسعه  وجود نداشته  از سازمان  موفقیتی  دورنماي  هیچ) 2(
  .کند وجود ندارد  تحمیل  سازمان  ذینفعانرا بر دیگر   اهداف  که  مراتبی  سلسه  قدرت  هیچ) 3(
  رسد و تصمیمات بنظر  غیرمنطقی  سازمان  موفقیت  یا دورنماي  اهداف  توسعه  که  است  ثبات  بی  آنچنان  محیط) 4(

  .باشد  بنظر مناسبترین  و  فوري  مهم  موضوعات  به  در جواب  جزئی
 را  استراتژیک  موضوعات  کند و سپس می  خود تعیین  را براي  ابتدا اهدافی  ، سازمان روش  دراین:  اهداف  روش. 2

یا   عمومی  در سازمانهاي  روش  این. دهد می  توسعه  اهداف  آن  به  دستیابی  براي  نماید یا استراتژیهاي می  مشخص
  ذینفعانکند و از  می  را دنبال  محدودي  شده  تعریف  ، مأموریت بوده  مراتبی  ساختار سلسله  داراي  که  یرانتفاعیغ

  تصمیم  در آن  که  است  سازمانهایی  مناسب  چنین  هم. خواهد کرد عمل  خوب  برخوردار است  قدرتمند کمی
  .باشند می  دیگران  به  اهداف  لتحمی  براي  کافی  قدرت  داراي  کلیدي  گیرندگان

  نتیجۀ  خود را که  تصویر آینده  بهترین  شود که می  خواسته  از سازمان  روش  در این:  موفقیت  دورنماي  روش. 3
باید   جهتی  و در چه  چگونه  سازمان  تفکر که  با این  سپس. نماید  ترسیم  است  سازمان  مأموریت  به  و پاسخ  دستیابی

  مناسب  سازمانی  براي  روش  این. شوند می  تعیین  استراتژیک  یابد، موضوعات  خود دست  دورنماي  کند تا به  کتحر
  آن  و یا توسعه  موجود نبوده  از پیش  باشد، اهدافی  مشکل  مستقیم  بصورت  استراتژیک  موضوعات  تعیین  که  است

  .بنظر رسد  احتماالً ضروري  در آینده  اسیاس  تغییرات  باشد و یا اینکه  مشکل  اهداف
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،  ذینفعان ، تحلیل و اختیارات  ابتدا وظایف  ریزان  ، برنامه مستقیم  همانند روش  روش  در این:  غیر مستقیم  روش. 4
و   را مطالعه) وجود  در صورت( شده  آوري  جمع  و دیگر مطالب  و خارجی  داخلی  محیط  و ارزشها، تحلیل  مأموریت
  هاي از گزینه  اي سفید، مجموعه  مانند کارت  مناسب  روشهاي  مواد، از طریق  با مرور مجدد این  سپس. کنند مرور می

،  مناسب  روش  مانند توسعه(باشد   مصدري  وجه  باید داراي  گزینه هر. کنند می  ارایه  سازمانی  اقدام  براي  ممکن
  ، تغییر ساختار سازمان مطلوب  از فعالیتها، استقرار نظام  گزارش  ، ارایه مرتبط  زمانباسا  ، مذاکره الزم  سیستم  طراحی

  کدام  به مربوط   گزینه  این  نماید که می  مشخص  که  اي شود و شماره می  سفید نوشته  کارت  یک  روي  هرگزینه...). و
سفید   کارت  روي باشد بر می  و خارجی  داخلی  محیط  یل، تحل ، مأموریت ذینفعان  ، تحلیل و اختیارات  مورد از وظایف

  :تولید شوند  بایست زیر می  هاي گزینه  مجموعه. شود می  نوشته
  .شوند می  ذینفعان  یا ایجاد رضایت  حفظ  موجب  که  هایی گزینه)  الف

و تهدیدها   ضعف  گیرند و بر نقاط می  فرصتها بهره  و از مزایاي  شده  قوت  نقاط  افزایش  موجب  که  هایی گزینه)  ب
  .رسانند می  حداقل  را به  یا آنان  نموده  غلبه

  .باشند می  سازمان  وظایف  و انجام  سازمان  مأموریت  تحقق  مستقیماً در جهت  که  هایی گزینه)  پ
  .دارند می  را بیان  سازمان  فعلی  استراتژیهاي  کلیدي  و جزئیات  آرمانها، ضروریات  که  هایی گزینه)  ت
  .آید می  بدست  و مواد مرتبط  از دیگر مطالعات  که  هایی گزینه)  ث

  موضوع  یک  به  هر گروه  کنند که می  بندي  دسته  گروههایی  کارتها را به  ریزي  برنامه  ها، تیم گزینه  از تکمیل  پس
  استراتژیک  موضوع  مستند ساختن  براي. خواهد بود  ژیکاسترات  موضوع  یک  مبین  هر گروه  کند و موضوع می  اشاره

  و فرصتها و تهدیدهاي  و ضعف  قوت  ، نقاط ذینفعانوارزشها،   ، مأموریت و اختیارات  وظایف  توان ، می شده  استخراج
  . نوشت  لجدو  یک  یا در قالب  برگ  در یک  شده  بندي  دسته  شکل  را به  گروه  یک  هاي گزینه  به  مربوط

  
  رهنمودها

  و خارجی  عناصر داخلی  این. را مرور کنید  سازمان  ، فرصتها و خطرات و ضعف  قوت  ، نقاط ، مأموریت اختیارات. 1
  .دهد می  ارائه  با محیطش  در ارتباط  از سازمان  تصویري

  .را انتخاب کنید  است  العهمورد مط  سازمان  مناسب  که  استراتژیک  موضوعات  تعیین  روش  از سه  یکی. 2
شوند تا   مرتب)  یا زمانی  ، منطقی اولویت  اساس بر(  ترتیبی  شدند باید به  تعیین  استراتژیک  موضوعات  بعد از اینکه. 3
  .قرار گیرند ها، مورد استفاده استراتژي  بعد، تعیین  مرحله  براي  درآمدي  پیش  عنوان  به
  .رسد نماید مفید بنظر می  را تعیین  از موضوعات  هر یک  بودن  استراتژیک  میزان  هک  هایی  شاخص  توسعه. 4
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  پیش  بر روي يا مالحظه  قابل  و بازنگري  بحث  دلیل  این  و به  هنر است  واقعاً یک  استراتژیک  موضوعات  تعیین. 5
  .شود  آماده  استراتژیک  ضوعاتمو  براي  فهرست  مناسبترین  تا در نهایت  است  ضروري  اولیه  نویس

  متفاوتی  شکل  باید به  با هر یک  وجود دارد که  استراتژیک   موضوع  نوع  سه  حداقل  باشید که  بخاطر داشته. 6
) 2(شوند؛   نظر گرفته در باید  نیاز ندارند ولی  اقدامی  هیچ  حاضر به  در حال  که  موضوعاتی) 1(برخورد کرد؛ 

) 3(شوند؛   مورد اجرا واقع  استراتژیک يریز  برنامه  معمول  ورةاز د  بخشی  توانند بعنوان می  که  موضوعاتی
آنها   براي  الزم  اقدامات  ریزي فرایند برنامه  سیکل  به  توجه  قرار گیرند و بدون  باید فوراً مورد توجه  که  موضوعاتی

  .گیرد  صورت
،  بعدي  استراتژیک در قدم  موضوعات  به  پاسخ.  موضوعات  به  پاسخ  روي بر  نه متمرکز شوید  موضوعات  روي بر. 7

  . قرار خواهند گرفت  ها، مورد بررسی استراتژي  تعیین  یعنی
  ریزي  برنامه يآنها برا  از جانب  شده  صرف  بیشتر وقت  باشد که  وجود داشته  تیم  اعضاي  باید در بین  توافق  این. 8

  .خواهد شد  استراتژیک  موضوعات  و تصویب  تعیین  ، فداي استراتژیک
  سازمانی  در تصمیمات  مهمی  گیرند نقطه قرار می  بعد مورد استفاده  در مرحله  که  استراتژیک  بر موضوعات  توافق. 9

  .گردد می  محسوب
  دقیق  مطالعه  و بدون  سرعت  از سازمانها به  بعضی.  است  حساس  خیلیبعد   مرحله  به  مرحله  گذر از این  مدیریت. 10

را   گردند تا نواقص برمی  مرحله  این  به  بعدي  کنند و بناچار از مراحل می  خود را تعیین  استراتژیک  موضوعات
  .کنند  برطرف

  
  ها خروجی

تواند  داده شود و می  شرح  پاراگراف  حداکثر در یکباید   هر موضوع.  سازمان  استراتژیک  از موضوعات  فهرستی. 1
  .را دارد آغاز گردد  موضوع  توصیف  نقش  که  پرسش  با یک

  موضوع  به  که)  و خارجی  داخلی  محیط  و خصوصیات  ذینفعان، ارزشها،  ، مأموریت وظایف(  عواملی  شرح. 2
باشد مفید   و استلزامات هر موضوع  ، اهمیت طبیعت  اويح  که  اطالعاتی  چنین  هم. دهد می  استراتژیک  خاصیت

  .خواهد بود
  . هر موضوع  به  نپرداختن  در مورد پیامدهاي  مختصري  بحث. 3
  . یا زمانی  منطقی  ، یا بترتیب اولویت  براساس  استراتژیک  موضوعات  فهرست  کردن  مرتب. 4
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  ها  استراتژي  تعیین :هفتم  مرحله -8 -2
   تعریف

  یا تخصیص  ،تصمیمات ها، اقدامات ، سیاستها، برنامه اهداف  دهنده  شکل  از الگوي  عبارتست  استراتژي:  استراتژي .1
  .دهد می  انجام را  دهد و چرا آن می  انجام  کاري  ، چه چیست  کند سازمان می  تعریف  که  منابع

  
   شرح

  توانند براي می ها استراتژي. شود می  داده  توسعه  استراتژیک  تموضوعا  به  دادن  و پاسخ  پرداختن  براي  استراتژي
  :عبارتند از  استراتژي  اصلی  سطوح. شوند  طراحی  متفاوتی  سطوح

   کل  یک  عنوان  به  سازمان  براي  کلی  استراتژي) 1(
   یا خدمات  برنامه  هاي استراتژي) 2(
  ) و تدارکات  ، تجهیزات و اداري  یمال  مانند سیستم(  عملیاتی يها استراتژي) 3(

  و تطبیقی  مدت کوتاه  هاي العمل یا عکس  تاکتیکها اقدامات.  است  از تاکتیک  متفاوت  استراتژي  که  داشت  باید توجه
  ا بهتاکتیکه  و هدایت  تنظیم براي  پیوسته  مبنایی  استراتژي  محدود هستند در حالیکه  عملیاتی  اهداف  به  پاسخ  براي

  .دهد می  تر ارائه گسترده  اهداف  سمت
  

   هدف
  مؤثر به  صورت  را به  آن  دهنده  تشکیل  و اجزاي  سازمان  که  هاست از استراتژي  اي مجموعه  خلق  مرحله  این  هدف
  شده  استفاده  لقب  در مرحله  استراتژیک  موضوعات  توسعه  براي  که  با روشی  متناسب. سازد می  مرتبط  خارجی  محیط
  .شوند می  طراحی  موفقیت  دورنماي یا  ، اهداف استراتژیک  موضوعات  به  پاسخ  ها براي ، استراتژي است

  
   نقشها و تأثیرات

  پیش  شرایط و برخورد مؤثر با  ، مأموریت اختیارات  در برآوردن  سازمان  و توانایی  از چگونگی  تصویر روشنی. 1
  .آید می  بدست  مرحله  در این  آمده

  نوبۀه امر ب  این  آید که  بدست  پیشنهاد شده  هاي از استراتژي  وسیعی  دامنه  بررسی  تصویر جدید باید از طریق  این. 2
  جلوگیري  و علمی  وسیع  بررسی  بدون  مسائل  حل  راه  انتخاب  به  و از تمایل  شده  سازمانی  خالقیت  افزایش  خود باعث

  .نماید می



1394ـ 1393ـ ویرایش نخستـ  جهرم برنامه راهبردي دانشگاه   
 

277 

 

  بکار گرفته جدید  هاي واقعیت  به  دستیابی  براي  مرحله  از این  شده  استخراج  ضروري  اقدامات  که  در صورتی. 3
اینجا  اگر تا  ترتیب  مانند و بدین میی نباق  و تعاریف  خواهند شد و در حد مفاهیم  ها عمالً مشاهده واقعیت  شوند، آن

خود   به  و عملی  واقعی  اي چهره  مرحله  این ، در است بوده  غیر واقعی  گروه  اعضاي  رايب  استراتژیک  ریزي  برنامه
  .گیرد می
  

    انجام  روش
  پرسش  پنج  از این  هدف  دهند که می  پاسخ  پرسش  پنج  به  استراتژیک  هر موضوع  براي  ریزان  فرایند، برنامه  این رد

  صورتی  باشد به می  وي  توسط  الزم  و اقدامات  استراتژي  ، مجري استراتژي  ترکیب و  شکل  در تعیین  سازمان  هدایت
  .شود  مرتبط  خارجی  محیط  مؤثر به  صورت  به  آن  دهندة  تشکیل  و اجزاي  سازمان  که  است

  :عبارتند از  پرسش  پنج
  وجود دارد؟  استراتژیک  موضوع  به  پرداختن  براي  ، رویا یا تصوري عملی  راههاي  چه) 1(

  خاص  موضوع  یک  به  پرداختن  براي  که  شود راههایی می  خواسته  ریزان  از برنامه و  آغاز شده  پرسش  این فرایند با
  .دهند  رسد ارائه می  بنظر شان

  وجود دارد؟  شده  ارائه  راههاي  در تحقق  موانعی  چه) 2(
  تحقق  سر راه بر  ، موانع شده  ارائه  راههاي  به  پرداختن  براي  پیشنهادات  از توسعه  قبل  که  اینست  پرسش  از این  هدف

  .شود  شناسایی  اتفاقی  بصورت  و نه  یافته  ساخت  صورت  راهها به  از آن  هر یک
  رد؟آنها وجود دا  موجود بر سر راه  موانع  یا رفع  شده  مطرح  راههاي  در تحقق  پیشنهاداتی  چه) 3(

راهها پیشنهاد  بر سر  موانع  رفع  براي  هایی  از راهها، یا طرح  هر یک  اجراي  براي  پیشنهادي  هاي ، طرح قسمت  این در
  یا مدیریت  اقتصادي  توسعه ، خدماتی  هاي طرح  اجراي  راههاي  به  از پرداختن  قبل  است  ممکن  مثال  عنوان  به. شود می

  .گردد  پرسنل  ها یا آموزش سیستم  کردن  مدرنیزه  صرف  و منابع  زمان  نیاز باشد که  مالی
  باید صورت اساسی  اقدامات  چه  پیشنهادي  هاي طرح  اجراي  براي  آینده  سال  موجود، در طی  پرسنل  با داشتن) 4(

  گیرد؟
را   استراتژي هر  موفق  اجراي  ضروریات  پرسش  این. خواهد بود  پرسش  این  جواب  یا دو ساله  یک  برنامه  مسلماً یک

باید آنها   فر را نداریمت سالزاما  اگر تمام  حال. شود آغاز می  قرار داریم  که  از آنجایی  هر سفري. نماید می  استخراج
  منابع  موجود به  از منابع  با استفاده شود تا  باید انجام  اقداماتی  چه  سازد که می  مشخص  پرسش  ببینیم و این  را تدارك

  . یابیم  دست  پیشنهاد شده  هاي طرح  مورد نیاز براي
  ؟ است  ضروري  پیشنهادي  هاي طرح  اجراي  براي  آینده  ماهه  شش  طی  کسی  چه  و توسط  فعالیتهایی  چه) 5(



1394ـ 1393ـ ویرایش نخستـ  جهرم برنامه راهبردي دانشگاه   
 

278 

 

را   چند استراتژي یا  اید یکب  ریزي  برنامه  ، گروه خاص  استراتژیک  موضوع  یک  براي  پرسش  پنج  به  از پاسخ  پس
  .نماید  انتخاب

  :شود  داده  زیر پاسخ  پرسشهاي  منظور باید به  بدین
  ؟ است  قبول  واقعاً قابل  چیزي  چه) 1(
  ؟ نمائیم  را با یکدیگر ترکیب  و مراحل  ، اقدامات پیشنهادي  هاي طرح  توانیم می  هایی  حوزه  در چه) 2(
  باید اندیشید؟  تمهیدي  چه  دارند و در اینصورت  با یکدیگر تناقض  و مراحل  ، اقدامات نهاديپیش  هاي طرح  کدام) 3(
  ؟ کنیم می  کارهایی  چه  انجام  خود را متعهد به  آینده  سال  یک  براي) 4(
  خواهد شد؟  انجام  فعالیتهایی  چه  آینده  ماه  شش  براي) 5(

  
  رهنمودها

ها یا  استراتژي تعیین  براي  روشی  تر از هر گونه مهم  کردن  و عمل  فکر کردن  استراتژیک  که  خاطر داشت  باید به. 1
  به  نسبت  کمتري  همیتا گردند می  تعیین  آن  ها از طریق استراتژي  که  روشی.  است  استراتژیک  رسمی  برنامه  توسعه

  استراتژیک  ریزي  برنامه  مستند براي  برنامه  یک  هیهن تچنی  ها دارد و هم استراتژي  آن  بکارگیري  و چگونگی  کیفیت
  .ها دارد استراتژي  و بکارگیري  از تعیین  کمتري  اهمیت

تعداد   چه هر.  برخوردار است  باالیی  از اهمیت  نو و رادیکال  هاي ها، پیشنهاد گزینه استراتژي  تعیین  در حین. 2
یابند بیشتر   دست  اثربخش  هاي استراتژي  به  اینکه  گیرد بیشتر باشد، احتمال ر میدر نظ  گروه  که  هایی  استراتژي

  هاي از استراتژي  ، تعداد زیادي ستراتژيی انهای  از انتخاب  قبل  را ایجاد خواهد کرد که  اطمینان  خواهد شد و این
  . اند شده  بررسی  ممکن

  : موجود باشند عبارتند ازها باید  استراتژي  در توصیف  که  عناصري. 3
   اصلی  هاي ـ اجزا و مشخصه

   شده  در نظر گرفته  یا پیامدهاي  ـ نتایج
  اجرا  زمانی  ـ جدول
  اجرا  مسئول  ها و اشخاص ـ سازمان

  ) ، آموزش ، امکانات ، تجهیزات انسانی  نیروي(مورد نیاز   ـ منابع
  ) سرمایه  ، هزینه سالیانه  یاتیعمل  هاي ، هزینه اولیه  هزینه(ها  ـ هزینه
   فعلی  هاي روش  به  نسبت  جویی  ـ صرفه

    استراتژي  تطبیق  یا قابلیت  پذیري  ـ انعطاف
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   ها یا اشخاص بردیگر سازمانها، بخش  ـ تأثیر آن
  مورد نیاز  قانونی  ، سیاستها یا تغییرات ، مقررات ـ قوانین

  ...)و  ، کشور، منطقه شهر، استان(  سازمان  بیرونی  بر محیط  استراتژي  ـ تأثیرات
   مهم  هاي ـ دیگر مشخصه

معیارها   این از  برخی. گردد  ارزیابی  معیارهایی  باید توسط  ها، هر استراتژي استراتژي  و اجراي  از انتخاب  قبل. 4
  :عبارتند از

   و مدیران  نفعانذی،  کلیدي  گیرندگان  تصمیم  توسط  استراتژي  ـ پذیرا بودن
   عموم  پذیرش  ـ میزان
   تکنیکی  پذیري  ـ امکان

   سازمان  ، ارزشها و فلسفه با مأموریت  ـ سازگاري
    استراتژیک  موضوع  به  ـ مرتبط
   و موارد مالی  ـ هزینه

   بلند مدت  ـ تأثیرات
  مورد نیاز  انسانی  ـ نیروي

   هزینه  لحاظ زا  بودن  ـ اثر بخش
   تطبیق  و قابلیت  پذیري  ـ انعطاف

   ـ زمانبندي
   کنندگان  ـ تأثیر بر استفاده

  ها و فعالیتها با دیگر برنامه  و یکپارچگی  ـ هماهنگی
  مورد نیاز  ـ امکانات
  مورد نیاز  ـ آموزش

   مناسب  ـ دیگر معیارهاي
  اي مجموعه  چنین  است  ممکن. باشد  را در نظر داشته  استراتژیک  ریزي  برنامه  مستند رسمی  باید تهیه  سازمان. 5

مفید   خیلی  اي مجموعهوجود چنین  برخوردار باشد  بیشتري  بزرگتر و از پیچیدگی  سازمان  نباشد، اما هر چه  ضروري
  دالیل  به. باشد  غیر منطقی  سیاسی  از لحاظ  اي مجموعه وانتشار چنین  تهیه  است  دیگر ممکن  از طرف. خواهد بود

بنظر   امر منطقی  این  و غیره  ذینفعاناز   بعضی  و واکنش  مخالفت  داشتن ، در پی برنامه  بودن  سري  از قبیل  مختلف
  .نماید  گیري مورد باید تصمیم  در این  ریزي  رنامهب  گروه  هر حال  به. رسد می
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  برنامه  قوت  قاطص نتشخی  امر بدلیل  مجدد قرار گیرند این  و بررسی  مورد مطالعه  باید در جلساتی  شده  تهیه  برنامه. 6
  :باشد موارد زیر می  جلسات  در این  محور بحث.  است  دهد ضروري را بهبود می  نقاط  آن  و تغییر مورد نیاز که
  . ـ مرور برنامه

  . گرفته  صورت  هاي و واکنش  در مورد برنامه  عمومی  ـ بحث
  . فکري  طوفان  روش  از طریق  برنامه  قوت  از نقاط  فهرستی  ـ تهیه
  . فکري  طوفان  روش  از طریق  برنامه  ضعف  از نقاط  فهرستی  ـ تهیه
  طوفان  طریق  از  ضعف  بر نقاط  یا غلبه  کردن  و حداقل  قوت  بهبود نقاط  براي  الزم  از تغییرات  فهرستی  ـ تهیه

  . فکري
  . برنامه  تکمیل  فرایند براي  بعدي  مراحل  بر اجراي  ـ توافق

  هایی استراتژي.  است برخوردار  باالیی  ها از اهمیت استراتژي  و ارزیابی  بحث  هنگام  کلیدي  ذینفعان  در نظر داشتن. 7
را در نظر   ذینفعان  که  هایی استراتژي .گیرند قرار  هستند باید مورد بازنگري  قبول  غیرقابل  کلیدي  ذینفعان  براي  که

  .هستند  شکست  به  گیرند محکوم نمی
  صورت  آن در  بیشتري  و بازنگري  بحث  قرار دارد که  در شرایطی  قبل  مراحل  به  نسبت  استراتژي  تعیین  مرحله. 8

کامالً   مطلوب  اي نتیجه  به  رسیدن در  مرحله  این  به  گروه  و توجه  اهمیت. شوند  ها انتخاب استراتژي  پذیرد تا بهترین می
  . است  ضروري
  

  ها خروجی
در . شود می  نوشته  یا چند استراتژي  ، یک استراتژیک  هر موضوع  براي  فهرست  این در. ها از استراتژي  فهرستی. 1

از   کاملی  مجموعه  توان یباشد م  شده  استفاده  دورنماي موفقیت  از روش  استراتژیک  موضوعات  در تعیین  که  صورتی
  انتخاب  استراتژي  یک  هر موضوع  شود براي  استفاده  مستقیم  اگر روش. کرد  طرح  مختلف  ها در سطوح استراتژي

  به  دستیبابی  چگونگی  شود که می  انتخاب  استراتژي  یک  هر هدف  شود براي  اهداف بکار گرفته  اگر روش. شود می
  .کنند می  هر هدف را تعیین

  ها استراتژي  شرح. 2
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  تعیین راهکارها :هشتم  مرحله -9 -2
   تعاریف

  .به طرح ها، پروژه ها و اقدامات موردنیاز براي اجراي استراتژي ها، راهکار گفته می شود:  راهکار. 1
  

   شرح
مطالب این تفکیک در نظر  این مرحله می تواند در قالب مرحله تعیین استراتژي ها آورده شود، اما به منظور ارائه بهتر

همانطور که در مرحله قبل مشخص شد در راستاي تحقق هر استراتژي تعدادي طرح و اقدام . گرفته شده است
  .تعریف می شوند

  
   هدف

  .تعیین چگونگی تحقق و اجراي استراتژي ها
  

   نقشها و تأثیرات
  .حلقه ارتباط تدوین استراتژي و اجراي آن شکل می گیرد. 1
  

  ها خروجی
   فهرست راهکارهاي هر یک از استراتژي ها. 1
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   سازمان  موفقیت  دورنماي  تنظیم :نهم  مرحله -10 -2
   تعریف
نیـرو و    تمـام  از  و اسـتفاده   شـده   تدوین  هاي استراتژي  بکارگیري  در صورت  سازمان  آینده  از شرایط  توصیفی: دورنما

  .شود می  نامیده  سازمان  موفقیت  ، دورنماي سازمان  منابع
  

   شرح
از   کمتـري   خیلـی  و مفیـد هسـتند تعـداد     روشـن   مأموریت  داراي  معدودي  و غیرانتفاعی  عمومی  سازمانهاي  در حالیکه

  دورنمـا حـاوي    حالیکـه  در  کـه   اسـت   امـر، ایـن    ایـن   از دالیـل   یکـی . دارند  و موجز از موفقیت  روشن  آنها دورنمایی
دورنمـا    کشـد در حالیکـه   مـی   تصـویر   را بـه   سـازمانی   اهـداف   مأموریت.  است  اما فراتر از آن  است  سازمان  مأموریت

  عبـارت   بـه . دهـد  مـی   خود برسد، نمـایش   مأموریت در  ذکر شده  سازمانی  اهداف  به  که  را در صورتی  تصویر سازمان
  سـازمان   سازد که می  دورنما روشن  باشد در حالیکه  اشتهوجود د باید  چرا سازمان  سازد که می  روشن  دیگر، مأموریت

  عنـوان   بیشـتر بـه    موفقیت  دورنماي. خواهد رسید  ساختاري  و چگونه  شکل  چه  خود به  مأموریت  برآوردن  در صورت
  .آنها  تا تعیین  هاست استراتژي  اجراي  براي  راهنمایی

  همـراه   بـه    فوایـدي   آن  کنـد، امـا تهیـۀ    نمـی   سازمان  بهبود اثر بخشی  به  کمکی  موفقیت  دورنماي  داشتن  اینکه  علیرغم
  موفقیـت   از اینکـه    و کلـی   ضـمنی   درکـی   حـداقل   داشتن  بدون  با عملکرد بسیار خوب  تصور سازمانی.  خواهد داشت

  سالیان  در طی  که  سازمانی  چنین  و هم  است  ، بسیارمشکل است  دستیابی  قابل  ماند و چگونه می  چه  به  سازمان  آن  براي
  بـوده بقـا    حفـظ   بـراي   و کوشش  ایجاد انگیزش  دورنما براي  نوعی  مسلماً داراي  است  کرده  خود را حفظ  بقا و هویت

  . است
  

    هدف
  از تـوانش   اسـتفاده  حـداکثر هـا و   استراتژي  اجرا کردن  در صورت  سازمان  که  و موجز از آنچه  روشن  توصیفی  توسعه

  . است  مرحله  این  ، هدف خواهد یافت  دست  آن  خود به
  

   نقشها و تأثیرات
  رود بدسـت  مـی    از سـازمان   انتظـاري   چرا و چـه   از اینکه  دفاع  و قابل  و مشخص  روشن  توجیهی  دورنما به  از طریق. 1

  .آید می
اعضـاء    کـه    خواهـد یافـت    افـزایش   در صـورتی   موفقیت  به  دستیابی  احتمال).  از کانت(  است  بر درك  تصور مقدم. 2
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  و پیامـدهاي   اقـدامات    متمـایز سـاختن    بـراي   را کـه   تصـوري   موفقیـت   دورنمـاي . باشـند   داشته  از آن  تصوري  سازمان
  .دهد می   ارائه  مورد نیاز است  مطلوباز حد   بیش  و تالش  از نامطلوب  مطلوب

باشـد    اسـتخراج    قابـل   از آن  و تصـمیم   باشـد و قواعـد هـدایت     وجـود داشـته    توافق  سازمان  اگر در مورد دورنماي. 3
شـود،    بایـد انجـام    کـاري   چـه   اینکـه    روي  بحـث   بـراي   کمتـري   زمان.  خواهد یافت  دست  مضاعفی  نیروي  به  سازمان

  .گردد ها می استراتژي  اجراي  فداي   بیشتري  خواهد شد و زمان  شود صرف  و چرا باید انجام  گونهچ
  از آینـدة   تصـویري    طریـق   و بـدین   اسـت   حال  در زمان  آینده  شرایط  ادعا یا تصریح  براي  ابزاري  موفقیت  دورنماي. 4

و   هسـتیم   آن  خواهـان   را کـه   اي دورنما  آینده  در اینصورت  ا بسازیمر  سازمان  آینده  که  قرار است اگر .  است  مطلوب
  .دهد می  نشان  برسیم  آن  به  داریم  سعی

  .کند   غلبه   موانع  بر آن  کند که می  کمک  سازمان  به  آن  موجب  و به  ساخته  را روشن  آن  تحقق  دورنما موانع. 5
  داشـته   و مقصـد  روشـن    جهـت   کـه   افـراد در صـورتی  .  اسـت   سازمان  رهبري  برايمؤثر   جانشین  موفقیت  دورنماي. 6

  مـدیران   هـاي  در رده  مـؤثري    هـاي  گیـري  تصـمیم   شـکل   برند و بدین  پیش  و به  کرده  توانند خود را مدیریت باشند می
  . است  تحقق  تر قابل پائین  سطوح

  
   انجام  روش

  در قالـب   وسـپس   شـده   فـرد تهیـه    یـک   از دورنما توسـط   ابتدا متنی  که  اینست  موفقیت  نمايدور  تهیه  براي  مناسب  اهر
  .شود  انجام فرد  همان  توسط  نهایی  متن  نظر قرار گیرد و تدوین  و تبادل  مورد بحث  ریزي  برنامه  گروه

  :موارد زیر باشد  باید شامل  موفقیت  دورنماي 
    ـ مأموریت  
   اصلی  و ارزشهاي  هـ فلسف  
  ) اند شده  تعیین  که  در صورتی(  ـ اهداف  
   اصلی  هاي ـ استراتژي  
  عملکرد  ـ معیارهاي  
   مهم  گیري ـ قواعد تصمیم  
   کارکنان  مد نظر همۀ  اخالقی  ـ استانداردهاي  

  :زیر باشد  خصوصیات  و داراي
  .گردد بهتر متمرکز می  اي ـ بر آینده  
  .کند می  ها و رؤیاها را تشویقـ امید  
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  .گردد می  متوسل  مشترك  ارزشهاي  ـ به  
  .دارد می  را بیان  مثبت  ـ پیامدهاي  
  .شود متحد متذکر می  گروهی  عنوان  را به  سازمان  قوت  ـ نقاط  
  .گیرد می  کمک  ـ از استعارات  
  .گردد می  انگیزش  رساند و موجب را می  ـ شور و اشتیاق  
  

  رهنمودها
  و بکـارگیري   تنها  توسعه.  نیست  ضروري  سازمانی  بهبود اثربخشی  براي  موفقیت  دورنماي  باشید که  خاطر داشته  به. 1

در عملکـرد سـازمانها     اي مالحظـه   توانـد بهبـود  قابـل    هستند می  استراتژیک  موضوعات  راهکار تحقق  ها که استراتژي
  آن  نداشـتن   سـازمانها نبایـد نگـران      اسـت   مشـکل   یـا  خیلـی    دورنما غیرمنطقی  سازي  اگر آماده  بنابراین. ایجاد نمایند

  اي العـاده   عملکـرد فـوق    بـه   ضمنی  دورنمایی  حداقل  داشتن  بتواند بدون   سازمان  که  است  غیر محتمل  از طرفی. باشند
  .یابد  دست

. نماینـد   موفقیـت    دورنمـاي   توسـعه   بـه   اقـدام   اسـتراتژیک   ریـزي   از برنامه  ورهچند د  از طی  بیشتر سازمانها باید پس. 2
  دسـت   کلـی   دورنمـاي   یـک   بـه   از  اینکه  دارند قبل  کردن  و عمل  فکر کردن  استراتژیک  توسعه  بیشتر سازمانها نیاز به

  هـر دو بـراي    کـه (  سـازنده   نحـوي   بـه   اخـتالف   حـل    و توانـایی   کلیدي  تصمیمات  نظر روي  ، اتفاق بر این  عالوه. یابند
  اسـتراتژیک   ریـزي   از برنامه  چند دوره  شود که می  حاصل  زمانی) هستند   مؤثر ضروري  موفقیت  دورنماي  یک  توسعه

  روش  بـه   تژیکاسـترا   موضـوعات   بیشـتر در تعیـین    که(باشد   فراهم  دو مورد فوق  که  در  صورتی  البته. باشد  شده  طی
  .کرد  را تهیه  سازمان  موفقیت  دورنماي  توان می) گردد می  حاصل   اهداف

  صـفحه   از  ده  آن  باشـد و حجـم    انجـام   روش  در بخـش   شـده   اشـاره   مـوارد و خصوصـیات    تمام  دورنما باید داراي. 3
  .تجاوز ننماید

و   اقـدامات .  بنـا گـردد    گذشـته   و اقـدامات   تصـمیمات   براسـاس   اسـت   ممکـن   بایـد تـا آنجـا کـه      موفقیت  دورنماي. 4
بایـد    ، سـازمان  چنـین   هم. باشند دهد،  می و می  داده  انجام  سازمان  آنچه  نظر به  از اتفاق  سندي  اغلب  گذشته  تصمیمات

و   از گذشـته   اي را ادامـه    آن  تـوان تر  خواهد بود اگر ب ساده  آینده  تحقق. گردد  خود مرتبط  گذشته  دورنما به  از طریق
 در  آل  ایـده   از آینـده   بایـد تصـریحی    باشد بلکه  فعلی  از شرایط  نباید تنها  تعمیمی  موفقیت  اما دورنماي. داد  نشان  حال
 تصویر گـردد تـا    فعلی  بر شرایط  دهد و سپس  ارائه   آل ایده  از آینده  باید تصویري  موفقیت   دورنماي. باشد  حال  زمان

  کمـک   موفقیـت    بـه   را در دستیابی  و خودشان  تواند سازمان آنها می  روزانه  فعالیت  چگونه  دریابند که  اعضاء  سازمان
  .نماید
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 از حـد   بـیش   تمایـل    البتـه . را القا نماید  اثر بخش  تغییر سازمانی  وقوع  به  و تمایل  مؤثر باید کشش  موفقیت  دورنماي. 5
  .نماید  تغییر را ترغیب  به از  حد   بیش  دورنما نباید تمایل  کند و بنابراین  را مختل  سازمان  است  تغییر ممکن  به
، دورنما  بایـد در اختیـار    ریزي  برنامه  گروه  توسط  سازمان  دورنماي  براي  شده  آماده  و تأیید متن  بعد از مرور، بحث. 6

  . خواهد داشت  باشد تأثیر کمی   پنهان  همگان  از چشم  که  دورنمایی. قرار گیرد  کلیدي  نذینفعاو   اعضاء سازمان
  در  صـورتیکه . شـود   بکـار گرفتـه    اتخـاذ شـده    سـازمانی   و اقـدامات   تصـمیمات   انتقـال   باید براي  سازمان  دورنماي. 7

  . است   بیهوده  کاري  آن  سازي  آمادهندارد،   در سازمان  تأثیر رفتاري  گونه  هیچ  سازمان  دورنماي
  بنـدرت .   نیسـت   مطلقـاً ضـروري    ولـی   اسـت   در مـورد دورنمـا مطلـوب     کلیـدي   گیرنـدگان   تصـمیم   نظر بین  اتفاق. 8

  نظـر کلـی    شود و در  اینجا نیز تنها اتفـاق   حاصل  مطلبی  نظر صد در صد بر روي  اتفاق  در سازمان  که  پذیر است امکان
  . است  دورنما کافی  و قالب  مطالب  ر رويب

  
  ها خروجی

  موفقیت   دورنماي  متن. 1
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  تهیه برنامه عملیاتی :مده  مرحله -11 -2
   تعاریف

برنامه اي که در آن انجام مجموعه اي از طرح ها و اقدامات به همراه مشخصات مجري، زمان :  برنامه عملیاتی. 1
  .الزم، پیش نیازها و پی آیندهاي آن برنامه ریزي می شودشروع و پایان، بودجه و امکانات 

  
   شرح

اولویت استراتژي ها، محدویت منابع انسانی، مالی و زمانی و پیش نیازهاي انجام طرح ها و اقدامات، ضرورت یک 
اساس در این مرحله با استفاده از اطالعات تدوین شده در مرحله هشتم و بر . برنامه عملیاتی را روشن می سازد

اولویت هاي تعیین شده توسط تصمیم گیرندگان، یک برنامه عملیاتی تهیه شده و بر اساس آن مدیریت و کنترل 
  .انجام طرحها و اقدامات انجام می شود

  
   هدف

  تهیه برنامه عملیاتی ساالنه
  

   نقشها و تأثیرات
  .انجام طرحها و اقدامات را به صورت رسمی و عملیاتی روشن می نماید. 1
  .وظایف افراد و واحدهاي سازمانی درگیر در انجام طرحها و اقدامات مشخص می شود. 2
  .منابع انسانی، مالی و سازمانی ساالنه موردنیاز انجام طرحها و اقدامات تعیین می گردند. 3
  .منابع در دسترس سازمان به صورت بهینه تخصیص داده شده و استفاده می شود. 4
  .انجام طرحها مشخص می گردد روند نظارت و کنترل. 5
  

  ها خروجی
   جزئیات اجراي راهکارهاي تحقق استراتژي ها . 1
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 پیوست ب

انداز بیست ساله جمهوري اسالمی ایران چشم  
هجري شمسی 1404در افق   

 
  
  
  
  

  يمقام معظم رهبرشده از سوي  ، ابالغیشمس يهجر 1404ان در افق ریا یاسالم يانداز جمهور چشم
ر تحقق آرمانها و یو در مس یجمع ي شده و مدبرانه يزیر وشش برنامهکو  یمان و عزم ملیو در پرتو ا یزال الهیال به قدرت الکبا ات

  :ست سالهیانداز ب ، در چشمیاصول قانون اساس
، الهام بخش در یو انقالب یت اسالمیدر سطح منطقه، با هو يو فناور ی، علميگاه اول اقتصادیافته با جایاست توسعه  يشورک رانیا

  .الملل  نیجهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط ب
  :خواهد داشت ییها یژگین ویانداز چن ن چشمیدر افق ا یرانیا جامعه

، با یو انقالب ی، ملیاسالم يو ارزشها یاصول اخالقبر  کیخود و مت یخیو تار ییای، جغرافیات فرهنگیافته، متناسب با مقتضیتوسعه  -
  ییو قضا یت اجتماعیمند از امن رامت و حقوق انسانها و بهرهکمشروع، حفظ  يهای، آزادی، عدالت اجتماعینید يساالر د بر مردمکیتأ
  ید ملیدر تول یه اجتماعیو سرما یبر سهم برتر منابع انسان کی، متيد علم و فناوریشرفته، توانا و تولیبرخوردار از دانش پ -
  ومتکمردم و ح یوستگیهمه جانبه و پ یبر بازدارندگ یمبتن یامن، مستقل، مقتدر با سامان دفاع -
م خانواده، به دور از فقر، فساد، کع مناسب نهاد مستحیبرابر، توز ي، فرصتهاین اجتماعی، تأمییت غذایبرخوردار از سالمت، رفاه و امن -

  ست مطلوبیط زیمند از مح بهرهض و یتبع
، متعهد به یاجتماع يتعاون و سازگار ي هی، انضباط، روحيارکمند، برخوردار از وجدان  تیثارگر، مؤمن، رضایر، ایپذ تیفعال، مسئول -

  بودن یرانیران و مفتخر به ایا ییوفاکو ش یانقالب و نظام اسالم
انه و یانه، قفقاز، خاورمیم يایشامل آس( یجنوب غرب يایآس ي در سطح منطقه يرو فناو ی، علميگاه اول اقتصادیافته به جایدست  -
سطح درآمد سرانه و  ینسب ي، ارتقايد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادیو تول يافزار د بر جنبش نرمکی، با تأ)هیهمسا يشورهاک

  املکدن به اشتغال یرس
 ییایو پو یشی، نواندیارآمد، جامعه اخالقک ي ، توسعهینید يمردم ساالر يم الگوکیبخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم، با تح الهام -
  )ره( ینیامام خم يها شهیو اند یم اسالمیبراساس تعال يا و منطقه یاسالم ییرگذار بر همگرای، تأثیو اجتماع يرکف

    مت و مصلحتکتعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، ح يدارا -
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 پیوست پ

هاي کلی برنامه پنجم توسعه سیاست  
 

  
  
  
  
  

برنامه پنجم  یلک يها استیس جمهور، سینژاد رئ ياحمد يبه آقا يدر نامه ا یرهبر معظم انقالب اسالم يا اهللا خامنه تیحضرت آ
  .ردندکتوسعه را ابالغ 

  .عدالت، ابالغ شده استشرفت و یپ ییرد مبنایکست ساله و با رویدر چارچوب سند چشم انداز ب یلک ياستهایس نیا
امور  – امور اجتماعی – يو فناور امور علمی – یامور فرهنگ: يبند و شامل سرفصلها 45 يبرنامه پنجم توسعه دارا یلک ياستهایس

  . است یتیو امن یدفاع ،یاسیو امور س اقتصادي
ص مصلحت نظام یس مجمع تشخیه و رئییقوه قضاس یس مجلس، رئیرئ يه همزمان براکس جمهور یبه رئ يه مقام معظم رهبریابالغ متن

  :ن شرح استیارسال شده به ا
  میاهللا الرحمن الرح بسم

  نژاد يتر احمدکد يآقا جناب
  رانیا یاسالم يمحترم جمهور استیر
  تیسالم و تح با
 ياستهایمانند س یاصول یلک ياستهایاز س یشور و ابالغ بعضکست ساله یب ين پنجسال از سند چشم انداز دوره یبودن دوم يرو شیپ

شور کپنجساله پنجم  يه هرچه زودتر قانون برنامه کند ک می گر اقتضاءیاز طرف د یتحوالت جهان یطرف و بعضیکاز  44 یاصل یلک
 دیه باکبرنامه پنجم  یلک ياستهایس کنیا. ه گرددیست ساله تهیمتناسب با سند چشم انداز ب يمرحله ا فبه اهدا یابیدست يریبا جهت گ

  .گردد می ران باشد، ابالغیا یاسالم يجمهور يپنجساله پنجم     توسعه  ين قانون برنامه یه و تدویته يمبنا
شور چه در بعد ک يتهایه فعالیلک يجا يم شده، بتواند در جایشرفت و عدالت تنظیپ ییرد مبنایکه با روکاستها ین سیرود ا می انتظار

ر یو سا یاسالم يئت محترم دولت و مجلس محترم شورایو ه یگمان اهتمام و دقت نظر جنابعال یب .ن و چه در بعد اجرا ظاهر گرددیتقن
 يبرا ینده اقدامات اساسیپنجساله آ يانتظار دارم در دوره . ندکفا یننده اکن یین باره نقش تعیتواند در ا می نظام یسیرئ يدستگاهها

 یاسالم يبر ارزشها یکمت يبه جامعه ا یابیانسانها بر مدار حق و عدالت و دست یدگه رشد و بالنک یـ اسالم یرانیتوسعه ا ين الگویتدو
  .ردیشور صورت گک يسه گانه  يدر گرو آنست، توسط قوا يو اقتصاد یاجتماع عدالت يو تحقق شاخصها یو انقالب
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دانم  می الزم. ن امر داردیننده در اکن ییتع یعدالت و اقتضائات آن نقش ين مقوله ییشه وران حوزه و دانشگاه در تبیاند يجد تکمشار
ه در کها  ن مجموعهیار با اکارشناسان فعال و همکز یرخانه مجمع و نیأت محترم دولت و دبیص مصلحت نظام و هیاز مجمع محترم تشخ

  .مینما يمانه سپاسگزاریرده اند، صمک ینیپنجم نقش آفر يبرنامه  یلک ياستهایبه س مربوط يشنهادهایم پیتنظ
  .شود می ص مصلحت ارسالیو مجمع تشخ یاسالم يمجلس شورا ياستها همزمان برایس يمجموعه  يحاو ي نسخه

  يا خامنه یدعلیس
  رانیلى برنامه پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اک استهاىیس
  امور فرهنگى ـ
  .هاى مهم فرهنگى براى طرحوست یه پیشور و تهکل و اجراى طرح مهندسى فرهنگى یمکـ ت1
ار اساسى در تمام یمع یکردن نقش آن به عنوان کو برجسته ) ره(نىیاسى حضرت امام خمینى و سیشه دیان نگه داشتن اندیزنده و نما ـ 2
  .ها زىیها و برنامه ر است گذارىیس
ز از اسراف و یارى، قناعت، پرهکار، درستکبتار جمعى، اکه یارى، خودباورى، روحکى، انضباط اجتماعى، وجدان یت قانونگرایتقو ـ 3

  .دیت در تولیفکیاهتمام به ارتقاء 
  .ن و زدودن خرافات و موهوماتیانات انحرافى در حوزه دیـ مقابله با جر4
  .هاى اطالعاتى و ارتباطى براى تحقق اهداف فرهنگى نظام نه از فناورىیـ استفاده به5
  .ت باور و عزم ملى براى تحقق آنیساله و تقو ستیاز چشم انداز ب كمشتر كجاد دریـ ا6
  امور علمى و فناورى ـ
  :ریـ تحول در نظام آموزش عالى و پژوهش در موارد ز7
ش ورود دانش آموختگان دوره یان برنامه پنجم و افزاید ناخالص داخلى تا پایدرصد تول 3ق و پژوهش به یش بودجه تحقیـ افزا7ـ 1
  .درصد 20لى به یمکالت تیهاى تحص ارشناسى به دورهک
  .ت آن در برنامه پنجمیگاه دوم علمى و فناورى در منطقه و تثبیابى به جایـ دست7ـ 2
  .ز پژوهشى با صنعت و بخشهاى مربوط جامعهکن دانشگاهها و مرایـ ارتباط مؤثر ب7ـ 3
  .د علم و فناورىیت در تولکردولتى براى مشاریـ توانمندسازى بخش غ7ـ 4
  .ازیشرفته مورد نیهاى پ ى به فناورىابیـ دست7ـ 5
ت و یشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربکتهاى یازها و اولویفى آن بر اساس نکیـ تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء 8
  .آموزان ش سالمت روحى و جسمى دانشیز افزاین

زه، اصالح و بازنگرى در متون و یعلوم، جذب افراد مستعد و با انگن یگاه و منزلت ایت جایتقو: ـ تحول و ارتقاء علوم انسانى با9
  .شىیپردازى، نقد و آزاداند هیج نظریتهاى پژوهشى و ترویز و فعالکفى مراکیمى و کهاى آموزشى، ارتقاء  ها و روش برنامه

تقاء منزلت اجتماعى، ارتقاء سطح ار: قیتهاى هدفمند مادى و معنوى از نخبگان و نوآوران علمى و فناورى از طریـ گسترش حما10
  .به تجارى سازى دستاوردهاى آنان کمکها،  شى نوآورىیرى مالى در مراحل پژوهشى و آزمایعلمى و مهارتى، رفع دغدغه خطرپذ

  .شورکل و اجراى نقشه جامع علمى یمکـ ت11
  امور اجتماعى ـ
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ها و توجه  فاى حقوق شرعى و قانونى بانوان در همه عرصهیعى و استهاى اجتما گاه زن در آن و در صحنهیت نهاد خانواده و جایـ تقو12
  .ژه به نقش سازنده آنانیو

رى و علمى و تالش در جهت رفع کط رشد فیردن محکت ملى جوانان متناسب با آرمانهاى انقالب اسالمى، فراهم یت هویـ تقو13
  .هاى آنانییازها و توانایات دوره جوانى و نیمقتض بهاى اجتماعى آنان، توجه بهین و آسکهاى شغلى، ازدواج، مس دغدغه

نان، کارکشت یرامت و معکن یى، بهبود خدمت رسانى به مردم، تأمیارآکو  كش تحریافزا: ى در جهتیـ اصالح نظام ادارى و قضا14
هاى  ى در حوزهیز زداکتمر د برکیتهاى موازى، تأیریا ادغام مدین شغلى آنان، حذف ین و تأمیق و امیران و قضات الیرى مدیارگکبه 

  .ازین مورد نیم قوانیرى از فساد ادارى و مبارزه با آن و تنظیشگیى، پیادارى و اجرا
منى یشرفته براى ایارهاى پیت معیاسالمى، رعا -رانى ینى و روزآمد سازى معمارى ایماى شهر و روستا، باز آفریت بخشى به سیـ هو15

  .ام ساخت و سازهاکبناها و استح
ف نهادهاى نظارتى و یان وظاین و مقررات در جهت رفع تداخل میردن نظام بازرسى و نظارت، اصالح قوانکارآمد کت و یتقو ـ16

  .بازرسى
هاى مختلف  تهاى دولتى در صحنهیانات و مسؤولکثارگران انقالب اسالمى در عرضه منابع مالى و فرصتها و امیت دادن به ایـ اولو17

  .فرهنگى و اقتصادى
  .ارتىید بر سفرهاى زکیهاى گردشگرى با تأ تیت از گسترش فعالیاهتمام به توسعه ورزش و حما ـ18
  :رد انسان سالم و سالمت همه جانبه با توجه بهیکد بر روکیـ تأ19

  .ص منابع عمومىیابى، نظارت و تخصیزى، ارزشیاستگذارى، برنامه ریپارچگى در سیکـ 19ـ 1
  .ط و بهداشت جسمى و روحىیت غذا، محیوا، امنـ ارتقاء شاخصهاى سالمت ه19ـ 2
  .ننده سالمتکد یهاى تهد اهش مخاطرات و آلودگىکـ 19ـ 3
  .ىیب و سالمت مواد غذاکیه جامعه با بهبود تریـ اصالح الگوى تغذ19ـ 4
  .پنجم ان برنامهیتا پا% 30هاى سالمت به  نهیاهش سهم مردم از هزکهاى سالمت و  مهیفى بکیمى و کـ توسعه 19ـ 5

  :ت اجتماعىیـ ارتقاء امن20
  .لى مبارزه با مواد مخدرکاستهاى یـ مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجراى س20ـ 1
  .هاى عمومى ناشى از آن نترل ناهنجارىکرىویشگین و پینش هیـ سامان بخشى مناطق حاش20ـ 2
  .هاى فرهنگى و اجتماعى رى و مقابله با ناهنجارىیشگیها براى پ آموزشى و رسانهـ استفاده از ابزارهاى فرهنگى، 20ـ 3
  امور اقتصادى  ـ
  :د برکیرشد مناسب اقتصادى با تأ) الف 

  :با د ناخالص داخلى یانه تولینرخ رشد سال% 8زان حداقل یـ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادى به م21
د ناخالص داخلى یانداز به تول ه گذارى با حفظ نسبت پسیسرما -اف پس انداز کاهش شکق یه گذارى از طریـ توسعه سرما21ـ 1

  .هاى خارجى هیدرصد و جذب منابع و سرما 40حداقل در سطح 
  .ان برنامهیسوم در پا یکورى در رشد اقتصادى به  ـ ارتقاء سهم بهره21ـ 2



1394ـ 1393ـ ویرایش نخستـ  جهرم برنامه راهبردي دانشگاه   
 

292 

 

هاى ارتباطى، اطالعاتى، حقوقى،  رساختیالن، فراهم آوردن زکصاد ط اقتید بر ثبات محکیشور با تأکار کسب و کـ بهبود فضاى 21ـ 3
  .الن اقتصادى، ارائه مستمر آمار و اطالعات به صورت شفاف و منظم به جامعهکهاى  رىیاهش خطرپذکاز، یعلمى و فناورى مورد ن

  .ت و توسعه نظام استاندارد ملىیـ تقو21ـ 4
جاد یو ا» نده اقتصادىیهاى زا هیمنابع و سرما«ن بودجه عمومى به یصل از آن، از منبع تأمر نگاه به نفت و گاز و درآمدهاى حاییـ تغ22

ت یزى براى استفاده از مزیب اساسنامه آن در مجلس شوراى اسالمى در سال اول برنامه پنجم و برنامه ریصندوق توسعه ملى با تصو
  :تیوابسته بدان با رعان دستى ییره صنعتى و خدماتى و پایزنج رنسبى نفت و گاز د

  .هاى نفتى به صندوق توسعه ملى درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده 20ز ساالنه حداقل یـ وار22ـ 1
ه ید و توسعه سرمایردولتى با هدف تولیهاى خصوصى، تعاونى و عمومى غ الت از منابع صندوق توسعه ملى به بخشیـ ارائه تسه22ـ 2

  .ط رقابتى و بازدهى مناسب اقتصادىیشور با در نظر گرفتن شراکخل و خارج گذارى در دا
  .ان برنامهیهاى جارى دولت به درآمدهاى نفت و گاز تا پا نهیـ قطع وابستگى هز22ـ 3

ن یتأم الحسنه، هاى قرض ردن نظامکنه یدارى بدون ربا و نهادکامل و روزآمد قانون بانکى با اجراى کـ اصالح ساختار نظام بان23
  .هاى بزرگ ه گذارىیاعتبارات خرد و اعتبارات الزم براى سرما

  .ت و سالمتیى، شفافیاراکد بر کیبا تأ) مهیه، پول و بیسرما(فى بازارهاى مالىکیمى و کـ ارتقاء 24
  :دبرکیاز بندها با تأ یکقانون اساسى والزامات مربوط به هر  44لى اصلکهاى  استیـ تحقق س25

  .رى بازارهاى رقابتىیگ لکش ت ازیـ حما25ـ1
  ).ت و نظارتیاست گذارى، هدایس(تىیمکف حایفاى وظایجاد ساختارهاى مناسب براى ایـ ا25ـ2
  .هاى واحدهاى حقوقى تیبه فعال) نهاد خانوار(ل کرمتشیهاى غ تیل فعالیقى در جهت تبدیهاى تشو استیم سیـ تنظ25ـ3
  .مه درمانىیبجاد بازار رقابتى براى ارائه خدمات یـ ا25ـ4

ى یع در استحصال، عرضه، نگهدارى و مصرف آن و مهار آبهایطى آب با تسریست محیاسى و زیتى، سیـ توجه به ارزش اقتصادى، امن26
  .كت استفاده از منابع آبهاى مشتریشود با اولو شور خارج مىکه از ک

 44لى اصل کهاى  استیت سیه با رعایشورهاى همساکبا  كه گذارى در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشتریـ سرما27
  .قانون اساسى

براساس مصوبه شوراى عالى (ن یشور در مدت معکازهاى اساسى ین نینان از تأمیه اطمکر راهبردى ارزى به مقدارى یـ حفظ ذخا28
  .حاصل گردد) ت ملىیامن

افته یاهش کسرى تراز بازرگانى بدون نفت که کباال به نحوى  ژه در بخش خدمات با فناورىید بر راهبرد توسعه صادرات به وکیـ تأ29
  .جاد گرددیو توازن در تجارت خدمات ا

  .گذارى و فناورى هیا در تجارت، سرمایشورهاى منطقه جنوب غربى آسکارى با کـ گسترش همه جانبه هم30
ان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانى به یه در پاکآموزش، بهداشت و اشتغال به طورى : اى ان اهداف توسعهیـ ارتقاء و هماهنگى م31

  .شورهاى با توسعه انسانى باال برسدکسطح 
  .اتىیزى عملیشور به بودجه رکزى یل نظام بودجه ریـ تبد32
  .نظارتت یت و قابلیت شفافیانداز با رعا انه با سند چشمیهاى سال ساله و بودجه ان برنامه پنجیفى مکیمى و کـ برقرارى ارتباط 33
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  :گسترش عدالت اجتماعى با) ب 
ان درآمدهاى طبقات و رفع یاهش فاصله مکه عدالت اجتماعى و یهاى مربوط به رشد و توسعه اقتصادى بر پا تیم همه فعالیـ تنظ34

  :رید بر موارد زکیم درآمد با تأکت از قشرهاى یمحروم
  .اى مهیارهاى بکهاى هدفمند و ساز و  ارانهیاتى، اعطاى یى مالاستهایق سیرموجه درآمدى از طریهاى غ ـ جبران نابرابرى34ـ 1
  .ردن مداوم آنکن درآمدى و به هنگام ییپا کاطالعات مربوط به اقشار دو ده کل بانیمکـ ت34ـ 2
  .ارکرآشیهاى غ ارانهیردن کجى هدفمند یار و اجراى تدرکهاى آش ارانهیردن کـ هدفمند 34ـ 3
  .آحاد جامعه از اطالعات اقتصادىن برخوردارى یـ تأم34ـ 4

  :د برکیخى گذشته با تأیهاى حاصل از دورانهاى تار ـ اقدامات الزم براى جبران عقب ماندگى35
ع یشاورزى صنعتى، صناکى، گسترش یه طرحهاى توسعه روستایشاورزان با تهکان و ییارتقاء سطح درآمد و زندگى روستا ـ 35ـ 1

  .شاورزىکگذارى محصوالت  متینظام ق ن و اصالحیى و خدمات نویروستا
  .شورکهاى بازرگانى خارجى  تیر با استفاده از ظرفیهاى اقتصادى در مناطق مرزى و سواحل جنوبى و جزا تیگسترش فعالـ 35ـ 2
  .ان برنامه برسدیدر پا 35/0ثر کنى به حدایب جیه ضرکن درآمدى جامعه به طورى ییباال و پا کاهش فاصله دو دهکـ 35ـ 3
  .درصد 7شور به کارى در یکانجام اقدامات ضرورى براى رساندن نرخ ب ـ 35ـ 4
  .مه درمانىین اجتماعى و خدمات بیفى نظام تأمکیمى و کارآمد و گسترش کر و یمه فراگین بیتأم ـ 35ـ 5
  .هاى فردى و اجتماعى بیرى از آسیشگیهاى پ توسعه نظام ـ 35ـ 6
  .زنان سرپرست خانوارت از اقشار محروم و یحما ـ 35ـ 7
 25ان برنامه پنجم سهم تعاون به یه تا پاکدرآمد جامعه به نحوى  مکتوسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازى اقشار متوسط و  ـ 35ـ 8

  .درصد برسد
  تىیاسى، دفاعى و امنیامور س ـ

  .اسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگىیهاى س ت مردم در عرصهکت حضور و مشاریـ تقو36
رى و اصول یزى، قانون پذیست ملى، دشمن انقالبى، دفاع از منافع -هاى اسالمى  بندى به ارزشیاسى به پایانات سیـ جهت دهى جر37

  .اخالقى
  .انت از حقوق اساسى ملتیهاى مشروع و ص ت از آزادىیـ حما38
شبرد منافع یت ملى و پیم امنکیمنظور تح الملل به نیران در منطقه و نظام بیت، اقتدار و نقش جمهورى اسالمى ایـ اعتالى شأن، موقع39

  :د برکیملى با تأ
  .هیشورهاى همساکت یالمللى با اولو نیاى و ب هاى دوجانبه، منطقه ارىکت همیـ تقو39ـ 1
  .رمتخاصمیشورهاى غکت روابط سازنده با یـ تقو39ـ 2
  .ش توان ملىیرى از روابط براى افزایگ ـ بهره39ـ 3
  . با افزون خواهى و اقدام متجاوزانه در روابط خارجىـ مقابله 39ـ 4
  .گانگانیى منطقه از حضور نظامى بیـ تالش براى رها39ـ 5
  .نیژه ملت فلسطیهاى مظلوم و مستضعف بو ت از مسلمانان و ملتیـ حما39ـ 6
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  .شورهاى اسالمىکان یشتر میى بیـ تالش براى همگرا39ـ 7
  .سازمان مللـ تالش براى اصالح ساختار 39ـ 8
ن یاى و جهانى با هدف تأم اسى و فرهنگى منطقهید اقتصادى، سیجاد مناسبات و نظامات جدیبراى ا كـ سازماندهى تالش مشتر39ـ 9

  .ت جهانىیعدالت، صلح و امن
ساس ارزشهاى هاى موجود بر ا هیجاد تحول در رویاى و تالش براى ا المللى و منطقه نیـ حضور فعال و هدفمند در سازمانهاى ب40

  .اسالمى
به  کمکشرفته و یهاى پ ه و فناورىیش فرصتهاى صادراتى، جذب سرمایت انرژى، افزایع و ترانزیران در توزیتى ایریـ ارتقاء نقش مد41

ستم پولى یاهش وابستگى به سکاى و اسالمى و دوست با هدف  شورهاى منطقهک کمکاى مستقل با  مهیى و بکاستقرار نظام پولى، بان
  .ظام سلطهن

  .رانىیا –ژه حوزه تمدن اسالمى یاسى و اقتصادى با جهان بویت تعامل فرهنگى، حقوقى، سیـ تقو42
ت از حقوق آنان و یان آنان، حمایج خط و زبان فارسى در میبه ترو کمکشور، کان خارج از یرانیرانى ایت اسالمى و ایت هویتقو ـ 43

  .ت آنان در توسعه ملىکل مشاریتسه
  :د برکیننده اهداف و منافع ملى با تأکن یر و تضمیدار، فراگیت پایم و ارتقاء امنکیـ تح44

  .تىیات ضد امنکرى از تحریشگیت نقش مردم و اطالعات مردمى در پیـ تقو44ـ 1
و مقابله با هر  ن اشراف اطالعاتىین آنها براى تأمیى و هماهنگى بیهاى اطالعاتى، انتظامى و قضا ت و تعامل مؤثر دستگاهیـ تقو44ـ 2

  .دهاى نرمیت عمومى، اقتصادى و اجتماعى و مقابله با تهدینوع اخالل در امن
هاى مرتبط با حفظ  اى، توسعه علوم و فناورى انهیافزارى اطالعاتى، ارتقاء سطح حفاظت از اطالعات را پارچه نرمیکجاد سامانه یـ ا44ـ 3

اى  انهیت فنى براى مقابله با تخلفات در فضاهاى رایانت از فضاى تبادل اطالعات، تقویصهاى اطالعاتى و ارتباطى به منظور  ت سامانهیامن
  .م فردى و عمومىیاز حر نتایو ص

تى، اجتماعى، فرهنگى و یهاى هو رى و مقابله با عوامل بروز گسستیشگیهاى انسجام و همبستگى ملى براى پ ر ساختیت زیـ تقو44ـ 4
  .اعتقادى

ت ملى و مقابله مؤثر با یت ارضى، منافع و امنیت، تمامیمکهاى دفاعى و قدرت بازدارندگى به منظور دفاع از حا ـ ارتقاء توانمندى45
  :د برکیاى با تأ جاد توازن منطقهیدهاى خارجى و ایتهد

ى با یفاکب خودیش ضریع دفاعى، افزایشرفته دفاعى و نوسازى و بازسازى صنایافزارهاى پ هاى نو و نرم سب دانش و فناورىک ـ 45ـ 1
  .شورکهاى صنعتى  تیمندى از همه ظرف قات و بهرهیتوسعه تحق

  .ج مستضعفانیفى بسکیمى و کت یشور و انقالب با تقوکت و دفاع از یروهاى مردمى در امنیاهتمام به حضور ن ـ 45ـ 2
  .رعاملیگسترش پدافند غ ـ 45ـ 3
  .نترل مؤثر مرزهاکدار مناطق مرزى و یت پایامن ـ 45ـ 4

 http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=5389: منبع
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 پیوست ت
 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

)1390ـ  1394(ران یا یاسالم يجمهور   
  
  
  
  
  

متن . شود میارائه به دلیل طوالنی بودن متن قانون برنامه پنجم توسعه، در این جا تنها فصل دوم قانون که مربوط به علم و فناوري است 
  :کامل قانون از طریق لینک زیر قابل دستیابی است

http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=176762&type=all&isLaw=1  
  
  

  يفصل دوم ـ علم و فناور
 ،ياعتقاد یمبان قیو تعم يافزار تحقق جنبش نرم ،یعلوم انسان يها در رشته ژهیبه و یدر آموزش عال نیادیـ به منظور تحول بن15ماده

 يو فناور قاتیعلوم، تحق يها وزارتخانه ،یاسالم تیدر حوزه دانش و ترب یفیو با هدف ارتقاء ک يا و اخالق حرفه یاسالم يها ارزش
  :را انجام دهند ریمکلفند اقدامات ز یو بهداشت، درمان و آموزش پزشک

و  یرانیـ ا یاسالم تیو هو ینید يها و ارزشها بر آموزه یمبتن یدانشگاه یو درس یآموزش يها متون، محتوا و برنامه يالف ـ بازنگر
  بازار کار ازین تیبا اولو ،يدانش بشر يدستاوردها نیاز آخر يریگ با بهره یلیتکم التیتحص يها دوره تیو تقو یانقالب

 انیعلوم قرآن و عترت و مطالعات م يها در رشته ژهیبه و یعلوم انسان يها به خصوص در رشته یفیک يو ارتقاء شاخصها نیب ـ تدو
  متناسب با نقش دختران و پسران ازیمورد ن يآموزشها نیو تأم هیعلم يها حوزه يهایاز امکانات و توانمند يریگ با بهره يا رشته

در  يپرداز هیو نظر یپژوهش ،یآموزش يتهایع مقدس با انجام فعالو دفا یانقالب اسالم یو عمل یکردن تجارب علم نهیج ـ نهاد
  مرتبط يها حوزه

  مختلف يها حوزه در عرصه يتهایاز ظرف يمند و بهره هیعلم يها با حوزه يد ـ همکار
 دیبا تأک یعلم بوم دیو تول یعلم يتوسعه قطبها ،يا رشته انیانجام مطالعات م ،یشینقد و آزاداند ،يپرداز هینظر يهایهـ ـ گسترش کرس

  قم هیحوزه علم یاسالم غاتیو دفتر تبل هیحوزه علم یعال يشورا يبا همکار یبر علوم انسان
 دییمورد تأ يبر اساس شاخصها یو پژوهش یدانشگاهها و مؤسسات آموزش عال يبند و رتبه یابیو ـ استقرار نظام جامع نظارت و ارز

  یو پژوهش یآموزش تیفیبا هدف ارتقاء ک یانقالب فرهنگ یعال يبا مصوبات شورا رتیمذکور منوط به عدم مغا يها وزارتخانه
 یلیها، گروهها و مقاطع تحص هرگونه گسترش و توسعه رشته ت،یفیک نیو تضم یابیتبصره ـ پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارز

. است یقاتیو تحق یهها و مؤسسات آموزش عالتوسط دانشگا ربط يذ يها وزارتخانه ياز سو یابالغ يشاخصها تیموکول به رعا
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و  تیفیسنجش ک یاجرائ اتیحسب مورد مجازند عمل یو بهداشت، درمان و آموزش پزشک يو فناور قاتیعلوم، تحق يها وزارتخانه
  .ندیواگذار نما یردولتیدر بخش غ دیینظام به مؤسسات مورد تأ نیرا بر اساس ا يبند رتبه
را  ریبرنامه پنجم، اقدامات ز انیآن تا پا تیدر منطقه و تثب يو فناور یدوم علم گاهیبه جا یابیمنظور دست ـ دولت مجاز است به16ماده

  :انجام دهد
معطوف  یعلم أتیه ياعضا یپژوهش ازاتیامت%) 50(که تا پنجاه درصد  يبه نحو یعلم أتیارتقاء اعضاء ه نامه نیآئ يالف ـ بازنگر

  .به رفع مشکالت کشور باشد
 يفرصتها شیافزا ،یلیتکم التیتحص يها دوره تیاز جمله توسعه و تقو یعلم أتیارتقاء ه يالزم برا داتیامر تمه نیتحقق ا يبرا

 لیعلوم و فنون در کشور، تسه شرفتهیپ يو فناور یقاتیمراکز تحق جادیدر داخل و خارج از کشور و ا یعلم أتیاعضاء ه یمطالعات
  .دیاز جمله صنعت فراهم خواهد گرد یاجرائ يارتباط دانشگاهها با دستگاهها

که  يا به گونه تیفیبا ارتقاء ک ،یآموزش عال یلیتکم التیتحص يها دوره شدگان رفتهیدرصد پذ شیافزا يالزم برا تیظرف جادیب ـ ا
  .برسد%) 20(درصد  ستیبه ب یلیتکم التیتحص يها به دوره یآموختگان دوره کارشناس ورود دانش شیافزا زانیم

به منظور ارتقاء  یو پژوهش یدانشگاهها و مؤسسات آموزش عال ازیمورد ن یعلم أتیه نیتأم يالزم برا تیو حما يزیر ج ـ برنامه
برنامه نسبت  انیکه تا پا يا به گونه یردولتیو غ یدانشگاهها اعم از دولت یوقت به دانشجو در تمام تمام یعلم أتیشاخص نسبت عضو ه

نور به  امیبه حداکثر چهل و در دانشگاه پ یردولتیغ یعال یها و مؤسسات آموزش وقت در دانشگاه تمام یمعل أتیهکل دانشجو به 
  .و پنجاه برسد ستیحداکثر دو

 ،یقاتیتحق ،یعلم ،یدانشگاه يشهرکها ،یها و مؤسسات آموزش در دانشگاه يکاربرد شگاهیآزما زیو تجه يانداز راه جاد،ید ـ نسبت به ا
. دیتابعه و وابسته آنها اقدام نما يو شرکتها یاجرائ يدستگاهها قیو مراکز رشد از طر يعلم و فناور يپارکها ،يفناور يشهرکها

 انیو دانشجو یعلم أتیشرکت، اعضاء ه ای یتوسط پژوهشگران دستگاه اجرائ تواند یم شگاههایآزما نیا یپژوهش يرویاز ن یبخش
 نیا قیخود را از طر یاز اعتبارات پژوهش یبخش توانند یو شرکتها م یاجرائ يدستگاهها. گردد نیدانشگاه تأم یلیتکم التیتحص
  .ندینما نهیهز شگاههایآزما

ناخالص  دیکه سهم پژوهش از تول دینما يزیر برنامه يا به گونه یناخالص داخل دیو پژوهش از تول قیسهم تحق شیهـ ـ به منظور افزا
 نیموضوع ا قاتیراستا منابع تحق نیدر ا. برسد%) 3(برنامه به سه درصد  انیو تا پا افتهی شیافزا%) 5/0( درصد مین زانیساالنه به م ،یداخل

کشور موضوع  یقاتیسال گزارش عملکرد تحق انیدر پا زیخاص مشخص نموده و ن يها در قالب برنامه یرا هر سال در بودجه سنوات ندب
  .ندیارائه نما یاسالم يمجلس شورا تقایآموزش و تحق ونیسیبند را به کم نیا

ضمن  ربط يذ يدستگاهها ریسا يموظفند با همکار یو بهداشت، درمان و آموزش پزشک يو فناور قاتیعلوم، تحق يها و ـ وزارتخانه
 یاسالم يمجلس شورا قاتیآموزش و تحق ونیسینموده و گزارش عملکرد ساالنه را به کم شیآن را پا يشاخصها لیاعمال اقدامات ذ

  .دیارائه نما
احکام  ریسا تیانداز با رعا سند چشم يتهایو اولو یبر اساس عدالت آموزش یدانشگاهها و مؤسسات آموزش عال یفیو ک یـ ارتقاء کم1
  ماده نیا

الزم و با  يبا فراهم آوردن بسترها یردولتیو غ یاعم از دولت یوقت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عال تمام یعلم أتیـ اصالح هرم ه2
  يساالر ستهیبر شا دیتأک
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مشترك،  يدانشگاهها يانداز راه قیاز طر یالملل نیمعتبر ب یقاتیو تحق یآموزش يبا مراکز و نهادها یـ گسترش ارتباطات علم3
بر  دیبا تأک گرید يو تبادل استاد و دانشجو با کشورها یپژوهش يمشترك طرحها يمشترك، اجرا یآموزش يها دوره يبرگزار

بر  رانیا یاسالم يجمهور دار تیو اولو شرفتهیو علوم پ ینیمعارف د ،یعلوم انسان يها نهیدر زم ژهیو بهمنطقه و جهان اسالم  يکشورها
  یعلم أتیاعضاء ه يکشور و توانمندساز یکشور با هدف توسعه علم یاساس نقشه جامع علم

و  قاتیو نظارت کالن وزارت علوم، تحق يزیر برنامه ،ياستگذاریکشور جهت س یپژوهش يها نهادها و سازمان نیب یهماهنگ جادیـ ا4
  يو فناور قاتیعلوم، تحق یعال يو شورا يفناور

برنامه به منظور توسعه متوازن مؤسسات آموزش  يسال اجرا نیدر نخست یو پژوهش یآموزش عال یازسنجیطرح ن يو اجرا نیـ تدو 5
  و امکانات ازهایبا توجه به ن یردولتیو غ یدولت یو پژوهش یعال

مرکز آمار  یبا هماهنگ يو فناور قاتیعلوم، تحق یعال يکشور تحت نظر شورا يعلم و فناور یابیو ارز شیپا کپارچهیـ استقرار نظام  6
بر  یمبتن یبه اهداف اسناد باالدست یابیدست زانیم نییو تع یالملل نیو ب يا منطقه ،یمل اسیکشور در مق یعلم تیجهت رصد وضع رانیا

  یاسالم يمجلس شورا قاتیآموزش و تحق ونیسیو ارائه گزارش ساالنه به کم یآمار ثبت يایو پو ریاگنظام فر
  برنامه پنجم یابالغ یکل ياستهایس) 11(بند  يکشور در راستا ینقشه جامع علم يو اجرا لیتکم يالزم برا یـ انجام اقدامات قانون7
بر  یشامل سهم درآمد حاصل از صادرات محصوالت و خدمات مبتن يعلم و فناور یاصل يتحقق شاخصها يبرا يزیر برنامهـ  8

 یعلم داتیثبت اختراع، تعداد تول یتعداد گواه ،ياز علم و فناور یناش یناخالص داخل دیسرانه تول ،یانیو م شرفتهیپ يها يفناور
  انیبن دانش يکشور و تعداد شرکتها قاتیتحق يها نهیبه هز يعلم و فناور يتهایدر فعال یخارج يگذار هینسبت سرما ،یالملل نیب

  .برسد نهیزم نیرتبه دوم در منطقه در ا گاهیبرنامه حداقل به جا انیکه تا پا دینما يزیر برنامه يا موظف است به گونه دولت
  :را انجام دهد ریاقدامات ز انیبن دانش ياز شرکتها تیو حما يـ دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناور17ماده

 هیعلم يها و حوزه يو فناور یپژوهش ،یتقاضا محور مشترك با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عال ياز پژوهشها یمال تیالف ـ حما
 یردولتیغ يآن را کارفرما يها نهیاز هز%) 50(که حداقل پنجاه درصد  نیدر موارد ناظر به حل مشکالت موجود کشور مشروط به ا

  .و تعهد کرده باشد نیتأم
دانش و  يساز يتجار نهیکه در زم یو تعاون یکوچک و متوسط خصوص يو توسعه شرکتها يریگ شکل لیو تسه یمال تیب ـ حما

از  تیحما زیو ن کنند یم تیفعال یو مهندس یو صادرات خدمات فن شرفتهیپ يها يبر فناور یمحصوالت مبتن دیتول ژهیبه و يفناور
  یردولتیبخش غ قیاز طر يعلم و فناور يامراکز رشد و پارکه يانداز راه

و  یانتقال دانش فن يبرا یخارج يگذار   هیو سرما یالملل نیب يقراردادها یخارج يطرفها قیتشو يالزم در راستا یقانون يتهایج ـ حما
  یداخل يانجام آن با مشارکت شرکتهاو توسعه مربوط به داخل کشور و  قیتحق يتهایاز فعال یبخش

 يبخشها ازیبه ن ییدر جهت پاسخگو یعلم يتهایبه منظور استفاده از ظرف يو بازار فناور دهیو توسعه بورس ا جادیاز ا یمال تید ـ حما
  و خدمات يصنعت، کشاورز

  و حل مشکالت کشور يور ارتقاء بهره يدر راستا ییدانشجو يها و رساله ها نامه انیاز پا یمال تیهـ ـ حما
 ازیو امت یدانش فن دیخر يبرا دکنندگانیاز تول یمال تیو حما یدانش فن دیثبت اختراعات، تول نهیاز هز یو پرداخت بخش نیو ـ تأم

  اختراعات
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 اریدر اخت یحیو کارگاهها را با نرخ ترج شگاههایآزما ،یقاتیو تحق یپژوهش زاتیمکلفند امکانات و تجه یاجرائ يـ دستگاهها1تبصره
  .قرار دهند رانیوز أتیدر چهارچوب مصوبه ه يو فناور قاتیعلوم، تحق یعال يشورا دییمورد تأ انیبن دانش يمؤسسات و شرکتها

را که در  یزاتیو تجه یدانش فن ،يفکر تیمالک شود یاجازه داده م یاجرائ يبه دستگاهها يتوسعه و انتشار فناور يـ در راستا2تبصره
 ادشدهیاست به دانشگاهها و مؤسسات  و حاصل شده جادیا یدولت يو فناور یچهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهش

  .ندیواگذار نما
 صالح يمراجع ذ ياختراعات از سو یعلم يزیمم یـ سازمان ثبت اسناد و امالك کشور موظف است صرفاً پس از ارائه گواه3تبصره

  .دیبت اختراعات اقدام نمانسبت به ث
%) 100(صددرصد  يمؤسسات و شرکتها لیامناء همان دانشگاه نسبت به تشک أتیبا موافقت ه توانند یم یعلم أتیـ اعضاء ه4تبصره

 میمستق یانعقاد قرارداد پژوهش يمؤسسات و شرکتها برا نیا. ندیمؤسسات و شرکتها مشارکت نما نیدر ا ایاقدام و  انیبن دانش یخصوص
  .ستندیآن ن يبعد راتییو تغ یمشمول قانون منع مداخله کارکنان در معامالت دولت ،یاجرائ يدستگاهها اب میرمستقیغ ایو 
  :را انجام دهد ریاقدامات ز يو فناور یاز نخبگان و نوآوران علم يو معنو يهدفمند ماد يتهایـ دولت به منظور گسترش حما18ماده  

  يساز فرهنگ قیاز طر یالف ـ ارتقاء منزلت اجتماع
  قبل و بعد از ورود به دانشگاه يها مورد عالقه در دوره یلیتحص يها و ورود به رشته یلیدر ارتقاء تحص لیب ـ تسه

و  یو بهداشت، درمان و آموزش پزشک يو فناور قاتیعلوم، تحق يها وزارتخانه قیاز طر یلیو بورس تحص یمال يتهایج ـ اعطاء حما
  ننخبگا یمل ادیبن

  کشور ازیمورد ن دار تیاولو يها و رشته ها نهیدر زم یلیتحص تید ـ هدا
  يسالمت فرد و خانواده و هیپا مهیو ب یاجتماع نیتأم مهیب يهـ ـ برقرار

  و امور نوآورانه یدر انجام مراحل پژوهش یمال يریو ـ رفع دغدغه خطرپذ
  آنان يدستاوردها يساز ياز تجار تیز ـ حما
  یو تعلق مل يخودباور ،ییافزا رتیبص ،يابعاد معنو تیح ـ تقو

مختلف علوم و فنون  يها و با امکانات خاص در شاخه یالملل نیتوانمند در تراز ب يو فناور یقاتیتحق ،یمراکز علم تیو تقو جادیط ـ ا
  علم به ثروت در طول برنامه لینو و تبد يها دهینخبگان و دانشمندان در جهت خلق دانش، ا يریکارگ با به يو راهبرد يادیبن

کشور با  يتهایآنها و اولو يها يبرتر متناسب با تخصص و توانمند ينخبگان و استعدادها يمناسب برا یشغل يفرصتها جادیـ ا ي
  به محصول قابل ارائه به بازار کار یدانش فن لیجهت تبد ریخطرپذ يهایگذار هیاز سرما تیحما

و  هایساز میبرتر در تصم ينخبگان و استعدادها ،یعلم يها سهم مشارکت انجمن شیافزا يمناسب برا يساز و کارها جادیك ـ ا
  کشور تیریمد

 یو پژوهش یکنفرانسها و مجامع علم شها،ینخبگان و دانشمندان کشور در هما ،یعلم يمشارکت انجمنها يساز و کار الزم برا جادیل ـ ا
مناسب در  یمطالعات يدر جهان و فراهم کردن فرصتها یرانیدانشمندان و نخبگان ا يهایاز توانمند يریگ و برتر جهان و بهره یالملل نیب

  داخل و خارج کشور
 التیو تسه داتیتمه جادیو ا یالملل  نیو ب یدر سطح مل) ( یعلم ازیثبت جواز امت يها نهیاز هز یو پرداخت بخش نیم ـ تأم

  آنان یعلم دیانتشار آثار مف يالزم برا
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  ـ 19ماده
به دولت اجازه  یاسالم تیسه حوزه دانش، مهارت و ترب یفیو با هدف ارتقاء ک یابالغ یکل ياستهایس) 8(تحقق بند  يالف ـ در راستا

 نیتدو لیذ يتهایاولو تیموضوعه و با رعا نیدر نظام آموزش و پرورش کشور را در چهارچوب قوان نیادیبرنامه تحول بن شود یداده م
  :به اجراء درآورد رانیوز أتیدر ه بیتصو زو پس ا دینما

آموختگان دوره  توسط دانش یرانیفرد ا ازیمورد ن يها یستگیجهت کسب شا یو درس یو پرورش یآموزش يها  ـ تحول در برنامه1
  يفناور يریو به کارگ یازسنجیو ن یاسالم تیو ترب میبر فلسفه تعل یمبتن یآموزش عموم

  کشور ازیمورد ن یانسان هیو سرما يا آموزان، توسعه حرفه دانش يها یژگیو و قیبر اساس عال یلیتحص تیـ هدا2
 يها دوره هیدر کل يریادگیـ  یاددهی ندیتحقق فرآ يبرا یابیارزش کردیبر رو دیبا تأک یلیتحص شرفتیپ یابیـ اصالح نظام ارزش3

  برنامه انیتا پا ندیفرآ نیو تحقق کامل ا یلیتحص
  یعلوم انسان يها آموزان مستعد به رشته ورود دانش يالزم برا زهیانگ جادیو ا يبسترسازـ 4
و در طول  جیجامعه به تدر يازهایمتناسب با ن یلیمختلف تحص يها آموزان در رشته تعداد دانش نیتوازن ب يبرقرار يبرا يزیر ـ برنامه 5

  برنامه انیتوازن تا پا يبرنامه و برقرار
آموزان دوره  دانش یتمام يبرنامه برا انیبازار کار تا پا ازیو مهارت با توجه به ن یستگیشا کیکسب حداقل  يمناسب برا يـ بسترساز 6

  يمتوسطه نظر
  يور بهره شیاصالح و افزا ،یابیارزش ش،یجهت پا تیفیک نیـ استقرار نظام تضم7
  یو پرورش یآموزش يآموزش و پرورش بر اساس شاخصها ازیموجود و مورد ن یانسان يروین يا حرفه يتهایـ سنجش و ارتقاء صالح 8
  یبا اهداف قرآن یو عرب یقرآن، معارف اسالم یقیو فهم قرآن و برنامه تلف یخوان ـ ارائه برنامه جامع آموزش قرآن اعم از روان9

  یو قرآن ینید يها بر آموزه یبتنم یو روان یارتقاء سالمت جسمان یآموزش يها برنامه نیجهت تدو يزیر ـ برنامه10
  آموزان دانش یآموز و خانواده جهت تحقق سالمت روح و گسترش نظام مشاوره دانش تیـ تقو11
  آموزان دانش یدر ساعات بالاستفاده جهت ارتقاء سالمت جسم یبدن تیسازمان ترب یاز اماکن ورزش يبردار ـ بهره12
  آموزان دانش یورزش يسرانه فضاها شیـ افزا13
موجود و ارائه  يندهایفرآ لیو تسه یجهت تحقق عدالت آموزش ندهایفرآ هیارتباطات و اطالعات در کل يفناور يریکارگ ـ به14

  یکیبه صورت الکترون یلیتحص يها و دروس دوره یآموزش يها برنامه
  نظام واحد کینظام  ریبه عنوان ز یوزش عالدر کشور از جمله آم یآموزش ينظامها گریتعامل و ارتباط مؤثر با د جادیـ ا15
  وكیونیو  سسکویآ ونسکو،یمانند  یالملل نیکشورها و مراکز ب گریسازنده با د یتعامل آموزش جادیـ ا16

در وزارت آموزش و پرورش به  یو منابع مال یدر منابع انسان يساز نهیبه قیاز طر يور بهره شیب ـ دولت موظف است به منظور افزا
  .ابدی شیافزا یبه پرسنل یرپرسنلیکه در طول برنامه سهم اعتبارات غ دیاقدام نما ينحو

را در مدارس  یبوم اتیو ادب یمحل شیگو یقانون اساس) 15(ج ـ آموزش و پرورش مجاز است در حدود مقرر در اصل پانزدهم 
  .دینما تیتقو
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مناطق به  ازیو ن تیبه تناسب جنس یعادالنه آموزش يبه فرصتها یدسترس نید ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تضم
رفت و  ه،یتغذ يها نهیهز نیو تأم يا نسبت به آموزش از راه دور و رسانه ،یآموزش تیو رفع محروم افتهی در مناطق کمتر توسعه ژهیو

  .دیاقدام نما يروز ر امور مربوط به مدارس شبانهیآمد، بهداشت و سا
را انجام  ریاقدامات ز یمختلف آموزش يگروهها یو توانبخش ژهیو يازهاین نیتأم يآموزش و پرورش مکلف است براهـ ـ وزارت 

  :دهد
  ریو فراگ یقیتلف يها برنامه يمدارس و گسترش اجرا يساز ـ منعطف1
  خاص يازهایکودکان با ن نیو آموزش والد يساز جهت آگاه یرسان جامع اطالع يها برنامه نیـ تدو2
  مدارس نیامر مشاوره در ا شیطرح سنجش کودکان و افزا تیتقو ـ3
 شیو افزا يو امکانات خاص الزم جهت توانمندساز طیخاص و فراهم آوردن شرا يازهایو کودکان با ن ییـ توسعه مدارس استثنا4

  رانیپذ آموزش گونه نیا ازیمورد ن يمهارتها
 يهایو مقابله با ناهنجار یارتقاء سطح فرهنگ عموم ،یرانیـ ا یاسالم يارزشها جیترو يموظف است در راستا مایو ـ سازمان صدا و س

آموزان و  دانش يبرا ژهیمرتبط به و يها در شبکه یتیو ترب یعلم ،یآموزش يها و گسترش برنامه تیتقو ،یو اجتماع یفرهنگ
  .قرار دهد تیجوانان را در اولو یمل تیهو تیاز تحول در نظام آموزش و پرورش و تقو تیدر جهت حما انیدانشجو

  ـ20ماده
نهضت  يازهایمنطبق با ن ن،یمدار، خالق و کارآفر متخصص و متعهد، دانش یانسان يروین تیترب يبرا يساز نهیالف ـ به منظور زم

  :دولت مجاز است یفیو ک یبا هدف توسعه کم ،يافزار نرم
 ،یخدمات پژوهش يها نهیو هز یآموزش يها نهیکشور بر اساس هز يمتخصص مورد تقاضا یانسان يروین تیسرانه ترب نهیـ هز1

 يو فناور یقاتیتحق ،یهر دانشگاه و مؤسسه آموزش يبرا یاتیعمل يزیر را در چهارچوب بودجه تیمورد حما يو فناور یقاتیتحق
  .کند نیتأممحاسبه و به طور ساالنه  یدولت

به  تیفیبا حفظ ک یمختلف علم يها نهیکشور در زم یجیو ترو یتعداد مجالت پژوهش شیافزا يبرا طیشرا لیو تسه یمال تیـ حما2
برنامه چهارم را حداقل به دو  یانینسبت به سال پا یداخل یبرنامه تعداد مجالت و مقاالت چاپ شده در مجالت علم انیکه تا پا يا گونه

  .دیمعتبر را فراهم نما یعلم یاطالعات يبه بانکها یدسترس يالزم برا داتیتمه نیهمچن. دهد شیبرابر افزا
و پنج دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش  يو فناور قاتیـ از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم، تحق3

  .دینما ژهیو یبانیو پشت یو حقوق یمال تیهستند حما يدانش و فناور يگسترش مرزها يعملکرد برجسته در راستا يکه دارا یپزشک
  .به عمل آورد یمال تیحما ،یعلم يها ـ از انجمن4

 یگسترش آموزش عال يمجوز از شورا يکه دارا ییو فرهنگستانها یو پژوهش یب ـ دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عال
بدون الزام به  باشند یم ربط يذ یمراجع قانون ریو سا یو بهداشت، درمان و آموزش پزشک يو فناور قاتیعلوم، تحق يها وزارتخانه

قانون  ،يخدمات کشور تیریقانون مد ،یقانون محاسبات عموم ژهیبه و یدولت يحاکم بر دستگاهها یو مقررات عموم نیقوان تیرعا
ـ  يو ادار یمعامالت ،یمال يها نامه نیآنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئ يمناقصات و اصالحات و الحاقات بعد يبرگزار

و بهداشت، درمان و آموزش  يو فناور قاتیعلوم، تحق زراءو دییامناء که حسب مورد به تأ أتیمصوب ه یالتیـ تشک یاستخدام
علوم،  يها وزارتخانه يستاد یعلم أتیاعضاء ه. ندینما یعمل م رسد، یم جمهور سیرئ دییو در مورد فرهنگستانها به تأ یپزشک
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و  ماتیمصوبات، تصم لبند شام نیحکم ا. بند هستند نیمشمول حکم ا زین یو بهداشت، درمان و آموزش پزشک يو فناور قاتیتحق
  .هستند یبه قوت خود باق دهیمادام که اصالح نگرد ادشدهیو مصوبات  گردد یم زین یقبل يها نامه نیآئ

و  یدانشگاهها و مؤسسات آموزش عال یالتیو تشک یاستخدام ،یمعامالت ،يـ ادار یـ هرگونه اصالح ساختار و مقررات مال1تبصره
  .بند است نیفقط مشمول مفاد ا یتخصص يفرهنگستانها نیو همچن یدولت یپژوهش
مراکز به  نیشده و بعد از پرداخت به ا یمراکز و مؤسسات کمک تلق نیدولت به ا یاز منابع عموم افتهی ـ اعتبارات اختصاص2تبصره

  .است نهیقابل هز شانیا تیامناء و با مسؤول أتیمصوب ه یلیمنظور و براساس بودجه تفص یقطع نهیهز
و  ایو فرهنگستانها در هر سال از محل تبرعات، هدا يو فناور یپژوهش ،یکه مؤسسات و مراکز آموزش عال ییج ـ معادل درآمدها

  .گردد یو محاسبه م نیتأم يا هیسرما يهایبه عنوان اعتبارات تملک دارائ زین یاز محل درآمد عموم ندینما یموقوفات جذب م دیعوا
%) 20(درصد  ستیدر هر سال حداقل ب يدانشگاهها در امور آموزش، پژوهش و فناور یاصل يتهایمأمور ییکارآ شید ـ به منظور افزا

  .واگذار گردد یردولتیخش غاز بدنه دانشگاهها جدا و به ب ياز نظر ساختار انیدانشجو یاز امور خدمات رفاه
 قاتیوزارت علوم، تحق یتینقش حاکم تیو تقو ياز انجام امور مواز يریجلوگ ،يگر يهـ ـ دولت مکلف است به منظور کاهش تصد

واحد  تیریمد جادینسبت به ا ییارائه خدمات دانشجو تیفیو ک تیارتقاء کم ،يزیر و برنامه ياستگذاریدر س هیوحدت رو ،يو فناور
 يتهایفعال ان،یو اعتبارات صندوق رفاه دانشجو یپرسنل ،یحقوق يهایاز مجموعه امکانات و توانمند يریگ هرهامور مربوط، ب یسامانده

  .سال اول برنامه اقدام کند یط ،يو فناور قاتیوزارت علوم، تحق ییو معاونت دانشجو یبدن تیاداره ترب ان،یدانشجو یامور ورزش
و  یو پژوهش یدولت به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عال یاز محل بودجه عموم يا هیسرما يهایو تملک دارائ يا نهیهزو ـ اعتبارات 

  .ابدی یاختصاص م یآنها در قالب اعتبارات مل یمستقل در بودجه سنوات فیفرهنگستانها براساس رد
نور و  امیو پ يـ کاربرد یعلم ،یآزاد اسالم ،یدولت يها هدانشگا انیاز دانشجو تیبه منظور حما شود یز ـ به دولت اجازه داده م

از  یکیمجوز از  يکه دارا یردولتیغ یوابسته به وزارت آموزش و پرورش، مؤسسات آموزش عال يا و حرفه یفن يها آموزشکده
به صورت وام بلندمدت  ياعتبار التیتسه باشند یم یبهداشت، درمان و آموزش پزشک ای يو فناور قاتیقعلوم، تح يها وزارتخانه

  .قرار دهد ربط يذ ينهادها ریسا ایو  انیصندوق رفاه دانشجو اریالحسنه در اخت قرض
که  يدیجد يتهایظرف ایخود و  گانیآموزش را هیمازاد بر سهم تیمجازند از ظرف یقاتیو تحق یح ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عال

 یو منابع مال رندیامناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذ أتیه دییو با تأ یردولتیبا بخش غ یتوافق ایشده  تمام متیبر اساس ق کنند، یم جادیا
  .منظور کنند یاختصاص يبه خزانه کل به حساب درآمدها زیرا حسب مورد پس از وار یافتیدر

 لیتکم هیشهر افتیبا در یخارج يدانشجو رشیپذ قیخود را از طر یآموزش تیاز ظرف یبخش شود یط ـ به دانشگاهها اجازه داده م
 افتیامناء بدون در أتیه بیبا تصو یخارج يدانشجو رشیپذ یو انقالب یاسالم يارزشها جیدر موارد خاص به منظور ترو. کنند
  .ستمجاز ا ف،یبا تخف ای هیشهر

با  یو بهداشت، درمان و آموزش پزشک يو فناور قاتیعلوم، تحق يها وزارتخانه صیکشور، حسب مورد به تشخ يـ دانشگاهها ي
شهرها و مناطق  گرید ایشعب در شهر محل استقرار خود  تأسیسنسبت به  توانند یمربوط، م يها گسترش وزارتخانه يشورا بیتصو

  .از داوطلبان اقدام کنند هیشهر افتیدر خارج کشور به صورت خودگردان و با در زیآزاد داخل کشور و ن
 انیو باالتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجو%) 25(و پنج درصد  ستیجانباز ب انیدانشجو هیك ـ شهر

  .شود نیمستقل معاونت تأم فیاز محل اعتبارات رد یستیو سازمان بهز) ره( ینیامداد امام خم تهیتحت پوشش کم
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 رشیضوابط پذ. انجام خواهد شد يمذکور در داخل کشور خارج از آزمون سراسر يدانشجو در شعب دانشگاهها رشیـ پذ1تبصره
 يو برا 16/8/1386دانشجو در دانشگاهها مصوب  رشیقانون پذ) 4(توسط کارگروه موضوع ماده  یدوره کارشناس يدانشجو برا

بهداشت،  ای يو فناور قاتیعلوم، تحق يها نهاز وزارتخا یکی دییدانشگاهها و حسب مورد با تأ شنهادیبا پ یلیتکم التیتحص يها دوره
  .شود یم نییتع یدرمان و آموزش پزشک

شده، توسط  ارائه یو رفاه یکمک آموزش ،یبا توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزش انیاز دانشجو یافتیدر هیشهر زانیـ م2تبصره
  .شود یو اعالم م نییامناء دانشگاه تع أتیه

و بهداشت، درمان و  يو فناور قاتیعلوم، تحق يها طبق ضوابط وزارتخانه یمعتبر خارج يمشترك با دانشگاهها يها دوره ياجرا
  .شعب بالمانع است گونه نیدر ا یآموزش پزشک

 يو اجازه اقامت برا) زایو( دیدرخواست داوطلب نسبت به اعطاء رواد خیـ دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تار3تبصره
  .اقدام کند هیالعالم یو جامعه المصطف یشعب دانشگاه نیا یخارج انیو دانشجو یعلم أتیهاعضاء 
  .برخوردار خواهند بود یلیتحص تیاز معاف انیدانشجو ریهمانند سا ،یشعب دانشگاه نیا یرانیا انیـ دانشجو4تبصره
امناء دانشگاهها و مؤسسات  أتیه شنهادیماده در مقاطع مختلف به پ نیا) ي(و ) ح( يدانشجو موضوع بندها رشیـ نحوه پذ 5تبصره

. خواهد بود 16/8/1386دانشجو در دانشگاهها مصوب  رشیقانون پذ تیو با رعا ربط يذ يها وزارتخانه دییو حسب مورد با تأ ادشدهی
با در نظر گرفتن توان  ادشدهیمؤسسات  يامتحانات ورود قیاز طر دیجد يتهایارشد و باالتر با استفاده از ظرف یدر مقاطع کارشناس

  .ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود تیداوطلبان با رعا یعلم
  .گردد یصادر م لیو محل تحص رشیماده با درج نوع پذ نیا) ي(و ) ح( يموضوع بندها انیدانشجو یلیـ مدرك تحص 6تبصره

  .برخوردار هستند شود، یم ای شده نییتع یو پژوهش یمراکز آموزش يکه برا یو امکانات ایمزا الت،یاز تسه هیعلم يها ل ـ حوزه
در  یدانش و مهارت با نگرش به انجام کار واقع شیافزا قیاز طر يا حرفه یستگیـ دولت مکلف است به منظور گسترش شا21ماده
کار کشور با  يروین یستگیکاهش فاصله سطح شا ،یانسان يها هیسرما يکار و ارتقاء و توانمندساز يروین یلیاصالح هرم تحص ط،یمح

نظام  يبرا يا و حرفه یفن يآموزشها گاهیجوانان و ارتقاء جا يبرا يا و حرفه یشغل دیجد يفرصتها جادیاو  یسطح استاندارد جهان
قانون  نیا بیتصو خیاز تار کسالیظرف  افته،ینا و سازمان یررسمیغ ،یکشور اعم از رسم يـ کاربرد یو علم يا و حرفه یآموزش فن

  :الزامات مناسب اجراء کند ینیب شیو با پ هیالزم را ته يسازوکارها ریز يدر محورها
  .يـ کاربرد یو علم يا و حرفه یفن یررسمیغ ،یمتوسطه و عال یرسم يدر آموزشها يو کارورز يالف ـ استمرار نظام کارآموز

 طیبا شرا يو کالبد یکیزیف يفضاها نیو تأم یهیبا نرخ ترج یمال التیاعطاء تسه قیارتقاء مهارت در کشور از طر يساز ب ـ فراهم
  .کشور يـ کاربرد یو علم یمهارت یررسمیو غ یرسم يدر توسعه آموزشها یردولتیحضور فعال و مؤثربخش غ يساز نهیسهل و زم

  .یردولتیو غ یدولت يدر بخشها يا و حرفه یآموزش فنبرداران از  مشارکت بهره لیو تسه شیج ـ افزا
متناسب با  اینظام منسجم و پو کیکشور به عنوان  يا و حرفه یفن يآموزشها يزیر در برنامه تیریو مد ياستگذاریدر س ید ـ هماهنگ

  .کشور ازین
در سطوح و انواع  ها نامهیمدارك و گواه تها،یارتباط صالح يبه صورت منسجم برا یمل يا حرفه يتهایـ ـ کاربست چهارچوب صالح ه

  .یسطوح مختلف مهارت يها یستگیشا نییالعمر و تع مادام يریادگیشناختن  تیمختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسم
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و توسعه مراکز آموزش  تأسیسبه منظور  تیو صدور مجوز الزم و حما ازیموردن یکاردان یانسان يرویو برآورد ن یازسنجیو ـ ن
  .تا سال چهارم برنامه ازیمورد ن يتهایظرف جادیو ا یو تعاون یدر بخش خصوص یکاردان يها دوره

 ،يریادگـیـ  یاددهی ندیفرآ ،یاجرائ تیریمد يبر اساس شاخصها یررسمیو غ یرسم يا و حرفه یفن يمراکز آموزشها يبند ز ـ رتبه
  .رانیفراگ یبانیو توسعه منابع و شاخص پشت قیتحقـ ،یانسان يروین

طرح موضوع  ياجرا يها سال لیبا احتساب تعد افتهی صیالتفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخص ـ دولت مکلف است مابه22ماده
 يساز و مقاوم يبازساز يرا برا 30/1/1385مصوب  ،یو فرهنگ یاجتماع ،يقانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد) 1(قانون اصالح ماده 

 نیحداکثر ظرف سه سال اول برنامه تأم یدر قالب بودجه سنوات يارز رهیحساب ذخ ایو  یمحل منابع عموم زمدارس بدون استحکام ا
  .دینما

 افتهی تحقق يمعادل کمکها دیو با باشد یساز م مدرسه نیریاز خ یتیحما يها استیس يو اجرا میمکلف به تنظ نیتبصره ـ دولت همچن
  .دیمنظور نما یدر بودجه سنوات تمام مهین يها پروژه لیآنان را جهت تکم

 رانیوز أتیه بیو به تصو هیبرنامه توسط وزارت آموزش و پرورش ته بیماده حداکثر ظرف دو ماه از تصو نیا یاجرائ نامه نییآ
  .رسد یم

 رمنقولیامکانات، اموال منقول و غ هیوزارت آموزش و پرورش با کل يا حرفه یفن يها ها و آموزشکده برنامه دانشکده يـ از ابتدا23ماده
  .گردد یملحق م يو فناور قاتیاز وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحق تهایو تعهدات و مسؤول هایو دارائ یانسان يرویو ن

ها و  دانشکده نیدانشجو در ا رشیبه پذ تهوسیناپ یو کارشناس وستهیپ یمکلف است در مقاطع کاردان يو فناور قاتیعلوم، تحق وزارت
  .دیها اقدام نما آموزشکده

مجوز  ایفعال بوده  1388ـ 1389 یلیاست که در سال تحص يا حرفه یفن يها ها و آموزشکده انتزاع و انتقال، دانشکده يتبصره ـ مبنا
  .اند داشته
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  مقدمه 
و  ی، اجتماعی، علمیران مستلزم تالش همه جانبه در تمام ابعاد فرهنگیا یاسالم يبلند نظام مقدس جمهور هاي به آرمان یابیدست

ن یتحقق اهداف ا ين و اختصاص منابع الزم برایمع یزمان هاي شرفت در بازهیپ هاي برنامه ين و اجراین رو تدویاز ا. است ياقتصاد
 ير ساختهاین زیاز مهم تر يگر مقوله علم و فناورید ياز سو. است یران اسالمیدر شأن ا یگاهیاحراز جا ياز لوازم ضرورها  برنامه

 يایر احیران نظیا یانقالب اسالم یمتعال هاي ب تحقق آرمانیترتن یبه ا. مختلف است هاي رقابت در عرصه يشور و ابزار جدکشرفت یپ
ت در جهان در گرو یعدالت و معنو يبرقرار يبرا یسب آمادگکو ها  ان ملتیشرو در می، حضور سازنده، فعال و پیم اسالمیتمدن عظ

ه جامعه کاست  ین علمیدر پرتو چن. ت استیت و عقالنیسه شاخصه عدالت، معنو يه داراک یهمه جانبه در علم است؛ علم یشرفتیپ
مال کو  ییوفاکبشر به ش يت و استعدادهایظرف یومتکن حیه چنیافته و در سلیامل را کانسان  یومت جهانکتحقق ح یآمادگ يبشر

  . دیخواهد رس
و الزامات  یسطح مل ار درکم یانات الزم، تقسکر، منابع و امیمس یه در آن نحوه طکاست  یراه ۀم نقشیازمند ترسین اهداف نیتحقق ا

الن و کدر سطح  ين رو الزم است چشم انداز و راهبردها علم و فناوریاز ا. ق مشخص شده باشدیر به طور شفاف و دقین مسیا یط
و  یاز اسناد باال دست يریوشش شده تا با الهام گکن نقشه یم ایدر ترس. ن شودیشور، تدوک ۀتوسع ۀپنج سال هاي ر برنامهیتر نظ یاتیعمل

 1404در افق  يران، چشم انداز علم و فناوریا یاسالم ينظام جمهور ين آنها و توجه به اهداف راهبردیادیبن ياز ارزشها يریبهره گ
تمدن  ییفرهنگ و برپا يایو با اح یزال الهیال به قدرت الکران با اتیا یاسالم يجمهور«ن چشم انداز، یدر ا. ن شودیتب یشمس يهجر

خته، سالم و یصالح، فره هاي برخوردار از انسان يشورکدر جهان،  ی، گسترش عدالت و الهام بخشیشرفت ملیپ يبرا یرانیا – یاسالم
و به  يو نوآور يعلم و فناور ۀد و توسعیجهان؛ توانا در تول هاي نیبرتر زدر ترا یتب اسالم و انقالب و با دانشمندانکافته در میت یترب
  . خواهد بود» در جهان یت علمیبا مرجع يدانش و فناور يشتاز در مرزهایآن و پ يدستاوردها يریارگک

 يانات و استعدادهاکز با اشراف بر امیر و نین نقش خطیا يفایشور در اکت یهوشمندانه از ظرف کیبا در یمعظم انقالب اسالم رهبر
پارچه در یکشده و  ي،زمان بندیاتیعمل هاي يزیو برنامه ر يعلم و فناور ۀنیق در زمیدق يشور، خواستار هدف گذارکم موجود در یعظ

ت یوسته از وضعیمنظم و پ یتکحر يشور براکمنابع  ۀنه از مجموعیبه يشان بارها بر لزوم بهره برداریاند ا دهن عرصه شیسطوح مختلف ا
گذشته  يسالها ينار رهنمودهاکدات در کین تأیا. د داشته اندییشور تأک یجامع علم ۀ، در قالب نقشیآرمان یگاه علمیموجود به جا

شور ک یشرفت علمیر پیت در مسیاهتمام و جد يشان برایا يز انتظار جدید علم و نیتول تو نهض ين جنبش نرم افزاریمعظم له با مضام
  . ردیقرار گ یانقالب فرهنگ یعال يار شوراکژه در دستور یشور به طور وک ین نقشع جامع علمیه تدوکد یموجب گرد

استها و راهبردها، ی، اهداف، سینده نگر، شامل مبانیا و آیاست جامع و هماهنگ و پو يف، مجموعه ایشور بنا به تعرک یجامع علم ۀنقش
شور در کست ساله یبه اهداف چشم انداز ب یابیدست يبرا یاسالم هاي بر ارزش یمبتن يعلم و فناور يساختارها و الزامات تحول راهبرد

ن یدر ا. ه شودکیت یو تجارب علم یعلم هاي و نمونهها  هیات گذشته و نظریشور، تجربک یو بوم یارزش یبر مبان هشدن سند تالش یا
  : است ير ضروریات زکخصوص توجه به ن

 يجمهور یو قانون اساس يو مقام معظم رهبر) ره( یر انقالب اسالمیبکرهبر  هاي شور در چارچوب رهنمودک یجامع علم ۀنقش
 یرانیا – یاسالم يالگو ین ساحت علمییتب یی، توانایالزم و بروز رسان يارهاکسازو  ینیش بیران است و با پیا یاسالم يجمهور

  . باشد می شرفت را دارایپ
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و  ی؛ معاونت علميقات و فناوریدر وزارت علوم، تحق یارشناسکمتعدد  هاي ارگروهکت و تالش یو فعال يزینقشه حاصل برنامه ر نیا
موجود و  يگوناگون؛ بهره گرفتن از پژوهشها ي؛ انجام پژوهشهاکیو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش ياست جمهوریر يفناور
ت یریو مد ياستگذاریاران سکشور اعم از دست اندر ک يشمندان عرصه علم و فناوریو اند اناز صاحب نظر يادیت جمع زکمشار

ارشناسان کشور، ک یعلم يو انجمنهاها  و پژوهشگا ها، قطبها  وهشگران دانشگاهران، استادان و پژیشور، مدک یالن نظام علمک
ه از کشور است ک ییاجرا هاي و بخشها  از دستگاه يفناور وران و مسؤوالن علم یه قم و مدیعلم ةآموزش و پرورش، صاحبنظران حوز

  . شود می رکو تش یهمه آنان قدردان
شوند در قالب مجلدات متعدد تحت عنوان  می ن نقشه محسوبیا یو پژوهش یعلم ۀپشتوانه کصاحبنظران  يپژوهشها و آرا ۀمجموع

در دسترس  یانقالب فرهنگ یعال ير خانه شورایج توسط دبیبه تدر يبهره بردار يم و برایشور تنظک یبان نقشه جامع علمیاسناد پشت
  . ردیگ می عموم قرار

و انجام ها  امل برنامهک ياجرا يت تالش خود برایو نهادها نها ییاجرا هاي دستگاهه یلکشور الزم است ک یجامع علم ۀابالغ نقش با
 يامل اهداف نظام مقدس جمهورکتحقق  ينه و بستر الزم براین نقشه زمیا يه با اجراکد است یام. رندیار گکاقدامات الزم را به 

  .فراهم شود، ان شاء اهللا یاز جامعه علم يبه حق مقام معظم رهبرر اتران و انتظاریا یاسالم
  شورک ینقشه جامع علم ينظر ين و الگویادیبن يارزشها: اول  فصل

  شور ک ین جامع علمیادیبن يو ارزشها یمبان -1 – 1
ارائه شده، استوار  یارزش یجامع علم ۀبان نقشیه در مجموعه اسناد پشتک ينظر یمبان ۀیشور بر پاک ينظام علم و فناور یارزش یمبان

 هاي در عرصهها  دید و نبایو باها  تینظام و اولو يهایریجهت گ ةنندکشور، مشخص ک یت علمکم بر حرکروح حا ۀاست و به مثاب
 یل به جامعه جهانیو ن یت جهانیمکشه حایو گسترش اند یشه الهیر بسط اندیت در مسکحر يبرا ياورآموزش پرورش، پژوهش و فن

  :ن ارزشها عبارتند ازین ایمهمتر. امل استکت انسان یرید تحت مدیسرشار از عدالت و توح
  ؛يه ابعاد علم و فناوریلکاسالم در  يدیتوح ینیت جهان بیمکحا - 1
  ؛يانه علم و فناوریآخرت گرا يتگر و هدفمندیعلم هدا - 2
 يت، نهوآوریت خالقی، و تقويضعفان در حوزه علم و فناورهمگان به خصوص مست یابی،پرورش استعدادها و دستيعدالت محور - 3

  در علم؛ يریو خطر پذ
  ؛يو یقت جو،عقلگرا، علم طلب و آزادگیه بر فطرت حقکیرامت انسان با تک - 4
  ؛)جدال احسن(ار کو تبادل آراء و تضارب اف یشیآزاد اند - 5
 – يرکف هاي نشیبه آفر یو اخالق یعلم و ضرورت احترام حقوق یذات يم علم و عالم، ارزشمندیرکت، تیتوجه به اصل عقالن - 6

  اسالم؛ یاز آنها در چارچوب نظام ارزش يریو بهره گ يبشر یعلم ي؛ و دستاوردهایعلم
آحاد  یو اجتماع یو روان یو جسم يست و سالمت معنویط زین و هماهنگ با محین، توانمند ساز، آفریمال آفرک يعلم و فناور - 7

  جامعه؛
  ؛یاسالم ینیدر چارچوب جهان ب یعلوم انسان یو طراح ینیبخصوص در بازب ین علمیادیجاد تحول بنیا - 8
  در جهان؛ يتوسعه علم و فناور هاي ندیو فرآ یط جهانیتعامل فعال و الهام بخش با مح - 9
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آحاد جامعه  يریت پذیت و مسئولکه تعاون و مشاریت روحی، تقویو گروه يبر منافع فرد ی، تقدم مصالح عمومياخالق محور - 10
  .مرتبط با آن يو نهادها یعلم

   يو نوآور ينظام علم و فناور يالگو یاصل هاي یژگیو 2 – 1
است  یرانیا – ین اسالمیجاد تمدن نویفرهنگ و ا يایه به دنبال احک یرانیجامعه ا ةژیو يو نوآور يمناسب نظام علم و فناور يالگو

  :را داشته باشدر یز یاصل هاي یژگید ویبا
 يبخشها هاي نبودن تقاضا یافکبلند مدت نظام و  يتهایبا توجه به اهداف و آرمانها و اولو: يو تقاضا محور يب عرضه محورکیتر.1

 ين وجه از نظام علم و فناوریا. رندیژه قرار گیت وید مورد حمایت دار بایاولو هاي حوزه یور،برخکاز موارد مذ یو صنعت ياقتصاد
، یاسی، سیفرهنگ ينظامها يش تقاضایگر افزاید ياز سو. جامعه است ياهداف و آرمانها يد و عرضه دانش بر مبنایمعطوف به تول

. شور داردکدار یشرفت همه جانبه و پایدر پ يژه ایت وی، اهميردن دانش و فناورک يجه تجاریو در نت یو فرامل یمل يو اقتصاد یصنعت
  .است يو تقاضا محور يعرضه محور ياز الگوها یبکینه ترین زمیدر ا یرانیجامعه ا ينظام علم و فناور يمناسب برا ين، الگویبنابرا

و  یبوم يتهایتها و ظرفیازها و قابلیاز نظر توجه به ن یرانیجامعه ا ينظام علم وفناور:يو درون مدار يرد برو مداریکاجتماع دو رو.2
، در عرصه علم و یاسالم يشورهاکش رو در جهان و ییپ يگر با توجه به فرصتهاید ياز سو. استشور، درون مدار ک ینسب يتهایمز

  .نه برون مدار استین زمین در ایت فعال دارد و بنابراکشورها مشارکر یبا جهان اسالم و سا يفناور
 يد الگویشور است باکدار یهمه جانبه و پاشرفت یه علم و عمل توأمان، عامل پکاز آنجا : ت و پژوهش و مهارتیق آموزش با تربیتلف.3
 یید ار آموزش ابتدایق باین تلفین منظور ایبد. ابد یتحول  یقیتلف ییبه سرعت در جهت الگو يعلم و فناور یم بر نظام فعلکحا کیکیتف

 يریادگیبر  یمبتن يالگو خود را به يجا یحافظه مدار فعل یآموزش يجه الگویابد و در نتیادامه  یآموزش هاي آغاز و در تمام دوره
  .ت خواهد شدیتقو يرد پژوهش محوریکز روین یدر نظام آموزش عال. ت انسانها و پرورش مهارتها و پژوهش بدهدیدانش به همراه ترب

  : دوم  فصل
   يمطلوب علم و فناور وضع
ه در مجموعه کدها یفرصتها و تهدل نقاط قوت و ضعف و یو تحل يوضع موجود علم و فناور يبر مبنا يمطلوب علم و فناور وضع

  .ده استین گردیبان نقشه جامع آمده تدویاسناد پشت
   یشمس يهجر 1404ران در افق یا یاسالم يجمهور يچشم انداز علم و فناور 1 – 2

تمدن  ییفرهنگ و بر پا يایو با اح یزال الهیال به قدرت الک، با اتيدر علم و فناور یشمس يهجر 1404ران در افق یا یاسالم يجمهور
  : خواهد بود يشورکدر جهان،  ی، گسترش عدالت و الهام بخشیشرفت ملیپ يبرا یانریا – ین اسالمینو

  جهان؛  ينهایدر طراز برتر یتب اسالم و انقالب و با دانشمندانکت شده در میخته، سالم و تربیصالح، فره ياز انسانها برخوردار
  آن؛  يدستاوردها يریارگکو به  يونوآور يعلم و فناور ۀد و توسعیدر تول توانا

  .در جهان یت علمیبا مرجع يدانش و فناور يدر مرزها شتازیپ
  شورک يالن نظام علم و فناورکاهداف  2 – 2
  در جهان؛ یو الهام بخش یعلم ۀگاه برجستیدر جهان اسالم و احراز جا يگاه اول علم و فناوریبه جا یابیدست - 1
  در جهان؛ یت علمیاحراز مرجع يخته و نخبه برایسته و فرهیشا يان، عدالت محور و برخوردار از انسانهایدانش بن ۀاستقرار جامع - 2
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ژه یت در آحاد جامعه، به ویه خالقیو روح یشیت اخالق و آزاد اندیهمراه با تقو یو تخصص یعموم يق و گسترش آموزشهایتعم - 3
  نسل جوان؛

آنها در  يریارگکشور؛ و انتشار و به ک ینسب يتهایازها و مزیتها و نین و نافع، متناسب با اولوینو يهایعلوم و فناور ۀبه توسع یابیدست - 4
  ؛یو خدمات یو صنعت یمختلف آموزش ينهادها

  شور؛ک یاخلد ناخالص دیدرصد تول 50ش از یبه ب یداخل يبر دانش و فناور ید محصوالت و خدمات مبتنیش سهم تولیافزا - 5
  ؛یعلم ین المللیب ين زبانهایدر ب یگاه زبان فارسیجا يارتقا - 6
  ؛یران در فرهنگ و تمدن اسالمیا یخیتار يت محوریموقع يایدر جهان اسالم و اح يعلم و فناور يبه ارتقا کمک - 7
  .ین المللیمعتبر ب یز علمکبا مرا يعلوم و فناور هاي در حوزه يارکگسترش هم - 8
  شورک يو نوآور يلم، فناورنظام ع یاهداف بخش. 3 – 2
  ؛يسواد ین رفتن بیو از ب یآحاد جامعه به سطح مناسب دانش عموم یابیدست - 1
  ؛یآموزش عموم ةامل دورکپوشش  - 2
  : ت دانش آموزان در جهتیهدا يمناسب برا یجاد نظام آموزشیا - 3
  خلقت؛  برابر خدا، خود، جامعه وف در یتها و وظایل، شناخت مسئولیسب فضاک -1 – 3
  ؛ ير و خرد ورزکت قدرت تفیتقو. 2 – 3
  ل خانواده؛ کیمستقل و تش یورود به زندگ يبرا یسب آمادگک. 3 – 3
  ؛ یحضور مسئوالنه و مؤثر در نظام اجتماع. 4 – 3
  جامعه؛  يازهایبرآوردن ن يبرا یشغل ندةید آوردن آیو پد یشغل يپرورش استعدادها. 5 – 3
  ؛یتخصص ةورود به دور يبرا یعلم يپرورش استعدادها. 6 – 3
ار کجامعه و بازار  يازهایبه ن ییو در جهت پاسخگو یار جهانیشور متناسب با معکار ک يرویبه سطح دانش و مهارت ن یابیدست - 4

  ؛ین المللیو ب یداخل
  ا؛یدن هاي ن دانشگاهیگاه شاخص در بیجهان اسالم و احراز جا يدانشگاهها ينخست در رتبه بند ۀسب رتبک - 5
  شور؛ک يازهایدانشگاهها و ن يان متناسب با سطح بندیل دانشجوکبه  یلیمکالت تیان تحصیبه نسبت مطلوب تعداد دانشجو یابیدست - 6
  ؛یبوم هاي ازیو ن یاسالم یبر اساس مبان ید علم در علوم انسانیارتقاء سطح مطلوب تول - 7
  : شور درکگاه یت جایتثب - 8

  در منطقه؛  يبه نقش محور یابیحوزه نفت و گاز به منظور دست هاي يو فناور علوم
  در جهان اسالم؛  يعلم و فناور ةگاه اول در حوزیسب جاکاطالعات به منظور  يفناور
  مربوطه؛  یدرصد از بازار جهان 3سب کبه منظور  یستیز يفناور
  مربوطه؛ یدرصد از بازار جهان 2سب کرو به منظور یکنانو و م يهایفناور

اعزام انسان به فضا و  يبه فناور یابیگداخت و دست يبه دانش انرژ یابی، دستيهسته ا يروگاههایو ساخت ن یسب دانش طراحک-9
  .ین المللیب يهایارکت جهان اسالم و همک، با مشار)(ن آهنگ یو ساخت و پرتاب ماهواره به مدار زم یسب دانش طراحک
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  3شورک يالن علم و فناورک هاي شاخص 2مطلوب اهم يتهایمک. 4-2

1 
ۀ یسرما 

 4یانسان

 1404مطلوب در سال   شاخص
 یلیدرصد پوشش تحص

 شورک

 در صد 100به  یکنزد  )ییو راهنما ییابتدا( یدورة آموزش عموم یزان واقعیم 

 درصد 95  دورة متوسطه یزان واقعیم 

 درصد 60  )شورکسال  24تا  18ت یاز جمع( یآموزش عالمقدار ناخالص ثبت نام در  

 درصد 30  انیل دانشجوکاز  یلیمکالت تیان تحصیسهم دانشجو 

 درصد 3/  5  انیل دانشجوکاز  يترکان دیسهم دانشجو 

 نفر1،200،00  )انهیسال( یالن دانشگاهیتعداد فارغ التحص 

 -   تعداد پژوهشگران تمام وقت 

پژوهشگران تمام درصد 
 وقت

 درصد 10  دولت 

 درصد 20  هیعلم هاي و حوزه یو پژوهش یمؤسسات آموزش عال 

 درصد 40  یر انتفاعیو غ یعموم يو نهادها یصنعت – يتجار – ياقتصاد يبنگاهها 

 نفر 2،000  شورکت یون نفر جمعیلیم یکتمام وقت در  یئت علمیه يتعداد اعضا 

 -   شورکل متخصصان کم خارج به یمق یرانیمتخصصان انسبت  

 
2 

اخالق و  
 مانیا

 -   یعلم يطهایدر مح یاسالم يزان نفوذ فرهنگ و ارزشهایم 

 -   یاسالم يبه اعتقادات و باورها يبندیزان پایم 

 -   یعلم هاي طیدر مح یام اسالمکزان التزام افراد به احیم 

 -   يات اخالق حرفه یزان رعایم 

 -   شورکدر توسعۀ  يزان اعتماد به توان خودیم 

 -   به قانون يبندیزان پایم 

 -   یو قانون اساس یاسالم يو نظام جمهوریبه انقالب اسالم يبندیزان پایم 

 
3 

انتشارات  
 یعلم

 ppp(  800(ت یون نفر از جمعیلیتعداد مقاالت در هر م 

 cpp(  15(انتشارات زان استنادات در واحد یم 

 10  ین المللیب هاي هیشده در نما يه سازیبه مقاالت نما يو حوزو یالن دانشگاهینسبت فارغ التحص 

 0/  40  یئت علمیه يبه تعداد اعضا ین المللیشده در سطح ب يه سازینسبت مقاالت نما 

 -   کیکبه تف یو خارج یداخل یمعتبر علم يشهایامل هماکتعداد مقاالت منتشر شده در مجموعه مقاالت  

 -   معتبر ین المللیب يگاههایه شده در پایدر مجالت نما یتعداد مقاالت منتشر شده به زبان فارس 

 -   یو ناشران معتبر علم یقاتیز تحقکافته توسط دانشگاهها، مرایف شده و انتشار یتأل یتخصص یتب علمکتعداد  

 3ر باالتر از یتور تأثکه با فاینشر 160  معتبر ین المللیۀ بینماات با یشمار نشر 

 
4 

و  يفناور 
 ينوآور

تعداد اختراعات و  
ده یتشافات به ثبت رسکا

 50،000  5یمعتبر مل 

 10،000  ین المللیمعتبر ب 

 1500  ین المللیمعتبر ب يگاههایبه اختراعات ثبت شده در پا یالن دانشگاهینسبت فارغ التحص 

 0/  15  یت علمیهئ يبه تعداد اعضا ین المللیمعتبر ب يگاههاینسبت اختراعات ثبت در پا 

 -   يشاخص نوآور 

 -   يفناور یابیشاخص دست 

 -   )و باالتر 20(باال یشور با رتبۀ جهانکشرفتۀ یپ يهایتعداد فناور 

 -   انیدانش بن يتهاکتعدادشر 

 یارگروهک  5

 -   سندهینو یکش از یمعتبر با ب یتعداد مقاالت علم 

 -   نام یکش از یتعداد ثبت اختراعات با ب 

 -   يمجر یکش از یبا ب یقاتیتحق يتعداد طرحها 

                                                             
  .موجود استکشور  اسناد پشتیبان نقشه جامع علمیمجموعه شاخصهاي تفصیلی علم و فناوري در   2
  .مراجعه شود 3بند  2- 5بخش  5مشخص نشده است به فصل  1404ی که کمیت مطلوب آنها در افق های در ارتباط با شاخصهاي کیفی و یا شاخص  3
 البته در حوزه علوم انسانی کمیتهاي مطلوب توسط. خواهد شدتصویب کشور توسط ستاد راهبري اجراي نقشه جامع به نیاز واقعی  باتوجهمختلف  هاي حوزهکمیتهاي مرتبط با سرمایه انسانی در  توزیع  4

  .خواهد شد پیشنهاد شوراي تخصصی تحول علوم انسانی
  .خواهد نمود یتشافات را معرفکاختراعات و ا یاعتبار سنج ینهاد متول) 1- 5(بخش ) ب(ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمی کشور  بر اساس بند   5
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6 

ه یسرما 
و  يگذار

 ین مالیتام

آموزش و  هاي نهیسهم هز 
خالص  د نایقات از تولیتحق
 یداخل

 درصد 7  آموزش 

 درصد 4  قاتیتحق 

 درصد 50  قاتیتحق هاي نهین هزیدر تأم یر دولتیسهم بخش غ 

 -   شورک یقاتیل اعتبارات تحقکبه  يعلم و فناور يتهایدر اولو یقاتیرد اعتبارات تحقکنه ینسبت هز 

 -   یو دانشگاه یقاتیز تحقکصنعت با مرا یحجم قراردادها مشاوره و پژوهش 

 -   بخش صنعت هاي نهیل هزکق و توسعه از یرد تحقکنه یسهم هز 

 -   بخش صنعت هاي نهیل هزکاز  یو پژوهش یق و توسعۀ صنعت در مؤسسات آموزش عالیرد تحقکنه یسهم هز 

 
7 

ن یت بکمشار 
 یالملل

 -   یاسالم يشورهاکژه یگر به وید يشورهاکبا  كتعداد مقاالت مشتر 

 -   یتکمشار ین المللیب هاي تعداد پژوهش 

 -   این بار در دنینخست يشور براک تأسیسد الیجد یعلم هاي تعداد حوزه 

 -   ین المللیت مجامع بیریتعداد دانشمندان برجسته و مؤثر در مد 

 -   ین المللیمعتبر ب يشهایهما يو راهبر یعلم هاي تهیمک يتعداد سخنرانان مدعو و اعضا 

 2250  ار پر استنادیتعداد مقاالت بس 

 دانشگاه 5حداقل   ز هستندکن مرایدرصد بهتر 10جزء  یجهان يه در رتبه بندک یز پژوهشکتعداد دانشگاهها و مرا 

 -   شورهاکگر یان و متخصصان دیزان جذب دانشجویم 

 
8 

ش یآما 
 یآموزش

 -   شورکمناطق مختلف  يازهایع رشته ا و تناسب آن با نیتوز 

 -   مناطق مختلف به د انشگاه ها يان ورود استعدادهاکام 

 -   مناطق مختلف ياستعدادها يبرا یلیمکالت تیبه تحص یان دسترسکام 

 
9 

 یاثر بخش 

 درصد 4  ياز علم و فناور یناش ید ناخالص داخلیانۀ سرانۀ تولیدرصد رشد سال 

 -   يل توسعۀ علم و فناوریبه دل ياریکزان بیاهش مکدرصد  

 -   یزان رشد شاخص توسعۀ انسانیم 

 درصد 50ش از یب  شورک ید ناخالص داخلیاز تول یداخل يبر دانش و فناور ید محصوالت و خدمات مبتنیسهم تول 

 -   شور به درصدک یر نفتیل صادرات غکباال از  هاي يبر فناور یسهم صادرات مبتن 

 -   یو مهندس یخدمات فنصدور  

 درصد 50  شورک يدیل ارزش افزودة تولکباال و متوسط از  يع با فناوریصنا يدیسهم ارزش افزودة تول 

 -   يامور مربوط به علم و فناور يریم گیشور در تصمکت دانشمندان و محققان کزان مشاریم 

  
  

  : سوم  فصل
  شورک يعلم و فناور هاي تیاولو

  تها یاز اولو یبانیرد پشتیکو رو يت بندیاهداف اولو -1 – 3
نده نگر ین و آکاز محور، مرزشیت محور، نیمز يردهایکب روکیشور در سند حاضر حاصل ترک يعلم و فناور يتهایاولو استخراج

و تحول  یمک ۀمرتبط و نوع توسع يهایاز آنها بسته به وضع موجود علوم و فناور یبانیتها، نوع پشتیبر اساس و به منظور تحقق اولو. است
 یبرخ. ر خواهد بودیمتغ یتیریو مد ی، منابع انسانی، قانونی، ماليرکف هاي یبانیاز پشت یعیف وسیمورد نظر در ط یفکی يو ارتقا

  : عبارتند از يعلم و فناور يتهایاز اولو یبانیپشت يردهایکرو
  ز؛ کمتمر یالت مالیو تسه يفهایانه و ردیسال هاي پنج ساله و بودجه هاي ق برنامهیاز طرها  يه گذاریسرما تیهدا
  ت دار؛ یاولو هاي از در حوزهینخبه و متخصص مورد ن يروهاین و جذب نیتأم ينظام آموزش برا تیهدا
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 هاي در حوزه) انبریم(ع یرشد سر يخاص برا یقیاستها و ضوابط تشویب سین و تصویم و تدویند ها، تنظیجاد ساختارها و فرایو ا اصالح
  ت دار؛یاولو

  شور ک يعلم و فناور يتهایاولو. 2 – 3
شور ک یتیریالن مدکدر سطوح  یبانیت و پشتیازمند توجه و هدایتها نیاز اولو یدر برخ ییوفاکنان از رشد و شیه حصول اطمکآنجا  از

به ها  تیز منابع حاصل خواهد شد، اولوکمتمر ریص غیو تخص یانیم هاي تیریمد یبانیگر رشد و توسعه با پشتید یاست و در برخ
و توجه  یو انسان یص منابع، اعم از مالیزان تخصیناظر بر نحوه و م ين دسته بندیا. م شده اندیج تنظ وب در سه سطح الف و ب یترت
  .ران و مسئوالن استیمد

  الف  يتهایاولو
 –نفت و گاز  هاي يفناور –رو یکنانو و م يفناور – 7يهسته ا يفناور -اطالعات و ارتباطات  يفناور –هوا فضا  يفناور: 6يفناور در

  ؛ ینرم و فرهنگ هاي يفناور –8یطیست محیز يفناور
 هاي يانرژ – يل انرژیافت و تبدیباز – ییاهان دارویگ – یولکمول کیو پزش يادیبن هاي سلول –چگال  ةماد:ياربردکه و یعلوم پا در

  ؛ يو رفتار یعلوم شناخت – يد گذارکو  يرمزنگار –ر ید پذینو و تجد
قوق، روان ، حیاقتصاد، جامعه شناس – یفقه تخصص – یالم اسالمک –ث یمطالعات قرآن و حد: یو معارف اسالم یعلوم انسان در

 –ت و امامت یفلسفه و ال – یاسالممت کبر ح کیمضاعف مت هاي فلسفه – یاسالم یبر مبان یت مبتنیریو مد یتی، علوم تربیشناس
  در مقام زبان علم؛  یزبان فارس –و فرهنگ  يت علم، فناوریریو مد ياستگذاریس – یاسالم يو حرفه ا ياربردکاخالق 

 یبار باال و معضالت بوم يدارا هاي يمارید بر بکیسالمت با تأ يو ارتقا يریشگیدانش پ –و اقتصاد سالمت  ياستگذاریس: سالمت در
  ؛ یه بومیتغذ ياستفاده از الگوها – یاسالم هاي سالم منطبق با آموزه یزندگ وةیش يالگوها –
 –نما یلم و سیف –اقتصاد هنر  –و دفاع مقدس  یمرتبط با انقالب اسالم يهنرها – یرانیا یاسالم يهنرها –مت و فلسفه هنر کح: هنر در

 –ران یا یو بوم یسنت یقیموس – یرانیا – یاسالم يو شهرساز يمعمار – يانه ایرا هاي يو باز ییاید بر پوکیبا تأ يمجاز هاي رسانه
  .یرانیو لباس و فرش ا یاسالم یرانیا يهنر یطراح 0 یسیات و شعر و داستان نویادب

  ب  يتهایاولو
 –م رساناها ین – یکو روبات يارسازکخود  – یکاترونکم – ییایمیش يحسگرها –ست حسگرها یز – یکفوتون –زر یل: يفناور در
و مقابله  ینیش بیپ – یتشاف و استخراج مواد معدنکا – یر ژنیذخا يایحفظ و اح –) مرهایپل(بسپارها  –ب کیمواد نوتر – يساز یشتک

  ؛ ر عاملیپدافند غ –ل یبا زلزله و س
محاسبات  – يادیباال و ذرات بن هاي يانرژ یکزیف – یکاپت – یکو انفورماتیب – یستیز یمنیا – یکزیژئو ف: ياربردکه و یعلوم پا در

 – يفاز هاي ستمیمحاسبات نرم و س – یعلوم ژن –و شتابگرها  یاتم یکزیف – یهان شناسکینجوم و  – یوانتومکو پردازش اطالعات 
  ؛ يتوپولوژ

 یغرب شناس –فلسفه  – یعرفان اسالم –ات یاله –آن  ين رشته ایو مطالعات ب یاخالق اسالم: یو معارف اسالم یعلوم انسان در
 – یاسالم یبر مبان یمطالعات زنان و خانواده مبتن – یران و انقالب اسالمیخ اسالم و ایتار – یو مهارت افزائ ینیارآفرک – يانتقاد

                                                             
  .علوم مورد نیاز هر دسته از فناوریها در همان سطح ار اولویتها قرار می گیرند  6
  .شکافت و گداخت از جمله  7
  .مبارزه با خشکسالی و شوري  - بیابان زدایی   -مدیریت پسماند  - کاهش آلودگی آب، خاك و هوا  - مدیریت و فناوري آب، خاك و هوا  از جمله  8
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  ؛ یاسیس يایجغراف –) رانیاسالم و ا خیتاررد یکبا رو(خ علم یتار
 – یولکو مول یسلول – کیزات پزشیتجه – یطب سنت –ت اطالعات و دانش سالمت یریمد –ب کید و نوتریجد يداروها: سالمت در

  ه؛ یتغذ يفناور – یستیز هاي فرآورده – یژن درمان
 یشینما يهنرها – یسیخوشنو – یع دستیو صنا یسنت يرهاهن –هنر  هاي حوزه یقیمطالعات تطب –هنر مدرن  يمطالعات انتقاد: هنر در
  .ید بر نگاه اسالمکیعلوم با تا هاي هنر و شاخه يان رشته ایمباحث م –

  ج  هاي تیاولو
 یلیحمل و نقل ر – ییایدر هاي سازه – یسیمواد مغناط – يفلز ياژهایآل – کیپزش یمهندس –ستها یاتالک – یکترونکاپتوال: يفناور در
 –از آنها  يمراتع و جنگلها و بهره بردار يایاح –و مقاوم  کسب یمصالح ساختمان – يو شهرساز یکتراف –حمل و نقل  یمنیا –

  ؛ یبوم هاي يفناور
و  یکینامید هاي ستمیس –و همساز  یز تابعیآنال –بات کیات گسسته و تریاضیر – یر خطیات غیاضیجبر و ر: ياربردکه و یعلوم پا در

مواد  –سبز  یمیش – یمیوشیب –ده یچیپ هاي ستمیس یکزیف – یکزیوفیب –پالسما  – یاضیست ریز – ينه سازیل و بهنترک –احتمال 
 – یطیست محیمخاطرات ز – یو معدن یص مواد آلیو استحصال و تلخ يفرآور – یمهندس یشناس نیو زم یکنونکت – یونیکلیس
از  يمناسب با بهره بردار هاي د ارقام و گونهیتول – یستیر زیو غ یستیز هاي شتن – ییایو علوم در یانوس شناسیاق – یمیرات اقلییتغ

  ؛ یستیز یناسجامعه ش – يشت منطقه اک يالگو ينه سازیبه – یستیتنوع ز
  ؛ییت غذایامن – ییغذا یمنیا –اد یمقابله با انواع اعت – ینیه با علوم بالین علوم پایب يان رشته ایعلوم م: سالمت در

  شورکدر  يعلم و فناور ۀتوسع يبرا یراهبردها و اقدامات مل:چهارم  فصل
  شورکدر  يعلم و فناور الن توسعۀکالن ک يراهبردها 1 – 4

ت، در مراحل یم و تربینظام تعل يدن به آنها و هماهنگ سازیو انسجام بخش يعلم و فناور ياصالح ساختارها و نهادها: 1الن ک راهبرد
  النک يزیو برنامه ر ياستگذاریس

د علم و یو تول ییوفاکش يمساعد، برا يجاد فضایجامعه و ا یاصل ياز گفتمانها یکیل آن به یتبدتوجه به علم و : 2الن ک راهبرد
  یاسیو س ی، اجتماعیفرهنگ هاي مؤلفه يریارگکق و به یق توسعه و تعمیاز طر یاسالم هاي آموزه يبر مبنا يفناور

  مؤثر تر در اقتصاد ینقش يفایبه ا يعلم و فناور ۀجهت دادن چرخ: 3الن ک راهبرد
 يدر نهادها یاسالم – یرانیا يت جامعه بر اخالق و دانش بر اساس الگوهایریمد يت دانش و ابتنایریردن مدکنه ینهاد: 4الن ک راهبرد

  یتیامن – یو دفاع ی، فرهنگی، اجتماعیاسی، سي، اقتصادیعلم
  یو پژوهش یآموزش يشدن نهادها یاسالم يندهایع در فرایبه علم و تسر یردن نگرش اسالمکنه ینهاد: 5الن ک راهبرد
ت یم و تربیتعل یبه منظور انطباق با مبان یت اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالیم و تربینظام تعل يتحول و نوساز: 6الن ک راهبرد
  الن نقشهکو تحقق اهداف  یاسالم

  یت علمیتحقق مرجع يدانش برا يدر مرزها يو نوآور ي،فناوری، پژوهشیآموزش یجهت ده: 7النک راهبرد
ن و خودباور و خالق، نوآور و توانا یارآفرکو  یمتق يد بر پرورش انسانهاکیبا تأ یانسان ۀیسرما يت و توانمند سازیترب: 8الن ک راهبرد
  جامعه يازهایو ن یاسالم يمتناسب با ارزشها يو نوآور يد علم و فناوریدر تول
  منطقه و جهان اسالم يشورهاکژه یگر به وید يشورهاکبا  يعلم و فناور ةگذار در حوز تعامل فعال و اثر: 9الن ک راهبرد



1394ـ 1393ـ ویرایش نخستـ  جهرم برنامه راهبردي دانشگاه   
 

313 

 

  یبر معارف اسالم یو هنر مبتن یعلوم انسان یفکیو یمک يو ارتقا يمتحول ساز: 10الن ک راهبرد
  و سالمت کیعلوم پزش ةنقش مؤثر تر حوز يفایا يبرا يو نوآور يعلم و فناور ۀبه چرخ یجهت ده: 11النک راهبرد
   یو مهندس یفن ةنقش مؤثر تر حوز يفایا يبرا يو نوآور يعلم و فناور ۀبه چرخ یجهت ده 12الن ک راهبرد

  
  هیعلوم پا ةت آموزش و پژوهش در حوزیق و تقویتوسعه و تعم: 13الن ک راهبرد

  :شورکدر  يعلم و فناور الن توسعۀکمتناسب با راهبرد  یو اقدامات ملها  راهبرد 2 – 4
  : 1النک راهبرد
و  ياستگذاریت، در مراحل سیم و تربینظام تعل يدن به آنها و هماهنگ سازیو انسجام بخش يعلم و فناور يساختارها و نهادها اصالح
  النک يزیبرنامه ر
  :یمل راهبرد

  ؛يجامع علم و فناور ۀردن نقشک ییاجرا يشور براکمختلف  يدر بخشها ییو هم افزا یهماهنگ يو ارتقا ياستگذاریس -1
 يعلم و فناور ۀالن توسعک ياستهایپنج ساله توسعه، با س هاي ژه برنامهیشور،به وک يو اقتصاد یصنعت ۀتوسع ياستهایردن سکهمسو  - 2

  شور؛کدر 
  ؛يعلم و فناور ةمرتبط با حوز يت نهادهاکیت و مالیرین حدود مدییتع - 3
  ؛يعلم و فناور يمرتبط با حوزها يت نهادهاکینظام مال یسامانده - 4
  شور؛ک ين و مقررات نظام علم و فناوریردن قوانکو روزآمد  ي، ساده سازيپارچه سازیک، اصالح، يبازنگر - 5
 يدر حوزه علم و فناور یبوم ين استانداردهاییو تع یمل يو نوآور يعلم، فناور یابینظارت و ارز يندها و ساختارهایاصالح فرآ - 6

  شور؛ک یو اجتماع ياقتصاد يازهایدر چارچوب ن
  ؛يعلم و فناور ۀتوسع ین مالینظام تأم یسامانده - 7
ردن فرهنگ کنه یهادو ن یاجتماع – ياقتصاد يواحدها ةادار يبرا یو فن یبر دانش علم یمبتن يحرفه ا ينظامها یسازمانده - 8

  ؛يو نوآور يدر نظام علم و فناور ینیارآفرکو  يو پژوهش محور ییمهارت گرا
به  یو آموزش عال يو حرفه ا ی، آموزش مهارتیعموم یآموزش رسم ةن دوریدر ب يزیو برنامه ر ياستگذاریدر س یجاد هماهنگیا - 9

  ت؛یم و تربیتعل هاي تیند فعالیمنظور تداوم فرا
تعامل  يو ارتقا یبمنظور سامانده یانقالب فرهنگ یعالیشوراه و یعلم هاي حوزه یعالیشورا كمشتر يزیو برنامه ر ياستگذاریس - 10

  ؛یاسالم هاي علم در پرتو آموزه ۀد و توسعیحوزه و دانشگاه در تول
  .ان آنهایم ياهش فاصله مرزهاکشور و ک یر رسمیو غ یت رسمیم و تربیان نظام تعلیم یجاد هماهنگیا - 11

  :یمل اقدامات
و نظارت و  یمل هاي ب و ابالغ برنامهی، تصویجامع علم ۀردن نقشک یی، اجراییاجرا ياستگذاریس يار الزم براکساز و  یطراح - 1

  9)1(مربوطه، هاي یابیارز
  )1(؛يعلم و فناور ۀمرتبط با چرخ يل نهادهایمکو ت يربط در علم و فناوریذ ين نهادهایو انسجام ب یجاد هماهنگیا - 2

                                                             
  .مربوطه است یننده شماره راهبرد ملکمشخص  یهر اقدام مل يشماره انتها  ٩
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  )3(آن؛ یت ابعاد نظارتیدولت همزمان با تقو يگر ياهش تصدکو  يدر نظام علم و فناور یر دولتیبخش غ يتوانمندساز - 3
  )3(؛يعلم و فناور ياز مؤسسات و نهادها یبانیه در توسعه و پشتیریش سهم وقف و خیافزا - 4
  )4(ه؛یمجر ةدر قو يعلم و فناور ةدر حوز يرکت فکیمال یثبت و اعتبار سنج - 5
  )4و3(ه؛یقضائ ةدر قوها  یات و دادخواهیاکبه ش یدگیرس يبرا يعلم و فناور یتخصص یجاد نهاد دادرسیا - 6
  )4(ت دار؛یاولو هاي در حوزه) یاثبات( یجاد نظام ثبت اختراع امتحانیا - 7
ثبت اختراع و  یحقوق يریگیم و پیتنظ یتشاف از جمله دفاتر خصوصکبان ثبت اختراع و ایل نظام پشتیمکم و تیاصالح و ترم - 8
  )4(؛ییفناور یز اطالع رسانکتشاف؛ و مراکل اختراع و ایتحل یتشاف، دفاتر خصوصکا

و ثبت اختراعات و نرم ها  ان نامهیو پا یتب علمکو  یمقاالت علم ۀدر عرص يرکت فکین و مقررات مالیقوان یت و ساماندهیتقو - 9
  )4.(یو تخصص یفن يافزارها

با  یشگاهیخدمات آزما ۀیدولت و ارا يو نظارت برا يزیف برنامه ریبا حفظ وظا ينظام استاندارد علم و فناور یسامانده - 10
  )6(ان؛یو دانش بن یو مدن یعلم يت نهادهاکد با مشاریجد ين استانداردهایردن استانداردها و تدوک یو بوم یر دولتیت بخش غکمشار

و  يو فناور یعلم يت نهادهایفکین یو تضم يجامع رتبه بند هاي و استقرار نظام یابینظارت و ارز يارآمد براکنظام  یطراح - 11
  )6(و رونق بازار و تقاضا؛ يان و شفاف سازید بر حفظ حقوق متقاضکیبا تأ ينوآور

 يت استانداردهایرعابا حفظ ارزشها و  یو پژوهش یمؤسسات آموزش عال ین مالیل نظام تأمیو تسه يا سازیو پو یسامانده - 12
  )7(مربوطه،

  )7(ج آنها؛یاز نتا يد بر بهره بردارکیبا تا يادیو بن يراهبرد يت از پژوهشهایش نقش و سهم دولت در حمایافزا - 13
  )7(تقاضا محور؛ هاي پژوهش ۀبه منظور توسع یمال يارهاکل سازویو تسه یردن اعتباراتن پژوهشکهدفمند  - 14
ت یتقو يبرا يو تعرفه ا کیگمر يتهای،وام، معافکمک، یاتیت مالیمتنوع از جمله معاف یمال يارها و مشوقهاکاستفاده از سازو  - 15

  )7(؛ينوآور در حوزه علم و فناور يو بنگاهها ینقش بخش خصوص
 هاي اهداف و شاخص از پژوهشها در جهت تحققین منابع مورد نیو الزام آنها به تأم یدولت يتهاکدستگاهها و شر ۀبودج یسامانده - 16
  )7(جامع؛ ۀنقش
 يه گذاریسرما ي، از جمله صندوقهاي، و نوآورينظام علم و فناور یمال ين بهنگام منابع نهادهایو تام ۀجاد و توسعیت از ایحما - 17

  )7(؛يو نوآور يفناور ۀتوسع هاي که و بانین سرمایتام يتهاک، شريفناور ۀتوسع هاي ر، صندوقیخطر پذ
  )7(ت از ورود آنها به بازار بورس؛یان و حمایدانش بن يتهاکبازار فرابورس مؤسسات و شرجاد یا - 18
  )7(؛يعلم و فناور ین مالیتام ين نهادهایب یمال يتهایفعال يارکو هم یهماهنگ ۀکجاد شبیا - 19
بخش  یسهم اعتبارات پژوهش يادر تحقق و توسعه و ارتق یر دولتیبخش غ يه گذاریش سرمایافزا يبرا یالت قانونیجاد تسهیا - 20

  )7(؛ید ناخالص داخلیاز تول یر دولتیغ
 یبا نظام رسم ییت به منظور همسویز موثر بر تربکو مراها  و نهادها  رسانه يز براکو متمر كمشتر يزیو برنامه ر ياستگذاریس - 21

  )11(آموزش و پرورش؛
   2الن ک راهبرد
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از  یکیآن به  يبر مبنا يوفا و مولد علم و فناورکمساعد،ش يجاد فضایجامعه و ا یاصل هاي از گفتمان یکیل آن به یبه علم و تبد توجه
 يریارگکق و به یق توسعه و تعمیاز طر یاسالم هاي آموزه يبر مبنا يوفا و مولد علم و فناورکمساعد،ش يجامعه فضا یاصل هاي گفتمان

  یاسیو س یاجتماع ،یگفرهن هاي مؤلفه
  :یمل هاي راهبرد

ن یم و معصومیرکقرآن  هاي ج آموزهیردن آن و گسترش و تروکضه قلمداد یو فر يعلم و علم آموز ۀبه مقول ینیت نگاه دیتقو - 1
  م و تعلم؛یو آداب تعل یت علمیدر ترب) هم السالمیعل(
ر سطح عموم و استفاده مادام العمر د يریادگیو  یقت جوئیو حق يپرسشگر ۀیت روحیق؛ تقویفرهنگ مطالعه و تتبع و تحق ۀتوسع - 2

  ؛یو بهبود زندگ یاجتماع ۀتوسع يبرا یروزمره به صورت عامل یدر زندگ یو علم یقاتیتحق هاي افتهیاز 
درابعاد  یعموم یعلم يهایآگاه يعلم در جامعه و ارتقا ید بومیو تول يت جنبش نرم افزاریتقو يبرا یعموم يفرهنگ ساز - 3

  ؛يو اقتصاد یاسیو س یمختلف فرهنگ
  معلمان،استادان پژوهشگران و فناوران؛ یو اجتماع یت علمیو مرجع يت حرفه ایمنزلت و صالح يارتقا - 4
بر  یمبتن یر و مناظرات علمکتف يانونهاکو  يه پردازیو نظر یشیآزاد اند يهایرسکت از یر با حماکد علم و فیتول يگسترش فضا - 5

  عالمانه؛ يریجدال احسن و نقدپذ
ج و احترام یق و ترویو تعم یاجتماع يرسالتها يفایدر ا يعلم و فناور ۀنان در عرصیت دانشمندان و نقش آفرکسطح مشار يارتقا - 6

  ؛یفرهنگ یر غنیاز ذخا يو بهره بردار يو اخالق حرفه ا یرانیو ا یل اسالمیاص هاي به ارزش
  شور؛کدر  يشبرد اهداف نظام علم و فناوریپ يبراها  ت رسانهیاستفاده از ظرف - 7

  :یمل اقدامات
  )1(ج و انتشار علم در سطح عموم مردم؛یدر ترو یو فرهنگ یعلم يگاههاینقش فعال تر مساجد به عنوان پا يفایا - 1
 يردن فرهنگ استفاده از علم و دستاوردهاکنه ید واژگان مناسب الزم به منظور نهادیعموم مردم و تول يزبان علم برا يساده ساز - 2

  )2(؛یدر زندگ یعلم
ن ید و انتشار ایت از تولیدر مناطق مختلف و حما يو مجاز یعموم هاي تابخانهکق گسترش یاز طر یبه منابع علم یش دسترسیافزا - 3

  )2(شور؛ک يو نوآور يع همسو با نظام علم و فناوریمنا
بخصوص در آموزش و پرورش به منظور  یرسن متون دیت و تدویم و تربیتعل هاي و خالقانه در روش یفنون علم يریارگکبه  - 4

  )2(ن؛ین سنین ترییاز پا یر خالق علمکج تفیترو
و  ی، پژوهشي، استادیمعلم هاي جلب نخبگان جامعه به سمت حرفه يبرا يو ماد يق اعتباریو تشو يمعنو هاي زهیت انگیتقو - 5

  )4(؛يفناور
  )4(؛یعلم يتهایفعال يمعلمان و پژوهشگران به منظور فراهم آوردن بستر الزم برا یشتیو مع یالت اجتماعکحل مش - 6
 هاي طیدر مح يارها و ضوابط رفتاریو مع يج و نظارت بر اخالق حرفه این، ترویتدو ین متولییو تع ییار اجراکساز و  یطراح - 7

  )6(؛یو پژوهش یعلم
گسترش عدالت و رفاه و سالمت جامعه در دانش  يه تالش برایو روح يو قانون مدار یتعهد و انضباط اجتماع ينه سازینهاد - 8

  )6(ت معلمان و استادان؛کآموختگان با مشار
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  )7(با زبان ساده و عامه فهم؛ يو فناور یبه موضوعات علم یمل ۀرسان هاي از برنامه یاختصاص بخش مهم - 9
 هاي یرسکت از یوحما يو فناور علمةدر حوز یبا موضوعات تخصص یعموم هاي در رسانه یمناظرات علم يو اجرا یطراح - 10

  )7(و نقد و مناظره؛ يه پردازیو نظر یشیآزاد اند
 يبر مبنا یت دولتیو حماها  ز جشنوارهیص جوایو تخص يزان توجه به علم و فناوریم يبر مبنا یعموم هاي ن رسانهیانتخاب برتر - 11

  )7(آن؛
   3الن ک راهبرد
  نقش مؤثر در اقتصاد يفایبه ا يو نوآور يعلم و فناور ۀدادن چرخ جهت

  : یمل يراهبردها
 يازهاید بر نکیافراد با تأ یو مهارت يو فناور یعلم ییتوانا يو ارتقا ینیارآفرکان و فرهنگ یار دانش بنکسب وکج فرهنگ یترو - 1

  ؛ یشغل هاي تیرش مسؤولیجهت پذ یجاد آمادگیجامعه و ا
  ؛ یو عموم یو خدمات تخصص يدیو تول یصنعت هاي در بخش يبهره ور يو ارتقا يدر توانمند ساز يش نقش علم و فناوریافزا - 2
دات یدر تول يریرقابت پذ ير ساختهایو توسعث ز يند عرضه و تقاضا و انتقال و انتشار علم و فناوریفرا يارآمدسازکل و یتسه - 3

  و خدمات و محصوالت مربوطه؛ يفناور
  :یمل اماتاقد

  )1(ان؛یار متقن و دانش بنکسب و کضه بودن یدر خصوص قداست و فر ینید هاي ج آموزهین و تروییتب - 1
ار به کت از ارجاع یو حما یر دولتیغ یان و مؤسسات پژوهشیدانش بن يتهاکو شر یعلم هاي مؤثر تر انجمن يو رتبه بند یسامانده - 2

  )1(آنها؛
  )1(؛ین المللیب يشور از بازارهاکش سهم ی، به منظور افزایت بخش خصوصکشرفته با مشاریپ يآموزش مهارتها ۀت از توسعیحما - 3
  )2(؛يعلم و فناور سازي تجاريد و یدر تول ياقتصاد هاي بنگاه يه گذاریت از سرمایحما - 4
  )2(شور؛ک يو فناور یعلم يمناسب از دستاوردها يریبه بهره گ یو سامان ده ییشناسا يبرا ییاجرا يالزام دستگاهها و سازمانها - 5
، یدولت يدهایدر خر یبه محصوالت و خدمات داخل یت دهیق اولویژه از طریمحصوالت نوآورانه به و يبرا يت از بازارسازیحما - 6

 ۀدر مناطق آزاد به منظور توسع ینوآور د اخل یعلم يتهاکت از استقرار شرینده آنها و حمایآ يازهایدر مورد ن یاطالع رسان
  )2(صادرات؛

مه و رفع موانع یان اعم از اخذ پروانه و مجوز، امور واردات و صادرات، بیدانش بن يتهاکت شریو فعال يل مراحل راه اندازیتسه - 7
  )3(استقرار آنها در شهرها؛

  )3(شور؛کت دار یاولو هاي در حوزه یتخصص يفن بازارها یسامانده - 8
ت دار یدر موضوعات اولو يو ادار ی، فنی،مالیواسط حقوق يو نهادها "ده تا بازاریا"بان یز ارائه خدمات پشتکجاد مرایت از ایحما - 9

  )3(؛يعلم و فناور
ت یو هدا یق ساماندهیان از طریدانش بن يتهاکو صادرات و خدمات پس از فروش محصوالت فناورانه شر یابیبه بازار کمک - 10

  )3(؛یبانیو پشت یواسط بازرگان يتهاکشر ۀو توسع یابیبازار يبرا یغاتیتبل يارهاکجاد سازو یت از ایو حما یصادرات يوقهاز و مشیجوا
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دانشگاهها،  يجاد انتفاع برایفروش دستاوردها و ا يدانشگاهها و پژوهشگاهها برا یقیو تشو یحقوق يارهاکن ساز و یتدو - 11
  )3(؛یو پژوهش یمؤسسات آموزش عال یت سهامکان با مشاریدانش بن يتهاکجاد شریاز ا تیر حمایو محققان نظها  پژوهشگاه

  )3(؛یت بخش خصوصکد بر مشارکیبا تأ يعلم و فناور يهاکز رشد و پارکمرا ۀت از توسعیحما - 12
ز کجاد و گسترش مرای، ایمل يق و فناورینهاد تحق يریل گکت از شیق حمایاز طر یو صنعت یقاتیتحق ياز تعامل بخشها یبانیپشت - 13

  )3(مؤسسات معتبر داخل؛) انسیلس(تحت مجوز  يافت خدمات و محصوالت فناوریو در يفناور سازي تجاريانتقال و 
ن ین طرها به تدویت ایریو الزام مد يفناور يریادگیشور به انتقال و کبزرگ  يتوسعه ا ياز اعتبارات طرحها یاختصاص بخش - 14

  )3(ها؛ین فناوریاطالعات ا کجاد بانیق و توسعه و ایتحق يت واحدهایبا محور یانتقال يهایفناور يو مستند ساز يوست فناوریپ
   4الن ک راهبرد

، ي،اقتصادیعلم يدر نهادها یاسالم – یرانیا يت جامعه بر اخالق و دانش بر اساس الگوهایریمد يت دانش و ابتنایریردن مدک نهینهاد
  یتیامن – یو دفاع یفرهنگ، ی، اجتماعیاسیس

  : یمل هاي راهبرد
  مختلف؛  هاي ت دانش و اطالعات در نهادها و دستگاهیریند مدیفرا ياده سازیپ - 1
  ده به محصول؛ یل ایند تبدیت فرایدانش و تقو ۀاربرد و توسعکد و انتشار و یان تولین سه جریارتباط مستمر و هم افزا در ب - 2
و نظارت در  یابیفرهنگ پژوهش و ارز ينه سازیشور و نهادکالن ک يریم گیت دانشمندان در نظام تصمکمشارل یو تسه یسامانده - 3

  ؛ يریم گیسطوح تصم
و ها  يم سازیت در تصمکمشار يو ارتقا یت علمینقش مرجع يفایبه منظور ا یعلم هاي تیو جمعها  ت انجمنیو تقو یسامانده - 4

  ؛ ياورج و انتشار علم و فنیتوسعه و ترو
  ؛ یت علمیبه تحقق مرجع یابیرد دست یکبا رو یو مجامع معتبر داخلها  و نشست یعلم هاي شیهما یمکو  یفکی يارتقا - 5
  .بازار يازهایو ن يو نوآور يعلم و فناور ينده نگاریش و آیرصد و پا - 6

  :یمل اقدامات
ت یژه با تقویح و انتشار و استفاده از آنها به ویبه دانش صر یضمن ل دانشیتبد يارهاکت ساز و یت دانش و تقویریاستقرار نظام مد - 1
  )1(اطالعات و ارتباطات؛ يفناور ير ساختهایز
  )2(ل انتقال و انتشار دانش؛یش تعامالت و تسهیبه منظور افزا يو فناور یقاتیتحق هاي هکشب ۀجاد و توسعیت از ایحما - 2
 هاي ندیو اصالح فرآ يت استاندارد سازیشور با مأمورک يو فناور یعلمبه نظام اطالعات  یت و انسجام بخشیتقو - 3

، مقاالت، يو فناور یپژوهش هاي ان نامه ها، طرحیرساله ها، پا يپارچه برایک یاطالعات هاي کجاد بانیو سنجش و ا يد،ثبت،داوریتول
  )2(پژوهشگران؛ تشافاتکو اختراعات و ا یتب علمکمجالت و 

  )2(؛)(علوم جهان اسالم يگاه استنادیت پایو تقو یانتشارات علم یو سامانده يرتبه بند - 4
د ییتأ هاي شور از پژوهشکالن ک يهایریم گیها و تصمیزیو برنامه رها  ياستگذاریبهره مند ساختن س يار الزم براکسازو  یطراح - 5

  )3(و مرتبط؛ یعلم هاي ر و انجمنکتف هاي انونکاز جمله فرهنگستانها و مؤسسات و  یشده در مراجع معتبر علم
 يو فناور یت دادن به مؤسسات پژوهشیاولو يدر راستا یمل يو فناور یقاتیو تحق یمطالعات هاي طرح ياصالح مقررات واگذار - 6

  )3(؛یداخل
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ت یفکیت و یمکش یافزا ، ويعلم و فناور ۀدر توسع یزان اثر بخشی،میمل هاي يزیت در برنامه رکزان مشاریبه م یت دهیاولو - 7
  )4(؛یمردم هاي تیو جمعها  انجمن يو رتبه بند یابیارز يدر شاخصها يدر حوزه علم و فناور یجیترو هاي برنامه

ل یت دار و تسهیاولو هاي ژه در حوزهیبه و یعلم هاي تیو جمعها  توسط انجمن یتخصص هاي شیهما يت از برگزاریحما - 8
  )4(به آنها؛ یو تخصص یات علمینشر يواگذار

  )5(ت دار؛یاولو هاي در حوزه ین المللیو ب یداخل هاي شیت دانشمندان در هماکق حضور و مشاریل و تشویتسه - 9
ر یو مؤسسات غ یز دانشگاهکو مرا یعلم هاي ت انجمنکت دار با مشاریاولو هاي در حوزه يرصد علم و فناور يجاد نهادهایا - 10

  )6(؛یدولت
   5الن ک راهبرد

  یو پژوهش یآموزش يشدن نهادها یاسالم يندهایع در فرایبه علم و تسر یردن نگرش اسالمک نهینهاد
  : یمل يراهبردها

  ؛ یو متون آموزشها  در برنامه ینگرش اسالم ينه سازینهاد - 1
  ر علوم؛ یو سا ینیدانشمندان علوم د يرکتعامل ف يفضا ۀتوسع - 2
ن یتمدن نو يبه علم و بازساز یت نگرش اسالمیبه منظور تقو یو دانشگاه يحوزو یعلم یعلم ينهادها ةتعامل مؤثر و سازند - 3

  ؛ یاسالم
شدن نمادها در مؤسسات  یو اسالم يعلم و فناور ۀعرص يدر فعاالن و نهادها یو اعتقاد و رفتار اسالم یسطح آگاه يارتقا - 4

  ؛یو پژوهش یآموزش
  یمل اقدامات

  )1(؛یو نگرش اسالم ينظر یبر اساس مبان یآموزش يمحتواهاو ها  برنامه يبازنگر -1
و  ینید هاي د با آموزهیو علوم جد یعین ارتباط علوم طبییتب يبرا یآموزش هاي ن برنامهید محتوا و تدویت از پژوهش و تولیحما - 2

  )1(؛يدینگرش توح
و  یدر متون آموزش یستیوالرکو س یستیل اومانیاز قب یر اسالمیغ هاي نگرش ییشناسا يو مطالعات براها  ت از پژوهشیحما - 3

  )1(؛یاسالم هاي اصالح آنها بر اساس آموزه
  )1(مربوطه؛ هاي دانشمندان مسلمان و آثار آنان در رشته یو معرف یتمدن اسالم ةدر دور یاضیو ر یعیخ علوم طبین تاریتدو - 4
به  یتب درسکف یو تال یآموزش يزیند برنامه ریو آموزش و پرورش در فراها  ه و دانشگاهیعلم هاي مند حوزه نظام يارکهم يارتقا - 5

  )1(؛یتیت ابعاد تربیو تقو ینیم دیق تعالیمنظور تعم
 ینیبا دانشمندان علوم د یعیه و طبیو علوم پا یان دانشمندان علوم انسانیم كمشتر هاي یشیو هم اندها  نشست يت از برگزاریحما - 6

  )2(ن؛یعلم و د ةحوز يچالشها یبررس يبرا
  )2(؛یمختلف دانش خصوصاً علوم انسان هاي در حوزه ینید یقاتیدانشمندان و مؤسسات تحق يه سازکت از شبیحما - 7
  )3(ن و علم با حضور محققان حوزه و دانشگاه؛ید هاي ت گرا در حوزهیمامور ين رشته ایب هاي دهکپژوهش تأسیست از یحما - 8
ت تعامالت یگر و تقویدیکات یس،به منظور استفاده از تجربکن حوزه در دانشگاه و بالعیمند مدرس نظام مؤثر وت از حضور یحما - 9
  )3(؛يرکف
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و فرهنگ عفاف در فعاالن  یو اجتماع یاسیو س ینیسطح دانش و معرفت د يهدفمند به منظور ارتقا یجیترو هاي برنامه یطراح - 10
  )4(ق و تجارب آنان؛یو عال یتخصص ۀو متناسب با رشت یانقالب اسالم هاي مطابق با ارزش يعلم و فناور ۀعرص

ز کآنان در مرا یو اخالق یتیبا نقش ترب یأت علمیه ياعضا یو پژوهش یآموزش يتهایتوأم ساختن فعال يار براکجاد سازویا - 11
  )4(؛یو پژوهش یآموزش عال

 يبه منظور ارتقا یأت علمیه يان و اعضایدانشجو یو فرهنگ یاسیس يتهایفعال ين ضوابط مناسب برایردن و تدوکمند  نظام - 12
  )4(؛ینید ۀشیمعرفت و اند

  )4(؛یو پژوهش ینهادها و مؤسسات آموزش يالبدک يفضاها یدر طراح یو مل یاسالم يمعمار هاي یژگیت ویرعا - 13
   6الن ک راهبرد
و تحقق  یت اسالمیم و تربیتعل یبه منظور انطباق با مبان یو آموزش عال ت اعم از آموزش و پرورشیم و تربینظام تعل يو نوساز تحول

  الن نقشهکاهداف 
  :یمل يراهبردها

با  ییو پاسخگو يارآمدکش یافزا يدر راستا یرد دولت در آموزش عالکنه یو هز يه گذاریو سرما یت مالیحما يهدفمند ساز - 1
  ؛یام قانون اساس یت اصل سیرعا

  شور؛ک یدر نظام آموزش عال یو نظارت و اعتبار سنج ياستگذاریدر س یپارچگیکت یو تقو یانسجام بخش - 2
و  یمی، نوع مؤسسات، اوضاع اقليت دار علم و فناوریاولو هاي شور متناسب با حوزهک یگسترش آموزش عال يالگو یطراح - 3
  شور؛ک یجامع علم ۀبر نقش یالن مبتنیجامعه و اشتغال فارغ التحص يازهاین

  ؛یت اسالمیم و تربیدر چارچوب نظام تعل یو پژوهش یعال یمؤسسات آموزش يبهره ور يارتقا - 4
  به آموزش؛ یهمگان یش دسترسیافزا - 5
  نظام آموزش و پرورش؛ یه مالیت بنیو تقو يبهره ور يارتقا - 6
و ها  ییتوانا يبه منظور ارتقا یت اسالمیم و تربیو تعل ینیبر اساس جهان ب یآموزش يو محتواهاها  و روشها  تحول در نگرش - 7

 یو خانوادگ يفرد هاي نهیدر زم یاسالم هاي ان منطبق با آموزهیو خالق و جستجو گر در دانش آموزان و دانشجو یر منطقکت تفیتقو
  ؛یو اجتماع

  معلمان؛ یشتیو سطح مع یو منزلت اجتماع يو حرفه ا یت علمیصالح يو ارتقا یت منابع انسانیریباال بردن توان مد - 8
  آنها؛ يارآمدک يت مدارس به منظور ارتقایریار مدکت ساز و یاصالح و تقو - 9

  ت؛یم و تربیگاه خانواده در تعلینقش و جا يارتقا - 10
  :یمل اقدامات

 یلیتمام شده تحص هاي نهیهز يبه منظور شفاف ساز یدولت در آموزش عال يه گذاریهدفمند سرما ین طرح جامع ساماندهیتدو - 1
  )1(آنها؛ يار آمدک يو ارتقا یدر مؤسسات آموزش عال

ش یق افزایاز طرها  نهی، درآمدها و هزی، منابع ماليت امور اداریریدر مد یو پژوهش یعال یش استقالل مؤسسات آموزشیافزا - 2
  )1(آنان؛ يامنا هاي أتیه يریت پذیارات و مسئولیاخت

  )1(شور؛ک ینظام آموزش عال يان مستعد به منظور ارتقایدانشجو یلیتحص )بورس(ت نظام راتبه یتقو - 3
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  )1(؛یمل هاي تیازها و مأمورین يبه سو یآ وزش هاي ت منابع و بودجهیهدا - 4
در  یمتقاض يجامعه و نهادها یواقع يازهایبا توجه به ن یبر اساس مبان یو پژوهش یآموزش يزین نظام برنامه ریاصالح و تدو - 5
  )2(شور؛ک
و  ياستگذاریدر سطوح س یو انسجام بخش یشور به منظور هماهنگک یرش دانشجو در آموزش عالیاستقرار نظام سنجش و پذ - 6

  )2(نظارت واجرا؛
با حفظ  یآموزش عال ةن گسترش فرهنگ وقف در حوزیو همچن یر دولتیو غ یعموم يت مردم و نهادهاکت از مشاریحما - 7
  )2(دولت؛ یو نظارت ياستگذاریس يردهاکارک
در برنامه  یو اجتماع ياقتصاد يتعامل فعال با نهادها و بنگاهها يو برقرار یدر آموزش عال ینیارآفرکفرهنگ پژوهش و  ۀتوسع - 8
  )2(؛یآموزش يزیر
  )2(؛یانقالب فرهنگ یعال يتحت نظر شورا ین در نظام آموزش عالیو تضم یو اعتبار سنج یابیت ارزشیریمد یجاد نهاد ملیا - 9

  )2(،یر دولتیغ يشور در دانشگاهها، خصوصاً دانشگاههاک یو پژوهش یآموزش ياستهایت نظارت و اعمال سیتقو - 10
ژه و یو یعلم يتهاین حوزه و دانشگاه، به منظور انجام فعالیب كمشتر هاي از جمله قطب یعلم يقطبها ۀو توسع یسامانده - 11

  ت دار؛یاولو هاي ت گرا در حوزهیمأمور
 يبه منظور گسترش مرزها يترکپساد هاي ت دورهیممتاز و تقو یقاتیو تحق یز دانشگاهکاز مرا یژه به برخیت ویمأمور ياعطا - 12

  )2(؛یجهان يممتاز در رتبه بند هاي دانش و احراز رتبه
  )3(؛یلیمکالت تیتحص هاي شتر در دورهیشور به اهتمام بکبرتر  يدانشگاهها یجهت ده - 13
متناسب با  یمختلف علم هاي در مقاطع و حوزهها  ت دانشگاهیم ظرفیو تنظ یو اقتضائات اجتماع یطیمح هاي تیظرف یرصد دائم - 14
  )3(ن؛یش سرزمینده بر اساس اصول و مالحظات آمایحال و آ يازهایآنها و ن یعلم ۀرتب
  )3(ان؛یدانشجو یلیت تحصیار جذب و هداکا اصالح ساز و ب یاسالم ۀنقش مناسب زن و مرد در خانواده و جامع يارتقا - 15
از یدر موضوعات مورد ن ییت گرایو مأمور ییز زداکبا لحاظ نمودن اصول تمر یو پژوهش یص منابع به مؤسسات آموزشیتخص - 16

  )3(شور؛کهر منطقه 
  )3(شور؛ک یجامع علم ۀنقش يبر اهداف و ارزشها یمبتن یر دولتیغ یمؤسسات آموزش ۀو توسع يریل گکت از شیحما - 17
  )4(؛یو پژوهش یمؤسسات آموزش عال هاي تیرقابت سالم در فعال ۀتوسع يبرا یزشیانگ يارهاکجاد ساز و یا - 18
  )4(ردن پژوهش؛کردن آموزش و مسئله محور کج پژوهش محور یترو - 19
  )4(،یدر آموزش عال یآموزشد یجد يها و روشهایفناور يریارگکت از به یحما - 20
 یجامع علم ۀنقش يو اهداف و ارزشها یفکیو پژوهشگران بر اساس ضوابط  یأت علمیه ياعضا يف نظام ارتقایباز تعر - 21
  )4(شور؛ک

  )4(متعهد و نخبه؛ یأت علمیه يجذب اعضا يمناسب برا یزشیانگ يارهاکو استفاده از سازو  یطراح - 22
  )4(پژوهشگران آنها؛ یعلم يو ارتقا يجاد نظام رتبه بندیو ا یر دولتیغ یت مؤسسات پژوهشیفعالل اخذ مجوز و یتسه - 23
استاد و دانشجو در  یش تعامالت علمیدر دانشگاهها و افزا یأت علمیه يحضور تمام وقت اعضا يار مناسب براکجاد ساز و یا - 24

  )4(؛يد بر شاگرد پرورکیالس با تاکخارج از 
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  )5(و آموزش و پرورش؛ یاطالعات و ارتباطات در حوزه آموزش عال يفناور ير ساختهایو ز یکترونکام آموزش النظ ۀتوسع - 25
  )6(ردن آن؛ک یاتیدولت و عمل ۀاز بودج یعموم ةش سهم آموزش دوریافزا - 26
مدارس  تأسیسل یق تسهینظام از طر یو نظارت ياستگذاریس يردهاکارکدر آموزش و پرورش با حفظ  یت عمومکت مشاریتقو - 27

  )6(ت از گسترش مدارس موفق؛ین و حمایرین و خیق واقفی، تشویآموزش يتهایت از فعالی، حمایر دولتیغ
  )6(؛یآموزش کمکو  یزات آموزشیاز محتوا و تجه یبانید و پشتیتول يبرا یر دولتیغ يت از نهادهایحما - 28
ت یت و تقویفکی يرد و ارتقاکعمل يو پرورش به منظور شفاف ساز یمدارس و مؤسسات آموزش يجاد نظام رتبه بندیا -  29
  )6(رقابت؛ هاي زهیانگ
  )6(شور؛ک یو عموم یت رسمیم و تربیت در تعلیفکین یو تضم یابیجاد نظام سنجش و ارزشیا - 30
  )6(آموزش؛ يمؤسسات مجررد مدارس، مستقل از کدانش آموزان و معلمان و عمل هاي يسنجش توانمند يارهاکجاد سازو یا - 31
  )7(جامعه؛ ةندیحال و آ يازهایآموزش و پرورش به ن يایوسته و پویپ ییبه منظور پاسخگو یطیط محیشرا یرصد دائم - 32
 يبرا يو فناور یعلم ي، حرفه اي، هنریو بدن یستی، زی، اجتماعی، خانوادگینیدانش آموزش در شئون د يت و توانمند سازیترب - 33

  )7(،یبه سمت آموزش عال یآموزش عموم ةمحض دور يریز از جهت گیو جامعه و پره یمختلف زندگ هاي ورود به عرصه
و اعتقاد و التزام به  ینیات دیو ح یت اسالمیق تربیبه منظور تعم یو پرورش یآموزش يد محتوا و روشهایو باز تول يبازنگر - 34

  )7(،یآنان با فرهنگ و تمدن اسالم ییان و آشنایدر دانش آموزان و دانشجو یانقالب اسالم يارزشها
اطالعات و دانش به منظور انتقال  ۀنار ارائکو مهارتها در ها  نشیز بر اصالح بکبا تمر یآموزش يدر محتوا و روشها يبازنگر - 35

  )7(شان؛یا يو توانمندساز يوره خودبایجاد روحیدانش آموزان به علم، ا ي، عالقمند سازیعلم ۀیم پایمفاه
الزم و  هاي و مهارتها  تیت به منظور رشد خالقیم و تربیدر نظام تعل یش دبستانیو آموزش پها  كودکگاه مهد یجا يارتقا - 36

  )7(؛يجستجوگر ۀیروح
در  يه جستجوگریو روح یو عقالن یر منطقکت تفیو ترب یو مهارت يو هنر یعلم يتهایرشد خالق يالزم برا يارهاکجاد ساز و یا - 37

  )7(دانش آموزان؛
ر یغ يت بخشهاکت مشاریو نظارت به همراه تقو ياستگذاریز در سکق تمریاز طر یمهارت يت از آموزشهایت و حمایتقو - 38

  )7(؛یدولت
م و یتعل يدر راستا یآموزش کمکو  یآموزش) هاي وبالگ( يو وب نوشتها) ت هایسا(ات، وبگاه هایتابها، نشرک یجهت ده - 39
  )7(ن شده در نظام آموزش و پرورش؛ییو اهداف تع یت اسالمیترب
ن یل در اینخبگان به سمت تحص یدر نظام آموزش و پرورش و جهت ده یو معرف اسالم یعلوم انسان هاي گاه رشتهیت جایتقو - 40

  )7(؛یآموزش هاي وهیمحتوا و ش یفکی يق ارتقایاز طرها  حوزه
  )7(؛یو عرب ینید یآموزش هاي و اصالح روش یقرآن هاي ت آموزشیش جذابیافزا ارتقا و - 41
و  یآموزش هاي د محتوا و روشیو بازتول يو بازنگر یدر آموزش عموم یلیت تحصیو مشاوره و هدا یابیت نظام استعداد یتقو - 42

  )7(؛یاسالم ۀسته زن و مرد در جامعیبه منظور تحقق نقش شا یپژوهش
  )7(محله؛ ینیت دینقش آنها در ترب يتعامل مسجد و مدرسه به منظور ارتقات یتقو - 43
  )8(مشاغل و حرفه ها؛ يمعلمان به منظور طبقه بند يت حرفه ایاستقرار نظام صالح - 44
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  )8(آموزش و پرورش؛ هاي تیریدر مد ییو پاسخگو يریت پذیمسئول يبرا ییارهاکسازو یو طراح يسته ساالریاستقرار نظام شا - 45
نش و مهارت و یمستمر سطح ب يو ارتقا یمعلم ۀحرف يمتعهد و متخصص برا یانسان يروینش و جذب نیگز يبرا يزیبرنامه ر - 46

  )8(دانش آنها؛
  )8(ت معلم؛یو استقرار نظام جامع ترب یطراح - 47
س و یز بر تدرکتمر يار الزم براکسازو  یمعلمان و طراح یو عمل یعلم هاي ییو توانا یو شأن اجتماع یشتیسطح مع يارتقا - 48

  )8(از ساعات موظف معلمان به پژوهش و مطالعه؛ یاختصاص بخش
  )9(مستمر آموزش و پرورش؛ یابیو ارزشها  ت مدرسه در چارچوب برنامهیریمد يتهایارات و مسئولیش اختیافزا - 49
  )9(دانش آموزان با مدرسه و آموزش خانواده ها؛ يایاول يارکش همیافزا - 50
  )10(؛یو آموزش یتیترب يان خانواده و نهادهایت مکجامع مشار ۀن برنامیتدو - 51

   7الن ک راهبرد
ش یشور با توجه به آماکو اقتضائات  یواقع يازهایالت و رفع نکبه سمت حل مش يو نوآور يآموزش؛ پژوهش، فناور یده جهت
  یت علمیتحقق مرجع يدانش برا يدر مرزها ين و نوآوریسرزم

  : یمل راهبرد
  شور؛ کت پژوهش در یرینظام مد یسامانده - 1
به  یابیو دست یجامعه و تحوالت جهان يازهاین نیتأم ۀیبر پا يعلم و فناور ةا در حوزیمستمر و پو يزیو برنامه ر ياستگذاریس - 2

  شور ک یت علمیمرجع
  ؛ یت ملیامن یعالیمصوب شورا ياستهایت سیبا رعا یتیو امن یدفاع يهایعلوم و فناور ةدر حوز يزیو برنامه ر ياستگذاریس - 3
  ؛ يو نوآور يشرفت علم و فناموریپ ياستها و راهبردهایزات، متناسب با سیانات و تجهکرساخت، امیز يتوسعه و متوازن ساز - 4
  شور؛ ک يو نوآور يدر نظام علم و فناور يبهره ور يسطح شاخصها يارتقا - 5
  ؛یت مجالت و انتشارات علمیفکی يبه منظور ارتقا یعلم يداور یسامانده - 6

  :یمل اقدامات
و  ی، صنعتیعلم يها، دستگاهها ن وزارتخانهیمناسب آنها ب یالتکیگاه تشین جاییو تع یمؤسسات پژوهش يو دسته بند یابیارز - 1

  )1(ت آنها؛یمامور ي، شفاف سازییاجرا
مربوطه و  یدستگاهه يازهایز بر حل مسائل و رفع نکرد تمریکبا رو ییاجرا يوابسته به دستگاهها یز پژوهشکمرا يارآمدک يارتقا - 2

  )1(؛یو دانشگاه یز پژوهشکر مرایقابل اجرا در سا یپژوهش يتهایل انجام فعالیتقل
و  يقات توسعه ایق تحقیتشو يبرا یاجرائ يوابسته به دستگاهها یز پژوهشکمحققان مرا يخاص ارتقا يارهاکساز و  یطراح - 3
  )1(؛ياربردک
  )2(مربوطه؛ ةدر حوز يعلم و فناور يه اسناد تحول راهبردیبه ته ییاجرا يالزام دستگاهها - 4
  )2(آنها؛ یو عموم یت منابع و اعتبارات دولتیو هدا يت دار علم و فناوریاولو هاي ةدر حوز يت آموزش و پژوهش و فناوریتقو - 5
  )2(؛يان رشته ایم هاي يعلوم و فناور ۀت از توسعیحما - 6
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پژوهشگران و  یزشیو نظام انگ یو دانشگاه یقاتیز تحقکمرا يرتبه بند يجامعه در شاخصها يازهایزان رفع نیلحاظ نمودن م - 7
  )2(فناوران،

ن، کجامعه شامل فرهنگ، سالمت، غذا، مس ۀیاول يازهایو رفع نشور کحفظ استقالل  يه براک يعلم و فناور هاي ت از حوزهیحما - 8
  )2(اند؛ ياشتغال و ازدواج ضرور

  )2(؛یت علمیتحقق مرجع يممتاز در راستا یقاتیوتحق یز دانشگاهکژه از مرایت ویحما - 9
  )2(،كصاحبان مهارت و خبرگان بدون مدر هاي تیو قابل ییجامعه از توانا يریبهره گ يارهاکت سازویتوسعه و تقو - 10
شنهادات در یپ ۀشور و ارائک یان علمیل جریدر تحل یو پژوهش یگاه و رسالت فرهنگستانها و مؤسسات آموزشیف جایباز تعر - 11

  )2(؛يه پردازیدانش و نظر يمرزها ۀتوسع
ندگان یبا حضور نما یتیو امن یدفاع هاي يعلوم و فناور ةدر حوز يت بندیو اولو ییاجرا يزیبرنامه ر يبرا یجاد نهاد هماهنگیا - 12

  )3(؛)یت ملیامن یعال يمصوب شورا ياستهایت سیو رعا(ربط یذ هاي دستگاه
  )3(؛یتیو امن یدر حوزه دفاع يشرفت علم و فناوریپ ين اسناد و الگوهایتدو - 13
  )4(ت دار؛یاولو هاي در حوزه یز خدمات تخصصکو مرا یمل هاي شگاهیآزما ۀجاد و توسعیت از ایحما - 14
مناسب  یزشیانگ يارهاکسازو  یت دار و طراحیاولو هاي در حوزه یتخصص یشگاهیآزما هاي هکشب ۀجاد و توسعیت از ایحما - 15
  )4(ه؛کت داوطلبانه در شبکمشار يبرا
  )5(ش آنها؛یو پا ينظام علم و فناور يسنجش بهره ور هاي ن شاخصیتدو - 16
  )5(؛يو نوآور يعلم و فناور يرد در نهادهاکعمل يو ارتقا یتعال یز ملیجوات از یحما - 17
  )6(،یعلم يت داوریفکی يبه منظور ارتقا يو ماد ي، اعتباري، معنویزشیانگ يارهاکت سازو یتقو - 18
  )6(؛یعلم يداور هاي وهیو آموزش ش يداوران و استاندارد ساز يرتبه بند يارهاکجاد سازو یا - 19

   8الن ک راهبرد
د علم و ین و خودباور و خالق و نوآور و توانا در تولیارآفرکو  یمتق يد بر پرورش انسانهاکیبا تأ یانسان ۀیسرما يو توانمند ساز تیترب

  جامعه يازهایو ن یاسالم يمتناسب با ارزشها يو نوآور يفناور
  : یمل يراهبردها

  شور؛ ک یلیت تحصیو هدا یابینظام مشاور و استعداد  يارتقا - 1
  ؛ یو پژوهش یآموزش ينهادها ۀرشد و توسع هاي نظام به منظور تحقق برنامه یانسان يرویب نکیبهبود هرم تر - 2
  ؛ يعلم و فناور یتیریمد يگاههایانتصاب افراد در جا يبرا يسته ساالریشا يارتقا - 3
مختلف علم و  هاي ان و طالب در عرصهی، دانشجویعلم ئتیه ين پژوهشگران، اعضایدر ب یقاتیو تحق یعلم هاي يارکهم يارتقا - 4

  ؛ يفناور
ت یو تقو یلیمکالت تیان تحصیو دانشجو یئت علمیه ياعم از اعضا یو پژوهش یمؤسسات علم یمنابع انسان يبهره ور يارتقا - 5

  و گسترش تعامالت معلم و متعلم؛  يتالش جهاد ۀیروح
ر یو غ یران و متخصصان شاغل و بازنشسته دولتی، مدیئت علمیه ينخبگان، دانشمندان، اعضات و تجارب یثر ظرفکاستفاده از حدا - 6

  .در آموزش و پژوهش یو خصوص یدولت
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  : یمل اقدامات
 یعلم هاي رشته يان به سویت دانش آموزان و دانشجویت به منظور هدایو هدا یابیو استقرار نظام جامع مشاوره و استعداد  یطراح - 1

  ) 1(شور؛ک هاي تیآنها و اولو يهاییو توانا يشور بر اساس استعداد و عالقه مندک يتهایمتناسب با اولو
  ) 2(؛یر دولتیو غ یدولت یز علمکشور در مراکمتخصص  یمنابع انسان يریارگکت جذب و به یظرف ۀتوسع - 2
ت یو تقو یفکی يهاکاستادان و پژوهشگران بر اساس مال ،یو پژوهش یآموزش يران نهادهایمد يف نظام انتصاب و ارتقایباز تعر - 3

  ) 3،2(؛یقاتیو تحق یآموزش يدر نهادها يسته ساالرینظام شا
ترا با کد ةان دوریت تمام وقت دانشجویشان و فعالیا یرفاه هاي نهین هزیبا تأم یئت علمیه يت تمام وقت اعضایت از فعالیحما - 4

  ) 5(شان با نظارت استادان راهنما؛یا یشتیو مع یلیتحص هاي نهین هزیتأم
شان با نظارت یا یپژوهش هاي تیو فعالها  ان نامهیت از پایدر جهت حما یلیمکالت تیان تحصیدانشجو ياختصاص پژوهانه برا - 5

  ) 5(استادان راهنما؛
  ) 5(؛یبه منابع اطالعات یو محققان و پژوهشگران و دسترس یئت علمیه ياعضا یقاتیتحق يمهارتها ۀتوسع - 6
  ) 5(؛یوهمند اسالمکانقالب ش يتحقق آرمانها يدر سطوح مختلف در راستا یو فرهنگ یتیترب هاي برنامه كتدار - 7
ر یو غ یران و متخصصان شاغل و بازنشسته دولتی، مدیئت علمیه يپاره وقت نخبگان، دانشمندان، اعضا يارکار همکسازو یطراح - 8

  )6(؛یو پژوهش یآموزش در مؤسسات یدولت
   9الن ک راهبرد
  منطقه و جهان اسالم يشورهاکژه یگر به وید يشورهاکبا  يعلم و فناور ةو اثر گذار در حوز تعامل

  : یمل هاي راهبرد
  در سطح جهان؛  یعلم ياز زبانها یکیبه عنوان  یزبان فارس ۀتوسع - 1
و  یاسالم يشورهاکت یبا اولو ین المللیب يارکدانشمندان و پژوهشگران و هم یو فرامل یمناسبات مل هاي هکت شبیتوسعه و تقو - 2
  زبان؛  یفارس يشورهاک
و  یمطالعات ي، فرصتهایلیتحص) يبورسها(هاي ص مشوقها، راتبهیمحققان و تخص ين استخدام، ارتقایارها و قوانکاصالح سازو - 3

  محققان؛  ین المللیب يهایارکش همیافزا يبراها  پژوهانه
  ؛ ین اسالمیاز تمدن نویمورد ن ید معرفت علمیتول يبرا یشگامینقش پ يفایفعال با جهان اسالم و ا يارکهم - 4
  .در منطقه و جهان اسالم ياول علم و فناور ۀسب رتبکبه منظور  يزیبرنامه ر - 5

  :یمل اقدامات
 يشورهاکت یشور با اولوک یت علمیمرجع يو بستر ساز یبه منظور گسترش زبان فارس یان خارجیرش دانشجویش پذیافزا - 1

  )1(ه؛یو همسا یاسالم
به زبان روان  یتخصص – ید بر نگارش مقاالت علمکیو تأها  گانه در تمام رشتهیب یعلم هاي واژه يبرا يان معادل سازیت جریتقو - 2

  )1(؛یفارس
  )1(؛يآموز یع فارسیسهل و سر هاي توسعه و ابداع روش - 3
  )1(مختلف جهان؛ يدر دانشگاهها یزبان فارس ۀرشت تأسیست از یحما - 4
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  )2(؛یدر مقاطع آموزش عموم یسیو انگل یژه زبان عربیآموزش زبان به و ياصالح و تحول در روشها - 5
به منظور انتقال ت دار یاولو هاي ران در حوزهیا یاسالم يجمهور هاي در سفارتخانه يو فناور یعلم هاي یندگینما ۀجاد و توسعیا - 6

ر یبه سا يفناور ۀران در عرصیا یاسالم يجمهور يشرفته و صادرات دستاوردهایپ يهایدر فناور یدستاوردها و تجارب جهان
  )2(شورها؛ک
  )2(شور؛کو منابع هر  ینسب يتهایجهان اسالم با توجه به مز يشورهاکت یبااولو ین المللیب يارکهم - 7
از  يریو بهره گ یمل يتهایمتناسب با اولو يانتشار و تبادل دانش و فناور يشور براکدر داخل و خارج از  یپژوهش هاي هکجاد شبیا - 8

  )2(؛یجهان يفرصتها
  )2(جهان اسالم؛ يشورهاکژه با یبه و ین المللیب يهایارکهم ۀبه منظور توسع یفرامل ین المللیب يجاد پژوهشگاههایا - 9

  )2(مختلف منطقه و جهان؛ يبه زبانها یاسالم – یرانیآثار ا ۀو ترجم ین المللیو ب يمنطقه ا ينارهایسم يد بر برگزارکیتأ - 10
ن یشور در سطح بک یپژوهش يو نهادها یعلم يانجمنها يتهایفعال ۀو توسع يعلم و فناور ةد در حوزیان اطالعات مفیت جریتقو - 11

  )2(جهان اسالم؛ يشورهاکت یبا اولو یالملل
 يش برگزارین سازمانها، مجامع، دانشمندان و متخصصان و افزایب يعلم و فناور ةدر حوز ین المللیتعامل و ارتباطات ب یسامانده - 12

  )2(؛كمشتر یعلم هاي نشست
و  یخارج يبا مؤسسات فناور يهایارکل همیو تسه كمشتر يه گذاریبا سرما ین المللیب يو فناور یپژوهش يت از طرحهایحما - 13

  )2(نظام؛ ياستهایت سیومها با رعاینسرسکت در کر مشارینظ ییشرفته با روشهایپ يفناور يدارا يشورهاکگسترش تعامالت فناورانه با 
در  یاز دانشمندان شناخته شده جهان يریز برتر جهان و بهره گکدر مجامع و مرا یرانیت دانشمندان اکفراهم آوردن بستر مشار - 14

  )2(جهان اسالم؛ يشورهاکت یبا اولو ینو علم هاي دهیپد یات و معرفیتبادل آرا و نظر يران برایا
  )2(به سراسر جهان؛ یگسترش نگرش و منطبق انقالب اسالم يبرا یخروج نخبگان به فرصت ةدیل پدیتبد - 15
 ین المللیب يهایارکش همیافزا يو پژوهانه برا یمطالعات ي، فرصتهایلیتحص يبورسها ي، اعطایتیحما يارهاکجاد سازو یا - 16

  )3(؛ین المللیب یعلم هاي هکدانشگاهها و حضور آنها در مجامع و شب
جهان اسالم با  يژه با دانشگاههای، به ویبزرگ و معتبر جهان يشور با دانشگاههاک يدانشگاهها يارکهم مند نظام ۀت و توسعیتقو - 17

  )3(؛كمشتر يو با انجام پژوهشها یلیمکالت تیتحص هاي ت دورهیاولو
از خارج به د  يفناور يساز یانتقال و بوم ينهادها ۀجاد و توسعیشور و اکبه  ين و مقررات مربوط به انتقال فناوریاصالح قوان - 18

  )3(س؛کاخل و بالع
  )4(منطقه؛ يشورهاکجهان اسالم و  یو پژوهش یعلم يازهایو ن يتوانمندساز ة، نحوییشناسا يت از مطالعات الزم برایحما - 19
ز و کشور به مراکدانشمندان  یدات و نظرات علمیتول يمرجع حاو یتب فارسکو ارسال  یاسالم یرانیا یترجمه منابع علم - 20
  )4(معتبر جهان؛ هاي تابخانهک

و  ینشیب یبر اساس مبان یو اجتماع یعلوم انسان ةحوز یتوسعه و تعال يبرا یمل يهایو توانمند یجهان هاي از فرصت يریبهره گ - 21
  )4(اسالم؛ یارزش

  )4(در منطقه و جهان اسالم؛ یز آموزش عالکمرا يو رتبه بند یارها و اهداف نظام اعتبار سنجیم معیت فعال در تنظکمشار - 22
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 يت دانشگاههایاز ظرف يشور جهان اسالم و بهره بردارک يالهام بخش و اثر گذار با دانشگاهها يارکهم ۀت و توسعیتقو - 23
  )4(ت دار؛یاولو هاي در رشته كمشتر یآموزش هاي دوره يق تبادل استاد و دانشجو و اجرایاز طر يشرو در علم و فناوریپ يشورهاک

  )5(شور؛کم خارج از یمق یرانیر ایو غ یرانیت مؤثر متخصصان و پژوهشگران اکجلب مشار - 24
  )5(تشافات؛کو ثبت اختراعات و ا ین المللیب ۀرصت از ارئه مقاالت معتبر در عیحما - 25

   10الن ک راهبرد
  یبر معارف اسالم یو هنر مبتن یدر علوم انسان یفکیو  یمک يو ارتقا يساز متحول
  : یمل هاي راهبرد

  آن؛  هاي و پژوهشها  آموزش یو سامانده یانسانها و معارف اسالم یفطرت اله ۀیبر پا یهدفمند علوم انسان ۀتوسع - 1
  و هنر؛  ید علوم انسانیت تعامل مؤثر حوزه و دانشگاه به منظور تولیتقو - 2
  ؛ یو هنر و معرف اسالم یعلوم انسان ةدر حوز يه پردازینظر هاي یرسکق نقد و مناظره و گسترش یج و تعمیترو - 3
با  یر علوم، بر اساس نگرش اسالمیبا سا یعلوم انسان هاي ن رشتهیو ب یدر درون علوم انسان يان رشته ایم يشهایگسترش گرا - 4

  ؛ یو اجتماع یعلم يازهایرد رفع نیکرو
  ؛ یو معارف اسالم یعلوم انسان یفکی ۀت از توسعیخاص حما يجاد ساختارهایا - 5
  شور؛ ک یواقع يازهایآنها با ن هاي رشته يو متناسب ساز ياربردک یهنر و علوم انسان يساز یتوسعه و بوم - 6
  در آن؛  یفکیبه منظور تحول  یخارج يت هدفمند آموزش زبانهایو تقو یسامانده - 7
  رشد هنر متعهد؛  يبرا یتیت حمایو تقو يبستر ساز - 8
  هنر متعهد؛ ةدر حوز ياربردکو  يادیبن يآموزش و پژوهشها ۀت از توسعیحما - 9

  :یمل اقدامات
  )1(؛یاسالم يریبا جهت گ یانسانردن علوم ک ياربرکد و یت از تولیحما - 1
 یفکی يو نظارت بر ارتقا یاسالم یبر مبان یو هنر مبتن یعلوم انسان هاي در رشته یآموزش يمحتوا يار روزآمد سازکجاد سازو یا - 2

  )1(آن؛
علوم  یو قواعد اساس ید بر آموختن اصول و مبانکیو تأ يادیشتر به مطالعات بنیبه منظور توجه ب یعلوم انسان ياصالح آموزشها - 3

  )1(؛یاسالم یبر مبان یمربوطه مبتن
  )1(آنها به جهان؛ یدات علمیتول ۀو ارائ یاسالم یبر مبان یمبتن یعلوم انسان ةدر حوز یمعرفت يادیبن يپژوهشها ۀتوسع - 4
دگاهها ین دیوکو ت يریل گکشن حوزه و دانشگاه به منظور یب كمشتر یعلم يو قطبهاها  و پژوهشگاهها  انجمن تأسیست از یحما - 5

  )2(؛یعلوم انسان ةدر حوز یات اسالمیو نظر
و  یز پژوهشکجاد مرایان حوزه و دانشگاه و ایم كمشتر یو آموزش یمطالعات هاي ، فرصتیپژوهش هاي برنامه ۀو توسع یطراح - 6

  )2(؛كمشتر یآموزش
در مدارس و  یو علوم انسان یو مدرسان دروس معارف اسالمان یت و جذب معلمان و مربیترب يالزم برا يارهاکسازو  یطراح - 7

  )2(ه؛یعلم هاي حوزه هاي تیو ظرفها  يدانشگاهها با استفاده از توانمند
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ت یو تحقق مرجع ید علوم انسانیو نقد و مناظره جهت تول يه پردازینظر يهایرسکت یاز و تقوین و مقررات مورد نین قوانیتدو - 8
  )3(؛یعلم

  )3(آنان؛ يو انتشار دستاوردها یو معارف اسالم یعلوم انسان هاي ه پردازان در حوزهیق نظریتشو يارهاکسازوجاد یا - 9
  )3(د بر جهان اسالم؛کیبا تا ین المللیت در سطح بیفعال يبرا يه پردازینظر يهایرسکگاه یجا يارتقا - 10
  )3(؛یدر علوم انسان يبا متون ترجمه ا یقیو تطب يت مواجهه انتقادیتقو يالزم را يارهاکجاد سازو یا - 11
  )4(ر علوم؛یو سا یعلوم انسان هاي ن شاخهیب يان رشته ایم هاي شیجاد گرایا - 12
  )4(؛یمت اسالمکفلسفه و ح ۀیمختلف علوم بر پا هاي رشته هاي جاد فلسفهیت از مطالعات و ایحما - 13
  )5(؛یو معارف اسالم یبرتر در علوم انسان يجذب استعدادها يبرا یلیت تحصیو هدا یابیان استعداد یاصالح جر - 14
  )5(؛یاسالم یمبتن یعلوم انسان ةز نخبه پرور در حوزکت مرایو فعال تأسیست از یحما - 15
ها، فات، رساله یت از تألیو حما یاسالم یبر مبان یمبتن یعلوم انسان هاي از پژوهش یو مال يو اعتبار يت معنویجاد نظام حمایا - 16

  )5(نه؛ین زمیدر ا یتخصص یعلم ينارهایپژوهشها و سم
  )6(شور؛ک يازهایرفع ن يو هنر برا یعلوم انسان هاي در رشته یلیتحص هاي و رسالهها  ان نامهیت از پایحما - 17
  )6(؛یو استان يمنطقه ا يازها و استعدادهایو هنر بر اساس ن یژه علوم انسانیو يعلم و فناور هاي كپار ۀت از توسعیحما - 18
  )6(؛یاسالم یبر مبان یمبتن یعلوم انسان يدر حوزه پژوهشها يحرفه ا – یو اجتماعات علم) سمن(مردم نهاد  يت سازمانهایتقو - 19
 يجامعه و وجود فرصتها يازهایرش دانشجو بر اساس نیزان پذیو م یعلوم انسان هاي رشته یفکیو یمک ۀدر توسع يبازنگر - 20
  )6(؛یشغل
ت و مسلط بر یصالح يو مدرسان دارا یمتناسب با نگرش اسالم یو هنر منوط به وجود منابع علم یعلوم انسان هاي رشته ۀتوسع - 21
  )6(؛یاسالم یمبان
ن یتعامالت ب يشور براک يازهاین يق شفاف سازیآموزش آنها از طر يو متنوع ساز یخارج يمؤسسات آموزش زبانها یسامانده - 22

  )7(؛يعلم و فناور یالملل
  )7(؛یبا توجه به فرهنگ اسالم یخارج ينه آموزش زبانهایدر زم یآموزش يو محتوا یدرس هاي ن برنامهیو تدو يساز یبوم - 23
ج یو ترو یاصطالحات تخصص يبرا یمفهوم يد بر معادل سازکیعلوم با تأ یتخصص هاي در حوزه یت استفاده از زبان فارسیتقو - 24

  )7(به زبان علم؛ یل زبان فارسیتبد يو تالش برا یع علمآنها در مجام
  )8(و دفاع مقدس؛ یانقالب اسالم يارزشها یرد معرفیکبا رو يدات هنریت از تولیحما - 25
 یسنت يهنرها يایو اح یو ملموس هنر متعهد در شئون مختلف زندگ یعلم هاي ت جلوهیبه منظور تقو يدات هنریت از تولیحما - 26

  )8(فراموش شده؛
  )8(؛يآثار هنر ین نظام ثبت حقوقیتدو - 27
ژه فلسفه و فقه و یبه و یاسالم هاي علوم بر اساس آموزه هاي گر رشتهین هنر و دیب يان رشته ایم هاي حوزه يت و راه اندازیتقو - 28

  )9(هنر؛
در چارچوب  يو منطقه ا یمحل يهنرها هاي رشته ۀهنر متعهد و توسع ينظر یق دروس مربوط به مبانین و گسترش و تعمیتدو - 29

  )9(؛یفرهنگ اسالم
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  )9(امروز؛ یم بر زندگکحا يهنر هاي جلوه یابیل به هنر متعهد و نقد و ارزین يبرا يهنر يت آموزش و پژوهشهایهدا - 30
  )9(در جامعه؛ ینیمعارف د يذارش اثر گیبه منظور افزا یمعارف اسالم ۀهنرمندان یمعرف يت مطالعات برایو تقو ينه سازیزم - 31
  )9(ه؛یعلم هاي ت حوزهکبا مشار یهنر اسالم یو پژوهش یز آموزشکت مرایو گسترش فعال تأسیست از یحما - 32

   11الن ک راهبرد
  و سالمت کیعلوم پزش ةنقش مؤثر در حوز يفایا يبرا يو نوآور يعلم و فناور ۀبه چرخ یده جهت
  : یمل راهبرد

  شور؛ کسالمت در  هاي يعلوم و فناور يساز یتوسعه و بوم - 1
  مؤثر بر سالمت و بهداشت؛ یز عوامل اجتماعیو ن یسالم و اسالم یزندگ هاي وهیج شیترو ۀنیآموزش و پژوهش در زم ۀتوسع - 2

   یمل اقدامات
  ) 1(سالم و حفظ سالمت جامعه؛ ییاز مواد غذا ي، به منظور بهره منديریشگیه و پیتغذ ةحوز يآموزشها و پژوهشها ۀتوسع - 1
  ) 1(؛یها و معضالت بومیمارید بر بکید دانش با تأیتول - 2
  ) 1(؛یو علوم اجتماع یو علوم انسان یه و علوم اسالمیبا علوم پا یرانیا – یاسالم یو طب سنت ینیت ارتباط علوم سالمت و بالیتقو - 3
  ) 1(؛یبوم يهاید علم و فناوریت از تولیشور به منظور حماکزات سالمت در یبازار محصوالت و تجه یسامانده - 4
ت یو امن یت اخالق اسالمیبا رعا یکترونکجاد نظام سالمت الیسالمت به منظور ا ۀاطالعات و ارتباطات در عرص يفناور ۀتوسع - 5

  ) 1(؛یم خصوصیو حر یاجتماع
  )2(؛یم اسالمیبر تعال یمبتن يمتخلق به اخالق حرفه ا یانسان ۀیت سرمایرد تربیکبا رو یت نظام آموزشیتقو - 6

   12الن ک راهبرد
  یو مهندس یفن ةمؤثرتر در حوز ینینقش آفر يفایا يبرا يو نوآور يعلم و فناور ۀبه چرخ یده جهت

  : یمل يراهبردها
همراه با  ینیو ثروت آفر یبا توان رقابت يد و جذب فناوریتول يبرا یمهندس هاي ياز محور علوم و فناورین ۀژه به توسعیتوجه و - 1

  ؛ يت اخالق حرفه ایح مصرف و رعایصح يست و الگویط زیحفظ مح
  ؛یو مهندس یفن يتهایتقاضا محور فعال ۀت از توسعیحما يت ساختارهایتقو - 2

  : یمل اقدامات
  ) 1(ه؛یو پا یمفهوم یسب توان طراحکبه منظور  یو مهندس یفن يتهاکت شریتقو - 1
  ) 1(؛ین المللیب هاي ت در طرحکمشار يبرا یمهندس یطراح يتهاکت از شریحما - 2
  ) 1(؛یو مهندس یق صادرات و خدمات فنیل و تشویالزم به منظور تحص يارهاکجاد سازویا - 3
و در جهت  یمل يو توانمند يخودباور يبه منظور ارتقا یبه متخصصان داخل يپژوهش و فناور یالن ملک يطرحها يواگذار - 4

  ) 1(شور و جهان ؛ک یآت يازهاین نیتأم
  ) 1(ت آنها؛یج و نظارت بر رعایو ترو یمهندس ياخالق حرفه ا يارهاین معیتدو - 5
ز رشد علم و کها و مراکدر پار یو تعاون یان خصوصیدانش بن هاي تکجاد شریبه سمت ا یو مهندس یق دانش آموختگان فنیتشو - 6

  ) 2(الت خاص به آنها؛یتسه ۀق ارائیاز طر يفناور
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  ) 2(آنها؛ ییو پاسخگو يارآمدکش یبه منظور افزا یمهندس ينظامها یتوسعه و سامانده - 7
  )2(د شده در پژوهشگاهها و دانشگاهها؛یتول یردن دانش فنک ياربردکبه منظور  یو مهندس یطراح يتهاکت از شریحما - 8

   13الن ک راهبرد
  هیعلوم پا ةآموزش و پژوهش در حوزت یق و تقویو تعم توسعه
  : یمل هاي راهبرد

  جامعه؛  يازهایبه ن ییعلم و پاسخگو يه به منظور گسترش مرزهایعلوم پا ۀدر توسع یو آموزش یت مؤسسات علمیق و هدایتشو - 1
  ه؛یعلوم پا ةدر حوزها  ر ساختینهادها و ز يش بهره وریافزا - 2

  : یمل اقدامات
صنعت و بازار در  يبخشها يه گذاریش سرمایت دار و افزایاولو هاي ت از آنها در حوزهیو حما یالن ملک يف طرحهایتعر - 1

  ) 1(آنها؛
 ۀیعلوم پا ياز اعتبارات خود در پژوهشها یرد بخشکنه یبه هز يو توسعه ا ياربردکقات یو تحق یمطالعات يق طرحهایالزام و تشو - 2

  ) 1(مرتبط؛
  ) 1(؛یانبر علمید و میجد يرهایشف مسک يه برایدر علوم پا يه پردازیق نظریتشو - 3
  ) 1(؛یلیه سطوح تحصیلکه در یآموزش علوم پا يو محتواها  روش يو ارتقا يبازنگر - 4
  ) 1(ر علوم؛یه با سایان علوم پایت تعامل میتقو - 5
ن رشته یقات بیت تحقیو تقو يارکو هم یهماهنگش یه به منظور افزایعلوم پا ةدر حوز یو پژوهش یمؤسسات آموزش يه سازکشب - 6
  )2(؛یو جذب نخبگان علم یپژوهش يارهاکم یزات، تقسیانات و تجهکام كق اشترایاز طر يا

  يو نوآور يعلم و فناور يچارچوب نهاد:پنجم  فصل
  يدر نظام علم و فناور یار ملکم یتقس 1 – 5

   یابیالن و نظارت و ارزک ياستگذاریس)  الف
و  یابیشور و ارزک یجامع علم ۀردن نقشک ییو اجرا ي، روزآمد سازينظام علم و فناور يالن و راهبردک يریم گیو تصم ياستگذاریس

 يهایفناور یب اسناد ملیو تصو يعلم و فناور ۀدر عرص ین المللیب هاي يارکهم يالن براک ياستگذاریآن، س ينظارت بر حسن اجرا
  .ردیگ می ار مورد نظر شورا انجامکه با ساز و کاست  یانقالب فرهنگ یعال يشورا ةت دار بر عهدیاولو

  شور ک یجامع علم ۀنقش ياجرا یو انسجام بخش یو هماهنگ ییاجرا ياستگذاریس)  ب
مربوطه،  هاي ندیار تحقق اهداف نقشه و اصالح ساختارها و فرآکسازو ی، طراحییاجرا ياستهایب و ابالغ سیه و تصویمنظور ته به

 "شورک یجامع علم ۀنقش ياجرا يستاد راهبرد"آن، يو نظارت بر حسن اجرا یجامع علم ۀنقش يدر اجرا یو انسجام بخش یهماهنگ
  : گردد می جادیر ایب زکیتر با یانقالب فرهنگ یعال يتوسط شورا

  ) سیرئ( یانقالب فرهنگ یعال ير شورایدب - 1
  به انتخاب شورا  یقیحق يچهار نفر از اعضا - 2
  در دانشگاهها با اجازه معظم له  يمقام معظم رهبر یندگیس نهاد نمایرئ - 3
   يقات و فناوریر علوم، تحقیوز - 4
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   ياست جمهوریر يو فناور یمعاون علم - 5
   کیر بهداشت درمان و آموزش پزشیوز - 6
  ر آموزش و پرورش یوز - 7
   یاسالم يشورا قات مجلسیون آموزش و تحقیسیمکس یرئ - 8
   یاسالم يون بهداشت و درمان مجلس شورایسیمکس یرئ - 9

  هیعلم هاي حوزه یعال يبه انتخاب شورا ين حوزوینفر از مدرس یک - 10
، در موارد الزم از وزرا و یو خدمات يدی، تولی، صنعتیمختلف فرهنگ هاي با عرصه يبا توجه به تنوع ارتباط نظام علم و فناور تبصره
  .مربوط دعوت به عمل خواهد آمد هاي ونیسیمکت در جلسات ستاد و کربط جهت شریذ ينهادها يرؤسا

   يو اجرا و فرهنگ ساز يزیبرنامه ر)  ج
نخبگان،وزارت بهداشت، درمان و آموزش  یاد ملیو بن يس جمهوریرئ يو فناور ی، معاونت علميقات و فناوریعلوم،تحق وزارت

، ياست جمهوریر يو نوآور يفناور يهایارکز همک، مریشور، جهاد دانشگاهک يفرهنگستانها، وزارت آموزش و پرورش، کیپزش
نقشه در چارچوب  ينمودن و فرهنگ ساز ییند اجرایشور، در فرآک یو فرهنگ یغیبلت يو نهادها و دستگاههاها  ر وزارتخانهیسا
  .ندینما می يارکشور همک یجامع علم ۀنقش ياجرا يبا ستاد راهبرد یانقالب فرهنگ یعال يمصوب شورا ياستهایس
  شور ک یجامع علم نقشۀ یو به روزرسان یابینظام اجرا، نظارت، ارز. 2 – 5

نظام،  ين اجزایو تعامالت در بها  تیح و شفاف گردش فعالیم صحیو ترس يمختلف نظام علم و فناور هاي هیر الزم در الیتداب اتخاذ
ش و یمستلزم پا یجامع علم ۀرد نقشکارکن حفظ و استمرار یهمچن. نه استین زمیشور در اک يبهره ور ينقشه و ارتقا يضامن اجرا
ش ین پایا. مختلف نقشه است يآن و مراقبت از صحت و اعتبار اجزا يشده برا ینیش بیپ یدر افق زمان قشهن يشرفت اجرایمراقبت از پ
به اهداف آن حفظ شود و در صورت بروز هر گونه  یابیدست يبه سونقشه  یینظام اجرا يریه جهت گکباشد  يد به گونه ایو مراقبت با

ل شود و مراجع مربوط یو آثار آن تحل یین زمان شناسایوتاه ترکرات در ییتغ نی، ایطیرات اثر گذار در مفروضات و اوضاع محییتغ
  :ن منظوریبه ا.ب برسانندیاز را به تصویمورد ن یاقدامات اصالح

م یمختلف، ضمن انجام تصم يالزم و استفاده از نهادها يارهاکجاد سازویشور با اک یجامع علم ۀنقش ياجرا يستاد راهبرد - 1
  .ار را عهده دار استکشرفت یپ یابینظارت بر تحقق اهداف نقشه و ارز ۀفیالزم و ابالغ مصوبات، وظ يهایریگ
خاص به  یدر فواصل زمان یجامع علم ۀابالغ نقشب و یشور موظف است پس از تصوک یجامع علم نقشۀ ياجرا يستاد راهبرد – 2
  .ندکنه اقدام یدر هر زم یبانین نوع پشتییمربوطه و تع یاسناد مل ۀشور، ارائک يعلم و فناور يتهایاولو یل و به روز رسانیمکت

 يشاخصها یالعاتمط – یمسئول و مؤسسات پژوهش يو نهادهاها  دستگاه يارکشور با همک یجامع علم نقشۀ ياجرا يستاد راهبرد – 3
  .رساند می ل و بروزیمکمطلوب مربوطه را ت يتهایمکاز و یمورد ن يعلم و فناور

شور را بر ک يربط گزارش وضع موجود علم و فناوریذ يدستگاهها يارکشور موظف است با همکجامع  نقشۀ ياجرا يستاد راهبر – 4
 يوضع موجود علم و فناور یابین ستاد گزارش ارزیعالوه بر آن ا. ندکن یسال تدویک یشور طک یجامع علم ۀنقش ياساس شاخصها

  .دینما می میتسل یانقالب فرهنگ یعال يند و به شوراک می نیتدوها  صن شاخیشور را هر ساله بر اساس آخرک
در  یلیو مقاطع تحصها  رش دانشجو در رشتهیت پذیشور موظف است با رصد وضعک یجامع علم نقشۀ ياجرا يستاد راهبر – 5

دها و یو تهد یمل هاي تیو مقاطع را با توجه به اولوها  ن رشتهیشور به اکاز یزان نیانه گزارش میسال یر دولتیو غ یدولت يدانشگاهها
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ارائه  یانقالب فرهنگ یعال ياصالح وضع موجود،به شورا يو به همراه گزارش اقدامات خود برا ندکه یشور تهکانات کامها  فرصت
  .دینما

 هاي ،طرحها و برنامهیجامع علم ۀنقش ياجرا يستاد راهبر ییاجرا ياستهایموظف اند در چارچوب س ییاجرا يدستگاهها ۀیلک – 6
رد طرحها کشرفت و عملیزان پیستاد موظف است م. ندیم نمایب به ستاد تسلیو تصو یبررس ين و براین نقشه تدویا ياجرا يخود را برا

  .دیگزارش نما یانقالب فرهنگ یعال يساله به شورایکرا در فواصل  ییاجراها  تگاهدس ةارائه شد هاي و برنامه
  .تعامل خواهد داشت یاسالم ين با مجلس شورایب قوانیاز جهت اصالح و تصویدر صورت ن یانقالب فرهنگ یعال يشورا – 7
علم و  یو رقبا و تحوالت جهان یطیش اوضاع محیشور موظف است ضمن رصد و پاک یجامع علم نقشۀ ياجرا يستاد راهبر – 8

 یعال يب به شورایتصو يد و براینما می ، روزآمديشور را به صورت دوره اک یجامع علم ۀ، نقشینده پژوهیرد آیکبا رو يفناور
  .ارائه دهد یانقالب فرهنگ

، 678، 677، 676، 675، 674، 673، 672، 671، 670، 668، 667، 666، 664، 663،662فصل، در جلسات  5شور در ک یجامع علم ۀنقش
/  8/  4، 89/ 7/  89،27/ 7/  20، 89/ 7/  6، 89/ 5/  26، 89/ 4/  29، 89/  4/  15، 89/  3/  18، 89/  3/  4، 89/  2/  21، مورخ 679

د یرس ییب نهایبه تصو یانقالب فرهنگ یعال يشورا 89/  10/  14و  89/ 9/  30، 89/ 9/  16، 89/  9/  2، 89/  8/  18 ،89/ 8/  11، 89
  .ر، لغو و بالاثر خواهد بودیمغا یقبل ياستهایه مصوبات و سیلکب الزم االجرا است و یخ تصویو از تار
  نژاد  ياحمد محمود

  یانقالب فرهنگ یعال يس شورایجمهور و رئ سیرئ
  :منبع

http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=183135&type=all&isLaw=1  
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 پیوست ج

  وزارتالتکیتشوفیوظااهداف،قانون
  علوم، تحقیقات و فناوري
 

  
  
  
  
  

و به  1379,1,17ران مصوب یا یاسالم يجمهور یفرهنگ و ی، اجتماعيقانون برنامه سوم توسعه اقتصاد) 99(به استناد ماده  - 1ماده  
 يقات و فناوریتحق شور، اهداف وزارت علوم،ک يو فناور یقاتی، تحقینظام علم ياستگذاریو س یامور اجرائ دن بهیمنظور انسجام بخش

  :گردد ین مییر تعیبه شرح ز
  .یخالق و ارتقاء فرهنگ علم دوست رکج فیق و تتبع و ترویه تحقیت روحیو تقو يقات و فناوریتوسعه علوم، تحق -الف  

  .شورک یو فن ی، علمیت آموزشیموقع ياعتال -ب 
و  یرانیتمدن ا یراث علمیو م یشناس یبائیهنر و ز يها جلوه يو اعتال یو اسالم یانسان يها و گسترش علوم، معارف، ارزشق یتعم -ج 

  .یاسالم
  .شورک یمتخصص و توسعه منابع انسان یانسان يروین نیتأم -د  
  .جامعه در یر علمکج فرهنگ تفیو توسعه و ترو یفن يها ارتقاء سطح دانش و مهارت -هـ  
  .یقاتیو تحق یز علمکو استقالل دانشگاهها، مرا یعلم يم آزادکیحفظ و تح -و  
  :باشد یر میبه شرح ز يقات و فناوریارات وزارت علوم، تحقیو حدود اخت یاصل يها تیمأمور - 2ماده  
  .يقات و فناوریتحق و امور ینظام علم ياستگذاریو س ینه انسجام امور اجرائیدر زم -الف  

آن  یو معرف یپژوه ندهیو آ ينگر ندهیآ يشور بر مبناک يپژوهش و فناور يازهایها، استعدادها و ن تی، قابلینسب يها تیمز یئشناسا - 1
  .يبردار جهت بهره یقاتیو تحق یز آموزشکدانشگاهها و مرا ،یقاتی، تحقيدیتول يبه واحدها

علوم،  یعال يشنهاد به شورایربط و پ يذ یاجرائ يدستگاهها شنهادیا پی يارکبا هم يقات و فناوریتحق يراهبرد يها تیاولو یبررس - 2
  .يقات و فناوریتحق

  .ها تیبراساس اولو نینو يها يمرتبط با فناور يها و پژوهش يادیقات بنیت از توسعه تحقیحما - 3
ت از توسعه یو حما یمل يفناور تیتوسعه و تقو جاد،یت در اکشور و مشارک يتوسعه فناور یمنابع مال كتدار يبرا يزیر برنامه -  4

  .یبوم يها يفناور
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 يدستگاهها يارکبا هم ياربردکقات یتحق شور و توسعهکقات یتحق یو اثربخش یارآئکش یر الزم به منظور افزایاتخاذ تداب - 5
  .ربط يذ
افته یانتقال  يهایردن فناورک یبه منظور بوم يزیر برنامه و یو دانش فن يالزم درخصوص انتقال فناور يشنهادهایه پیر و تهیاتخاذ تداب - 6

  .يقات و فناوریعلوم، تحق یعال يشورا شور و ارائه آنها بهکبه داخل 
 کمکشور و کد شده در یتول يها ياز صدور فناور تیشور و حماکدر داخل و خارج  يعرضه فناور يمناسب برا يها نهیجاد زمیا - 7

  .يو فناور یقاتی، تحقیعلم یردولتیغ يها تکها و شر جاد انجمنیبه ا
ز کت ارتباط دانشگاهها و مرای، تقويو فناور یقاتیتحق ،یآموزش يها تیان فعالیم ییسو جاد همیا يالزم برا يارهاکد ساز و یتمه - 8

  .شورک یو فرهنگ یاجتماع ،ياقتصاد يبا بخشها یقاتیتحق
  .یردولتیغ يدر بخشها يبه توسعه پژوهش و فناور کمک يمناسب برا يارهاکاتخاذ راه - 9

ن و ارائه گزارش یالت و تدوکشناخت موانع و مش ها، شرفتیشامل پ يقات و فناوریعلوم، تحق یرد نظام ملکجامع عمل یابیارز - 10
  .ساالنه

 يها ينه از توانمندیآنان و استفاده به یت شغلین امنیتأم الزم جهت حفظ دانشمندان و محققان و يشنهادهایر و ارائه پیاتخاذ تداب - 11
  .آنها
  يقات و فناوریوزارت علوم، تحق تحت پوشش ینه اداره امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالیدر زم -ب 

  .صالح يرش دانشجو به مراجع ذیپذ یلک يارهایشنهاد ضوابط و معیپ - 1
و  يو فناور یقاتیز تحقک، مرایمؤسسات آموزش عال و گسترش دانشگاهها،جاد یت از ایو حما يزیر الزم و برنامه يارهاکن راهییتع - 2
 یاستفاده از منابع دولت علوم و فنون با يها ، موزهیمل يشگاههای، آزمایقاتیتحق يهاکهمانند شهر یپژوهش - یعلم يتهایز فعالکگر مراید

  .شورک يازها و ضرورتهایمتناسب با ن یمردم يها تکو مشار یردولتیو غ
  .در جهان یفن و یازها و تحوالت علمیمتناسب با ن یقاتیو تحق ی، آموزشیاجرائ يزیر برنامه - 3
ت اصول یبا رعا یلیها و مقاطع تحص ، رشتهیقاتیتحق و یمؤسسات آموزش عال یعلم يارها و استانداردهاین ضوابط، معییتع - 4

  .یعلم ي، رقابت و نوآورییایانعطاف، پو
  .شورک یقاتیو تحق یدانشگاهها و مؤسسات آموزش عال يها تینظارت بر فعال - 5
ت، یاز ادامه فعال يریو جلوگ) یردولتیو غ یاز دولت اعم ( یقاتیا مؤسسه تحقیو  یت هرگونه واحد آموزش عالیمستمر فعال یابیارز - 6

ت براساس یط ادامه فعالیا از دست دادن شرایدرصورت تخلف از ضوابط و  از آنها یکا انحالل هر یت و یق فعالیتعل
  .مصوب يها اساسنامه

  .صالح يآنها براساس ضوابط مصوب مراجع ذ تیمستمر از فعال یابیت و ارزیو حما یعلم يها انجمن تأسیسصدور مجوز  - 7
و  یعالآموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش  دانش ان ویدانشجو يها لکها و تش انجمن تأسیسد اساسنامه و صدور مجوز ییتأ - 8

  .صالح يذ ت آنها براساس ضوابط و مقررات مراجعیان ادامه فعالکم در مورد امیاتخاذ تصم ت آنها ویفعال یابیو ارز یقاتیتحق
أت یه ينش اعضایگز يها أتیمؤسس، ه يها أتیه امناء، يها أتیزه، هیمم يها أتیه يام اعضاکت و صدور احید صالحییتأ - 9

، طبق يفناور قات ویوابسته به وزارت علوم، تحق یدانشگاهها و مؤسسات آموزش عال یأت علمیه ياعضا یانتظام يها أتیو ه یعلم
  .ضوابط و مقررات موضوعه
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 يها ت از انجمنیق حمایا ازطریم و یبه صورت مستق یقاتیو تحق یدانشگاهها، مؤسسات آموزش عال یعلم یو اعتبارسنج یابیارز - 10
ارائه گزارش ساالنه به  و یج در محافل علمیدانشگاهها و مؤسسات و انتشار نتا یعلم یابیها در ارز فرهنگستان و ی، تخصصیمستقل علم

  .صالح يذ ر مراجعیو سا یاسالم يقات مجلس شورایون آموزش و تحقیسیمک
ها  ، رشته)یردولتیا غی یاعم از دولت  ( یقاتیمؤسسه تحق ای یا توسعه هرگونه واحد آموزش عالیجاد ید اساسنامه و صدور مجوز اییتأ - 11

  .یلیو مقاطع تحص
  .یدولت یقاتیتحق و یدانشگاهها و مؤسسات آموزش عال یرد مالکساالنه عمل یابیارز - 12
  .شورک يزیر ت و برنامهیریبه سازمان مد يو فناور قاتیعلوم، تحق يها ص منابع در حوزهیتخص يها تیشنهاد اولویو پ یبررس - 13
 -  یز علمکن مرایب یها و مبادالت علم يارکردن همک نهیر الزم به منظور نهادیو اتخاذ تداب یالملل نیب یعلم يها يارکتوسعه هم - 14

  .صالح يذ درچارچوب ضوابط و مقررات مصوب مراجع یالملل نیو ب يا منطقه یقاتیتحق - یعلم زکشور با مراکداخل  یقاتیتحق
و  ی، علمیقاتیربط روابط تحق ير ذید وزییامناء و تأ أتیب هیمجازند با تصو یو پژوهش یآموزش عالدانشگاهها و مؤسسات  -تبصره  

حق . ندیدرآ ورکمذ يها ت مؤسسات و سازمانیا به عضویند و یبرقرار نما یمشابه خارج يها سازمان و یز صنعتکبا مؤسسات و مرا یفن
  .پرداخت خواهد بود أت امناء قابلیب هیل مؤسسات با تصوین قبیور در اکز مذکت مرایعضو

» شورکخارج از  یز علمکت دانشگاهها و مراکمشار با یردولتیو غ یدولت یقاتیز تحقکدانشگاهها و مرا تأسیس «صدور مجوز  - 15
  .صالح يذ براساس ضوابط مصوب مراجع

  :ر مواردیسا -ج 
 يها ن برنامهیالزم ب یجاد هماهنگیشور به منظور اک یانسان يروینظام آموزش و توسعه ن ياستگذاریند سیت فعال در فرآکمشار - 1

  .شورکسطوح مختلف آموزش 
ت منابع در یربط به منظور هدا يذ يشده به دستگاهها ج حاصلیشور و ارائه نتاک یتوسعه منابع انسان يها تین اولوییت در تعکمشار - 2

  .ورکمذ يها تیجهت اولو
نه ینمودن زم شور به منظور فراهمک یقاتیو تحق یز علمکر مرایسا يارکها با هم يتشافات و نوآورکد اختراعات، اییو تأ یابیارز - 3

   .ربط يمراجع ذ و ثبت در يت معنوکیت از حقوق مالیحما

ه و ین جزء را تهیا ینامه اجرائ نیین قانون، آیب ایتصو خیموظف است ظرف مدت شش ماه از تار يقات و فناوریوزارت علوم، تحق 
  .دینما رانیأت وزیم هیب تقدیت تصوجه

ا ی یدولت ( یز آموزش عالکدانشگاهها و مرا كمدار ید ارزش علمییالن و تأیالتحص فارغ كمدار یعلم یابین ضوابط ارزشییتع - 4
    .کیپزش گروه ياستثنا شور بهکداخل ) یردولتیغ

و  یخارج یدانشگاهها و مؤسسات علم یعلم يپژوهشها و یآموزش عال يها نامهی، گواهیص ارزش علمین ضوابط مربوط به تشخییتع 
  .کیگروه پزش ياستثنا به ورکمذ كن ارزش مدارییتع

به عهده وزارت  کیدر گروه پزش) یردولتیو غ یدولت ( یز آموزش عالکن جزء درخصوص دانشگاهها و مرایمفاد ا ياجرا -تبصره 
  .است کیبهداشت، درمان و آموزش پزش

نه یشور در زمک يراهبرد يها تیت آنها به سمت اولویهدا درخشان و ياستعدادها ییوفاکت از شیو حما ییشناسا يبرا  يزیر برنامه - 5
  .صالح يدرچارچوب مقررات مصوب مراجع ذ يقات و فناوریعلوم، تحق
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  .يو فناور یقاتی، تحقیعلم يارکهم شور جهتکداخل و خارج از  یرانیجذب متخصصان ا يبرا يزیر برنامه - 6
و محققان  یأت علمیه يمجازند از اعضا کیپزش و بهداشت، درمان و آموزش يقات و فناوریعلوم، تحق يها وزارتخانه -تبصره  

  .ندیار نماکدعوت به  یقاتیو تحق یاستفاده از خدمات علم شور به منظورکخارج از  یرانیرایغ
 یو فن یعلم يها نهیجاد زمیشور و اکخارج از  یقاتیتحق و یؤسسات آموزش عالها و م در دانشگاه یرانیان ایاداره امور دانشجو - 7

  .وزارت امور خارجه یبا هماهنگ یعلم يزنهایق اعزام رایمتقابل از طر
خارج از  یقاتیز تحقکها و مرا در دانشگاه یفارس اتیو گسترش زبان و ادب یو اسالم یرانیتمدن ا یراث علمیم یاهتمام در معرف - 8
  .شورک
  .و در جامعه یدانشگاه یدر مجامع علم یت اسالمیفرهنگ، اخالق و معنو يدر اعتال يارکهم - 9

آموزش  يردهاکها و عمل ها و برنامه تیها، اولو استیس نهیمختلف در زم يها به جامعه و بخش یاطالع رسان يها گاهیجاد پایا - 10
  .يقات و فناوری، تحقیعال
  .ارات وزارتخانهیها و اخت تیدر حوزه مأمور ارتباطات الزم يو برقرار یالملل نیب يها دولت در مجامع و سازمان یندگینما - 11
  .وکونسی یون ملیسیمکانجام امور مربوط به  - 12

    :گردد  یل مکیس جمهور تشیاست رئیر به ریب زکیتر با» يقات و فناوریعلوم، تحق یعال يشورا «ن قانون یب ایخ تصویاز تار - 3ماده  
    .جمهور سیرئ -

   .يقات و فناوریر علوم، تحقیوز -

    .کیر بهداشت، درمان و آموزش پزشیوز -

    .ر آموزش و پرورشیوز -

   .أت دولتیأت دولت به انتخاب هیه يدو تا چهار نفر از اعضا -

    .شورک يزیر ت و برنامهیریس سازمان مدیرئ -

    .شانیدر دانشگاهها با اجازه ا يمقام معظم رهبر یندگیس نهاد نمایرئ -

   .عنوان ناظر به یاسالم يقات به انتخاب مجلس شورایون آموزش و تحقیسیمک يدو نفر از اعضا -

    .رانیا یاسالم يجمهور يزکمر کس بانیرئ -

    .یات فارسی، هنر و زبان و ادبکیعلوم، علوم پزش يها فرهنگستان يرؤسا -

    .مربوطه يدانشگاهها يزکمر يانتخاب شورا به) کیعلوم پزش ينفر از دانشگاهها یک ( یدولت يدانشگاهها يرؤساسه نفر از  -

   .یرانتفاعیو غ یردولتیغ یدانشگاهها و مؤسسات آموزش عال ينفر از رؤسا یک -

    .یعلم يها جمنها و ان لکتش به انتخاب یقاتیز تحقکنظران دانشگاهها و مرا سه نفر از دانشمندان و صاحب -

  .جمهور سیرئ یبا معرف یخصوص یو خدمات يدیتول ينظران بخشها سه نفر از صاحب -
ه مؤسسات یلک يس جمهور براید رئییپس از تأ ن قانونیدر چارچوب ا يقات و فناوریعلوم، تحق یعال يمصوبات شورا -تبصره  

  .االجراء است الزم یاجرائ يو دستگاهها یقاتیو تحق یآموزش
  :از عبارت است يقات و فناوریعلوم، تحق یعال يارات شورایف و اختیوظا - 4ماده  

  .يو فناور یو پژوهش یآموزش يها بخش الن درک يگذار هیبلندمدت سرما یاجرائ يو انتخاب طرحها يبند تیاولو - 1
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  .يقات و فناوریعلوم، تحق يها از در حوزهیموردن یشنهاد منابع مالیو پ یبررس - 2
أت یب هیبه تصو يقات و فناوریر علوم، تحقیشنهاد وزیپ ن قانون بنا بهیارات شورا در محدوده ایف و اختیوظا یلیشرح تفص - 1تبصره  

  .رسد یران میوز
  .بود مستقر خواهد يقات و فناورین شورا در وزارت علوم، تحقیرخانه ایدب - 2تبصره  
دولت در  یندگیران و نمایا یاسالم يجمهور یدانشگاه يورزشها یون ملیفدراس تأسیسد اساسنامه و صدور مجوز ییتأ - 5ماده  

  .باشد یم يقات و فناوری، به عهده وزارت علوم، تحقیورزش دانشگاه یالملل نیب و يا قاره يونهایفدراس
ه به ک ین مؤسسات خصوصیو همچن یردولتیغ یعموم ي، مؤسسات و نهادهایدولت يتهاکها، مؤسسات و شر ه وزارتخانهیلک - 6ماده  

ها و  استیچارچوب س خود را در يها تیند، موظفند فعالینما یم ي، پژوهش و فناوریآموزش عال يها تیفعال مبادرت به انجام ینوع
  .ن قانون انجام دهندیموضوع ا يها نامه نییآ
ن مصوب و یاند در چارچوب قوان شده تأسیس مصوب مجلس ه به موجب قانونکها  ر وزارتخانهیوابسته به سا یمؤسسات پژوهش -تبصره  

  .ت خود ادامه خواهند دادیصالح به فعال يها و مصوبات مراجع ذ استیس آن و ياصالحات بعد
ول به کشود حسب مورد مو یمرتبط م یدانشجوئ از انحاء به امور يه به نحوک یو مؤسسات یت اشخاص حقوقیهرگونه فعال - 7ماده  

است و  صالح يدرچارچوب مصوبات مراجع ذ يقات و فناوریو علوم، تحق کیآموزش پزش بهداشت، درمان و يها اجازه وزارتخانه
  .دینما يآن خوددار نامه از ثبت ن اجازهیموظف است بدون ارائه ا یت صنعتکیتها و مالکاداره ثبت شر

شور را کمعتبر خارج از  يو شعب دانشگاهها یردولتیغ يت دانشگاههاینه فعالیمجاز است زم يقات و فناوریوزارت علوم، تحق - 8ماده  
  .دیصالح فراهم نما يمراجع ذ درچارچوب ضوابط مصوب

از مؤسسات آموزش  یکهر  يأت امنایمؤسسان و ه ایمؤسس  يقات و فناوریص وزارت علوم، تحقیه به تشخک یدرصورت - 9ماده  
ب یتصو به هک یتواند براساس ضوابط یند، وزارتخانه میمصوب رفتار نما ارها و اصولیضوابط و مع برخالف یردولتیغ یقاتیو تحق یعال

  .دیت نمایت و صالحیرسد از آنان سلب مسؤول یصالح م يمراجع ذ
خاص  يها نامه نییمستقل هستند و برابر ضوابط و آ یحقوق تیشخص يدارا یقاتیو تحق یدانشگاهها و مؤسسات آموزش عال - 10ماده  

    .شوند یرسد اداره م یر مید وزییأت امناء و تأیب هیه به تصوک یالتکیو تش یاستخدام ،يادار، یمعامالت یمال
، یابیاداره آنها، ارز یعموم يها استین سییتع و حدود یقاتیو تحق یارات وزارت در امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالیاخت 

  .صالح خواهد بود يبات مراجع ذن قانون و مصویچارچوب ا آنها در یبانیت و پشتینظارت و حما
 يأت امناء شوراهایارات هیش اختیافزا یپژوهش و یبخش آموزش عال یاجرائ يها تیدر فعال یززدائکبه منظور تحقق تمر -تبصره  

در امور  وزارتخانه يستاد يها ارات حوزهیم حدود اختی، تنظیقاتیو تحق یمؤسسات آموزش عال دانشگاهها و یت اجرائیریو مد یعلم
متقابل دولت و  يها تین مسؤولییف و تعیامناء، تعر يها أتیه يب اعضاکیت تری، تقویقاتیو تحق یدانشگاهها و مؤسسات آموزش عال

ها و  نامه نییآ ها، نامه بیح، تصوی، لوایو پژوهش یت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالینظارت بر فعال امناء و نحوه يها أتیه
  .صالح ارائه خواهد شد يبه مراجع ذ یمراحل قانون یط يم و برایتنظ يقات و فناوریالزم توسط وزارت علوم، تحق يها هیاصالح

ت موارد مندرج در ین قانون با رعایب ایپس از تصو ثر ظرف شش ماهکموظف است حدا يقات و فناوریوزارت علوم، تحق - 11ماده  
قانون شرح  نیو مفاد ا 1379,1,17ران مصوب یا یاسالم يجمهور یو فرهنگ ی، اجتماعياقتصاد توسعهقانون برنامه سوم ) 2(ماده 

  .شور به مرحله اجراء در آوردک يزیر ت و برنامهیریمد ب سازمانیه و پس از تصویالت وزارتخانه را تهکیو تش یلیف تفصیوظا
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اعمال . ربط ارائه خواهد شد يه و به مراجع ذیته يفناور قات ویوزارت علوم، تحق ين قانون از سویا یاجرائ يها نامه نییآ - 12ماده  
ل قوا پس از ک یتحت نظر فرمانده یو پژوهش یو مؤسسات آموزش یو انتظام ینظام يمورد دانشگاهها ن قانون دریمقررات موضوع ا

  .شان انجام خواهد شدیسب موافقت اک
  ن، مصوبات ویه قوانیلکاالجراء است و  الزم بیخ تصوین قانون از تاریا - 13ماده  
  .گردد یر لغو و بالاثر میمقررات مغا 
صد و هشتاد و سه مجلس یهزار و سیکهجدهم مرداد ماه  شنبه مورخیکروز  یزده ماده و نُه تبصره در جلسه علنیقانون فوق مشتمل بر س 

  .دینگهبان رس يد شوراییبه تأ 1383,5,28خ یتار ب و دریتصو یاسالم يشورا
  حداد عادل یغالمعل -یاسالم يس مجلس شورایرئ 

  :منبع
http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=86197&type=all&isLaw=1  
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 پیوست چ
  برنامه تقدیمی دکتر رضا فرجی دانا
  وزیر علوم، تحقیقات و فناوري به مجلس شوراي اسالمی
 

  
  
  
  
  

  فهرست مطالب
  مقدمه

  ف وضع موجودیتوص
  ن و اصول و باورهایادیبن يارزشها

  يقات و فناوریچشم انداز وزارت علوم، تحق
  يقات و فناوریوزارت علوم، تحق ییالن و اجراک ياستهایس

  يموضوعات راهبرد
  ارهاکاهداف، راهبردها و راه

  
  مقدمه

 ،يکشور رقم زد و در حوزه علم و فناور یو علم یاجتماع ،یاسیس ،یفرهنگ يها انیدر بن یو تحوالت اساس رییتغ یانقالب اسالم
و  قاتیتوسعه علوم، تحق يزیر و برنامه ياستگذاریسرلوحه س انیدر مورد دانشگاه و دانشگاه) ره(حضرت امام  يو رهنمودها شهیاند

 يو اتکا به منطق و عدم هراس از آزاد اسالم به برهان نیمستند بودن د«: همچون شانیا اناتیاز ب رگرفتهب يرهنمودها. دیگرد يفناور
دانشگاه کارخانه «؛ »دانشگاه یحوزه با فرهنگ تجرب يو نظر یفرهنگ فلسف قیجوانان، تلف ینید يها تحملل برداشت«؛ »و قلم انیب

 ؛»یدانشگاه يها طیو بحث چهره به چهره در مح يریو مطالعه، عدم درگ شورتم«؛ »دانشگاه مبدا همه تحوالت است« ؛»يساز آدم
  .نمود میکشور را ترس یآموزش عال تیانداز و غا ؛ چشم»قرار دادن دانشگاه تیمرکز ترب«و  »یجامعه دانشگاه یکپارچگیانسجام و «

بر  شانیمکرر ا يدهایو تاک يا خامنه اهللا تیرهبر فرزانه کشور حضرت آ انهیداه يکشور با رهبر يدر راهبر یکپارچگیو  انسجام
هموار کرد و باعث ارتقاء  يدر حوزه علم و فناور دیجد يافقها دنیدر نورد يکشور همچون گذشته راه را برا یعلمضرورت توسعه 

فلسفه «، »در کنار علم تیتوجه به معنو«: بر  یمبن شانیا اناتیراستا ب نیدر ا. دیگرد انیو دانشگاه شگاهدان گاهیشأن و جا شیاز پ شیب
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 ؛»يو روشن و آشکار و حیصر انیدانشجو و ب يکار بر عدم محافظه دیتاک«؛ »ها به آرمان دنیرس يبرا ییدانشجو يها تشکل جادیا
بر  دیتاک«و » کشور کیو اقتدار  شرفتیعلم رمز پ« ؛»یشیآزاداند يها یکرس جادیا« ؛»يو تمسک به اصول فکر ییآرمانگرا هیروح«

بوده، هست و خواهد  یو جامعه دانشگاه نیهمچون گذشته چراغ راه مسئول »تیفیو توجه به عمق ک یدر کنار رشد کم یفیتوسعه ک
  .بود
انقالب و ادامه آن توسط رهبر فرزانه انقالب، آغاز  رینقشه راه توسط معمار کب میو ترس یانقالب اسالم يروزیگفت پ دیاساس با نیبرا

امروز را  رانیکه ا ییبه دنبال داشت؛ دستاوردها یشگرف يدر جامعه بود و دستاوردها ینید يها بر ارزش یمبتن یعلم يها يراه نوآور
  .مسلمان و عقب نگه داشته شده، کرده است يبخش و سرمشق کشورها نموده و آن را الهام لیتبد ادیخودبن يا قهقدرت منط کیبه 
و اقتدار کشور در منطقه و در سطح  یعلم تیموقع يقادر حفظ و ارت يو فناور قاتیسهم وزارت علوم، تحق شک، یراستا ب نیا در

و نظام آموزش  شود یمحسوب م یشده در اسناد باالدست میانداز و افق ترس عامل در تحقق چشم نیشناخته شده است و مهمتر یالملل نیب
 یکشور، در توسعه و تعال یانسان هیو شکل دادن به سرما ندهیآ رانیمتفکران و مد ،دانشمندان تیبا ترب تنسروکار داش لیبه دل ،یعال

 ها استیاساس، س نیبرا. و موتور محرکه را برعهده دارد شرانینقش پ ،یاسالم رانیا یتمدن تیهو يایهمه جانبه و اح یو فرهنگ یعلم
انتظار دارند که وزارت متبوع  عالقه يو ذ صالح يذ نفع، يذ يها گروه هیو کل ابدی یم تیماه زین ازدهمیوزارت در دولت  يها و برنامه

  .ردیبه دست گ يعملکرد تیفیک نیرا با بهتر شرفتیو پ یتعال يجامعه به سو يعلم و فناور تیو اعتدال، سکان هدا ریتدب یبا مش
  :شده است نیو تدو هیته ریز یو منعطف و براساس اسناد باالدست نگر ندهیآ يکردیبرنامه با رو نیتوجه به موارد مذکور، ا با
  يمقام معظم رهبر يها هیو ابالغ ها دگاهید -1

  يمقام معظم رهبر يو رهنمودها اناتیب* 
  1404در افق  رانیا یاسالم يانداز جمهور سند چشم* 
  رانیا یاسالم يجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،يبرنامه پنجم توسعه اقتصاد یکل يها استیس* 
  یاسالم يمصوب مجلس شورا نیقوان -2

  رانیا یاسالم يقانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهور* 
  يو فناور قاتیوزارت علوم، تحق التیو تشک فیقانون اهداف، وظا* 
  و اختراعات ها ينوآور يساز يو تجار انیبن ها و موسسات دانش از شرکت تیقانون حما* 
  یانقالب فرهنگ یعال يمصوبات شورا -3

  کشور یسند نقشه جامع علم* 
  یند دانشگاه اسالمس* 

در قالب کارگروه  یو موسسات پژوهشها  دانشگاه یعلم اتیه يو انتظارات نخبگان و اعضا ها دگاهیمذکور، د یبر اسناد باالدست عالوه
و بر آن اساس، چارچوب برنامه وزارت  دهیبرنامه وزارت اخذ گرد نیو کارگروه تدو یدکتر حسن روحان یستاد انتخابات یآموزش عال

  .شده است نیمتبوع احضاء و برنامه تدو
حاکم بوده است، در  یاعتدال و خرد جمع یو مش یباالدست نیاز اسناد و قوان تیبرنامهف تبع نیا نیهمانگونه که در تدو نیهمچن
و ) ره(حضرت امام  يها آرمان يشده بر مبنا مینقشه راه ترس يریگیپ ،یجامعه دانشگاه يو همکار يبا کمک، همفکر زیآن ن ياجرا

  .عمل خواهد بود يکشور مبنا یعلم شرفتیپ ومدر جهت تدا يمقام معظم رهبر



1394ـ 1393ـ ویرایش نخستـ  جهرم برنامه راهبردي دانشگاه   
 

340 

 

  وضع موجود فیتوص
است  يدستاوردها و نقاط قوت متعدد يحوزه دارا نیکه ا دهد یکشور نشان م يو فناور قاتیموجود حوزه علوم، تحق تیوضع یبررس

 يدهایها و تهد نقاط قوت و ضعف و فرصت نیدر ادامه، مهمتر. است ییقابل شناسا زین یحال چالشها و نقاط ضعف مهم نیدر عاما 
  .تشده اس حیحوزه تشر نیکشور در ا

  ها فرصت نیمهمتر
  کشور یعلم شرفتیبه پ يمقام معظم رهبر ژهیتوجه و اعتقاد و* 
  محترم جمهور استیر يها دگاهید* 

  در نگاه مردم یجامعه دانشگاه یو اجتماع یعلم تیمرجع*  
  حوزه و دانشگاه يها يهمکار يریگ شکل* 
  در کشور يآموز پررنگ بودن فرهنگ علم* 
  زهیوجود دانش آموختگان توانمند و با انگ* 

  نقاط قوت نیمهمتر
  يخاص در حوزه علم و فناور یو مقررات و اسناد باالدست نیوجود قوان* 
  )یالملل نیو ب یمل يها گاهیشده در پا هیاز نظر شاخص تعداد مقاالت نما(کشور  یرشد علم يسرعت باال* 
  در کشور یقابل قبول آموزش عال یتوسعه کم* 
  مختلف کشور يها و شهرها در استان یاموزش عال ییایجغراف یگستردگ* 
  به خارج انیو کاهش اعزام دانشجو یلیتکم التیتوسعه تحص* 
  یعرضه آموزش عال يها در نظام یتنوع بخش* 
  یبه آموزش عال یورود بخش خصوص* 
  در کشور یپژوهش يها رساختیز یاستقرار نسب* 
  و مراکز رشد يعلم و فناور يو توسعه پارکها يریگ شکل* 
  متعدد انیبن ها و موسسات دانش شرکت جادیا* 
  ارتباط دانشگاه با صنعت ینسب يریگ شکل* 
  ...)هوافضا و و،ینانو، ب( نینو يها يفناور یتوسعه نسب* 

  دهایتهد نیمهمتر
  ها آموختگان دانشگاه دانش يکاریب زانیباالبودن م* 
  آموختگان دانشگاه ها مهاجرت دانش هیرو یب شیافزا* 
  يو اجرا در آموزش، پژوهش و فناور ياستگذاریعدم انسجام در نظام س* 

  نقاط ضعف نیمهمتر
  ها شدن دانشگاه یموضوع اسالم درست نسبت به کردیفقدان رو* 
  ها در دانشگاه يپرداز هیو نظر یشیآزاداند يها یکرس ییعدم تحقق اهداف اجرا* 
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  کشور يازهایآموختگان با ن دانش يها يعدم تناسب توانمند* 
  ها در کشور پژوهش يو هدفمند ییعدم همگرا* 
  يپژوهش و فناور ،یآموزش عال یفیو ک یرشد کم نیعدم تناسب ب* 
  یآموزش عال تیریدر مد ییتمرکزگرا* 
  کشور در جهان يدانش و فناور زیسهم ناچ* 
  و محصول يدانش به فناور لیتبد رهیضعف زنج* 
  ها در دانشگاه یاسیزا و فقدان نشاط س تنش يها تیوجود محدود* 
  جهان یعلم شرفتهیبا مراکز پ یضعف ارتباط علم* 
  یناخالص مل دیاز تول یعدم تحقق سهم اعتبارات بخش آموزش عال* 
  يدر آموزش، پژوهش و فناور یردولتیبخش غ زیسهم ناچ* 
  آموزش و پژوهش یو اعتبارسنج یابیمستقل ارز ينبود نهادها* 
  یآموزش عال يها رساختیکمبود و استهالك منابع و ز* 

  اصول و باورها ن،یادیبن يارزشها
و  ییو پاسخگو يریپذ تینماد تعهد و تخصص، نظم، مسئول انیو دانشگاه ياخالق و قانون مدار ت،ینهاددانش، معنو دانشگاه

  شیمحور و آزاداند عدالت ان،یبن دانش يا جامعه يمبنا يپرسشگر
  نیادیبن يها ارزش

  :بر یاست مبتن ینظام رانیا یاسالم يدر جمهور يعلم و فناور نظام
  یو انسان یاسالم يواال يو ارزشها یاخالق لیفضا* 
  يامام راحل و مقام معظم رهبر يها و آموزه شاتیملهم از فرما یانقالب اسالم لیاص يو ارزشها آرمانها* 
  و عمل شهیشوون و ابعاد اند یجانبه آن بر تمام همه تیعدالت و حاکم* 
  الخطاب بودن آن قانون و التزام به فصل* 

  و باورها اصول
 میو تقو فیتعر لیالذکر و به شرح ذ فوق نیادیبن يبر ارزشها یمبتن ن،رایا یاسالم يجمهور ينظام علم و فناور يو باورها اصول

  :شوند یم
و  جوشد یم نیما علم از دل د ینیب در جهان: يمقام معظم رهبر( يبشر یو علم و آگاه يدیتوح ینیجهان ب ياعتقاد به سازگار* 

و از انسان و  نشیکه ما از آفر يریتصو میریگ یکه ما از قرآن م يا ینید ینیب جهان میشناس یکه ما م ینید. است نیمشوق علم د نیبهتر
  )با علم سازگار است میو قضا دار ریو از تقد یاله تیو از مش دیاز توح

  يو اقتصاد یاسیو س یاجتماع ،یفرهنگ ،یمتعال و متوازن علم شرفتیاعتقاد و التزام به توسعه و پ* 
و دغدغه به  تیو پاسخگو و سرشار از حساس ریپذ تیمسوول ،یبرخوردار از تعهد اجتماع یبه دانشگاه دنیرس ریحرکت در مس* 

  نیادیبن يارزشها
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متنوع و  يها عالمانه و منصفانه در حوزه يها ينقد و بحث و روشنگر يامن و آرام و بدون از تنش برا یاعتقاد به دانشگاه به مثابه محل* 
  .دیدانشگاه در جهان جد يو کارکردها فیمرتبط با وظا

  حقوق مرتبط با آن دیاک تیو رعا يفکر تینهادن به مالک حرمت
  و متوازن داریدانشگاه در توسعه پا لیبد یب تیبه عامل دیتاک

  يگذار هیبه آموزش و پژوهش به مثابه سرما اعتقاد
  يو فناور قاتیوزارت علوم، تحق انداز چشم

در جهان  ياول علم و فناور گاهیجا ان،یبن تحقق جامعه دانش: يکشور به سو يعلم و فناور شرانیپ ،يو فناور قاتیعلوم، تحق وزارت
  نقش برجسته در جهان ياسالم، و دارا

  :دهد یرا سرلوحه کار خود قرار م ریرکت در جهت تحقق موارد زحانداز،  در افق چشم يو فناور قاتیعلوم، تحق وزارت
  جهان يها نیدر تراز برتر یشده در مکتب اسالم و انقالب و دانشمندان تیسالم و ترب خته،یصالح، فره يها از انسان يبرخوردار* 
  و نخبه ختهیفره سته،یشا هاي محور و برخوردار از انسان عدالت ان،یبن استقرار جامعه دانش* 
  در جهان یبرجسته علم گاهیدر جهان اسالم و احراز جا ياول علم و فناور گاهیکسب جا* 
 فیخودآگاه ت،یاخالق و معنو قیتعم ،يبعد يها ها به نسل پرچمدار انتقال ارزش ،يو فناور یدانشگاه و موسسات پژوهش* 

  انیدانشگاه یو تعلق مل يخودباور
  يو فناور یها و موسسات پژوهش و دانشگاه يو فناور قاتیتحق ،روزآمد در وزارت علوم يندهایو فراها  برنامه ها، استیساختار، س* 

و  يریپذ فرهنگ ،یکشور، گسترش نگرش علم داریدر توسعه پا يو فناور یها و موسسات پژوهش دانشگاه ینیآفر نقش* 
  در سطح جامعه يریپذ تیمسئول

  یو اسالم یمل تیاز فرهنگ و هو انتیو ص ییایو جغراف ياعتقاد يکشور و دفاع از مرزها يارتقاء کارآمد* 
کشور  يا توسعه يازهایجهان و ن یعلم يها شرفتیبا پ يو فناور یها و موسسات پژوهش در دانشگاه يعلم و فناور رشفتیپ یهمخوان* 

  نیسرزم شیو آما
  کشور يازهایمتناسب با ن یعمل یو کارآزمودگ یبرخوردار از توان علم ن،یآموختگان کارآفر دانش* 
  در جامعه يو فناور یعلم يشدن دستاوردها علم و گسترده يساز یها، محور همگان دانشگاه* 
  نگر ندهیگرا و آ محور، قانون علم ،یزدگ استیبه دور از س تفیو عقالن ییایبرخوردار از پو ،یدانشگاه يها طیمح* 
  يو فناور قاتیوزارت علوم، تحق ییکالن و اجرا يها استیس

 یو فرهنگ یاجتماع ،يبرنامه پنجم توسعه اقتصاد یکل يها استیدر رابطه با س يمقام معظم رهبر 87/1/21مورخ  هیابالغ مطابق
 يو فناور قاتیکالن وزارت علوم، تحق يها استیکه در واقع همان س يحوزه علم و فناور یکل يها استیس ران،یا یاسالم يجمهور

  :خواهند بود، عبارتند از
اموختگان دوره  ورود دانش شیبرنامه پنجم و افزا انیتا پا یاخالص داخلن دیتول) درصد 3(و پژوهش به  قیبودجه تحق شیافزا* 

  درصد 20به  یلیتکم التیتحص يها به دوره یکارشناس
  آن تیدر منطقه و تثب يو فناور یدوم علم گاهیبه جا یابیدست* 
  مربوط جامعه يها با صنعت و بخش یها و مراکز پژوهش دانشگاه نیارتباط موثر ب* 



1394ـ 1393ـ ویرایش نخستـ  جهرم برنامه راهبردي دانشگاه   
 

343 

 

  يعلم و فناور دیمشارکت در تول يبرا یردولتیبخش غ يتوانمندساز* 
  ازیموردن شرفتهیپ يها يبه فناور یابیدست* 
ها  در متون و برنامه ياصالح و بازنگر زه،یعلوم، جذب افراد مستعد و با انگ نیو منزلت ا گاهیجا تیبا تقو یتحول و ارتقاء علوم انسان* 

  .یشینقد و آزاداند ،يپرداز هینظر جیو ترو یپژوهش يها تیمراکز و فعال یفیو ک یارتقاء کم ،یآموزش يها و روش
ارتقاء سطح  ،یارتقاء منزلت اجتماع ق،یاز طر يو فناور یاز نخبگان و نوآوران علم يو معنو يماد يهدفمند يها تیگسترش حما* 

  آنان يدستاوردها يساز يکمک به تجار ها، ينوآور یشیو آزما یدر مراحل پژوهش یمال يریرفع دغدغه خطرپذ ،یو مهارت یعلم
  کشور ینقشه جامع علم يو اجرا لیتکم* 
ساله وزارت به  4دوره  يبرا يو فناور قاتیعلوم، تحق ریوز ییاجرا يها استیس: دانا آمده است یدر ادامه برنامه فرج م،یگزارش تسن به

  :است لیشرح ذ
  آنان يو تعهد به اجرا) برنامه نیمذکور در مقدمه هم( ينظام علم و فناور یاسناد باالدست تیو کفا تیجامع* 
  يدر حوزه علم و فناور يو مجر گذار استیس ينهادها هیبا کل کیو تعامل نزد يهمکار* 
  شرفتیپ یرانیا -یاسالم يفعال دانشگاه در الگو ینیآفر نقش* 
  یبر معارف اسالم یمبتن یعلوم انسان یفیو ک یکم يو ارتقا يساز متحول* 
  یاسالم يبا کشورها ژهیبو يدر حوزه علم و فناور یالملل نیفعال و اثرگذار ب يتعامل و همکار* 
  بر منافع اعضا یقاتیها و مراکز تحق منافع دانشگاه حیترج زیو ن یقاتیو مراکز تحقها  بر منافع دانشگاه یمنافع مل حیترج* 
  ییدر امور اجرا اریاخت ضیو تفو ییتمرکززدا* 
  یو عدالت آموزش یفیجامعه و با لحاظ کردن الزامات ک يازهایمتناسب با ن یهدفمندکردن توسعه آموزش عال*

  آموزش و پژوهش تیفیتمرکز بر ارتقا ک* 
  يو نوآور يتوسعه فناور ژهیعلم تا ثروت بو رهیزنج يها حلقه هیلزوم توسعه هماهنگ کل* 
  يدر توسعه آموزش، پژوهش و فناور یردولتیبخش غ يدینقش کل* 
  افتهیدر مناطق کمتر توسعه  یو توسعه آموزش عال تأسیستازه  هاي به دانشگاه ژهیتوجه و* 

  يو فناور قاتیوزارت علوم، تحق يرو شیپ يراهبرد موضوعات
  .است ریکشور به شرح ز ينظام علم و فناور يرو شیپ) مسائل نیتر یاتیح( يموضوعات راهبرد نیمهمتر

  ها ساز دانشگاه ساز و تمدن انسان ،ینقش فرهنگ -1
  شرفتیپ یرانیا یاسالم يالگو يساز ادهیو پ ینقش دانشگاه در طراح -2
  یتحول و ارتقاء علوم انسان -3
  يریگ میو تصم يساز میانسجام در نظام تصم -4
  يو فناور یو پژوهش یها و موسسات آموزش عال دانشگاه ییو پاسخگو يریپذ تیمسئول -5
  یو چگونگ یستیچ ،یآموزش عال تیفیک -6
  در سطح منطقه و جهان یو پژوهش یها، موسسات آموزش عال دانشگاه يریپذ رقابت -7
  یتوسعه هدفمند و متوازن آموزش عال -8
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  يآموز و مهارت یآموزش عال -9
  آموزش و پژوهش تقاضامحور -10
  يو نوآور يتوسعه فناور -11
  یمعتبر جهان یو دانشگاه یعلم ينهادهاتعامل با  -12
  داخل و خارج از کشور یجذب نخبگان علم -13
  يدر آموزش، پژوهش و فناور یردولتیبخش غ گاهیجا -14
  دانشجو رشینظام سنجش و پذ -15
  رساختهایمنابع و ز -16

  .الذکر در ادامه آورده شده است فوق ياز موضوعات راهبرد کیمرتبط با هر  يراهبرد و راهکارها اهداف،
  ساز دانشگاه ساز و تمدن نقش انسان: موضوع

در  بهیط اتیبه ح یابیبه منظور دست طلب یتعال يها در کشورف پرورش انسان ياز توسعه علم و فناور ییهدف غا: موضوع فیتوص
  .و دانش استبر ابزار علم  هیبا تک یجامعه اسالم يو فرد یاجتماع یزندگ يها ساحت هیکل

  .باشند یتمدن بزرگ اسالم ییبرپا ساز نهیکشور و زم یانسان يروین يساز پرورش و آماده شرانیو پ شرویپ دیبا ها دانشگاه
  :اهداف

  یاسالم -یرانیا نیتمدن نو ییفرهنگ و برپا يایاح -1
  یدر فرهنگ و تمدن اسالم رانیا یخیو تار يمحور تیموقع يایاح -2
  یتوام با رشد علم انیدانشگاه یو اخالق يرشد معنو -3
  آحاد جامعه ینقش موثر دانشگاه در جهت توسعه انسان يفایا -4

  :و راهکارها راهبردها
  در جهان اسالم يعلم و فناور يکمک به ارتقا -1
  یکارآمد، مومن و متخلق به اخالق حسنه اسالم يروهاین يریبه کارگ قیاز طر تیاخالق و معنو یعمل يارائه الگوها -2
  ها در دانشگاه يپرداز هینظر يها یو فعال کردن کرس یشیو آزاداند تیخالق يفضا جادیا -3
  انیو کرامت دانشگاه یمنزلت اجتماع تیرعا -4
  مختلف يها حوزه در عرصه يها تیاز ظرف يمند و بهره هیعلم يها با حوزه يهمکار -5
  یشینقد و آزاداند ،يپرداز هینظر يها یگسترش کرس -6
  يا منطقه يها شیتوجه به گرا نیدر ع یمل یفرهنگ همبستگ تیتقو -7
  انیدانشجو یو علم یعقالن ينفس و اعتال هیو تزک بیتهذ ،یو اعتقاد اسالم مانیا تیگسترش و تقو -8
احساس  تیو تقو قیو تشو ییجو قتیحق ،ییجو مشارکت ،يثارگریا ،یآزادگ ،ينقاد ،ییجو کمال ،ییآرمانگرا هیروح تیتقو -9

  انیدانشجو یاجتماع تیمسئول
 یبانیپشت يتازه برا يها تیظرف جادیو ا یدانشگاه لیدر ادامه تحص ثارگرانیخدمت به ا يبرا یقانون يها تیهمه ظرف يریبه کارگ -10
  آنان یعلم شرفتیاز پ
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  انیدانشجو یرفاه تیارتقا وضع -11
هدف کالن (کشور  ینقشه جامع علم) 125و  124، 44، 15مواد (قانون برنامه پنج ساله پنجم  ،يمقام معظم رهبر يرهنمودها: مراجع

  )يراهبرد يها استیس( ی، سند دانشگاه اسالم)7
  شرفتیپ یرانیا - یاسالم ينقش دانشگاه در الگو: موضوع

. است تیو معنو یشامل عرصه فکر، علم، زندگ یعرصه اساس 4 يدارا شرفتیپ ،يمقام معظم رهبر شاتیطبق فرما: موضوع فیتوص
 یاسالم يتحقق الگو يبرا یکالن يالزم است راهبردها ،یعرصه اساس 4 نیدر ا یدانشگاه اسالم نیادیبن تیبا توجه به نقش و مامور

  .در نظر گرفته شود شرفتیپ یرانیا
  :اهداف

  دانشگاه ياریبه  شرفتیپ یرانیا -یاسالم يتحقق الگو -1
  یرانیا - یاسالم يجامعه بر اخالق و دانش بر اساس الگوها تیریمد يابتدا -2
  یو پژوهش یآموزش يشدن نهادها یاسالم يندهایدر فرا عیبه علم و تشر یکردن نگرش اسالم نهینهاد -3
  یجامعه اسالم يازهایدر خدمت ن يانقالب و انتشار علم و فناور د،یتول -4
  یاسالم تیو ترب میتعل یبه منظور انطباق با مبان تیو ترب مینظام تعل ينوسارتحول و  -5
  نیمتعهد، خالق، متخلق، ماهر و کارآفر نیمتخصص تیترب -6

  :و راهکارها راهبردها
 فیو تعرپژوهش  يصاحبنظران حوزه و دانشگاه برا نیب...)  يپرداز هینظر يکانونها ،يادوار يها شیهما(ارتباط مستمر  يبرقرار -1

  شرفتیپ یرانیا -یاسالم يالگو يارهایروزآمد اصول و مع
کشور و سند دانشگاه  یمندرج در نقشه جامع علم یو اصول ارزش يمقام معظم رهبر يکردن رهنمودها یاتیعمل يبرا يتالش جد -2

مقررات  نیتدو ایو مقررات موجود و  نیدر قوان يبازنگر قیها از طر در دانشگاه يو خردورز یشیآزاداند يفضا يدر برقرار ،یاسالم
  دیجد

دانشجو و اعتماد به درست  ينقد و پرسشگر هیو تحمل روح رشیو پذ ،یتیو امن یاسیس کردیبا رو یانضباط ياجتنابع از برخوردها -3
  یبراساس اصل برائت اسالم ،یعلم اتیو ه انیبودن قاطبه دانشجو شیکار و درست اند

 یدبخشیدانشجو و ام یدر جهت احترام به کرامت انسان...)  ه،بهداشت،یاسکان، تغذ( انیدانشجو يمناسب برا یامکانات رفاه نیتام -4
  یلیتکم التیدر تحص ژهیاستعدادها بو ییو شکوفا

  شرفتیپ یرانیا -یاسالم يبا مرکز الگو يو فناور قاتیتعامل وزارت علوم، تحق -5
جاعه  يبرا تیدر عرصه معنو شرفتیاز پ ینمونه عمل کیکه دانشگاه به  يبه نحو انیو دانشجو دیدر اسات تیروح معنو تیتقو -6

  .شود لیتبد
، سند )6تا  3کالن  يراهبردها(کشور  ی، نقشه جامع علم)15ماده (قانون برنامه پنج ساله پنجم  ،يمقام معظم رهبر يرهنمودها: مراجع

  )يراهبرد ياستهایس( یدانشگاه اسالم
  یارتقاء علوم انسانتحول و : موضوع
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 -یاسالم تیو هو ینید يها و ارزشها بر آموزه یمبتن یدانشگاه یو درس یآموزش يها متون، محتوا و برنامه يبازنگر: موضوع فیتوص
  .یو انقالب یرانیا

  :اهداف
  يا و اخالق حرفه یاسالم يارزشها ،ياعتقاد یانیم قیو تعم يافزار تحقق جنبش نرم ،یعلوم انسان يها در رشته نیادیتحول بن -1
  یبر معارف اسالم یمبتن یعلوم انسان یفیو ک یکم يو ارتقا يساز متحول -2
  یاسالم تیو ترب  در حوزه دانش یفیارتقاء ک -3
  یاسالم يکشورها يبرا رانیا یالگو قرار گرفتن جامعه اسالم -4

  :و راهکارها راهبردها
  یدرس يها متون و برنامه نیتدو نهیحوزه و دانشگاه در زم یو انسان یاسالم استفاده از نظرات و آراء صاحبنظران علوم -1
 يریگ با بهره يا رشته انیعلوم قرآن و عترت و مطالعات م يها در رشته ژهیبو یعلوم انسان يها در رشته ییها و ارتقاء شاخص نیتدو -2

  هیعلم يها حوزه يها ياز امکانات و توانمند
  یاسالم یبر مبان یعلوم انسان يها ، سازگار و معقول از ابتناء رشتههماهنگ يریارائه تصو -3
  یمتون علوم انسان نیروش در تدو کیو  یذهن تیقابل کیبه عنوان  ينقاد هیروح تیو هدا تیتقو -4
  یمتون علوم انسان نیدر تدو یاسالم يارزشها و روشها م،یو مفاه یارتباط علوم انسان نهیدر زم یاستفاده از تجارب جهان -5
  یفعال در حوزه علوم انسان یپژوهش يو نهادها ییو اجرا استگذاریس ينهادها انیارتباط م تیتوسعه و تقو -6
  یاسالم یو مبان یعلوم انسان نیب يارتباط و سازگار جادیا يمشخص برا يها ها و روش شاخص نیانجام مطالعات و تدو -7
  یکمال انسان ریدر مس یعلم يها تیعلوم و فعال يریگ جهت نییتوجه خاص به فلسفه علم و تع -8

 ی، نقشه جامع علم)15ماده (، قانون برنامه پنجساله پنجم )9بند (برنامه پنجم  یکل يها استیس ،يمقام معظم رهبر يرهنمودها: مراجع
  )4راهبرد  ییاجرا ياستهایس( ی، سند دانشگاه اسالم)10کالن  يراهبردها(کشور 

  يساز میو تصم يریگ میانسجام در نظام تصم: موضوع
 ،یپژوه استیدر امور س نانیآفر نقش فیو وظا اراتیاخت گاه،ینقش، جا تینظم و شفاف ،یهماهنگ يامر به معنا نیا: موضوع فیتوص

  .کشور است يو فناور قاتیتحق ،یآمزوش ،یدر نظام علم جیاقدامات و نتا شیو پا ییامور اجرا ،ياستگذاریس
  :اهداف

  يدر نظام علم و فناور ربط يذ ينهادها نیو انسجام ب یهماهنگ جادیا -1
  يحوزه علم و فناور يها يگذار استیدر س یانسجام و هماهنگ -2
  یدر سطوح مختلف آموزش عال ییافزا ارتقاء کارکرد و هم -3
  متناقض يها يریگ میو تصم يکار دوباره ،يکار ياز مواز يریجلوگ -4

  :و راهکارها راهبردها
و جلب مشارکت آنان در  رانیگ میو تصم نفعانیذ هیبه منظور تعامل مستمر با کل يو فناور قاتینقش فعال وزارت علوم، تحق يفایا -1

  کالن يها يریگ میتصم
  یدر سطح مل یپژوهش ياستگذاریوزارت علوم با نهادها و موسسات س يهمکار تیتقو -2
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 تیظرف یاز تمام يریگ بهره قیکشور از طر يها وزارت علوم و نهادها و دستگاه نیب يو فناور یلمع يها يهمکار قیگسترش و تعم -3
  عنف يشورا

  يریگ میو تصم ییمراجع اجرا ریسا يکشور با همکار ینقشه جامع علم یاجرا و بروزرسان -4
  از تداخل و تعارض نقش يریجلوگ يبرا پژوه استیگذار و س قانون يبا نهادها يو همکار یهماهنگ تیتقو -5
  و مقررات کشور نیدر چارچوب قوان ربط يذ يریگ میتصم يکالن نهادها یتیریمد فیو وظا یقانون اراتیاخت يساز شفاف -6

وزارت  التیو تشک فیقانون اهداف، وظا 10ماده  لیو تبصره ذ 3 یال 1مقدمه و مواد  ؛یاقدامات مل -کشور ینقشه جامع علم: مراجع
  يو فناور قاتیعلوم تحق

  یو پژوهش یها و موسسات آموزش عال دانشگاه ییو پاسخگو تیمسئول: موضوع
و پژوهش و  یها و موسسات آموزش عال دانشگاه یالتیو تشک یعلم ،يادار ،یمعامالت ،یاستقالل مال يامر به معنا نیا: موضوع فیتوص
و  یتخصص ،یسلسله مراتب ییپاسخگو دیموسسات از دولت نبوده بلکه با نیا یاسیاستقالل تام و س يمفهوم به معنا نیا. است يفناور
  .حفظ شود تیدولت و حاکم ،یانقالب فرهنگ یعال يبه وزارت علوم، مجلس، شورا یقانون

  :اهداف
  )قانون برنامه پنجم 20بند ب ماده ( یباالدست نیمندرج در قوانها  دانشگاه يها تیو مسئول اراتیبه اخت یتحقق بخش -1
  يو فناور یپژوهش ،یها و موسسات آموزش عال دانشگاه يگران عرصه راهبرد حدود و ثغور نقش کنش تیشفاف -2
  صالح يدر برابر مراجع ذ يو فناور یپژوهش ،یها و موسسات آموزش عال دانشگاه ییو پاسخگو تیشفاف شیافزا -3
  مختلف کشور يها استان ژهیو طیآنان با در نظر گرفتن شرا يها تیها با مامور دانشگاه اراتیو اخت ها تیمتناسب کردن مسئول -4

  :و راهکارها راهبردها
  يو فناور یپژوهش ،یو موسسات آموزش عال  امنا دانشگاه يها ئتیه گاهیارتقاء نقش و جا -1
  يو فناور یپژوهش ،یها و موسسات آموزش عال دانشگاه يدر راهبر یعلم ئتیه يمشارکت اعضا شیافزا -2
  یاسالم يبر ارزشها یمبتن یپژوهش ،یها و موسسات آموزش عال دانشگاه تیریمد يها نظام ينمندسازتوا -3
  یآموزش عال یتیریمد یابیاستقرار و توسعه نظام ارز -4
  يو فناور یژوهش ،یها و موسسات اموزش عال دانشگاه یبه منابع مال یبخش تنوع -5
 يدانشگاه با همکار يحدود و ثغور نقش کنشگران عرصه راهبر نییتع يقانون اهداف وزارت عنف، برا 10ماده  لیتبصره ذ نییتب -6

  صالح يمراجع ذ
  وزارت عنف ینقش نظارت تیو تقو ییو اجرا یعلم يها يریگ میها در تصم نقش دانشگاه شیافزا -7
  یو محل یبوم نیمسئول شتریها با هدف جلب مشارکت ب استان يها دانشگاه يامنا ئتیه ياعضا بیاصالح ترک -8

وزارت  التیو تشک فیکشور، قانون اهداف، وظا یو فرهنگ یاجتماع ،يقانون برنامه پنجم توسعه اقتصاد 20ماده » ب«بند : مراجع
قانون  79ماده  ؛یو پژوهش یها و موسسات آموزش عال دانشگاه يامنا هاي ئتیه لیقانون تشک 7ماده  ،يو فناور قاتیعلوم، تحق

  لتدو یاز مقررات مال یبخش میتنظ
  یو چگونگ یستیچ ،یآموزش عال تیفیک: موضوع
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اهداف، انتظارات،  ت،یتطابق با مامور يبه معنا يو فناور یپژوهش ،یها و موسسات آموزش عال دانشگاه تیفیک: موضوع فیتوص
  .است یو اجتماع یو ارائه خدمات تخصص یپژوهش ،یشده در سطوح آموزش فیالزامات تعر ایاستانداردها 

  :اهداف
 ،یها و موسسات آموزش عال دانشگاه یو اجتماع یو ارائه خدمات تخصص یپژوهش ،یآموزش يکارکردها تیفیک یارتقاء و تعال -1

  يو فناور یپژوهش
  کشور يا توسعه يازهایبه روز و رفع ن يدانش و فناور دیمطلوب، تول یانسان هیسرما دیآموختگان و تول دانش یستگیسطح شا يارتقا -2
  یالملل نیو ب يا آن در سطوح منطقه يریپذ توان رقابت شیو افزا ینظام آموزش عال يور ارتقاء بهره -3

  :و راهکارها راهبردها
نظام  تیفیک نیو تضم یاعتبارسنج فیابیارزش تیریمد يبرا يو ساختارساز ياستگذاریدر س یکپارچگی تیو تقو یبخش انساجم -1

  یآموزش عال
  یدر نظام آموزش عال تیفیک نیو تضم یاعتبارسنج ،یابیارزش تیریمد ینهاد مل جادیا -2
براساس  یها و موسسات آموزش عال مند کردن توسعه رشته و ضابطه یاموزش عال یگسترش کم ندیو اصالح فرا يبازنگر -3

  یآموزش عال تیفیک یابینظام ارزش جیو نتا یآموزش عال شیدر چهارچوب طرح آما یمتداول در آموزش عال یفیک ياستانداردها
  یآموزش عال تیفیک تیرید ر مد عالقه يو ذ  نفع يذ صالح، يذ يها گروه هیو جلب مشارکت کل يساز شبکه -4
  یآموزش عال تیفیک نیو تضم یابیارزش یالملل نیو ب يا منطقه) يها شبکه( يدر نهادها تیعضو -5
  جهان اسالم يکشورها ینظام اموزش عال تیفیک نیشبکه تضم) سازمان( جادیا يها نهیفراهم نمودن زم -6
و توسعه  يراهبرد يها يزیر آن در برنامه جیو استفاده از نتا یدر آموزش عال یعلم یو اعتبارسنج یابیکارآمد کردن نظام ارز -7

  یآموزش عال
  یآموزش عال تیفیک یابینظام ارز جیبراساس نتا یعلم يها قطب جادیبر ا هیدر علوم منتخب و تک يگذار هیسرما -8
  یآموزش عال تیفیک تیریتوسعه آموزش و پژوهش در حوزه مد -9

  یآموزش عال یفیدر موضوع توسعه ک یعلم يها و جلب مشارکت انجمن یمال تیحما -10
و بند و ماده  19، ماده 16ماده (، قانون برنامه پنج ساله پنجم )92/5/15ها،  دانشگاه دیبا اسات دارید( يمقام معظم رهبر يرهنمودها: مراجع

  )يو نوآور ينظام علم، فناور یو اهداف بخش 7راهبرد کالن (کشور  ی، نقشه جامع علم)15
  در سطح منطقه و جهان یو پژوهش یهاف موسسات آموزش عال دانشگاه يریپذ رقابت: موضوع

 يو فناور یها، موسسات پژوهش که دانشگاه يا است به گونه يآموزش، پژوهش و فناور تیفیک شیمنظور، افزا: موضوع فیتوص
  .برخوردار باشد ییباال گاهیاز جا زین یالملل نیکشور ضمن تحقق اهداف مربوطه، در طراز ب یبتوانند براساس نقشه جامع علم

  :اهداف
  یجهان يبند در نظام رتبه کشور يها دانشگاه گاهیجا يارتقا -1
  یسال آت 4ظرف  ،یمعتب رجهان يها يبند کشور در رتبه يها دانشگاه گاهیجا يا رتبه 100ارتقاء  -2
  یاز محل فروش پتنت و ارائه خدمات پژوهش یآموزش عال یاز منابع مال یکسب بخش -3
  یخارج يدانشجوها انیها از م دانشگاه رشیپذ تیاز ظرف يدرصد رشیپذ -4
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  :و راهکارها راهبردها
  يمرتبط با انتقال و توسعه فناور یپژوهش يها و پروژه یالملل نیب يراهبرد يها پژوهش يمشارکت موثر در اجرا -1
به  یالملل نیب یو شرکت در مجامع علم یمطالعات يها از فرصت یعلم ئتیه ياستفاده ااعضا يالزم برا يها نهیفراهم آوردن زم -2

  یجهان یعلم يدستاوردها نیبا آخر ییمنظور آشنا
  معتبر جهان يها تبادل دانشجو با دانشگاه -3
  یعلم يفروش دستاوردها يبرا یالملل نیگسترش ارتباطات ب -4
  یدانش فن دیو تول نیدانش و تدو يکردن پژوهش با هدف توسعه مرزها گرا تیمامور -5
  یاسالم يکشورها يها دانشگاه تیفیک نیسازمان تضم جادیا -6

  یتوسعه متوازن و هدفمند آموزش عال: موضوع
 یانقالب اسالم يروزیپس از پ يسالها یکه ط یبه رغم رشد قابل توجه يو فناور قاتیتحق یبخش آموزش عال: موضوع فیتوص

در  لیبه تحص شاغل انیبا مالحظه نسبت دانشجو یبه خوب تیواقع نیا. متوازن برخوردار نبوده است ياز رشد چگاهیداشته است، ه
مختلف  يدر مناطق و استانها یردولتیو غ یدولت یآموزش عال يها موسسه نیک سو و بیاز  یلیو مقاطع تحص یآموزش يها گروه

  .قابل مشاهده است گرید يکشور از سو
  :اهداف

  ها و مناطق کشور استان يازهایو ن ینسب يها تیمتناسب با مز یتوسعه آموزش عال -1
  در مناطق مختلف کشور ها رساختیز جادیها و امکانات و ا عادالنه فرصت عیتوز -2
  ها از امکانات و فرصت نهیبا استفاده به يور بهره شیافزا -3
  کشور يازهاین يدانشجو در راستا رشیپذ يساز متناسب -4

  :و راهکارها راهبردها
  یو اجتماع یفرهنگ ،يمختلف اقتصاد يها متخصص بخش یانسان يروین یازسنجیو ن شیاستقرار نظام پا -1
  مختلف جامعه يها بخش ازیعلم نافع و رفع ن دیتول يدر راستا یو درس یآموزش هاي برنامه يبازنگر -2
  یآموزش عال شیبر طرح آما یکشور مبتن دار تیاولو يها ها و رشته به سمت دوره ها تیسوق دادن منابع، امکانات و ظرف -3
  یو مل يا منطقه ازیمتناسب با ن يو فناور یقاتیتحق ،یو امکانات آموزش ها تیظرف ییو جابجا لیتعد -4
  ها تیبر اولو یو مبتن ازیمتناسب با ن يو فناور یپژوهش ،یآموزش يها اختصاص منابع به برنامه -5
  برنامه پنجم توسعه یدر چارچوب احکام قانون يساز یفیبر ک دیبا تاک یدر ضوابط و مقررات توسعه آموزش عال يبازنگر -6

  )7راهبرد (کشور  ی، نقشه جامع علم)16ماده (قانون برنامه پنج ساله پنجم : مراجع
  يو مهارت آموز یآموزش عال: موضوع

کسب و کار جامعه  يفضا ازیمورد ن یشغل يها فاقد مهارت کاریکه اغلب افراد ب دهد ینشان م یپژوهش يها یبررس: موضوع فیتوص
 ازیموردن يها الزم است مهارت ،یدانشگاه يدر کنار دانش نظر ازیموردن يها ارائه مهارت یعنیخالء  نیور پر کردن ابه منظ. باشند یم

  .ارائه شود انیبه دانشجو یانشگاهد يها به موازات آموزش
  :اهداف
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  یآموختگان دانشگاه دانش يکاریاشتغال و کاهش نرخ ب بیضر شیافزا -1
  ینیو کارآفر يدیتول يها تیکار و رشد فعال يروین يها  مهارت شیافزا -2
  یو عمل يدانش نظر نیارتباط ب جادیا -3
  يآموز ارتباط دانشگاه با مراکز مهارت زانیم شیافزا -4

  :و راهکارها راهبردها
  یمل يا حرفه تیاستقرار نظام صالح -1
  يو کارورز ياستمرار نظام کارآموز -2
و  یماهر در تعامل با سازمان آموزش فن نیتکنس يروین تیبه منظور ترب یلیسطوح تحص نیب یلیآموزش تکم يها دوره يانداز راه -3

  نفعانیذ ریکشور و سا يا حرفه
  یمهارت يها دهنده آموزش ارائه هاي ها و سازمان دستگاه ریسا يها لیو شتانس ها تیاستفاده از ظرف -4
  )يو نظر یمهارت يها اعم از نظام(کشور  یدهندگان نظام آموزش آموزش يساز کمک به شبکه -5
  ها همجوار دانشگاه يآموز و توسعه مراکز مهارت جادیا -6
و  یسازمان آموزش فن ریکشور نظ یمهارت یدر مراکز آموزش انیدانشجو لیتحص نیح يو کارورز يکارآموز يها دوره يبرگزار -7

  کشور يا حرفه
  ها دانشگاه یآموزش يها در برنامه یمهارت يها گسترش سهم آموزش کردیبا رو یدانشگاه یدرس يها برنامه يبازنگر -8
، کار و رفاه  در تعامل با وزارت تعاون یدانش آموختگان دانشگاه انیبن) مهارت(دانش  يها یو توسعه تعاون جادیاز ا تیحما -9

  یاجتماع
  رانیوز ئتیمصوب ه يا حرفه تینظام صالح نامه نییآ -قانون برنامه پنجم توسعه 194و  21ماده : مراجع

  آموزش و پژوهش تقاضامحور: موضوع
  و اقتضائات کشور یواقع يازهایبه سمت حل مشکالت و رفع ن يو نوآور يآموزش، پژوهش، فناور یده جهت: موضوع فیتوص

  :اهداف
  ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه قیتوسعه و تعم -1
 ن،یآموختگان کارآفر دانش تیو ترب ازیموردن يها کشور منطبق به مهارت یع انسانمتخصص و توسعه مناب یانسان يروین نیتام -2

  یتوانمند، ماهر، خالق و اخالق
  آموختگان اشتغال دانش نهیزم شیافزا -3
  کشور يا توسعه يازهایمتناسب با ن يا و توسعه قیو تحق يادیبن ،يدر سطح کاربرد يتوسعه دانش و فناور -4
  دانشگاه بازار کار، خدمات و صنعت نیواسط ب ينهادها جادیا -5
  درصد مین زانیساالنه به م ،یناخالص داخل دیسهم پژوهش از تول شیافزا -6

  :و راهکارها راهبردها
  جامعه یو آت یفعل يازهایبا ن يبه منظور تطابق حداکثر »یآموزش يها وهیش«و  »یمتون درس« یروزرسان و به يبازنگر -1
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دانشجو  یرمنطقیغ یاز انباشتگ يریو جلوگ عیها و صنا جامعه، دستگاه ازیو ن تیمختلف متناسب با ظرف يها در رشته» جذب دانشجو« -2
  ها رشته یدر برخ

در  يو نوآور يفناور يازهاین نیبا هدف تام» وابسته به وزارت علوم یمراکز پژوهش«اداره  ياستهایو س ها تیدر مامور يبازنگر -3
  يفناور يساز يتجار ع،یصنا

  یبه  بودجه دولت یبرتر در خارج و کاهش وابستگ یبا مراکز پژوهش يهمکار -4
 ياعضا یآنها و معرف ازیها برآوردن ن و دستگاه عیدر ارتباط با صنا تیو موفق زانیاز نظر م یها و مراکز پژوهش دانشگاه يبند رتبه -5
  نهیزم نیدر ا دهیبرگز یعلم ئتیه
  انیها و موسسات دانش بن از شرکت تیحما -6
در  یبخش خصوص يا حرفه يها شرکت يدفاتر از توانمند نیو استفاده ا» دفاتر ارتباط با صنعت« يبند و رتبه يارتقاء عملکرد -7

  یدانشگاه قاتیتحق يساز يتجار
  یو علم یدانشگاه يها و بدنه یاددهی يندهایدر فرآ یرونیب نفعان يمشارکت ذ -8
  ها پژوهش در دانشگاه يساز يتجار يواحدها تأسیس -9

  تقاضامحور يها به منظور توسعه پژوهش یمال يسازوکارها لیو تسه یهدفمند کردن اعتبارات پژوهش -10
  آنها جیاز نتا يبردار بر بهره دیبا تاک نیادیو بن يراهبرد يها از پژوهش تینقش و سهم دولت در حما شیافزا -11
  ها پژوهش ازیمنابع موردن نیو الزام آنها به تام یدولت يها ها و شرکت بودجه دستگاه یسامانده -12

کشور  ی، نقشه جامع علم)17ماده (، برنامه پنج ساله پنجم )7بند (برنامه پنجم  یکل يها استیس ،يمقام معظم رهبر يرهنمودها: مراجع
  )12و  3، 7، 11کالن  يو راهبردها 4 ی، هدف بخش1هدف کالن (

  يو نوآور يتوسعه فناور: موضوع
توجه و  ازمندیعلم به ثروت است که ن لیتبد رهیزنج يها بخش نیاز مهمتر یکی يو نوآور يتوسعه فناور: موضوع فیتوص
  .است یآت يها در سال يتر يجد يگذار هیسرما

  :اهداف
و  شرفتهیپ يها يبر فناور یشامل سهم درآمد حاصل از صادرات محصوالت و خدمات مبتن يعلم و فناور یاصل يتحقق شاخصها -1
نسبت  ،یالملل نیب یعلم داتیثبت اختراع، تعداد تول یتعداد گواه ،ياز علم و فناور یناش یناخالص داخل دیسرانه تول ،یانیم

  انیبن دانش يها کشور و تعداد شرکت قاتیتحق يها نهیبه هز يعلم و فناور يها تیدر فعال یخارج يگذار هیسرما
  ازیموردن شرفتهیپ يها يبه فناور یابیدست -2
  کشور ينوآور ینظام مل لیتشک -3

  :و راهکارها راهبردها
دانش و  يساز يتجار نهیکه در زم یو تعاون یکوچک و ومتوسط خصوص يها و توسعه شرکت يریگ شکل لیو تسه یمال تیحما -1

  .کنند یم تیفعال یو مهندس یو صادرات خدمات فن شرفتهیپ يها يبر فناور یمحصوالت مبتن دیتول ژهیبه و يفناور
 يشهرکها ،یقاتیتحق ،یعلم ،یدانشگاه يشهرکها ،یها و موسسات آموزش در دانشگاه يکاربرد يها شگاهیآزما زیو تجه يانداز راه -2

  و مراکز رشد يعلم و فناور يپارکها ،يفناور
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انتقال دانش  يبرا یخارج  يگذار هیو سرما یالملل نیب يقراردادها یخارج يطرفها قیتشو يالزم در راستا یقانون يها تیانجام حما -3
  یداخل يها و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکت قیتحق يها تیاز فعال یو بخش یفن
  يو نوآور يساز يتجار ندیفرآ لیو مراکز رشد با هدف تسه يفناور يها در پارك سازي تجاريارائه خدمات  ياستفاده از شرکتها -4
  کشور ينوآور ینظام مل لیو تشک یطراح يدر راستا نفع يذ يها و نهادها سازمان ریبا سا يهمکار -5
در  عیصنا يگذار هیفناوران و نوآوران و سرما قیبا هدف تشو یها و مراکز پژوهش در دانشگاه يفکر تیمالک يها استیس نیتدو -6

  ها دانشگاه
  آنها یو کمک به توسعه و تنوع در خدمات مال یردولتیغ يپژوهش و فناور يها صندوق تیتقو -7
  یتوسط بخش خصوص يفناور يها مراکز رشد و پارك تأسیساز  تیحما -8
 ازیو امت یدانش فن دیخر يبرا دکنندگانیاز تول یمال تیو حما یفندانش  دیثبت اختراعات، تول نهیاز هز یو پرداخت بخش نیتام -9

  اختراعات
، نقشه جامع )17و  16مواد (، برنامه پنج ساله پنجم )7-5بند (برنامه پنجم  یکل يها استیس ،يمقام معظم رهبر يرهنمودها: مراجع

  )12و  11راهبرد کالن (کشور  یعلم
  یمعتبر جهان یو دانشگاه یتعامل با مراکز علم: موضوع

 گرید یو فرهنگ یو اجتماعات علم یو پژوهش یها، موسسات آموزش عال با دانشگاه یو فرهنگ یتعامل اثربخش علم: موضوع فیتوص
  در جهان اسالم ژهیکشورها به و

  :اهداف
  منطقه و جهان اسالم يکشورها ژهیبو گرید يبا کشورها يتعامل فعال و اثرگذار در حوزه علم و فناور -1
  و در خارج از کشور یو اسالم شناس یشناس رانیا ،یگسترش زبان فارس -2

  :و راهکارها راهبردها
  خارج از کشور یرانیا نیو متخصص دیبا اسات یقاتیو تحق یآموزش ،یعلم يها يگسترش همکار -1
معتبر خارج از  یو مراکز علمها  کشور با دانشگاه یقاتیها و مراکز تحق دانشگاه یالملل نیب یعلم يها يو گسترش همکار تیتقو -2

  دوجانبه و  چندجانبه يانعقاد اسناد همکار قیکشور از طر
 يو روسا یرانیو ا یخارج نیها، دعوت از متخصص مالقات قیدر کشور از طر یعلم کیو تراف کیآکادم یپلماسیکردن د نهینهاد -3

  خارج از کشور یتخصص يو نهادها یقاتیها و مراکز تحق دانشگاه
  )یفیو ک یکم(خارج از کشور  یها و مراکز علم در دانشگاه یرانشناسیو ا یزبان فارس يها یو گسترش کرس تیتقو -4
  یالملل نیو ب يا منطقه یو تخصص یعلم يها با سازمان يو گسترش همکار تیتقو -5

با  داریدر د يمقام معظم رهبر اناتی؛ ب12، راهبرد 5فصل  ،یسند دانشگاه اسالم: 9راهبرد کالن  -کشور ینقشه جامع علم: مراجع
  1392/5/15 خیدر تار انیدانشگاه
  داخل و خارج کشور یجذب نخبگان علم: موضوع

کشور محسوس بوده و  يعلم، هنر و فناور دیدر تول يو يکه اثرگذار شود یاطالق م ينخبه به فرد برجسته و کارآمد: موضوع فیتوص
و  یبه رشد و توسعه علم دنیموجب سرعت بخش يدانش و نوآور دیتول يدر راستا يو يو نبوغ فکر ینیکارآفر ت،یهوش، خالق
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 یو کم یفیدر توسعه ک يبردار جهت بهره يا گسترده اریبس تیظرف يو خارج از کشور دارا خلدا یرانینخبگان ا. متوازن کشور گردد
 نهیبه يریگ آنان بهره يها يمناسب از توانمند يها استیکه الزم است با اتخاذ س باشند یکشور م ينظام علم و فناور يمحور يها تیفعال

  .شود
  :اهداف

  نخبگان یارتقاء منزلت اجتماع -1
  یرانینخبگان ا يهایکشور از توانمند نهیبه يریگ بهره -2
  ایبرتر دن يها از دانشگاه یرانیآموختگان نخبه ا جذف دانش -3
  داخل کشورجذب و حفظ نخبگان  -4

  :و راهکارها راهبردها
  مورد عالقه یلیتحص يها نخبگان و ورود به رشته یلیدر ارتقاء تحص لیتسه -1
  به نخبگان یلیو بورس تحص یمال يها تیاعطاء حما -2
  و امور نوآورانه یدر انجام مراحل پژوهش یمال يرینخبگان و رفع دغدغه خطرپذ يدستاوردها يساز ياز تجار تیحما -3
مختلف علوم و فنون  يها و با امکانات خاص در شاخه یالملل نیتوانمند در تراز ب يو فناور یقاتیتحق ،یمراکز علم تیو تقو جادیا -4
  علم به ثروت لینو و تبد يها دهینخبگان و دانشمندان در جهت خلق دانش، ا يریکارگ با به يو راهبرد يادیبن
کشور با  يها تیآنها و اولو يها يبرتر متناسب با تخصص و توانمند يان و استعدادهانخبگ يمناسب برا یشغل يها فرصت جادیا -5

  به محصول قابل ارائه به بازار یدانش فن لیجهت تبد ریخطرپذ يها يگذار هیاز سرما تیحما
  کشور تیریو مد ها يساز میبرتر در تصم يسهم مشارکت نخبگان و استعدادها شیافزا يمناسب برا يساز و کارها جادیا -6
و  یالملل نیب یو پژوهش یها و مجامع علم کنفرانس ها، شیمشارکت نخبگان و دانشمندان کشور در هما يساز و کار الزم برا جادیا -7

مناسب در داخل و  یمطالعات يها در جهان و فراهم کردن فرصت یرانیدانشمندان و نخبگان ا يها ياز توانمند يریگ برتر جهان و بهره
  خارج کشور

  آنان یعلم دیانتشار آثار مف يالزم برا التیو تسه داتیتمه جادیا -8
  نخبگان و خانواده آنان يسالمت برا هیپا مهیو ب یاجتماع نیتام مهیب يبرقرار -9

  )18ده ما(، برنامه پنج ساله پنجم )10بند ( برنامه پنجم  یکل يها استیس ،يمقام رهبر يرهنمودها: مراجع
  يدر آموزش، پژوهش و فناور یردولتیبخش غ گاهیجا: موضوع

مواجه است،  یدولت ینسبت به آموزش عال يشتریب يها تیدر اجرا با محدود یردولتیغ یدر حال حاضر آموزش عال: موضوع فیتوص
ضوابط به آنها  تیحفظ اصول و رعا نیکه در ع کند یم جابیموسسات ا نگونهیو کمک به توسعه ا یرقابت يفضا جادیآنکه ا  حال

  .رندیگ شیدر پ یدولت یآموزش عال يها نسبت به موسسه یمتفاوت يها امکان داده شود که روش
  :اهداف

  آن ینقش نظارت تیدولت همزمان با تقو يگر يو کاهش تصد يدر نظام علم و فناور یردولتیبخش غ يتوانمندساز -1
  متخصص یانسان يروین نیو تام تیترب يبرا یردولتیبخش غ يها يو توانمند ها تیاز امکانات، ظرف يریگ بهره -2
  یآموزش عال تیفیبا هدف ارتقاء ک یردولتیو غ یدولت یآموزش عال يها موسسه نیب یرقابت يفضا جادیا -3
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  :و راهکارها راهبردها
نظارت بر  تیتقو نیموسسات در ع يامنا يها ئتیبه ه اریاخت ضیو تفو يو فناور قاتیوزارت علوم، تحق يگر يکاهش تصد -1

  موسسات
  موجود يو اصالح اساسنامه الگو یردولتیغ یآموزش عال يها موسسه تأسیسدر مقررات مربوط به  يبازنگر -2
  یردولتیغ یآموزش عال يها از موسسه یالتیو تسه يماد تیحما -3
  یردولتیغ يها موسسه يبرا یو معامالت یمال ،يادار ،یوضع مقررات خاص استخدام -4
  یردولتیغ یآموزش عال يها از موسسه تیحما يو تعاون برا تیتقو يها طرح يایاح -5
 تیتقو يبرا يا و تعرفه یگمرک يها تیکمک، وام، معاف ،یاتیمال تیمتنوع از جمله معاف یمال يها استفاده از سازوکارها و مشوق -6

  ينوآور در حوزه علم و فناور يها و بنگاه ینقش بخش خصوص
  از ورود آنها به بازار مذکور تیو حما انیبن دانش يها بازار فرابورس موسسات و شرکت جادیا -7
بخش  یسهم اعتبارات پژوهش يو توسعه و ارتقا قیدر تحق یردولتیبخش غ يگذار هیسرما شیافزا يبرا یقانون التیتسه جادیا -8
  یناخالص داخل دیاز تول یردولتیغ

 ی، نقشه جامع علم)17ماده (برنامه پنج ساله پنجم ) 7-4بند (برنامه پنجم  یکل يها استیس ،يمقام معظم رهبر يرهنمودها: مراجع
  )1راهبرد کالن  لیذ یکشور اقدامات مل

  دانشجو رشینظام سنجش و پذ: موضوع
. است ژهیو تیاهم يدارا ینظام آموزش عال یاصل يها يدانشجو به عنوان غربالگر ورود رشینظام سنجش و پذ: موضوع فیتوص

را هدف قرار داده  یورود به آموزش عال يافراد برا نیتر ستهیمختلف انتخاب شا يها با توسل به ابزارها و آزمون رشیسنجش و پذ
در  لیتحص یداوطلبان متقاض رشیآزمون سنجش و پذ يها و سازوکارها عبارت از روش راآن  توان یم یکل فیتعر کیدر . است

  .دانست یها و مراکز آموزش عال دانشگاه
  :اهداف

  رشیدر حوزه سنجش و پذ يساز میو تصم ياستگذاریس يساز نهیبه -1
  توسعه کشور يها تیو اولو ازهایبه سمت ن یلیتحص ياستعدادها یده جهت -2
مطلوب  يو به تبع آن ورود تیخالق فیتمرکز بر دانش، نوآور قیاز دانشگاه از طر شینظام آموزش پ يها یخروج یفیک ياعتال -3

  ینظام آموزش عال
  یلیتکم التیتحص يها و دوره یورود به آموزش عال یداوطلبان متقاض يبرا یفرصت برابر و عدالت آموزش جادیا -4
 یاجتماع -یو کاهش بار روان یلیتکم التیتحص يها و دوره یآموزش عال يورود يها بر داوطلبان آزمون یکاهش فشار روح -5

  يسراسر يها آزمون
دوره آموزش متوسطه و  انیم یالتیتشک کیتفک رغم یمشترك عل تیو احساس مسئول یسازنده، تعامل ک،یارتباط ارگان جادیا -6

  کشور ینظام آموزش یدر تحقق اهداف کل یآموزش عال
  :و راهکارها راهبردها

  رشیو نظارت در حوزه سنجش و پذ ياستگذاریدر س یکپارچگی تیو تقو یبخش انسجام -1
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  آزمون ها دیو تول یروش طراح يساز نهیبه -2
  یها در نظام آموزش عال آزمون ياجرا تیریو مد يساز کپارچهی -3
  یدر آموزش عال رشیاستقرار نظام جامع سنجش و پذ -4

  کشور ینقشه جامع علم 6راهبرد کالن  -توسعهبند ج برنامه چهارم / 48ماده : مراجع
  ها رساختیمنابع و ز: موضوع

 يسو و از سو کیاز  یو پژوهش یو موسسات آموزش عالها  عادالنه آن به دانشگاه صیو تخص ازیمنابع موردن نیتام: موضوع فیتوص
 يو فناور یقاتیتحق ،یعلم يرساختهایز يازو نوس تیو تقو يو اهداف آموزش، پژوهش و فناور ازهایبا ن ها رساختیتناسب ز گرید

  .کشور
  :اهداف

  یآموزش عال ازیموردن يها رساختیفراهم کردن منابع و ز -1
  کشور یو نقشه جامع علم يبراساس برنامه راهبرد يو فناور قاتیتحق ،یبخش آموزش عال ازیاعتبارات موردن نیتام -2
متناسب با  يو فناور یپژوهش فیو موسسات آموزش عالها  دانشگاه ازیموردن یمتخصص و توسعه منابع انسان یانسان يروین نیتام -3

  موسسات نیا کیاهداف توسعه و برنامه استراتژ
  :و راهکارها راهبردها

  آنها جیاز نتا يبردار بر بهره دیبا تاک نیادیو بن يراهبرد يها از پژوهش تینقش و سهم دولت در حما شیافزا -1
اصل پنجم قانون  ریتفس يمصلحت نظام، برا صیو مجمع تشخ یاسالم يبه دولت، مجلس شورا یقانون حهیال شنهادیو پ نیتدو -2

وام  يو اعطا هیها از محل شهر دانشگاه یاز منابع مال یبخش نیبه منظور تام »ییتا سرحد خودکفا گانیرا یآموزش عال« نهیدر زم یاساس
  حدود یتوان مال اب انیبه دانشجو التیو تسه

  یدر سطح مل یعلم ئتیه ياعضا یمرکز بالندگ جادیا -3
 ژهیآزادانه، امن و ارزان همه شهروندان به و یدسترس نیاطالعات با هدف تضم يو فناور یارتباط هاي رساختیتوسعه ارتباطات و ز -4

  يافزار و گسترش نهضت نرم ازیکشور به اطالعات مورد ن یجامعه دانشگاه
  بزرگ يها پروژه یمنابع مال نیتام يبرا یخصوص -یمشارکت عموم يها استفاده از روش -5
  ییو شکوفا يفعال کردن صندوق نوآور -6
  يبا مخارج ارز يها پروژه نیتام يبرا یصندوق توسعه مل یاستفاده از منابع مال -7
 ،يتوسعه فناور يها از جمله صندوق ،يو نوآور ينظام علم و فناور یمال يبه هنگام منابع نهادها نیو توسعه و تام جادیاز ا تیحما -8

  يو نوآور يتوسعه فناور يها و بانک هیسرما نیتام هاي شرکت
  يعلم و فناور یمال نیتام ينهادها نیب یمال يها تیفعال يو همکار یشبکه هماهنگ جادیا -9

  ستاد یعلم ئتیه ياعضا ژهیستاد وزارت علوم بو یو توسعه منابع انسان تیتقو -10
  .کشور یو فرهنگ یاجتماع ،يقانون برنامه پنجم توسعه اقتصاد 20ماده : مراجع

  :منبع
www.msrt.ir 
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حپیوست   
آیین نامه جامع مدیریت

يو فناور یها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهش دانشگاه  

شوراي عالی انقالب فرهنگی 10/12/1389 مصوب  
  
  
  
  
  

 10/12/1389مورخ  684که در جلـسه  »يو فناور یپژوهش ،یها و مؤسسات آموزش عال دانشگاه تیریجامع مد نامه نییآ« مصوبه 
 لیاست، به شرح ذ دهیرس بیبه تصو يو فناور قاتیعلوم، تحق ریوز 11/11/1389مورخ  شنهادیو بنا به پ یانقالب فرهنگ یعال يشـورا

  :شود یاجراء ابالغ م يبرا
  :مقدمه
و  یاله کرانیالطاف ب هیگسترده در سا يتهایو محدود ها میتحر رغمیعل ریکشور در سه دهه اخ ینظام آموزش عال يو ارتقا توسعه

داخل کشور در حوزه منابع و  یبر توان علم یمتک یتیرینظام مد یبا طراح يو مقام معظم رهبر یانقالب اسالم ریرهبر کب انهیداه تیهدا
 ازین یرانیـ ا یاما تحقق تمدن باشکوه اسالم. کشور فراهم نموده است يرا برا یو مباهات شیو درخور ستا ریگچشم يمتون دستاوردها

 گاهیو کسب جا یجهان عیو تحوالت سر راتییگذر از تغ يبرا یعلم عیو ورود به عرصه رشد جهش سر تیریمد تیبه عبور از دوره تثب
 سریم یکنون تیجامع و متناسب با وضع یتیریساختار مد جادیو ا رییامر صرفا با تغ نیا. دینما یرا طلب م الملل نیدر نظام ب ستهیشا

 یدانشگاهها و مؤسسات آموزش عال تیریمد نامه نییبه اصالحات متعدد به عمل آمده در آ تیراستا و با عنا نیدر ا. دیخواهدگرد
 ،یها و مؤسسات آموزش عال تعداد دانشگاه شیو افزا لسا 19در طول مدت  یانقالب فرهنگ یعال يشورا 11/4/1370مصوب جلسه 

دانشگاهها و مؤسسات آموزش  ،یو بهداشت، درمان و آموزش پزشک يو فناور قاتیعلوم، تحق نیوابسته به وزارت يو فناور یپژوهش
 نامه نییانسجام ساختار آ ظوربه من ،یرانتفاعیـ غ یردولتیغ یو موسسات آموزش عال ییاجرا يدستگاهها ریوابسته به سا یو پژوهش یعال
و استفاده از  يو فناور یپژوهش ،یدانشگاهها و مؤسسات آموزش عال التیامنا درخصوص تشک يأتهایمطابق با مصوبات ه تیریمد

و وزارت بهداشت، درمان و آموزش  يو فناور قاتیوزارت علوم، تحق التیو تشک فیقانون اهداف، وظا ياز اجرا یناش يتهایظرف
و  يو فناور قاتیعلوم، تحق نیاز وزارت کیهر  یگسترش آموزش عال يو شورا یانقالب فرهنگ یعال يمصوبات متعدد شورا ،یپزشک

 یختلف دانشگاهتعامل سازنده ارکان م ،یتیریمد یوستگیپ ،یتاکنون، با هدف بالندگ 1370از سال  یبهداشت، درمان و آموزش پزشک
و  یتیریسطوح مد نییتع ارات،یو اخت فیوظا نیهمزمان با بازتدو صالح،یمناسب در برابر مراجع ذ ییو پاسخگو گریکدیبا 

و  قاتیوابسته به وزارت علوم، تحق يو فناور یپژوهش ،یدانشگاهها و موسسات آموزش عال هیدر کل رانینحوه انتصاب مد يساز همسان
و موسسات آموزش  یدانشگاه آزاد اسالم نیهمچن و ییاجرا يدستگاهها ریو سا یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ،يفناور
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و  يمورد بازنگر »يو فناور یپژوهش ،یدانشگاهها و موسسات آموزش عال تیریجامع مد نامه نییآ«  ،یرانتفاعیـ غ یردولتیغ یعال
  .قرار گرفت نیتدو
  :فیـ تعار1ماده

  .باشند یم یو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک يو فناور قاتیوزارت علوم، تحق ن،یمنظور از وزارت: نیوزارت
وابسته به وزارت علوم،  يو فناور یپژوهش ،یمستقل و موسسات آموزش عال يها منظور از موسسه، دانشگاهها، دانشکده: موسسه

موسسات  نیو همچن ییاجرا يدستگاهها ریوابسته به سا ،یآموزش پزشک وابسته به وزارت بهداشت، درمان و ،يو فناور قاتیتحق
  .باشد یم یو دانشگاه آزاداسالم یرانتفاعیـ غ یردولتیغ یآموزش عال

  :ـ ارکان موسسه2ماده
  : مؤسسه عبارتند از ارکان

  امنا؛ أتیه. 1
  موسسه؛ سییر. 2
  سه؛یرئ اتیه. 3
  .موسسه يشورا. 4

  :امنا اتیـ ه3ماده
ها و مؤسسات آموزش  دانشگاه يامنا يأتهایه لیآن در قانون تشک اراتیو اخت فیکه وظا باشد یرکن موسسه م نیتر یامنا عال اتیه

قانون نحوه  نیو همچن) یانقالب فرهنگ یعال يشورا 23/12/1367و  9/12/1367مورخ  183و  181مصوب جلسات ( یو پژوهش یعال
) یاسالم يمجلس شورا 18/10/1369مصوب مورخ ( یقاتیو تحق یو مؤسسات آموزش عال ها شگاهدان یو معامالت یانجام امور مال

  .شده است نییتع
  :موسسه سیـ رئ4ماده
  : گاهیـ جا الف

امور موسسه در  هیرکن موسسه خواهدبود و در قبال کل نیامنا دوم اتیکه بعد از ه باشد یموسسه م ییمقام اجرا نیموسسه باالتر سیرئ
  .خواهدبود صالحیموسسه در نزد مراجع ذ یحقوق ندهیحدود مقررات مصوب، مسئول و نما

  :ـ نحوه انتصاب ب
خواهدشد که در صورت  شنهادیپ یانقالب فرهنگ یعال يبه شورا نیاز وزارت کیهر  ریهر موسسه بر حسب مورد از جانب وز سیرئ
بر  یدانشگاه آزاد اسالم سینحوه انتصاب رئ. خود خواهدپرداخت فیارسال به انجام وظابه مدت چهـ ریبا حکم وز يشورا، و دییتا

  .گردد یم نییتع یانقالب فرهنگ یعال يمصوب شورا ور،اساس مفاد اساسنامه دانشگاه مذک
دوره بالمانع  کی يتنها برا یبه صورت متوال شوند، یماده منصوب م نیمقرر در ا فاتیکه با انجام تشر يـ انتخاب مجدد افراد1تبصره

  .باشد یم ریپذ امکان یانقالب فرهنگ یعال يو اخذ مجوز از شورا دییپس از تا يدوره بعد يدر موارد استثنا، انتخاب مجدد برا. باشد یم
را حداکثر به  يو ،یانقالب فرهنگ یعال يموسسه توسط شورا يشنهادیپ سیحکم رئ دییتا تا تواند یم نیاز وزارت کیهر  ریـ وز2تبصره

  .دیمدت شش ماه به عنوان سرپرست موسسه منصوب نما
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و  ربطیذ ریوز دییامنا، تا اتیه سیرئ شنهادیموسسه به پ سیرئ ،ییاجرا يدستگاهها ریوابسته به سا یـ در موسسات آموزش عال3تبصره
  .گردد یامنا منصوب م اتیه سیحکم رئ

انقالب  یعال يبراساس مفاد اساسنامه آن دانشگاه، مصوب شورا یوابسته به دانشگاه آزاد اسالم يمراکز و واحدها يـ روسا4تبصره
  .گردند یمنصوب م یفرهنگ
 يموسسه براساس مفاد اساسنامه موسسات مذکور، مصوب شورا سیرئ ،یرانتفاعیـ غ یردولتیغ یـ در مؤسسات آموزش عال 5تبصره

  .گردد یمنصوب م صالحیمراجع ذ ریسا ایو  نیاز وزارت کیهر  یگسترش آموزش عال
  :موسسه سیرئ یعموم طیـ شرا ج
وزارت علوم،  التیو تشک فیقانون اهداف، وظا 12موسسات مندرج در ماده يموسسات به استثنا يمربوط به روسا یعموم طیـ شرا1

  :باشد یم لیبه شرح ذ يو فناور قاتیتحق
  ـ  الف

  ران؛یا یاسالم يو نظام مقدس جمهور هیمطلقه فق تیبه وال یالتزام عمل ،یاعتقاد به اسالم و قانون اساس. 1
  جستن از محرمات؛ زیعامل بودن به واجبات و پره. 2
  به احکام اسالم؛ یو التزام عمل ینید يدارا بودن تقو. 3
  و آشنابودن به اداره امور موسسه؛ یو وجاهت علم یبرخورداربودن از حسن شهرت اخالق. 4
  .یرقانونیغ يها به احزاب و گروه یوابستگعدم .  5

  :لیذ يمندرج در بندها طیشرا ریـ احراز سا ب
  ؛یو اخالق ینید يو ارزشها هیفق تیاصل وال ران،یا یاسالم يبه نظام مقدس جمهور يبندیو پا دیتق. 1
  دارا بودن شرط تاهل؛. 2
  .سال در زمان انتصاب 65سال و حداکثر  30داشتن حداقل سن . 3
  :موسسه سیرئ یاختصاص طیـ شرا د
  ار؛یحداقل استاد یبا مرتبه علم یرسم یعلم اتیعضو ه. 1
  ؛یعلم اتیه تیدر وضع يو فناور یپژوهش ،یسال سابقه خدمت در دانشگاهها و موسسات آموزش عال 5داشتن حداقل . 2
  .یو پژوهش یدر دانشگاهها و موسسات آموزش عال ییسابقه اجرا 2داشتن حداقل . 3

هر  ریوز دییمنوط به تا یاختصاص طیشرا» 2«بند  ای یعموم طیشرا» 3ب ـ « مندرج در بند  طینداشتن شرا ،ییاستثنا طیـ در شرا1تبصره
  .باشد یحسب مورد م) 4بند ب ماده 4مفاد تبصره تیبا رعا( یدانشگاه آزاد اسالم سیو رئ نیاز وزارت کی

 سیانتخاب رئ ییاستثنا طیاست و در شرا یالزام) کیرده (موسسات بزرگ  يروسا يبرا ياریحداقل دانش یـ داشتن مرتبه علم2تبصره
موافق  يسال سابقه خدمت و کسب حداقل دوسوم آرا 5با حداقل  ياریبا مرتبه استاد یعلم اتیه ياعضا انیموسسات بزرگ از م

  .باشد یمجاز م یانقالب فرهنگ یعال يشورا
  :موسسه سیرئ اراتیو اخت فیـ وظا ه

 سیرئ اراتیو اخت فیوظا ن،یاز وزارت کیهر  التیو تشک فیمحوله مستند به قانون اهداف، وظا فیو وظا تیمامور ياجرا در
  :باشد یم لیموسسه به شرح ذ
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 يها و بخشنامه ها نامه نییامنا در حدود مقررات مصوب و آ اتیمصوبات ه يامور موسسه و حسن اجرا هیدر قبال کل تیمسئول. 1
  صالح؛یموسسه نزد مراجع ذ یحقوق یندگیحسب مورد و نما ربطیذ يوزارت و ابالغ آن به واحدها يصادرشده از سو

  امنا؛ أتیطرح در ه يبرا ها یمش اهداف و خط استها،یس ،يراهبرد يها برنامه شنهادیو پ هیته. 2
 ،یفرهنگ يها تیفعال تیو هدا يزیر برنامه ربط،یذ يامنا اتیمصوب ه يراهبرد يها موسسه براساس برنامه ییاجرا یمش خط نییتع. 3

 يراهبرد يها و منابع موسسه در چارچوب برنامه تیریو توسعه مد یخدمات ،یو درمان یبهداشت ،ییدانشجو ،یپژوهش ،یآموزش ،یتیترب
  شده؛ نییتع
استخدام،  ،یخدمات ،یو درمان یبهداشت ،ییدانشجو ،یپژوهش ،یآموزش ،یفرهنگ ،یتیامور ترب يو مستمر بر حسن اجرا قینظارت دق. 4

ارتقا و  ت،یو منابع، استخدام، جذب، انتصاب، مامور تیریتوسعه مد ،یعلم اتیه ياعضا يو ارتقا عیاخراج، ترف ت،یانتصاب، مامور
 يریگیو پ صالحیبه مراجع ذ ییمختلف و پاسخگو يواحدها یموسسه و هماهنگ یالملل نیو ب یداخل ارتباطات هیاخراج کارکنان و کل

  صالح؛یو ارجاع آنها به مقامات ذ یاشکاالت و تخلفات احتمال
  از موسسه؛ یندگیبه نما...) و يادار ،ییاجرا ،ییاعم از قضا( یمنافع و حقوق موسسه در مراجع قانون يفایاست.  5
و اصالح  رییتغ نیموسسه و همچن التیو تشک ینمودار سازمان ،یالتیو تشک یاستخدام ،يادار ،یـ معامالت یمال يها نامه نییآ هیته.  6

  ؛یمراحل قانون یط يامنا برا اتیبه ه شنهادیو پ نیآنها در چارچوب ضوابط و مقررات وزارت
 نهینظارت بر نحوه هز نیامنا و همچن اتیو ارائه به ه یو معامالت یمال نامه نییمفاد آ تیساالنه موسسه با رعا یلیبودجه تفص هیته. 7

  به موسسه؛ یصینمودن بودجه تخص
امور  تیو مکاتبات موسسه در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسئول يادار ،یقراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد مل يامضا.  8

امنا در قبال گزارشات  اتیبه ه ییپاسخگو ،یو مقررات مصوبات ابالغ يادار ،یو معامالت یمال يها نامه نییآ ن،یموسسه طبق قوان یمال
  امنا؛ اتیو ارائه اقدامات انجام شده به ه یمشکالت و مسائل مطروحه در گزارش حسابرس عو رف يریگیپ ،یحسابرس

  امنا و وزارت متبوع؛ اتیساالنه موسسه به ه یو محاسبات یمال ،ییاجرا ،یفرهنگ ،یپژوهش ،یارائه گزارش عملکرد ساالنه آموزش. 9
ها، مؤسسات و  ها، آموزشکده ها، پژوهشکده دانشکده يموسسه، رؤسا يشوراها یقیحق ياعضا سه،یرئ أتیه يو عزل اعضا نصب. 10

  موسسه؛ يستاد رانیو مد یو پژوهش یآموزش يها گروه رانیوابسته، و مد يواحدها
 رانیانتصاب و عزل مد اریاخت تواند یموسسه م سیرئ ،یـ صرفاً در موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک تبصره

  .دینما ضیتفو ربطیمربوطه در شهرستان ذ ییمقام اجرا نیمستقر در شهرستانها را به باالتر يواحدها
  ربط؛یذ يامنا اتیموسسه به ه يشورا یتوسعه، انحالل و ادغام واحدها با هماهنگ ،تأسیس شنهادیارائه پ. 11
موسسه برابر ضوابط و مقررات  يبه شورا یو خارج یداخل یپژوهش ای یمؤسسات آموزش ریبا سا یعلم يهایهمکار شنهادیارائه پ. 12

  مربوطه؛
 ییو اجرا یفرهنگ ،یپژوهش ،یمختلف آموزش يها شاخص و برجسته در حوزه دیمتشکل از پنج تن از اسات یمشورت يشورا جادیا. 13

  ار؛یباالتر از استاد یبا مرتبه علم حاًیترج
  .در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه) ـ کارمندان انیـ دانشجو یعلم أتیه(موسسه  ینظارت بر امور انضباط. 14

  :ـ معاونان موسسه 5ماده
  :گاهیـ جا الف
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  :باشد لیذ نیشامل عناو تواند یکه م باشند یموسسه معاونان موسسه م یتیریسطح مد نیدوم
  ؛یلیتکم التیو تحص یـ معاون آموزش1
  ؛ییمعاون دانشجوـ 2
  ؛یو اجتماع یـ معاون فرهنگ3
  ؛يو فناور یـ معاون پژوهش4
  مشابه؛ نیعناو ایو منابع  تیریـ معاون توسعه مد 5
  ؛یـ معاون بهداشت 6
  .ـ معاون درمان و دارو7

  .گردد یم نییتع یحداکثر تا  سقف مصوب قانون ربطیذ يامنا ياتهایمصوب ه التیـ تعداد معاونتها در موسسات بر اساس تشک تبصره
  :موسسه رانیمد ریو سا نیـ نحوه انتصاب معاون ب

و  رییتغ نیهمچن. گردند یموسسه انتخاب و منصوب م سیتوسط رئ یو عموم یاختصاص طیموسسه با احراز شرا رانیمد ریو سا معاونان
  .باشد یموسسه م سیرئ اراتیو اخت فیاز وظا زیعزل آنان ن ای

  :موسسه رانیمد ریو سا نیمعاون یعموم طیـ شرا ج
 رانیها، مد ها و آموزشکده ها، پژوهشکده دانشکده رانیمعاونان و مد ،يروسا ران،یمد ن،یمعاون(موسسه  رانیمد هیکل یعموم طیشرا

  :باشد یم لیبه شرح ذ) یدانشگاه يواحدها ریسا رانیو مد یو پژوهش یآموزش يها گروه
  ران؛یا یاسالم يو نظام مقدس جمهور هیمطلقه فق تیبه وال یالتزام عمل ،یبه اسالم و قانون اساسـ اعتقاد 1
  جستن از محرمات؛ زیـ عامل بودن به واجبات و پره2
  ؛ینیبه احکام د یو التزام عمل ینید يـ دارا بودن تقو3
  و آشنا بودن به اداره امور موسسه؛ یو وجاهت علم یـ برخوردار بودن از حسن شهرت اخالق4
  .یرقانونیغ يها به احزاب و گروه یـ عدم وابستگ 5
  :موسسه نیمعاون یاختصاص طیـ شرا د
  ار؛یحداقل استاد یبا مرتبه علم یرسم یعلم اتیـ عضو ه1
 اتیه تیدکترا در وضعبا مدرك  يو فناور یپژوهش ،یسال سابقه خدمت در دانشگاهها و موسسات آموزش عال 5ـ داشتن حداقل 2

  ؛یعلم
  .موردنظر نهیدر زم یتجربه عمل ایو  یتخصص یلیـ دارا بودن مدرك تحص3

ارتقا  نامه نییآ کیکسب شده از موضوع ماده  ازاتیبر اساس امت(فوق، احراز رتبه اول تا پنجم  یاختصاص طیـ عالوه بر شرا1تبصره
 یو اجتماع یمعاون فرهنگ يموسسه، برا یعلم اتیه ياعضا انیدر م) یـ اجتماع یتیـ ترب یفرهنگ يتهایفعال یعلم اتیه يمرتبه اعضا

  .است یالزام
 يارشد مرتبط برا یکارشناس یلیبا مدرك تحص یداشتن مرتبه مرب نیاز وزارت کیهر يبا موافقت وزرا ،ییاستثنا طیـ  در شرا2تبصره

  .است یکاف یو منابع و معاونت بهداشت تیریمعاونت توسعه مد
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در  نیو همچن نیاز وزارت کیهر  يوزرا دییبا تا ،ییاستثنا طیکمتر از سطح دانشگاه و در شرا یـ در مورد مراکز آموزش عال3تبصره
  . است یمعاونان کاف يبرا یداشتن مرتبه مرب یرانتفاعیـ غ یردولتیغ یموسسات آموزش عال

 یدانشگاه آزاد اسالم يواحدها يبرا یدانشگاه آزاد اسالم سیرئ دییبا تا ،ییاستثنا طیو در شرا یـ  در مورد دانشگاه آزاد اسالم4تبصره
  .است یمعاونتها کاف يارشد مرتبط برا یمدرك کارشناس ای یداشتن مرتبه مرب

وابسته به وزارت بهداشت، درمان  یو پژوهش یها و مؤسسات آموزش عال ـ انتصاب معاونت غذا و دارو در آن دسته از دانشگاه 5تبصره«
ا همطراز ی يا حرفه يتراکد یلیتحص كان دارندگان مدریباشند، به طور استثناء از م یم يده داروسازکه فاقد دانشک کیو آموزش پزش

 يشورا 30/2/1391دش  /2134/91بموجب مصوبه شماره یالحاق(» ر بالمانع استیو با موافقت وز یأت علمیه ریا غی یأت علمیعضو ه
  )یانقالب فرهنگ یعال

  :معاونان موسسه فیوظا: ه
  : یعموم فیـ وظا الف

 يو نظارت بر حسن اجرا يریگیو پ ربطیذ يموسسه به واحدها سیرئ ياز سو یابالغ يها نامه نییمصوبات، مقـررات و آ هیـ ابالغ کل1
  آن؛

  ب؛یتصو يبرا صالحیبه مراجع ذ شنهادیمعاونت جهت پ فیها و دستورجلسات مرتبط با وظا و دستورالعمل ها نامه نیآئ نیـ تدو2
  تحت نظر؛ يمربوطه به واحدها فیمؤسسه در خصوص وظا سییالزم به ر یهیتوج يها ـ ارائه گزارش3
  موسسه؛ استیدر حوزه معاونت به ر یتیریمد يسمتها يتصد يبرا طیافراد واجد شرا شنهادیـ پ4
  آنها؛ فیوظا ياز حسن اجرا نانیوابسته به منظور حصول اطم يـ نظارت بر واحدها 5
  موسسه؛ يتهایمطابق با اولو ربطیمعاونت ذ انهیبودجه سال شنهادیو پ تهایفعال میتنظ ،يزیر ـ برنامه 6
  موسسه؛ يها برنامه يمعاونتها جهت حسن اجرا ریبا سا يـ همکار7
  .موسسه سیرئ يامور محوله از سو ریـ انجام سا 8

  :یاختصاص فیـ وظا ب
  :یلیتکم التیو تحص یـ معاون آموزش1
مصوبات،  ن،یموسسه، منطبق بر قوان یلیتکم التیآموزش و تحص يندهایمقررات و فرآ استها،یس هیکل يـ اداره و نظارت بر حسن اجرا1

  ؛یلیتکم التیتحص يها گسترش دوره کردیمربوطه با رو ییاجرا يها نامه نیمقررات و آئ
وابسته و  يواحدها فیوظا يو نظارت بر حسن اجرا ربطیذ يواحدها يبا همکار یلیتکم یالتیو تحص یامور آموزش يزیر برنامهـ 2

  سه؛ییر أتیآن و ارائه گزارش الزم به ه یابیهر دانشکده و ارز یآموزش يها تیها و فعال برنامه ياجرا
و انعکاس  مسالیمختلف در هر ن يواحدها یآموزش رانیو مد یعلم أتیه يو اعضا انیدانشجو یعملکرد آموزش یابیو ارز شیـ پا3

  ؛یعلم أتیه يبه اعضا یابیارز جهیدانشگاه و اعالم نت استیآن به ر
  و ضمن خدمت؛ یکوتاه مدت آموزش يها دوره يـ اجرا4
مناسب جهت  نهیزم جادیحوزه و دانشگاه و ا یـ آموزش یاعتبار الزم جهت تعامل علم صیامکانات و تخص نیجهت تام يزیر ـ برنامه 5
  ؛یاسالم یو علوم انسان ینیبه علم د لین

  ن؛یسرزم شیو آما یانداز، نقشه جامع علم سند چشم يموسسه در راستا یآموزش يزیر ـ برنامه 6
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  ؛ییافزا و دانش يتوانمندساز يها دوره يـ اهتمام به برگزار7
و  يو ارزش مدار یموسسه، غنابخش یعلم أتیه ياعضا يکارآمد ،یها به منظور به روز رسان سرفصل يمحتوا يو بازنگر یابیـ ارز 8

  حسب مورد؛ نیالزم به وزارت شنهادیارائه پ
  جامعه؛   جهت ورود به انیدانشجو یـ تخصصـ یعلمـ يمهارتهـا يارتقـا يبرا يزیر ـ برنامه9

  وزارت متبوع؛ یکشور در موسسه با هماهنگ یشدن نقشه جامع علم ییاجرا ندیفرآ یابیـ نظارت و ارز10
مرتبط با معاونت مذکور، مطابق با ضوابط و  فیوظا ریسا نیینسبت به تع تواند یم یـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک تبصره

  .دیمقررات مربوطه اقدام نما
  :ییـ معاون دانشجو2
  مربوطه؛ يها نامه نیموسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئ ییامور دانشجو هیکل يـ اداره و نظارت بر حسن اجرا1
  سالمت؛ ،یرفاه ،یلیتحص يها نهیموسسه در زم ییمشاوره امور دانشجو ندیفرآ تیریو مد يانداز ـ راه2
  آنان؛ یرفاه يها و برنامه انیقابل ارائه به دانشجو التیمربوط به تسه يتهایـ نظارت بر فعال3
  موسسه؛ انیو سالمت دانشجو یبهداشت ،یرفاه ،یامور صنف يو ارتقا تیریجهت مد يزیر برنامهـ 4
  موسسه؛ سیو سالمت موسسه و ارائه گزارش به رئ یبهداشت ،یرفاه ،یصنف تیوضع یابیـ رصد و ارز 5
  .موسسه تیوضع يارتقا يبرا انیدانشجو یو همدل یجهت مشارکت، همراه يساز نهیـ زم 6
  :یو اجتماع یفرهنگ ـ معاون3
و کارکنان، مطابق با مصوبات، مقررات و  انیموسسه در سطوح استادان، دانشجو یامور فرهنگ هیکل يو نظارت بر حسن اجرا يـ راهبر1
  ربط؛یذ ينهادها ریسا یو هماهنگ يمربوط و با همکار يها نامه نییآ
اسالم در دستگاهها  یو گسترش فرهنگ و مبان قیتعم يو ستادها یانقالب فرهنگ یعال يشورا يراهبرد ياستهایس يو اجرا قیـ تطب2

  ؛یو اجتماع یدر حوزه مسائل فرهنگ
معاونت  يالزم با همکار يانجام مطالعات و پژوهشها نیموسسه و همچن یاسیو س یاجتماع ،یتیترب ،یفرهنگ یکل تیـ رصد وضع3

در  یـ انقالب یرانیـ ا یاسالم يارزشها قیجهت گسترش و تعم یفرهنگ يتهایفعال ياستگذاریو س يزیر موسسه به منظور برنامه یپژوهش
  موسسه؛ یو اجتماع یفرهنگ يبه شورا رشهمه سطوح موسسه و ارائه گزا

  ؛یو انقالب یفرهنگ ،يفکر يبا مراکز؛ موسسات و نهادها شتریهرچه ب يارتباط و همکار جادیـ ا4
و مجامع  نارهایو سم یآموزش يکالسها يبرگزار قیاز طر یو اخالق یاسیس ،ینگفره يبه منظور توسعه آموزشها يزیر ـ برنامه 5

  و نظارت بر آنها؛ یو انقالب یاسالم ياز توان موجود نهادها نهیبا استفاده به یدانشگاه یاسیو س يفکر ،یفرهنگ
  جامعه؛ یو فرهنگ یاسیس ،یمختلف علم يها عناصر موسسه به منظور حضور در صحنه بیترغ نهیـ فراهم آوردن زم 6
و  یفرهنگ ،یبا صاحب نظران علم انیارتباط دانشگاه نهیو گسترش زم یشیفرهنگ گفتگو، نقد روشمند، آزاد اند جیـ اهتمام به ترو7
   ؛یاسیس
 فیوظا يریگیالزم و پ يها برنامه شنهادیطرحها، پ بیتصو ندیدر فرآ لیتسه قیاز طر یو اجتماع یفرهنگ يشورا ییمحتوا تیریـ مد 8

  محوله؛
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 یهماهنگ جادیخارج موسسه، با هدف ا ایمرتبط در داخل  يبه واحدها یرسان و اطالع ها نامه نییابالغ مصوبات، مقررات و آ يریگیـ پ9
  .موسسه یو اجتماع یفرهنگ يبه شورا یابیآنها و ارائه گزارش ارز يو نظارت بر حسن اجرا

انجام  ییمعاونت مذکور در حوزه معاونت دانشجو اراتیو اخت فیوظا هیکل ،یو اجتماع یـ در موسسات فاقد معاونت فرهنگ تبصره
  .ردیپذ یم
  :يو فناور یـ معاون پژوهش4
موسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و  یاطالعات يها و بانکها کتابخانه ،يو فناور یامور پژوهش هیکل يـ اداره و نظارت بر حسن اجرا1
  مربوطه؛ يها نامه نیآئ
  ؛یالملل نیو ب یعلم يهایسطح همکار شیبه منظور ارتقاء و افزا ياستگذاریو س يزیر ـ برنامه2
  کشور؛ ازیو موردن يکاربرد يو پژوهشها يدر حوزه نظر يبه نوآور یبخش تیـ اولو3
 يها انداز برنامه بر سند چشم یهدفمند و مبتن يکاربرد يپژوهشها تیمصوب با اولو یپژوهـش يطرحها ـتیو هدا تیـ توسـعه، تقو4

قشه جامع علم   کشور؛ یتوسعه کشور و ـن
  ؛یقاتیو تحق یمصوب پژوهش يها شده در طرحنامه پروژه نییتع میموسسه بر اساس تقو یپژوهش يندهایـ کنترل و نظارت بر فرآ 5
  موسسه؛ سیالنه موسسه جهت ارائه به رئسا یعملکرد پژوهش یابیو ارز یپژوهش يها تیفعال یابیارزش نهیـ مطالعات الزم در زم 6
  ؛یو مبادله خدمات علم یدر امور پژوهش يبه منظور همکار یو خارج یارتباط الزم با مؤسسات داخل جادیـ ا7
 يامور قراردادها هیکل يو اجرا یعلم يها و کنفرانس نارهایسم يو برگزار یو اجتماع یفرهنگ ،یدر ارائه خدمات علم يـ همکار 8

  مؤسسات؛ ریموسسه و سا نیب یو خدمات یقاتیتحق
  ؛یردانشگاهیمؤسسات غ يبرا یکوتاه مدت پژوهش يها دوره يدر اجرا يـ همکار9

 یپژوهش یاعم از مراکز علم(داخل و خارج از کشور  یمطالعات يها از فرصت یعلم أتیه يجهت استفاده اعضا يزیر ـ برنامه10
  برابر ضوابط مصوب؛) یو دانشگاه يحوزو

از  تیمدت و بلند مدت و حما انیم يها در قالب برنامه یپژوهش يها تیاولو نییموسسه و ارائه اهداف و تع یبرنامه پژوهش هیته ـ11
  موسسه؛ یپژوهش یتخصص يطرح در شورا يبرا ،يعلم و فناور يو پارکها ینیمراکز رشد، کارآفر لیتشک

 يها انداز و برنامه رشد و توسعه کشور بر اساس اهداف سند چشم يها موسسه در چارچوب برنامه يها تیفعال یابیو ارز یـ بررس12
  سه؛یرئ أتیطرح در ه يبرا یکشور در بخش آموزش عال یکشور و نقشه جامع علم يا توسعه

اعتبار الزم  صیت و تخصامـکانا نیجهت تام يزیر مشترك و برنامه یـ پژوهش یعلم يها موضوعات و برنامه فیو تعر ییـ شناسا13
 یمناسب با حوزه تخصص یو علوم انسان ینیبه علم د لیمناسب جهت ن نهیزم جادیحوزه و دانشگاه و ا یـ پژوهش یجهت تعامل علم

  .موسسه
  :و منابع تیریـ معاون توسعه مد 5
  مربوط؛ يها نامه نیموسسه، مطابق با مصوبات مقررات و آئ یو عمران یمال ،يامور ادار هیکل يـ اداره و نظارت بر حسن اجرا1
مختلف  يمورد عمل در واحدها يکار يگردش کارها و روشها یو نظارت بر چگونگ تیموسسه و هدا ییبه اهداف اجرا یدگیـ رس2

  مؤسسه؛ ییتحقق اهداف اجرا يمختلف در راستا يمربوط به واحدها يتهایفعال نیب یهماهنگ جادیبه منظور ا
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 یو مقررات مال نیقوان ریامنا و سا اتیمصوب ه یلیمختلف بر اساس بودجه تفص يبه واحدها یصیـ نظارت بر مصرف اعتبار تخص3
  ربط؛یذ يامنا اتیمورد عمل موسسه و ارائه گزارش جهت طرح در ه

 يراهبردها نییرو جهت تع شیپ داتینقاط قوت و تنگناها و مشکالت و فرصتها تهد ییشناسا قیموجود مؤسسه از طر تیوضع نییـ تع4
  مطلوب؛  تیارتقا به وضع يدر راستا يشنهادیپ

  تحت نظر؛ يمربوطه به واحدها فیمؤسسه در خصوص وظا سییالزم به ر یهیتوج يها ـ ارائه گزارش 5
 يتهایفعال هیو انجام کل انهیبودجه سال شنهادیو پ يزیر مؤسسه و برنامه بر اساس طرح جامع ازیاطالعات موردن لیو تکم يآور ـ جمع 6

  ؛...)و  یامان ،یمانیاعم از پ(مؤسسه  یعمران يها  طرح يالزم در جهت اجرا
  موجود؛ اتتأسیسساختمانها و  يو نگهدار اءیبه مـنظور اح یاساس راتیـ انجام تعم7
 يمعاونتها ریسا يتابعه با همکار يواحدها نیب يسامانه تعامالت ادار يساز نهیبه منظور به ییاجرا يروشها نیتدو تهیکم لیـ تشک 8

  موسسه؛
 یانضباط مال جادیدر جهت ا یمال یتیریگزارشات مد هیبه منظور ته یمال  درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه ییشناسا ندیـ استـقرار فرآ9

  مختلف موسسه؛ يدر بخشها
  .موسسه یمل يها هیاز سرما يموسسه به منظور حفظ و نگهدار ـزاتیو تجه هیابن ينگهدار يمناسب برا یـیاجرا يروشهـا نیـ تدو10

  :یـ معاون بهداشت 6
 نییمربوط به سالمت جامعه و تع یمنابع، مسائل و مشکالت بهداشت ییاستان، شناسا یتیو جمع ییایجغراف اتیـ شناخت خصوص1

  تها؛یاولو
 طیبا در نظر گرفتن شرا ياعالم شده کشور يهایو استراتژ استهایحل مسائل و مشکالت عمده در چارچوب س يبرا يزیر ـ برنامه2

  خاص استان؛
  ازها؛ین يسطح سالمت جامعه بر مبنا يالزم به منظور حفظ و ارتقا يارائه آموزشها يبرا يزیر ـ برنامه3
  شهرستانها؛ یمعاونان بهداشت يبا همکار ،یتوسعه امکانات بهداشت يها برنامه نیو تدو میـ تنظ4
  استان؛ يها بر اساس برنامه یاتیبودجه عمل میو تنظ ازیمنابع مورد ن شنهادیو پ ینیب شیـ پ 5
  شده؛ يبند مشخص و زمان يمصوب و ابالغ شده به استان در قالب طرحها يها برنامه ییاجرا يها نهیـ فراهم کردن زم 6
 يمنظم از واحدها يدهایخدمات و بازد تیفیو سنجش ک ییاجرا اتیعمل) کنترل و نظارت( شیو پا اتهیفعال يـ نظارت بر اجرا7

  ؛ییاجرا
  شده؛ ینیب شیو حوادث پ هایدمیو اقدام به موقع به هنگام بروز اپ هایماریب تیاطالع از وضع يبرا یعلم يها وهیـ استفاده از ش 8
 يهـا دارند و پروژه تیخانوار جـمع 150از  شیکه ب ییدر روستاها یسالم و کاف یدنیآب آشام نیتام يها پروژه يو اجرا یـ طـراح9

  روستاها؛ هیدر کل طیمحـ یاسـاس يها يبهساز
  افته؛یانجام  یبهداشت يها پروژه يـ نظارت بر نگهدار10
 يخودگردان شدن واحدها يالزم برا يها نهیزم جادیاستان و ا یدرمان یبهداشت يها عدم تمرکز در توسعه شبکه استیـ گسترش س11

  شهرستانها؛ ییاجرا يالزم به واحدها اریاخت ضیو تفو ییاجرا
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ادغام خدمات در تمام  يدر مرکز بهداشت به منظور تحقق استراتژ یمختلف فن اتیعمل انیم یمنطق یروابط و هماهنگ جادیـ ا12
  ؛یابیاجرا، نظارت و ارزش ،يزیر مراحل برنامه

  .ازیمورد ن يمواد و داروها زات،یتجه ل،یوسا نیتام يبه موقع برا يها ینیب شیو پ ییاجرا ياز واحدها یتدارکات یبانیـ پشت13
  :ـ معاون درمان و دارو7
  تابعه؛  یمعاونت درمان و دارو در موسسات درمان يحوزه ستاد يها ضوابط و دستورالعمل يـ نظارت بر حسن اجرا1
 ایکه موجب اختالل و  يا آنان به گونه يو بستر ییسرپا مارانیدر مورد نوع برخورد با ب یو بهداشت یبا معاونت آموزش یـ هماهنگ2

  کاهش در امر آموزش نگردد؛
 يو اجرا شنهادیو پ يراداریو غ يتابعه در ساعات ادار یو درمان یموسسات آموزش ییدر مورد باال بردن سطح کارا يزیر ـ برنامه3

  ؛ییو سرپا يبستر مارانیدر درمان ب عیرخاص به منظور تس يطرحها
 يقلب در چارچوب ضوابط و دستورالعملها وندیـ پ هیقرن وندیـ پ هیکل وندیپ( یفوق تخصص يطرحها يتوسعه در اجرا يزیر ـ برنامه4

  ؛)يستاد مرکز
  ه؛یریو خ یبخش خصوص یو مراکز درمان یو موسسات توانبخش مارستانهایتابعه موسسه اعم  از ب یـ نظارت بر امور موسسات درمان 5
  ضوابط استاندارد و بخشها و درمانگاهها؛ یابیـ نظارت و ارزش 6
  تابعه؛ یموسسات درمان یکینیو نظارت بر امور خدمات پاراکل یدگیـ رس7
و نظارت بر  یو بهداشت یشیآرا ،ییدارو ییمواد غذا يو نگهدار عیتوز د،یمراکز تول تأسیسو انجام ضوابط مربوط به  یدگیـ رس 8

  وزارت؛ يدر حوزه ستاد ربطیذ يشده به واحدها ادیمراکز  تأسیس انیارسال مدارك و درخواست متقاض
  ؛یدرمان يواحدها ازیدارو و درخواست دارو با توجه به ن يموجود یها در سطح استان و بررس داروخانه ییـ نظارت بر امور دارو9

  .ادآوریخاص و مواد اعت يداروها يـ نظارت بر نحوه نگهدار10
  :آموزشکده/ پژوهشکده/ دانشکده سیـ رئ 6ماده
  :آموزشکده/ پژوهشکده/ دانشکده نیو معاون سیرئ یاختصاص طیـ شرا الف

  ار؛یحداقل استاد یبا مرتبه علم یعلم أتیـ عضو ه1
  با مدرك دکترا؛ يو فناور یپژوهش ،یسال سابقه خدمت در دانشگاهها و موسسات آموزش عال 5ـ داشتن حداقل 2
  .مورد نظر نهیدر زم یتجربه عمل ایو  یو تخصص یلیـ دارا بودن مدرك تحص3

  .است یها کاف آموزشکده استیر يبرا یداشتن مرتبه مرب ،ییاستثنا طیـ در شرا تبصره
  :آموزشکده/ پژوهشکده/ دانشکده سییر اراتیو اخت فیـ وظا ب
/ مختلف دانشکده يو کارکنان در واحدها دیاسات ان،یدانشجو نیو فراهم نمودن تعامل مناسب ب ينظم و انضباط کار جادیـ ا1

  آموزشکده؛/ پژوهشکده
  ها؛ گروه رانیموسسه به مد سیرئ ياز سو یابالغ يها نامه نییمصوبات، مقررات و آ هیـ ابالغ کل2
  شود؛ یموسسه ابالغ م سییر قیکه از طر یمصوبات يـ نظارت بر حسن اجرا3
  آموزشکده؛/ پژوهشکده/ دانشکده یو فرهـنگ یو مال يادار ،یو پژوهش یدر امور آموزش یهماهنگ جـادیـ ا4
  آموزشکده؛/ پژوهشکده/ دانشکده یعلم أتیه ياعضا یو فرهنگ یپژوهش ،یآموزش فیوظا يـ نظارت بر حسن اجرا 5
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  آموزشکده؛/ پژوهشکده/ بودجه ساالنه دانشکده شنهادیـ پ 6
  موسسه؛ سییکار ساالنه دانشکده و گزارش آن به ر یابیارزـ 7
  .ها و اظهارنظر درباره آنان معاونان گروه تیصالح یـ بررس 8

  :آموزشکده/ پژوهشکده/ ـ معاون دانشکده7ماده
  :گاهیـ جا الف

  .موسسه داشته باشد سهیرئ أتیه صیتشخ تا سه معاون به کی ازیبر حسب ن تواند یآموزشکده م/ پژوهشکده/ دانشکده هر
  :آموزشکده/ پژوهشکده/ معاونان دانشکده اراتیو اخت فیـ وظا ب

/ پژوهشکده/ آموزشکده حسب مورد به معاونان دانشکده/ پژوهشکده/ دانشکده سیرئ اراتیو اخت فیاز وظا یقسمت ای تمام
  .گردد یآموزشکده محول م

  :یو پژوهش یآموزش يگروهها ریـ مد 8ماده
  :گاهیـ جا الف

که در  يرشته از شعب دانش بشر کیمتخصص در  یعلم اتیه ياست متشکل از اعضا يواحد یو پژوهش یآموزش يها گروه
  .است ریآموزشکده دا/ پژوهشکده/ دانشکده

  :ـ نحوه انتصاب ب
مدت دو سال  يموسسه برا سیو حکم رئ دییگروه با تا ياعضا انیآموزشکده از م/ پژوهشکده/ دانشکده سیرئ  شنهادیگروه به پ ریمد

  .گردد یمنصوب م
صورت  يگزارش عملکرد دو ساالنه و یابیگروه، بر اساس ارز ریسمت مد يتصد يـ پس از مدت دو سال انتصاب مجدد برا تبصره

  .ردیپذ یم
  :گروه ریمد اراتیو اخت فیـ وظا ج
دانشجو و  ییراهنما ،ی، پژوهش)یـ عمل ينظر( یاعم از آموزش یعلم اتیه ياعضا یعموم فیو تکال ییاجرا يها ـ ابالغ برنامه1

  آن؛ يگروه و نظارت بر حسن اجرا یعلم اتیه ياعضا ينظم و انضباط کار تیخدمات و رعا
/ پژوهشکده/ دانشکده يشورا یگروه بر اساس خط مش قیارائه شده از طر یو خدمات یو پژوهش یآموزش فیوظا ییبرنامه اجرا هیـ ته2

 میگروه و تسل ياعضا يسال با همکار میجدول دروس هر ن هیو ته یلیتحص مسالیگروه قبل از شروع ن يآموزشکده با مشورت اعضا
  آموزشکده؛/ پژوهشکده/ به دانشکده سیآن رئ

  ربط؛یبه مراجع ذ يها برنامه نیا میسلو ت یو تحوالت علم راتییو تغ شرفتهایپ نیها با توجه به آخر مستمر در برنامه دنظریـ تجد3
دانشکده،  سیگروه به رئ یجمع اتیو نظر شنهادهایگروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پ يو اداره جلسات شورا لیـ تشک4

  اجرا؛ يبرا یمراحل قانون یط ای ییاجرا یهماهنگ يآموزشکده برا ایپژوهشکده 
  گروه؛ يآموزشکده به اعضا/ پژوهشکده/ دانشکده سییر ياز سو یابالغ یو مصوبات ها نامه نییها و آ ـ ابالغ بخشنامه 5
  آموزشکده؛/ پژوهشکده/ دانشکده سییگروه به ر یمال يازهاین شنهادیـ پ 6
/ دانشکده سییگروه به ر ازیملزومات مورد ن ریو سا اتیلوازم، کتابها، نشر هیته شنهادیگروه و پ یمکاتبات رسم هیـ انجام دادن کل7

  آموزشکده؛/ پژوهشکده
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/ پژوهشکده/ دانشکده سیآماده انجام دادن آن است به رئ گرید يها گروه يبا همکار ایکه گروه راساً  یپژوهش يطرحها شنهادیـ پ 8
  موسسه؛ یپژوهش يدر شورا بیتصو يآموزشکده برا

  .آموزشکده/ پژوهشکده/ دانشکده سییگروه و گزارش آن به ر يکار ساالنه اعضا یابیـ ارز9
  :یو پژوهش یآموزش يها رگروهیـ معاون مد9ماده

مدت دو سال منصوب  يآموزشکده برا/ پژوهشکده/ دانشکده سیو حکم رئ دییبا تا یو پژوهش یآموزش يها گروه ریمد معاون
  .گردد یرد به آنان محول محسب مو یپژوهش ای یگروه آموزش ریمد اراتیو اخت فیاز وظا یقسمت ایو تمام  گردد یم

 يگزارش عملکرد دو ساالنه و یابیگروه، بر اساس ارز ریسمت معاون مد يتصد يـ پس از مدت دوسال انتصاب مجدد برا تبصره
  .ردیپذ یصورت م

  :سهیرئ اتیـ ه10ماده
  :سهیرئ اتیه فیـ تعر  الف
  .باشد یم سهیرئ اتیموسسه ه ییرکن اجرا نیدوم
  :سهیرئ اتیه بیـ ترک ب
  موسسه؛ سیـ رئ1
  ـ معاونان موسسه؛2
  .در موسسه يمقام معظم رهبر یندگیـ مسئول دفتر نهاد نما3
  :سهیرئ اتیه اراتیو اخت فیـ وظا ج
 یتوسعه کشور، نقشه جامع علم يها انداز، برنامه بر سند چشم یموسسه مبتن يراهبرد يها برنامه میفعاالنه در تنظ يمشارکت و همکار. 1

  امناء ؛ اتیدر ه بیبه منظور ارائه و تصو یاسالم يبه مجلس شورا نیاز وزارت کیهر يوزرا یمیتقد يها  کشور و برنامه
  موسسه؛ يراهبرد يها الزم جهت تحقق اهداف برنامه يفراهم نمودن بسترها. 2
 يها و بخشنامه ها نامه نییامنا، آ اتیه ،یانقالب فرهنگ یعال ينمودن مصوبات شورا ییفراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرا. 3

  صالح؛یمراجع ذ ریو سا يو فناور قاتیوزارت علوم، تحق ياز سو یابالغ
موسسه به  يمعاونتها و شورا يموارد ارائه شده از سو ریدستورجلسات و سا ها، نامه وهیدستورالعملها، ش الت،یتشک ها،  نامه نیآئ یبررس. 4

  صالح؛یمراجع ذ ریسا ایامنا و  اتیمنظور طرح در ه
  موسسه؛ سیرئ قیامنا از طر اتیموسسه به ه انهیبودجه سال شنهادیپ.  5
 ،یارائه خدمات آموزش قیاز طر یاختصاص يدرآمدها شیو افزا یمردم يجذب کمکها قیموسسه از طر یبه منابع مال یتنوع بخش.  6

  صالح؛یمراجع ذ ریسا ایامنا و  اتیالزم از ه يپس از اخذ مجوزها گریمنابع د ریو سا یفرهنگ ،يفناور ،یپژوهش
داخل و خارج که طبق ضوابط به  یقاتیو تحق یکوتاه مدت آموزش يها و دوره یمطالعات يها فرصت صیو تخص عیتوز شنهادیپ. 7

  موسسه به وزارت؛ سهیرئ قیاز طر ردیگ یتعلق م یپژوهش ،یآموزش ياعضا
 میکه براساس تقو یبدن تیو ترب یاسیس ،یاجتماع ،یفرهنگ ،یتیترب يتهایارائه شده در خصوص فعال شنهاداتیپ بیو تصو یبررس.  8

  است؛ دهیمؤسسه ارائه گرد انهیسال
  جه؛یتا حصول نت ربطیذ يدستگاهها گرید یبا هماهنگ... و  یتیامن ،یاسیس ،یفرهنگ ،یتیگزارشات ترب يریگینظارت و پ. 9
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  تابعه موسسه و نظارت بر عملکرد آنان؛ يتوسط واحدها سهیرئ اتیه ماتیتصم ينحوه اجرا یابیو ارز یبررس. 10
  موسسه؛ يدر شورا يگزارشات ادوار یمختلف موسسه و بررس يها عملکرد حوزه یابیارز. 11
  .مختلف موسسه يها حوزه نیالزم ب یهماهنگ جادیا. 12

  :موسسه يـ شورا11ماده
  :موسسه يشورا فیـ تعر الف

 ياستهایموسسه براساس س يجار يها و برنامه استهایس میکه به تنظ باشد یامنا م اتیبعد از ه استگذاریرکن س نیمؤسسه دوم يشورا
  .پردازد یم صالحیمراجع ذ ریسا ایامنا و  اتیکالن مصوب در ه

  :موسسه يشورا بیـ ترک ب
  موسسه؛ سهیرئ أتیه ياعضا. 1
  ها؛ ها و پژوهشکده ها و آموزشکده دانشکده يرؤسا. 2
به ...) و ییدانشجو ،يو فناور یپژوهش ،یلیتکم التیو تحص یآموزش( یتخصص ياز شوراها کیهر  یعلم أتیه يدو تن از اعضا. 3

  موسسه؛ سیو حکم رئ دییبا تا نامه نییآ نیمندرج در ا یعموم يتهایصالح يمربوطه و دارا يانتخاب شورا
با انتخاب و حکم  نامه نییآ نیمندرج در ا یعموم يتهایصالح يو دارا اریحداقل دانش یدر مرتبه علم یعلم أتیه ياز اعضادو تن . 4
  .موسسه سیرئ

حسب مورد به منظور شرکت در جلسات  رانیمد ریگروه معارف و سا سیدر مورد مسائل خاص از رئ تواند یموسسه م سیـ رئ1تبصره
  .دیشورا دعوت نما

  .باشد یسال م 2موسسه به مدت  يشورا یقیحق ياعضا تیـ مدت عضو2تبصره
شورا با انتخاب و حکم  ياعضا انیکه از م باشد یم سیرئ بینا يشورا دارا. باشد یموسسه م سیشورا به عهده رئ استیـ ر3تبصره

  .گردد یموسسه منصوب م سیرئ
  .ردیپذ ینجام مشورا ا استیر قیـ مصوبات شورا و مکاتبات مربوطه از طر4تبصره

  :موسسه يشورا اراتیو اخت فیـ وظا ج
  عملکرد موسسه؛ یکل یابیارز. 1
موسسه به منظور  یتخصص يمعاونتها و شوراها يشنهادیآن، پ يها و برنامه دیجد یآموزش يها ها و رشته دوره بیو تصو یبررس. 2

  ب؛یتصو يبرا صالحیارائه به مراجع ذ
 نیقوان تیبا رعا یو خارج یداخل یردولتیو غ یموسسه با موسسات دولت يهمکار يشده در راستا نیضوابط تدو بیو تصو یبررس. 3

  و مقررات موضوعه؛
 ياجرا يبر بودجه و امکانات موسسه و در راستا یها، مبتن ها و آموزشکده دانشجو توسط دانشکده رشیپذ يها برنامه دییو تا یبررس. 4

به منظور ارسال به  نیاز وزارت کیهر  ياستهایو س ،یانقالب فرهنگ یعال يتوسعه کشور، مصوبات شورا يها مندرج در برنامه فیتکال
  وزارت مربوطه؛

  کوتاه مدت؛ یو پژوهش یآموزش يشنهادیپ يها برنامه بیو تصو یبررس.  5
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و  یپژوهش ،ییدانشجو ،یآموزش ،یفرهنگ ،یتیدر خصوص مشکالت ترب ربطیذ يارائه شده توسط واحدها یلیگزارش تحل یبررس.  6
  ها؛یجهت رفع کاست یسازنده و عمل يبه منظور ارائه راه کارها یو خدمات یبانیپشت ،يفناور

  آنها نیتأم يو اقدام برا یعلم يازهاین يبند کمبودها و طبقه نییموسسه و تع) زاتیو تجه یانسان يروین( یساالنه امکانات علم یبررس. 7
  حسب مورد؛ یتخصص ياز شوراها یکیو اظهارنظر به  یبررس ياز موضوعات موسسه برا یارجاع برخ.  8
  .آن يها تهیشورا و کم یداخل يها نامه نییآ بیو تصو نیتدو. 9

  :موسسه یتخصص يـ شوراها12ماده
  :یتخصص يشوراها فیـ تعر الف

 ،یلیتکم التیو تحص یآموزش: يها معاونت يها که در حوزه باشد یموسسه م یبخش ياستگذاریسطح س نیاول یتخصص يشوراها
و  شود یم لیموسسه تشک سیرئ استیبه ر یو اجتماع یو در معاونت فرهنگ ربطیمعاونان ذ استیبه ر ،يو فناور یپژوهش ،ییدانشجو

در بخش  يزیر و برنامه ییدر امور اجرا یهماهنگ جادیمختلف موسسه به منظور ا يبخشهادر  يزیر و برنامه ياستگذارینسبت به س
  .دینما یاقدام م سهیرئ أتیموسسه و ه يمربوطه و ارائه به شورا

  :یتخصص يشوراها اراتیو اخت فیـ اعضا، وظا ب
  :یآموزش یتخصص يـ شورا1
  :یآموزش یتخصص يشورا بیـ ترک1ـ1
  ؛)شورا سیرئ(موسسه  یلیتکم التیو تحص یمعاون آموزش. 1
  مشابه؛ نیعناو ایموسسه  یامور خدمات آموزش رکلیمد. 2
  از؛یمشابه حسب ن نیعناو ای ثارگریامور شاهد و ا رکلیمد. 3
  ها؛ ها و آموزشکده دانشکده یمعاونان آموزش. 4
  .موسسه سیو حکم رئ دییبا تا یلیتکم التیو تحص یمعاون آموزش يشنهادیپ یعلم أتیه يتن از اعضا 4 انیدو تن از م.  5
  :یآموزش یتخصص يشورا اراتیو اخت فیـ وظا2ـ1
  سه؛یرئ أتیه ماتیموسسه و تصم يمصوبات شورا ياجرا نهیزم جادیا يموسسه برا یلیتکم التیو تحص یبا معاون آموزش يهمکار. 1
  :موسسه از جمله يبه شورا یلیتکم التیو تحص یمختلف آموزش يها برنامه شنهادیو پ نیتدو. 2
  ؛یکیبه صورت تفک یو کارشناس یدر مقاطع کاردان یمختلف آموزش يها برنامه ـ
  در چارچوب مصوبات؛ یدرس يها برنامه يالزم در نحوه اجرا راتییتغ ـ
  و اظهارنظر درباره آنها؛ یآموزش يها نامه نییآ ـ
  مدت؛ انیمدت و م کوتاه یررسمیغ یمناسب آموزش يطرحها ـ
  .یو کارشناس یکاردان يها در دوره دیجد يدانشجو رشیپذ تیبرآورد ظرف ـ
  دهد؛ یموسسه به شورا ارجاع م یلیتکم التیو تحص یمعاون آموزش ایموسسه  يکه شورا یو اظهارنظر درباره مسائل یبررس. 3
آموزش  ـتیفیک یو بررس یو کارشـناس یکاردانـ يها موسسه در مقاطع و دوره یآموزش تیفیو اظهارنظر در خصوص ک یبررس. 4

  موسسه؛ يجهت ارائه به شورا یعلم أتیهـ ياعضا
  ؛یو کارشناس یموسسه در مقاطع کاردان دیجد يها ها و دوره رشته تأسیس شنهادیپ یبررس.  5
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 يبه شورا جهیمصوب و ارائه نت يبا سرفصلها قیاز لحاظ تطب یعلم أتیه يارائه شده از طرف اعضا يمتون جزوات و کتابها یبررس.  6
  موسسه؛

ارائه و کسب مجوز  يدانشکده برا دییو تأ یآموزش يها گروه شنهادیبنا به پ ازیمورد ن يها در رشته یدعوت از استادان خارج یبررس. 7
  ؛یمراجع قانون ریو سا یاز معاون آموزش

 يراه کارها شنهادیدر موضوعات مختلف و پ یآموزش يها ها، مقاطع و برنامه رشته تیاز وضع یلیو تحل يا دوره يگزارشها نیتدو.  8
  .موسسه يموجود و ارائه به شورا تیجهت بهبود وضع یعمل

  :یلیتکم التیتحص یتخصص يـ شورا2
  :یلیتکم التیتحص یتخصص يشورا بیـ ترک1ـ2
  ؛)شورا سیرئ(موسسه  یلیتکم التیو تحص یمعاون آموزش. 1
  موسسه؛ يو فناور یمعاون پژوهش. 2
  موسسه؛ یلیتکم التیتحص رکلیمد. 3
  موسسه؛ یخدمات آموزش رکلیمد. 4
  ها؛ دانشکده یلیتکم التیتحص رانیمد.  5
  :یلیتکم التیتحص یتخصص يشورا فیـ وظا2ـ2
 أتیه ماتیموسسه، تصم يمصوبات شورا ییاجرا يها نهیزم جادیموسسه جهت ا یلیتکم التیو تحص یبا معاون آموزش يهمکار. 1
  مصوب؛ يها و برنامه ها نامه نیو آئ سهیرئ
  :موسسه از جمله يبه شورا یمختلف آموزش يها برنامه شنهادیو پ نیتدو. 2
  ؛يارشد و دکتر یکارشناس يها دوره یآموزش يها برنامه ـ
  در چارچوب  ضوابط مصوب؛ یدرس يها برنامه يالزم در نحوه، اجرا راتییتغ شنهادیپ ـ
  و اظهارنظر درباره آنها؛ یلیتکم التیتحص يها نامه نییآ یبررس ـ
  موسسه؛ يمدت به شورا انیکوتاه مدت و م یررسمیغ یمناسب آموزش يطرحها شنهادیپ ـ
  موسسه؛ يو ارائه آن به شورا یلیتکم التیتحص يها در دوره دیجد يدانشجو رشیپذ تیبرآورد ظرف ـ
  شود؛ یدانشگاه به شورا ارجاع م یلیتکم التیو تحص یمعاون آموزش ایموسسه  يکه توسط شورا یو اظهارنظر درباره مسائل یبررس. 3
ها  دوره نیفعال در ا یعلم أتیه ياعضا یآموزش تیفیک یدر موسسه و بررس یلیتکم التیتحص يها دوره یآموزش تیفیک یبررس. 4

  موسسه؛ يو ارائه گزارش آن به شورا
  موسسه؛ دیجد یلیتکم يها ها و دوره رشته تأسیس شنهادیپ یبررس.  5
 یلیتکم التیتحص انیدانشجو رشیها درخصوص تعداد پذ دانشکده یـ پژوهش یآموزش يشده از شورا ارائه شنهاداتیپ یبررس.  6

  موسسه يجهت ارائه به شورا
 يراه کارها شنهادیدر موضوعات مختلف و پ یآموزش يها ها، مقاطع و برنامه رشته تیاز وضع یلیو تحل يا دوره يگزارشها نیتدو. 7

  .موسسه يموجود و ارائه به شورا تیجهت بهبود وضع یعمل
  :ییدانشجو یتخصص يـ شورا3
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  :ییدانشجو یتخصص يشورا بیـ ترک1ـ 3
  ؛)شورا سیرئ( ییمعاون دانشجو. 1
  در موسسه؛ يمقام معظم رهبر یندگیمسئول نهاد نما. 2
  ؛ییامور دانشجو رکلیمد. 3
  ؛یامور فرهنگ رکلیمد. 4
  ؛ییمرکز مشاوره دانشجو سیرئ.  5
  موسسه؛ ثارگریامور شاهد و ا رکلیمد.  6
  موسسه؛ یو فرهنگ يو فناور یپژوهش ،یلیتکم التیو تحص یآموزش یتخصص ياز شوراها کیاز هر  ندهینما کی. 7
 شنهادینفر به پ کیو  ییمعاون دانشجو شنهادینفر به پ کی(موسسه  انیدانشجو انیموسسه از م سییو حکم ر دییدو دانشجو با تا.  8

  ؛)ییدانشجو یرسم يتشکلها
  ؛ییدانشجو يمسئول امور خوابگاهها. 9

  ؛یبدن تیمسئول امور ترب. 10
  .ییدانشجو هیمسئول امور تغذ. 11

  :باشد یم لیبه شرح ذ ییدانشجو یتخصص يدانشجو در شورا تیعضو طیـ شرا تبصره
  از واحدها را گذرانده باشد؛ یمیاز ن شیب. 1
  باالتر باشد؛ ایو ) 14( 3معدل کل او . 2
  باشد؛ یخوابگاه يتن از آنان دانشجو کیحداقل . 3
  .باشد نامه نییآ نیمندرج در ا یعموم يتهایصالح يدارا. 4
  :ییدانشجو یتخصص يشورا اراتیو اخت فیـ وظا2ـ3
  سه؛ییر أتیه ماتیموسسه و تصم يمصوبات شورا ییاجرا يها نهیزم جادیا يموسسه برا ییبا معاون دانشجو يهمکار. 1
و باال بردن  انیدانشجو انیم یجو تفاهم و دوست يبرقرار يمختلف در راستا يها برنامه میمقررات و تنظ ها، نامه نییروشها، آ نیتدو. 2

  :هموسسه از جمل يبه شورا شنهادیبه منظور پ ییامور دانشجو يها نهیدر زم ییدانشجو يفضا فیو تلط ییدانشجو هیروح
  و فوق برنامه؛ یورزش يها تیدستورالعمل فعال ـ
  ؛ییدانشجو يو رفتار یدستورالعمل امور انضباط ـ
  مربوط به آن؛ یو مسائل انضباط ییدانشجو يها ـ دستورالعمل اداره خوابگاه 
  ؛ییدانشجو يها يدستورالعمل اداره امور غذاخور ـ
  و اظهارنظر درباره آنها؛ شود یارجاع م ییدانشجو يموسسه، به شورا ییمعاون دانشجو ایموسسه  يکه توسط شورا یمسائل یبررس. 3
  ؛...)و  هیتعاون مصرف و نقل ،ییالحسنه ـ وام و کار دانشجو قرض( یرفاه يها تیفعال يزیر در برنامه يهمکار. 4
جهت بهبود  یعمل  يراه کارها شنهادیدر موضوعات مختلف و پ انیدانشجو تیاز وضع یلیو تحل يا دوره يگزارشها نیتدو.  5

  .موسسه يموجود و ارائه به شورا تیوضع
  :یو اجتماع یفرهنگ یتخصص يـ شورا4
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  :یو اجتماع یفرهنگ یتخصص يشورا ياعضا بیـ ترک1ـ4
  شورا؛ سیموسسه به عنوان رئ سییر. 1
  در موسسه؛ يمقام معظم رهبر یندگیمسئول دفتر نهاد نما. 2
  شورا؛ ریبه عنوان دب یو اجتماع یمعاون فرهنگ. 3
  ؛ییمعاون دانشجو. 4
  ؛یمعاون آموزش.  5
  د؛یاسات جیمسئول بس.  6
  د؛یاسات یشیمرکز هم اند ریدب. 7
  موسسه؛ سیبه انتخاب رئ یسه عضو حائز رتبه برتر فرهنگ انیاز م یعلم اتیعضو ه کی.  8
  ؛)ها است نظارت بر تشکل اتیتشکل با ه نیبزرگتر صیتشخ( ییدانشجو یتشکل اسالم نیبزرگتر ندهینما. 9

  ؛)ییدانشجو جیبراساس قانون بس( ییدانشجو جیمسئول بس. 10
  ).در جلسه مربوطه يبا حق را(مرتبط با موضوع جلسه  نفعیذ یهر تشکل رسم ندهینما. 11

دفتر فرهنگ  سیرئ ای یفرهنگ رکلیمد باشد، ینفر م کی یو اجتماع یو معاون فرهنگ ییکه معاون دانشجو يـ در مراکز1تبصره
  .شود یاضافه م یو اجتماع یفرهنگ يشورا يبه اعضا یاسالم

جلسه حسب  سیرئ دیو با صالحد يبدون حق را ،یو اجتماع یفرهنگ يدر جلسات شورا یصاحبنظران فرهنگ ریـ حضور سا2تبصره
  .مورد بالمانع است

به عنوان عضو جلسه  یجهاد دانشگاه سیموسسه، رئ سیرئ صیحسب تشخفعال وجود دارد  یکه جهاد دانشگاه یـ در موسسات3تبصره
  .خواهد بود

  :یو اجتماع یفرهنگ یتخصص يشورا اراتیو اخت فیـ وظا2ـ4
 يریگیشدن دانشگاهها و اجرا و پ یاسالم يو شورا یانقالب فرهنگ یعال يمصوبات شورا يبه منظور تحقق و اجرا يریگیپ.1

  ؛یدر مراکز آموزش یاسالم يو ارزشها یمبان قیستاد گسترش و تعم يها دستورالعمل
  در موسسه؛ یاسیو س یاجتماع ،یفرهنگ يتهایو فعال تهایبه اولو یو انسجام بخش یدر جهت هماهنگ يزیر برنامه. 2
مصوب ساالنه در دستگاه مربوطه با  يتهایدر موسسه با توجه به اولو یو اجتماع یفرهنگ يتهایجامع به منظور انجام فعال يزیر برنامه. 3

  ؛یو پژوهش یو اجتماع یفرهنگ ،ییدانشجو يمعاونتها يهمکار
  ؛یو مردم یانقالب ،یفرهنگ يو نهادها هیعلم يها فعال و گسترش مناسبات موسسه با حوزه وندیپ جادیا يبرا يزیر برنامه. 4
  ؛یفصل ایو  مسالیساالنه، ن یغیو تبل یجیترو ،یفرهنگ يها مجوز به برنامه يو اعطا بیتصو.  5
و  لیتسه ،یکارشناس يندهایفرآ یسامانده قیاز طر یفرهنگ يتهایاستادان و کارمندان در فعال ان،یحضور داوطلبانه دانشجو لیتسه.  6

  ان؛یحضور داوطلبانه دانشجو تیجهت تقو یابیو ارز بیتصو ،یکارشناس يندهایفرآ یسامانده
موجود،  يو روندها تهایاز فعال یلیتحل يا دوره يگزارشها نیتدو ان،یموسسه و دانشجو یفرهنگ تیوضع یو بررس یشناس بیآس. 7
  موسسه و وزارت؛ سیو فرصتها به رئ دهایبراساس شناخت تهد تیجهت بهبود وضع ییراهکارها شنهادیپ

  مصوبات شورا، مطابق با اهداف مورد انتظار؛ ياجرا یفعال و مستمر در چگونگ یابینظارت و ارز.  8
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  آنها در هر سال به دستگاه مربوطه؛ یابیارز جیمصوب و نتا يها، طرحها ارائه گزارش کامل برنـامه. 9
متعهد و مستعد موسسه جهت  يروهایمناسب از ن یبانک اطالعات لیبه منظور تشک یو فرهنگ ییدانشجو يسازنده با نهادها يهمکار. 10

  .از توان موجود يمند و بهره یندهساما
است و  یاعضا، رسم تیجلسه داده و جلسات آن با حضور اکثر لیبار تشک کیحداقل هر ماه  یو اجتماع یفرهنگ يـ شورا1تبصره

  .حاضر، معتبر است تیاکثر يمصوبات آن با را
  .در دانشگاهها داشته باشد يمقام معظم رهبر یندگیبا مواد اساسنامه نهاد نما یمنافات دینبا یو اجتماع یفرهنگ يـ مصوبات شورا2تبصره
صاحب نظران  یو مشورت یاز نظرات کارشناس ،ییها تهیکم لیبا تشک ازیدر موارد ن تواند یم یو اجتماع یفرهنگ يـ شورا3تبصره

  .دیاستفاده نما
بهداشت، درمان و آموزش  ،يو فناور قاتیعلوم، تحق يها در وزارتخانه یاسالم يو ارزشها یمبان قیگسترش و تعم يـ ستادها4تبصره
 یده را به منظور جهت یموضوع يتهایو اولو استهایس ستیبا یم یلیهر ساله قبل از شروع سال تحص یو دانشگاه آزاد اسالم یپزشک
 يگزارش عملکرد و اجرا تر قیدق هیبه منظور ته يا نامه وهیش زیو ن نیکشور تدو یکالن فرهنگ ياستهایس لیها، ذ موسسه یفرهنگ

  .ها گذارند موسسه یو اجتماع یمعاونت فرهنگ ارینموده و آنها را در اخت میمصوبات در موسسه تنظ
 میاست و تصم یفرهنگ يتهایالزم در حوزه طرحها و فعال ریو تداب میاتخاذ تصم یو اجتماع یفرهنگ يشورا اراتیـ حوزه اخت 5 تبصره
  .باشد ینظارت بر تشکلها م اتیه فیوظا طهیبرنامه تشکلها در ح بیو تصو

  :يو فناور یپژوهش یتخصص يـ شورا 5
  :يو فناور یپژوهش یتخصص يشورا بیـ ترک1ـ 5
  ؛)شورا سیرئ(موسسه  يو فناور یمعاون پژوهش. 1
  موسسه؛ یلیتکم التیو تحص یمعاون آموزش. 2
  با صنعت موسسه؛ رارتباطیمد. 3
  ها؛ ها و پژوهشکده دانشکده یمعاونان پژوهش. 4
و با ) که واحد مستقل باشد یدر صورت(موسسه  سییر یوابسته به موسسه با معرف یقاتیتحق ياز واحدها کیمحقق از هر  کی.  5

  موسسه؛ سیو حکم رئ دییبا تا) چنانچه واحد جزو دانشکده و آموزشکده باشد(دانشکده و آموزشکده  سییر یمعرف
 يو فناور یمعاون پژوهش يشنهادیارزنده پ يو فناور یو آثار پژوهش تهایصاحب فعال یعلم أتیه يچهار تن از اعضا انیدو تن از م.  6

  موسسه؛ سیو حکم رئ دییبا تا
  :يو فناور یپژوهش یتخصص يشورا اراتیو اخت فیـ وظا2ـ 5
  سه؛یرئ أتیه ماتیمصوبات و تصم ياجرا نهیزم جادیا يبرا يو فناور یبا معاون پژوهش يهمکار. 1
  :موسسه از جمله يبه شورا یمختلف پژوهش يها نهیدر زم شنهادیارائه پ. 2
  در موسسه؛ قیو رفع موانع تحق طیبهبود شرا ـ
  در موسسه؛ قیو تحق میهماهنگ ساختن زمان تعل ـ
  داخل و خارج موسسه؛ یقاتیبا مراکز تحق ينحوه همکار نییو تع یپژوهش يطرحها يدر اجرا یمشارکت با بخش خصوص ـ
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موسسه و  يهمکار یکشور، منطقه و استان و چگونگ يازهایبرآوردن ن يمختلف برا يبه سازمانها ینحوه ارائه خدمات پژوهش یبررس ـ
  ؛یمراکز صنعت

  موسسه؛ یبرنامه جامع پژوهش نیدر تدو يهمکار. 3
  موسسه؛ يموسسه به منظور ارائه به شورا يو فناور یپژوهش یمش اهداف و خط استها،یس شنهادیو پ نیتدو. 4
 يعلم و فناور يو پارکها ینیمراکز رشد، کارآفر تیاز توسعه فعال تیدر موسسه و حما يتوسعه فناور يها نهیفراهم نمودن زم.  5

  موسسه؛
  محقق؛ تیترب يطرحها شنهادیو پ نیو تدو هیته.  6
  ؛یپژوهش يمتدها نیجهان دانش و استفاده از آخر شتریبه منظور شناخت هر چه ب یپژوهش يها برنامه شنهادیو پ نیو تدو یبررس. 7
  آموزش؛ تیفیک يارتقا يبرا قاتیتحق جیاز نتا یعلم اتیه ياستفاده اعضا یچگونگ شنهادیپ.  8
  ربط؛یبه مراجع ذ شنهادیپ يبرا یمختلف پژوهش يها نامه نییآ نیو تدو هیته. 9

  دهد؛ یبه شورا ارجاع م یمعاون پژوهش ایموسسه  يکه شورا یو اظهارنظر درباره مسائل یبررس. 10
  ؛يکاربرد یپژوهش يبه طرحها دنیبخش تیموسسه با اولو یپژوهش يطرحها بیتصو. 11
و  یقیو ترجمه کتب و نوشتن مقاالت تحق فیبه تأل یعلم أتیه ياعضا قیو تشو بیبه منظور ترغ يو معنو يماد يها زهیانگ جادیا. 12

  ؛یدر چاپ و نشر آثار علم عیتسر يالزم برا التیامکانات و تسه جادیا
  موسسه؛ يضوابط مصوب به شورا يبر مبنا یو پژوهش یکتب علم نینحوه تدو نامه نییآ شنهادیپ. 13
 یقاتیتحق يها طرح ياجرا قیکار در جامعه، از طر يموسسه برا النیالتحص فارغ تیو سنجش قابل یعلم يتوانمند زانیم یابیارز. 14

  ژه؛یو
  کشور یو فن یعلم يها جنبه شبردیپ يبرا قاتیتحق جیکاربرد نتا یکل یخط مش شنهادیو پ نییتع. 15
  ط؛یواجد شرا یعلم أتیه ياعضا یمطالعات يها مناسب فرصت عیدر جهت توز يزیر برنامه. 16

  :یدانشکده در موسسات تخصص یلیتکم التیتحص یتخصص يـ شورا13ماده
  :یدانشکده در موسسات تخصص یلیتکم التیتحص یتخصص يشورا بیـ ترک الف

  ؛)شورا سییر(دانشکده  سییر. 1
  ؛)سییر بینا(دانشکده  یمعاون آموزش. 2
  مشابه؛ نیعناو ایدانشکده  یمعاون پژوهش. 3
در  قیتحق ای سیباالتر و حداقل سه سال سابقه تدر ای ياریهستند با درجه استاد یتخصص يها دوره يکه مجر ییها شاخه ندگانینما. 4

  ؛یلیتکم التیمقطع تحص
در صورت  یپژوهش ای یباالتر و حداقل سه سال سابقه کار آموزش ای ياریموسسه با درجه استاد یعلم أتیه يدو تن از اعضا ای کی.  5

  .موسسه سیو حکم رئ دییلزوم با تا
  :یدانشکده در موسسات تخصص یلیتکم التیتحص یتخصص يشورا فیـ وظا ب
به  یتخصص يها در دانشکده) Ph.D(ارشد و دکتر  یکارشناس يها دوره يها نامه نییمندرج در آ یآموزش يها گروه فیوظا هیکل

  .شود یدانشکده واگذار م یلیتکم التیتحص یتخصص يشورا
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  :دانشکده در موسسات جامع یلیتکم التیتحص یتخصص يـ شورا14ماده
  :دانشکده در موسسات جامع یلیتکم التیتحص یتخصص يشورا بیـ ترک الف

  ؛)شورا سییر(دانشکده  سییر. 1
  ؛)سییر بینا(دانشکده  یمعاون آموزش. 2
  دانشکده؛ یمعاون پژوهش. 3
 ای یباالتر و حداقل سه سال سابقه آموزش ای ياریهستند با درجه استاد یتخصص يها دوره يکه مجر یآموزش يها گروه ندگانینما. 4

  ؛یلیتکم التیدر مقطع تحص یپژوهش
و  دییبا تا یپژوهش ای یباالتر و حداقل سه سال سابقه کار آموزش ای ياریموسسه با درجه استاد یعلم أتیه يتا دو تن از اعضا کی.  5

  .موسسه سیحکم رئ
  :دانشکده در موسسات جامع یلیتکم التیتحص یتخصص يشورا فیـ وظا ب

ارشد و دکترا خواهد  یکارشناس يها آن دانشکده در دوره یـ پژوهش یآموزش يشورا نیهر دانشکده جانش یلیتکم التیتحص يشورا
  .بود

  :آموزشکده/دانشکده یـ پژوهش یآموزش يـ شورا15ماده
  :آموزشکده/دانشکده یـ پژوهش یآموزش يشورا فیـ تعر الف

دانشکده و  یـ پژوهش یآموزش يها شورا در آموزشکده نیباشند و همچن شتریب ای یسه گروه آموزش يهر دانشکده که دارا در
  :شود یم لیتشک لیذ بیآموزشکده با ترک

  آموزشکده؛ ایدانشکده  سیرئ. 1
  آموزشکده؛ ایمعاونان دانشکده . 2
  .آموزشکده ایدانشکده  يها گروه رانیمد. 3

  :آموزشکده/دانشکده یـ پژوهش یآموزش يشورا فیـ وظا ب
موسسه ابالغ  یو پژوهش یلیتکم التیو تحص یکه توسط معاونان آموزش یمصوبات ییاجرا يها نهیزم جادیجهت ا يزیر برنامه. 1
  گردد؛ یم
در  بیجهت تصوموسسه  یو پژوهش یآموزش یمش آموزشکده با توجه به خط ایدانشکده  یو پژوهش یآموزش يها استیس نیتدو. 2

  صالح؛یمراجع ذ
 التیو تحص یآموزش یتخصص يآموزشکده و ارجاع آنها به شوراها ایدانشکده  یو پژوهش یآموزش يطرحها نیو تدو یبررس. 3

  موسسه؛ يو فناور یو پژوهش یلیتکم
 یتخصص يآن به شوراها شنهادیآموزشکده و پ ایدانشکده  یو پژوهش یآموزش يها تیفعال یابیارزش يطرحها نیو تدو یبررس. 4

  موسسه؛ يو فناور یو پژوهش یلیتکم التیو تحص یآموزش
  ها و بخشها در ارائه دروس مشترك؛ گروه انیم یهماهنگ.  5
  آموزشکده؛ ایدر دانشکده  قیو تحق میتعل یو تطابق زمان یهماهنگ يبرا ییاجرا ماتیاتخاذ تصم.  6
  هر گروه؛ یعلم أتیه ياعضا لیتکم يموسسه برا يآن به شورا شنهادیو پ دیجد یعلم أتیدانشکده به عضو ه ازین نییو تع یبررس. 7
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  موسسه؛ یلیتکم التیو تحص یبه معاونت آموزش رشیپذ تیظرف شنهادیو پ یبررس.  8
  دهد؛ یدانشکده به شورا ارجاع م سییکه ر يو اظهارنظر در موارد یبررس. 9

  موسسه؛ يآن به شورا شنهادیو پ یفرصت مطالعات يتقاضاها یبررس. 10
  موسسه؛ يو فناور یپژوهش یتخصص يو ارجاع آن به شورا یعلم أتیه ياعضا يو فناور یپژوهش يها طرح یبررس. 11
و توسعه و  يحل موضوعات کاربرد کردیبا رو) ارشد و باالتر یکارشناس يها دوره یقاتیتحق يها نامه انهیپا(رساله  نیعناو بیتصو. 12

  ن؛یادیدر موضوعات بن قیتحق
  :یآموزش يها ـ گروه16ماده
  :یگروه آموزش فیـ تعر الف

 ایکه در دانشکده  يرشته از شعب دانش بشر کیمتخصص در  یعلم أتیه ياست متشکل از اعضا يواحد یآموزش گروه
  .دهند یم لیآن گروه را تشک يهر گروه مجموعاً شورا یعلم أتیه ياست و اعضا ریدا يا آموزشکده

  :یآموزش يها گروه فیـ وظا ب
  در رشته مربوط؛ یو پژوهش یآموزش يها تیهماهنگ ساختن فعال. 1
  در آن رشته الزم است؛ سیتدر يکه برا یآموزش يها برنامه میتنظ. 2
  مصوب؛ يها و سرفصلها دروس براساس برنامه يو محتوا یو اظهارنظر در مورد متون درس ینظارت بر نحوه ارائه دروس و بررس. 3
  گروه؛ ياعضا قیو تحق سیاظهارنظر درباره ساعات تدر. 4
  آنان؛ یدرس يکمبود واحدها نییو مهمان و تع یانتقال انیدانشجو رشیاظهارنظر در خصوص پذ.  5
  آموزشکده؛ ایدانشکده  یـ پژوهش یآموزش يبه شورا شنهادیو پ یقیتحق يطرحها یبررس.  6
  آموزشکده؛ ایدانشکده  یپژوهش یآموزش يآن به شورا شنهادیگروه و پ ياعضا يها تیاظهارنظر درباره مأمور. 7
  ربط؛یارجاع به مراجع ذ يدانشکده برا سیبه رئ شنهادیمتخصص و پ یعلم أتیه يگروه به استخدام اعضا ازین ینیب شیپ.  8
  ؛یـ پژوهش یآموزش يطرح در شورا يساالنه کار گروه برا یابیارز. 9

  کرده است؛ ضیتفو يزیر برنامه یعال يکه شورا یاراتیدر مورد دروس طبق اخت يزیر برنامه. 10
 يمحتوا نییتع نیو همچن) بودن ياریاخت ای یاصل ثیاز ح(در عنوان درسها  دنظریاصالح سرفصلها و تجد يو اعالم نظر برا یبررس. 11

  ؛يزیر برنامه یعال يدر شورا بیو تصو شنهادیپ يبرا یعلم يشرفتهایپ نیدروس با توجه به آخر
  :موسسه يستاد رانیـ مد17ماده
  : يستاد رانیـ نحوه انتصاب مد الف

 شنهادیبا پ) موسسه سیرئ میمستق تیریتحت مد رانیمد يبه استثنا(  یو عموم یاختصاص طیموسسه پس از احراز شرا يستاد رانیمد
  .باشد یموسسه م سیرئ اراتیو اخت فیاز وظا زیعزل آنان ن نیهمچن. گردند یموسسه منصوب م سیو حکم رئ دییو تا ربطیمعاون ذ

موسسه براساس گزارش عملکرد دو ساالنه آنان نسبت به  سیو پس از آن رئ باشد یسال م 2موسسه  رانیـ مدت انتصاب مد تبصره
  .دینما یاقدام م دیفرد جد نییتع ایانتصاب مجدد 

  :موسسه يستاد رانیمد یعموم طیـ شرا ب
  .باشد یقابل اعمال م زیموسسه ن يستاد رانیمد يبرا نامه نییآ نیا 4مندرج در ماده یعلم اتیه رانیمد یعموم طیشرا
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  :موسسه يستاد رانیمد یاختصاص طیـ شرا ج
  ت؛یمرتبط با مسئول یلیمدرك تحص داشتن
  .تیمسئول نهیدر زم ییسال حسن سابقه اجرا 3حداقل  داشتن
 طیشرا نیگزیجا تواند یموسسه، م سیرئ دییمرتبط با تا تیمسئول نهیدر زم ییسال سابقه حسن اجرا 5داشتن  ییاستثنا طیـ در شرا تبصره

  .گردد کیبند 
و از  دیرس بیبه تصو یانقالب فرهنگ یعال يشورا 10/12/1389مورخ  684تبصره در جلسه  33ماده و  18در  نامه نییآ نیـ ا18ماده
 ریسا ن،یوابسته به وزارت یردولتیو غ یدولت يو فناور یپژوهش ،یدانشگاهها و موسسات آموزش عال هیکل يبرا 1/1/1390 خیتار

 نامه نییآ نامه، نییآ نیا ياجرا خیاز تار. باشد یاالجرا م الزم یکشور و دانشگاه آزاد اسالم یعموم يو نهادها ییاجرا يدستگاهها
 يبعد يها هیو اصالح یانقالب فرهنگ یعال يشورا 11/4/1370مورخ  249مصوب جلسه  یدانشگاهها و موسسات آموزش عال تیریمد

  .گردد یآن، لغو و بالاثر م
  نژاد يـ محمود احمد یانقالب فرهنگ یعال يشورا سیو رئ جمهور سیرئ
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خپیوست   

  سند ملی توسعه استان فارس
 

  
  
  
  
  

 7/3/1384مورخ  39238/101شنهاد شماره یبنا به پ 5/4/1384جلسه مورخ ران در یات وزیشور توسط هکاستان  30توسعه  یاسناد مل
 یو فرهنگ ی، اجتماعيقانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد 155و ماده  72شور و به استناد تبصره ماده ک يزیر ت و برنامهیریسازمان مد

  . دیب رسیبه تصو -1383مصوب  -رانیا یاسالم يجمهور
در برنامه چهارم  یمکهدف  يها توسعه و شاخص يها تین تنگناها و محدودیتر توسعه، عمده يها تین قابلیتر ین اسناد شامل اصلیا

  . ساالنه آن استان است يها مدت و بودجه انیم يها ه برنامهیته يتوسعه هر استان مبنا ین اساس سند ملیبر ا. شود یتوسعه م
و  یو در چارچوب اسناد بخش یو استان یمل ییاجرا يها دستگاه يارکبا همشور موظف است ک يزیر ت و برنامهیرین سازمان مدیهمچن

  .ندکها ابالغ  هر بخش اقدام و به استان يها و شاخص یمکشامل اهداف  یاتیو عمل ییاجرا يها ه برنامهینسبت به ته یفرابخش
  

  توسعه استان  فارس یسنـد مل
  

  توسعه  يها تین قابلیتر یالف ـ اصل
شورها و کاال با آن کمه و مبادله یو ب یمال ی،رابطه پول يت برقراریزکمر یخیج فارس و سابقه تاریحوزه خل يشورهاکبا  یکینزد -1

  .ج فارس یحوزه خل يشورهاکشور و کن شمال و جنوب یب يمسافر و انرژ ،االک ییجا ت مناسب جابهیاز موقع يبرخوردار
  : هاي نهیژه در زمیاستان بو یت توسعه صنعتیقابل -2

  شور کبا توجه به قطب بودن استان در .)  I.C.T(اطالعات  يفناور یک،ترونکال ،برق -الف
 يسنگها یموادمعدن يع فرآوریصنا یی،ایمیو ش یمیپتروش ،ع گازیصنا ،در مناطق آغاز و داالن یعین گاز طبیادیوجود م -ب
  يو واسطه ا یع مصرفیو صنا يشاورزک یلیمکو ت یلیع تبدیصنا ی،نیتزئ
   HTو  ينولوژکن از جمله نانوتینو هاي ينولوژکجاد و توسعه تینه ایفراهم بودن زم –ج 

ان کام ،سمیوتورکا ،منحصر به فرد یخیو تار یفرهنگ يگردشگر هاي و جاذبه یخیو تار يهنر ی،فرهنگ ینه غنیشیاز پ يبرخوردار -3
ها  تمدن يگفتگو كو پار يفناور ،ژه علمیمنطقه و يریل گکبا توجه به ش ین المللیو ب یمختلف در سطح داخل هاي جشنواره يبرگزار
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  راز یدر  شهر ش
 یخدمات فوق تخصص: مانند  ،ژه ارائه خدمات برتریبو ی،ار ملکم یار با تهران در تقسکراز به عنوان قطب همیگاه ممتاز شیجا -4

   ينقش منطقه ا يفاین شهر در جهت ایت ایو قابل یو فرامل یدر سطح مل یو فرهنگ یمهندس یو فن کیپزش
  با ارزش  یطیست محیو ز یکیمنابع ژنت ،مستعد هاي و دشت یعیمتنوع  و منابع طب یمیط اقلیاز شرا يبرخوردار -5
  یرد صادراتیکبا رو یو دام یباغ ی،د محصوالت متنوع زراعیت تولیاز قابل يبرخوردار -6
مورد  یانسان يروین نین و تأمیادین میت مرتبط با ایبان فعالیع و خدمات پشتیت توسعه صنایقابل ی،با منطقه گاز پارس جنوب يهمجوار -7
  از آن ین

داوطلب  يها لکو تش یش بخش خصوصیگرا ی،ورزش يتهاینگرش مثبت جامعه به فعال ،توسعه ورزش يبرا یقانون هاي نهیوجود زم -8
  ورزشدرتوسعه  یرسان وخدمات يگذار هیبه سرما) NGO(یردولتیغ
  

  توسعه توسعه يها تین تنگناها و محدودیب ـ عمده تر
  آهن  ها و راه و فقدان آزادراه یات فرودگاهتأسیسو  یو برون استان  یاستان درون یارتباط  يها هکضعف شب -1
  از یات مورد نتأسیسد منابع آب و یمبود شدکو  ینازل بودن متوسط بارندگ -2
  . ها  انهیو پا  یاصل هاي ه راهکژه شبیبو یی،ربنایات زتأسیسد یضعف شد -3
  يع و انتقال سوخت و انرژیتوز هاي هکضعف شب -4
  استان  يها تیبا قابل متناسب   یعال  آموزش ی،بازرگان ي،هنر ی،، فرهنگيگردشگر ژهیبو یوخدمات يات شهرتأسیسمبودک -5
  ژه در بخش صنعت یبو یو خارج یداخل هاي هیجذب سرما يمناسب برا هاي نهینبود زم -6
  ت در عرصه استان یست و فعالینقاط ز یندگکپرا -7
  و زلزله و نبود سازمان امداد استان  یسالکخش ،لیژه خطر بروز سیبو یعیاز سوانح طب یمخاطرات ناش -8
   يو دامدار يشاورزکد یدر تول يریو عشا ید سنتیغالب بودن وجه تول -9

  ار ک يرویدر ن یو تخصص يا و حرفه یفن هاي ضعف مهارت -10
  . یعموم يبخش ورزش به درآمدها ید منابع مالیشد یوابستگ -11
  

  استان یج ـ مسائل اساس
   یعیست و منابع طبیط زیب محیو تخر كخا يگسترش شور ،افت سطح آبها ی،نیرزمیز يه از منابع آبهایرو یبرداشت ب -1
  استان  یصنعت ين آالت در واحدهایماش یهنگکو  یفرسودگ -2
  ه یرو یل مهاجرت بیراز به دلینامتناسب شهر ش یکیزیف – یبافت فرهنگ یدگرگون -3
  شور کتوسعه  هاي يریم گیراز در تصمیژه شهر شیت استان فارس بویت و اهمیبه موقع یم توجهک -4
  مختلف استان یند توسعه نواحیدر فرآ یت و عدم تعادل درونیست و فعالیز زکمرا یندگکپرا -5
   یرش جهانگردان خارجیو فرهنگ پذ یخیراث تاریو م یآثار باستان يبه حفظ و نگهدار یتوجه یب -6
   ین اراضیل اسناد اکو مش يشاورزک یبودن قطعات اراض کوچک -7
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  . راز یشهر ش يو هوا) وندیروسک هاي ژه رودخانهیبو(منابع آب  هاي یبه آلودگ یافکعدم توجه  -8
  یورزش ياستعدادها ییفقدان نظام شناسا -9

  انتقال و مصرف آب  ،مهار یی،ربنایات زتأسیسبودن  یافکنا -10
   

  بلند مدت توسعه استان    فاهد –د 
و خدمات برتر  یبازرگان ي،گردشگر ،صنعت  ي،شاورزک هاي ه توسعه هماهنگ بخشیتوسعه استان برپا ،و تنگناهاها  تیبا توجه به قابل
  : بلند مدت توسعه استان عبارتند از  هاي هدف. استوار خواهد بود  ی،و فرامل یدر سطوح مل

  )HT(ن یع نویتوسعه صنا -1
 هاي تیو قابل یفرهنگ یعلم هاي نهیزم ي،ت منطقه ایبا توجه به موقع یصنعت هاي رهیاز زنج یعیف وسیاستان در ط یتوسعه صنعت -2

  یصادرات يریاستان با توجه به جهت گ یعیطب
  استان  یده صنعتیبرگز هاي در محدوده يفناور هاي تیقابلتوسعه  -3
   يشاورزکبخش  یلیمکو ت یلیع تبدیتوسعه صنا -4
  . ت آنها یفکیو ارتقاء  یه بر منابع بومکیبا ت یع دستیت صنایتوسعه و تقو -5
  .سم یوتورکو ا یخیتار – یسم فرهنگیژه توریبو ي،ت و توسعه صنعت گردشگریتقو -6
   يشاورزکون در بخش یزاسیانکب میش ضریافزا -7
و  یعیت منابع طبیریمد يپارچه نگریکت یو تقو یاهیو پوشش گ كه آب و خاینه از منابع پایاء و استفاده بهیاح ،حفظ ،توسعه -8

  . دار یجاد توسعۀ پایست در جهت ایط زیمح
ستم یس _) يگلخانه ا(محصوالت با ارزش افزوده باال شت کریو توسعه و گسترش سطح ز يشاورزک هاي تیفعال يور ش بهرهیافزا -9

   یصادرات يریدبر جهت گکیباتأ یمدار بسته پرورش ماه
  اال و مسافر کحمل و نقل  هاي انهیو پا یز توسعه درون و برون استانکو مراها  با قطب یارتباط هاي هکتوسعه و ارتقاء شب -10
  ج فارس یحوزه خل يشورهاکژه یبو ،شورکبا خارج از  یو مال يت و توسعه مبادالت تجاریتقو -11
 یبازرگان  ی،و مهندس یفن ی،علم کی،د بر خدمات برتر پزشکیبخش خدمات در استان با تأ يتهایو توسعه موزون فعال یفکیارتقاء  -12

    یصادرات يریراز با جهت گیدر شهر ش
 هاي در بخش) N.G.O(  یر دولتیغ هاي از سازمان يریت بهره گیقوو ت يو حرفه ا یفن هاي و آموزش یه انسانیارتقاء سرما -13

  توسعه استان  يمحور
  یجهان يبا بازارها يوندیپ استان و هم يدیر ساختار تولییه در جهت تغیسرما هاي انیجلب جر -14
  .ت در پهنه استان فارس یت و فعالیجمع ،ونتکبه نظام س یتعادل بخش يبرا يزیبرنامه ر -15
  .استان  یتیهو هاي یژگیو و یفرهنگ يارزشها ی،نیاعتالء معرفت د -16
  . د یو عوامل تول ياقتصاد هاي ش آن در بخشیو افزا يبهره ور ينه سازینهاد -17
  .  یاجتماع هاي افراد و گروه يهایت توانمندیو تقو یو روح ین سالمت جسمیورزش در تأم ارتقاء نقش -18
  . در استان) M.D.G(توسعه هزاره  هاي به هدف یابیدست -19
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  بزرگ  ياقتصاد هاي گسترده و اداره بنگاه هاي تیفعال يفایا يبرا یبخش تعاون يتوانمندساز -20
  استان يریم گیو تصم يم سازیگاه زنان در سطوح تصمیتوسعه نقش و جا -21
  

  بلند مدت توسعه  يهـ  ـ راهبردها
 ينولوژکوتیب ي،نولوژکنانوت(ن یع نویجاد صنایا يوبسترساز) ICT(اطالعات و ارتباطات  يفناور یک،ترونکال ،ع برقیگسترش صنا -1

 . (  
  .ن دست آنها ییع وابسته و پایو صنا یو معدن ییایمیو ش یمیپتروش ،ع گازیجاد صنایا يبستر ساز -2
  یو دام يشاوزک یلیع تبدیو صنا ییدارو ی،دنیآشامیی،ع غذایصنا يت و گسترش واحدهایتقو -3
د هرچه یو تول یم گاز در جنوب فارس و منطقه پارس جنوبیر عظیبردر استان با توجه به ذخا يع انرژیجاد صنایا يبرا يبستر ساز -4
  بودن منابع گاز  یکشتر برق در استان با توجه به نزدیب

 هاي هکو توسعه شب یالن منفیبا ب هاي آبخوانت یآب با اولو ينه در عرضه و تقاضایت بهیریو اعمال مدها  ثر روان آبکمهار حدا -5
   ياریآب
   یبزرگ صنعت يبه واحدها کوچک هاي وند بنگاهیاستان و پ یت صنعتیمتناسب با قابل ی،د صنعتیتول هاي رهیل زنجیمکت -6
  اال و توسعه صادرات استان کتجارت  یسامانده ي،ا منطقه يبازارها  يجاد و راه اندازیبه ا کمک -7
و  یز علمکبا مرا يدیز تولکت رابطه مرایو تقو يو فناور یصنعت ی،علم هاي كو شهرها  كجاد و توسعه پاریا يبرا يساز بستر -8

   ییو بازاردانا يو فن آور یدور علمیرک ییو برپا یقاتیتحق
 هاي نندگان با اعمال روشک دیبهره برداران و تول يحرفه ا هاي و توسعه مهارت يشاورزک ين بهره بردارینو هاي وهیاستفاده از ش -9
  . د یتول هاي عوامل و نهاده يش بهره وریبر افزا یمبتن يدامدار یصنعت يت مزرعه و واحدهایرین مدینو

  . استان  یعیدر حفظ منابع طب) N.G.O( یردولتیغ هاي و سازمان یتعاون – یخصوص يت بخشهاکاز مشار يریگ بهره -10
   ید بر محصوالت صادراتکیبا تأ یو دام یاهیگ هاي يمارینترل آفات و بکدر جهت  ییایمیرشیو غ یکیولوژیب هاي توسعه روش -11
  . ج فارس یحوزه خل يشورهاکژه به یبو یو علم یفرهنگ ی،و مهندس یفن کی،صدور خدمات برتر پزش يالزم برا يجاد بسترهایا -12
  شور ک یخیتار – یفرهنگ هاي ن قطبیاز مهمتر یکیراز به عنوان یرد شهر شکالزم و متناسب با عمل هاي ر ساختیجاد زیا -13
  استان  ییو هوا ینیزم یارتباط يها هکژه شبیبو یی،ربنایو  توسعه خدمات ز يبهساز -14
  ن شهرهایه نشیحاش ینواح یسامانده -15
  .  یجهان يو گسترش تعامل فعال با بازارها یو خارج یداخل يه گذاریجلب سرما -16
   یصادرات هاي د بر جنبهکیع با تأین صنایت ایفکیبه منظور ارتقاء  یع دستیصنا یسامانده -17
  ر یان عشاکوچ و اسک یسامانده -18
   يصنعت گردشگر هاي تیت فعالیتوسعه و تقو يالت برایجاد تسهیو ا ينه سازیزم -19
  رش جهانگردان یجذب و پذ يدر راستا یمناسب فرهنگ هاي نهیت زمیتقو -20
  ست استان یط زیننده محکش مستمر منابع آلوده یپا هاي ستمیتوسعه س -21
  استان  ییسازمان فضا ينه سازیبه -22
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  .د یو عوامل تول ياقتصاد هاي در بخش يش بهره وریت از افزایالزم و حما يارهاکجاد سازویا -23
  .در استان  يا و حرفه یقهرمان ی،حیتفر ی،همگان ی،پرورش هاي گسترش ورزش -24
   یو اجتماع ياز مواهب توسعه اقتصاد یهمگان يمند و بهره ید و گرسنگیفقر شد ینکشه یر -25
  زنان يو توانمندساز یتیجنس يج و بهبود برابریو ترو ییبه آموزش ابتدا یهمگان یابیدست -26
  ان کودکر مادران و یاهش مرگ ومک -27
  ...)  ا و یماالر ،سل ،H.I.V/ دز یا(عمده  هاي يماریمبارزه با ب -28
   یتعاون هاي و مجتمعها  كجاد و گسترش شهریو اها  یل و توسعه تعاونکیت مؤثر از تشیحما -29
  زنان در روند توسعه استان  یاسیو س یفرهنگي،اقتصاد ی،ت اجتماعکش مشاریافزا يبرا يبسترساز -30
  نه مصرف آب یت بهیریدرمد یعموم یسطح آگاهش یعرضه و تقاضا و افزا تیریردمدیکرو ردنک نهینهاد -31
  ت آبیریو مد يدر بهره بردار یو بخش خصوص یت مردمکجلب مشار يالزم برا هاي نهیجاد زمیا -32
  در اثر حوادث یاهش تلفات انسانکو  یاجتماع هاي مهیگسترش پوشش ب -33
  

   ییاجرا هاي استیـ س ك
  کرد صادراتیبرتر با رو هاي يتکنولوژه گذاران به سمت استفاده از یت سرمایهدا -1
 يها و شرکت یل مؤسسات  آموزش عالیک و مخابرات استان از قبیالکترون ،ع برقیصنا يرساختهایت زیتوسعه و تقو -2

  ع ین صنایت نقش استان به عنوان قطب ایوتثب وبرق یکیالکترون لیدوسایتول بزرگ
   HI-TECHت در بخشیجهت فعال یمتخصص و فن یانسان يروین یفیو ک یارتقاء کم -3
  ن بخش هایدر ا یخصوص يگذار هیع وابسته به آنها و جلب سرمایو صنا یمعدن یی،ایمیش ی،میپتروش ،ع گازیگسترش صنا -4
مناسب جهت انجام  يو بسترساز ییربناین امکانات زیو تام يرفلزیو غ يفلز یو کان یصنعت يطرحها يق محل اجرایدق یابیمکان  -5

  ن بخش هایدر ا يگذاره یسرما
  یو خارج یداخل ياجاد توان رقابت در بازارها ياستان برا یو معدن یمحصوالت صنعت يت و استاندارد سازیفیارتقاء ک -6
  ...نگر و یمان کلیس ،ومینیآلوم ي،اژیر فوالد آلیا گازسوز در استان نظیبر  يع انرژیصنا يجاد و راه اندازیا -7
، یصنعت يو قطعه ساز يخودرو ساز يژه در بخشهایبو) ره عرضهیت زنجیریمد(ع استان یعرضه صنا هاي رهیو بهبود زنج يبستر ساز -8

  ییو دارو یدنیآشام یی،ع غذایصنا
  کردن آنها يو  فراهم نمودن بستر مناسب جهت تجار یو معدن یعرضه محصوالت صنعت يهدف برا يبازارها ییشناسا -9

ک و یالکترون ،ت نقش استان فارس به عنوان قطب برقیصادرات به منظور تقو يبرا یکیمحصوالت الکترون استاندارد نمودن -10
  مخابرات کشور

  یصنعت و معدن توسط بخش خصوص ییربنایدر امور ز يه گذاریالزم در خصوص سرما يارائه مشوقها -11
د کنندگان یتول يق و به موقع برایدق یگذاران جهت اطالع رسانه یت سرمایو هدا ییراهنما هاي گسترش مراکز مشاوره و آژانس -12

  يمنطقه ا يبازارها
  نینو يدر استان و جذب دانش و فن آور یوخارج یداخل يگذار هینمودن بستر مناسب سرما فراهم -13
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  ان داخل و خارجیراز وجذب دانشجویدرشهرش ین المللیب ?شگاه یجاداندیا يمناسب برا يبسترساز -14
   یصنعت یها و نواحکو شهر یقاتیو تحق یعلم یزمراکزپژوهشیوتجه ل،توسعهیمکجاد،تیت از ایحما -15
 يشاورزکو محصوالت  ییو دارو یدنیآشام ییع غذایصنا يدیت صادرات محصوالت تولیتقو يهدف برا يبازارها ییشناسا -16

  یخارج يژه به کشورهایاستان بو
  در استان ییو دارو یدنیو آشام ییمحصوالت غذا يبندن بسته یمراکز نو يگسترش و نوساز -17
  يکردن محصوالت کشاورز يفراهم نمودن بستر مناسب جهت تجار -18
  يم بازارها و صادرات و واردات محصوالت کشاورزیجاد نظام مبادله اطالعات جهت تنظیا -19
  در استان یو سنت یبوم یع دستیمحصوالت صنا ينارهایو سمها  و جشنوارهها  شیهما يبرگزار -20
  استان یع دستیژه جهت توسعه صنایو هاي تیاز معاف يهمراه با برخوردار یالت مالین تسهیتأم -21
  يمنطقه ا يباال در بازارها يبا استانداردها یع دستیو عرضه انواع محصوالت صنا یمعرف -22
  يحرفه آموز يداریجهت حفظ و پا يشاگرد –رابطه استاد  يانهایت بنیتقو -23
  يریو عشا ییروستا یع دستیت از صنایحما -24
  ن رفته یموجود  و از ب یع دستیاء صنایاستان به منظور اح یع دستیتوسط سازمان صنا يقات کاربردیانجام تحق -25
  ین المللیو ب یمل اسیدرمق یدات فرهنگیتول يشگاههایونما يهنر –یفرهنگ يها شیهما يبرگزار -26
  ماهر و متخصص يرویت نیدر جهت ترب یآموزش عال هاي ت رشتهیهداجاد و یا -27
  يبخش گردشگر یجانب هاي تیدر فعال يه گذاریجهت سرما یق بخش خصوصیت و تشویهدا -28
  ستیمتعدد اکوتور هاي ز مناطق و پهنهیتجه -29
  تین قابلیاژه به یسم و نگاه ویو تور يرش گردشگرینه پذیارتقاء سطح فرهنگ عامه مردم در زم -30
  يالزم در بخش گردشگر هاي رساختیاحداث و گسترش ز -31
 يالگو يد بر مبنایتول هاي خاك و نهاده ،به استفاده از آب يق بهره برداران کشاورزیق تشویت مزرعه از طریریاصالح و بهبود مد -32

  کشت
  يد محصوالت کشاورزینه تولیاستان در زم یت نسبین مزییتع يدر راستا يقات کاربردیگسترش تحق -33
  داشت و برداشت ،ن در اصول سه گانه کاشتینو هاي وهیش  يریگسترش بکارگ -34
  استان يره ایذخ يژه سدهایمه تمام توسعه منابع آب بوین هاي طرح يت اجرایاولو -35
ت یو تقو یزهکش ي،اریآب هاي شبکه ي،زداریآبخ ،البیپخش س هاي د استان و طرحیجد ياحداث سدها يمطالعه و پژوهش برا -36

  منابع آب یمصنوع
  يارین آبینو هاي وهیش يریبه کار گ -37
  يریو عشا ییان جامعه روستایاز م یطیست محیز)  NGO(  یر دولتیغ هاي تشکل يجاد و راه اندازیا -38
  یو دام یمصرف سرانه سموم دفع آفات نبات یجیجهت کاهش تدر يبستر ساز -39
و انجام  یاهیو گ یک با آفات دامیولوژیاعمال و گسترش مبارزه ب يات الزم براتأسیسزات و یتجه ،رساخت هایجاد زیا -40

  رامون آثار بلند مدت آنیالزم پ هاي پژوهش
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  خاك و هوا ،آب یق کاهش آلودگیست استان از طریط زیحفاظت از مح -41
  داریتوسعه پا هاي استیت سید بر رعایافت مواد زائد با تاکیباز -42
  داریجاد توسعه پایتوسعه استان به منظور ا هاي پروژه ين و اجرایتدو ،هیدر ته یطیست محیت مالحظات زیرعا -43
 يک با استانداردهایولوژیک و بید محصوالت ارگانیت باال و تولیفید محصوالت با کیتول يبرا یکیولوژیب ياستفاده از روشها -44

  کیولوژیب
  راز و فرودگاه جهرمیش ین المللیژه فرودگاه  بیاستان فارس بو هاي گسترش و توسعه فرودگاه -45
ت یاستان و  گسترش مراکز مشاوره و هدا یطرح توسعه راهها و خطوط ارتباط يدر جهت اجرا یخارج هاي يه گذاریجلب سرما -46

  ن بخشیدر ا يه گذاریسرما يه گذاران برایسرما
  یو خطوط مخابرات ییو هوا ینیخطوط زمل یاستان از قب یارتباط هاي ت شبکهیتقو -47
  و ناوگان حمل و نقل  کاال و مسافر در استان ها  انهیز پایو تجه ينوساز -48
  سمیو اکوتور یخیتار ی،فرهنگ ي،هاو مراکز گردشگرد قطب یارتباط يمحورها یزوساماندهیتجه -49
  در سطح منطقه یو پزشک یمهندس ی،استان جهت ارائه خدمات برتر فن یاز مراکز آموزش عال یت مالیحما -50
  از جهت ارائه بهتر خدمات برتر در استانیالزم و مورد ن هاي ر ساختیز زیاحداث و تجه -51
  یکترونکتوسعه تجارت ال -52
  منطقه يار کشورهین استانها وسایب یومال يکردن مبادالت تجار فعال يبرا یوگمرک یقانون موانع رفع -53
  )گمرکات( یو واردات یصادرات هاي انهیز و توسعه پایتجه -54
  استان یدولت یدر مراکز آموزش عال يارشد و دکتر یکارشناس هاي ت رشتهیجاد و تقویا -55
  متخصص و فوق تخصص یانسان يرویت نیراز در جهت تربیش یت از دانشگاه علوم پزشکیحما -56
معتبر  یاستان با مراکز علم یت ارتباط مراکز آموزش عالیق تقویاستان از طر یدولت هاي دانشگاه یعلمت یاعضاء هئ یفیارتقاء ک -57

  یجهان
  یو پزشک یمهندس ی،جهت صدور خدمات فن يو ساختار یرفع موانع قانون -58
  يدر مبادالت تجارت منطقه ا يمه ایو ب ین ارائه خدمات بانکینو هاي جاد روشیا -59
  از کشور خارج به استان یعال ازمراکزآموزش لیالتحص کار فارغ يروین مدون جهت اعزام يا برنامه هیته -60
  رازیدر شهر ش یورزش – یزات فرهنگیات و تجهتأسیساحداث و توسعه  -61
 يو سازمانها یبه بخش خصوص يگر يتصد هاي تیفعال يت از واگذاریو حما یدولت يدستگاهها يساز است کوچکیاعمال س -62

  ت جامعه بر آنها یمکبخش حا یت نقش نظارتیو تقوها  )NGO( یردولتیغ
 يو سازمانها یتعاون ی،خصوص يتوسط بخشها يکاربرد - یوعلم يو حرفه ا یژه آموزش فنیبه و یانسان يرویت نیت و تربیتقو -63

  ها) NGO( یردولتیغ
  يکاربرد – یوعلم يا وحرفه یفن خدمات آموزش دهنده ارائه يوآموزشگاهها ازموسسات یمال تیحما -64
و  یبا مراکز علم يدیت رابطه مراکز تولیو تقو يو فن آور یصنعت ی،علم يجاد و توسعه پارکها و شهرکهایا يبرا يبستر ساز -65

  یقاتیتحق
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  یجهان يو گسترش تعامل فعال با بازارها یو خارج یداخل هاي يه گذاریجلب سرما -66
  گاز در جنوب استان يژه اقتصادیمنطقه و يجاد و راه اندازیا -67
به منظور هم  یو تخصص ی،فن ی،نه ارائه مشاوره علمیمادر در زم یتخصص هاي شرکت يت از ثبت و راه اندازیکمک و حما -68

  یه گذار خارجیسرما هاي با شرکت يوندیپ
نقش قطب همکار با تهران  يفایراز به منظور ایدر شهر ش یزندگ یفیرتقاء کو ارائه خدمات برتر جهت ا ییربنایز يطرحها ياجرا -69

  یم کار ملیدر تقس
  از روستا به شهر یمهاجرت يانهایت جریکنترل و هدا هاي ه طرحیته -70
 ی،ناهنجار اجتماع يرفتارها يریاز شکل گ يرین شهرها به منظور جلوگیه نشیمناطق حاش يو سالم ساز يبهساز يها ه طرحیته -71
  ...و  يچشم انداز شهر يبا سازیز ی،ش رفاه و عدالت اجتماعیافزا
  ر در پهنه استانیکوچ عشا يرهایب مسیو تصو ییشناسا -72
  شده يزیافته خود جوش و برنامه ریر اسکان ین عشایجاد اشتغال مولد بیا ينه سازیزم -73
  دار در پهنه استانیجاد توسعه متعادل و پایدر استان به منظور ا يمنطقه ا يزینظام برنامه ر يه و اجرایته يبرا ينه سازیزم -74
  

  ت دار  توسعه استانیدامات اولول ـ اق
   يوزارت راه و ترابر - 1
  روزآبادیف ،رازیع در احداث محور چهارخطه شیتسر -1-1
  برازجان  –ه یقائم –دشت ارژن  –راز یل مطالعات و احداث بزرگراه شیمکت -2-1
  راز  یش -ل راه آهن اصفهان یمکع در تیتسر -3-1
  ) عباس خواهد بوده و بندریاز بوشهر به عسلو( بوشهر  –راز یت در احداث راه آهن شکمشار -4-1
  اصفهان  –راز یت و احداث آزادراه شکمشار -5-1
  استان  هاي راه يبهساز -6-1
  استان يها فرودگاه يبرا یزات مناسب فرودگاهیرازوتجهیش ین المللیفرودگاه ب يضرور يها توسعه -7-1
  
  رو یوزارت ن - 2
  ن سدها یا یشکو زه ياریآب هاي هکمه تمام و احداث شبین يع در اتمام سدهایتسر -1-2
  راز و انتقال آب رودخانه ماربر به دشت آباده یر به دشت شیانتقال آب رودخانه شش پ -2-2
  )بر يصنعت انرژ(در جنوب استان ) مگاوات 1000(فارس  يگازروگاه ین نیاحداث دوم -3-2
  . ثر روان آبها کن آب استان به منظور مهار حدایتأم يطرحها يد و اجرایجد ياحداث سدها مطالعه -4-2
  روزآبادیقر در منطقه فهای احداث سد -5-2
  ع و معادن یوزارت صنا - 3
  اطالعات  يو فناور یکترونکال ،برق ی،صنعت – ياستان به منطقه آزاد تجار یکترونکژه برق و الیل منطقه ویتبد -1-3
  :ند کر فراهم یز یصنعت يجاد و توسعۀ واحدهایا يالزم را برا هاي نهیع و معادن موظف است زمیوزارت صنا -2-3
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  ) N.G(استان با سوخت گاز  یجنوب و جنوب غرب یمان در نواحیس يها ارخانهکاحداث  -1-2-3
   ییو دارو ییغذا یلیع تبدیگسترش صادرات محصوالت صنا يبرا ییع غذایمدرن صنا يبسته بند یصنعت ياحداث واحدها -2-2-3
  یع دستیه صناین مواد اولیتأم يبرا یعیاف طبید الیتول ياحداث واحدها -3-2-3
  استان  ییع دارویجاد صناید و ایتول یصنعت يتوسعه و گسترش واحدها -4-2-3
   يشاورزکبخش  یلیمکو ت یلیو تبد یمواد معدن يفرآور یصنعت ياحداث واحدها -5-2-3
  راز یت و مشاوره دانشگاه شیبا هدا) HT(ن یع نویصنا يجاد و راه اندازیا -6-2-3
   يشاورزکن آالت یو ماش ين سازید ماشیارخانجات تولک يجاد و راه اندازیا -7-2-3
 یید و صادرات و برپایالت الزم به منظور تولیتسه يدر نقاط مختلف استان و اعطا یدستع یصنا یآموزش هاي احداث مجتمع -8-2-3

  شگاه و فروشگاه ینما
  راز یدر ش یکو سرام یاشک ی،نیتزئ يبازار بورس سنگها يجاد و راه اندازیا -9-2-3

   یکولوژیو ب یدام يد داروهایتول هاي ارخانهکاحداث  -10-2-3
  صادرات  يبرا يد لوازم بسته بندیه و تولیه مواد اولیدرته يارتقاء فناور -11-2-3
  ع وابسته به آن در استان یو صنا ییایمیع شیتوسعه و گسترش صنا -12-2-3
   یبان طرح بزرگ پارس جنوبیع وابسته به گاز و خدمات پشتیاحداث صنا -13-2-3
  استان ع وابسته به آن دریگاز و صنا یتخصص یصنعت هاي كجاد شهریا -14-2-3
  
    يشاورزکوزارت جهاد  - 4
  در مناطق مستعد استان  يزداریالب و آبخیپخش س ی،ه مصنوعیتغذ هاي پروژه ياجرا -1-4
    یدام یصنعت  يو واحدها  يا گلخانه داتیتول  یل نواحکینه تشیزم يبرقرار -2-4
   یدات دامیو تول یکولوژیو ب یکد محصوالت ارگانیشگاه معتبر در جهت تولیاحداث آزما -3-4
  ون یزاسیانکب میش ضریو افزا يشاورزکن آالت و ادوات یت ناوگان ماشیالت الزم به منظور تقویردن تسهکفراهم  -4-4
  ت دولت یبا حما یو دام يشاورزک یکمه محصوالت استراتژیتوسعه ب -5-4
   يپرور يتوسعه آبز هاي نهیجاد زمیا -6-4
  استان  یعیو منابع طب يشاورزکقات یز تحقکاز مریمورد ن ییربنایات زتأسیساحداث و توسعه  -7-4
  یجنگل يها گاه رهیت مراتع استان و حفظ ذخیت تعادل دام و ظرفیریبه منظور مد ي،مرتع دار هاي گسترش طرح -8-4
  
  وزارت نفت - 5
  شگاه نفت دوم فارس در منطقه سروستان یاحداث پاال -1-5
) ان و آغار و داالنیپارس(گاز در جنوب استان  یاستان با استفاده از منابع غن یدر مناطق جنوب یمیپتروشع یتوسعه و گسترش صنا -2-5

  .  یپارس جنوب يو منطقه گاز 
  راز یشگاه گاز آغار و داالن به شیپاال يعات گازیاحداث خط لوله انتقال ما -3-5
   يطوط لوله ابه خ ینیاز حمل و نقل زم ینفت هاي ه فرآوردهکل شبیتبد -4-5
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  راز یشگاه شیره در جنوب پاالیاحداث مخازن ذخ -5-5
ز و جنوب کدر مر یمیپتروش ین دستییو پا یع باالدستیصنا كن خورایراز به منظور تأمیه به شیاحداث خط انتقال گاز از عسلو -6-5

  استان 
   ین وارداتین بنزیگزیاز سوخت خودرو جا يا ن بخش عمدهیراز به منظور تأمیدر ش GTLواحد بزرگ  یکاحداث  -7-5
  هزار تن در روز در جنوب استان  7تا  5ت یواحد مگامتانول به ظرف یکاحداث  -8-5
  ت از او یو حما یمتوسط بخش خصوص ین دستییپا یمیع پتروشیصدور مجوز احداث صنا -9-5

  رازیدر س یمیع پتروشیده صناکپژوهش تأسیس -10-5
  
  یوزارت بازرگان - 6
  راز و جهرم یش يدر شهرستانها يشاورزکمجهز صادرات محصوالت  هاي انهیجاد پایا -1-6
  . اال در الر و المرد کل ورود و خروج یالزم جهت تسه هاي رساختیات و زتأسیسجاد یا -2-6
  راز یدر ش یکترونکز خدمات تجارت الکمر يجاد و راه اندازیا  -3-6
  اال در استان کره یذخ يلوها و انبارهایجاد سیا -4-6
  رازیدر ش یخارج يگذار هیت سرماکبا مشار یاه صادراتید گل و گیاه و مجتمع تولیگل و گ یانه صادراتیاحداث پا -5-6
  
  يقات و فناوریوزارت علوم تحق - 7
  در استان  یآموزش عال يمل واحدهاکراز به عنوان میش یل دانشگاه صنعتیمکت -1-7
  راز یش کیراز و علوم پزشیش ات دانشگاهتأسیستوسعه  -2-7
  راز یآن در ش يو گفتگو و راه انداز يفناور ،ژه علمیه طرح جامع منطقه ویته -3-7
 هاي جاد تعامل با دانشگاهیق ایشور از طرکان خارج و داخل یراز به منظور جذب دانشجویدر ش  ?ین المللیشگاه بیجاد اندیا -4-7

  راز یت دانشگاه شیشور و با محورکخارج 
  راز یقات در شهر شیتحق كجاد شهریا -5-7
  راز یدر ش یو رفاه اجتماع یستیجاد دانشگاه علوم بهزیا -6-7
  رازیدر شهر ش یو علوم ورزش یت بدنیده تربکجاد پژوهشیمطالعه و ا -7-7
  در استان فارس یعیده منابع طبکاحداث دانش -8-7
  
   کیوزارت بهداشت و درمان و آموزش پزش - 8
   يدر چارچوب نظام سطح بند یسوختگ یمارستان تخصصیمطالعه و احداث ب -1-8
  رازیدر ش یماران خاص و سرطانیب یز خدمات درمانکاحداث مر -2-8
  
  شور ک یستیسازمان بهز -9
  رازیدر ش یکقات و مشاوره ژنتیتحق ی،ز تخصصکجاد مریا -1-9
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  شور ک یت بدنیسازمان ترب - 10
  ج فارسیحوزه خل يشورهاکشور و کمنطقه جنوب  يمند بهره يدان برایمجهز در شهرستان سپ کیاس ستیمطالعه و احداث  پ -1-10
  

  یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم - 11
  : يالزم برا هاي نهیردن زمکفراهم 

  راز یدر شهر شها  تمدن يگفتگو كپار يجاد و راه اندازیا -1-11
  راز یش یع دستیفرش و صنا جاد موزةیا -2-11
  رازیدر ش» تمدن پارس «مطالعه و احداث  موزة بزرگ  -3-11
  

   یراث فرهنگیو م يسازمان گردشگر - 12
  دانیسپ -راز یمحور ش يه طرح جامع گردشگریته -1-12
آنها به صورت  یو سامانده) سمیوتورکسم و ایتور( يگردشگر یز اصلکالزم در مرا هاي رساختیات و زتأسیسجاد یا -2-12

  ،هیحافظ ،غار شاپور ،شاپوریشهر ب ،د و پاسارگاد، نقش رستمیتخت جمش ،رینظ یو خارج یرانیرش گردشگران ایپذ ياستاندارد برا
  ... اچه بختگان و یدر ،شانیاچه پریدر ک،تنگ بستان ،آبشار مارگون ،هیسعد

   یسم خارجیرش توریپذ یو آمادگ یو فرهنگ یخینه حفظ آثار تاریدر زم یو تخصص ین طرح آموزش همگانیتدو -3-12
  شور کر یعشا یپژوهش ی،احتیز سکمر يراه انداز -4-12
  استان يجامع گردشگر هاي طرح ينظارت بر اجرا -5-12
  

  و اطالعات  يفناور ،وزارت ارتباطات - 13
  راز یشور در شهر شکجنوب ) I.C.T(اطالعات و ارتباطات  يز خدمات و مشاوره فناورکمر يجاد و راه اندازیا -1-13
شور در ک یمه جنوبین )اطالعات و ارتباطات  ياربرد فناورکتوسعه و (فا کطرح ت یت ساماندهیریز مدکمر يجاد و راه اندازیا -2-13

  راز یشهر ش
  راز یشور در شهر شک یمه جنوبین  )نترانتینترنت و ایا( یارتباطات جهان) Gateway(ز محل گذر کجاد مریا -3-13
  ) Multi media Broad Band(فارس  استان  تلفن  ه کشب  يباند بر رو پهن   يا رسانه چند  ستم یس ردن ک اده یپ -4-13
  تایه دکو شب  يقو  يبر نوریف يژه بسترسازیبو یکترونکو ال  مخابرات يطرحها یر ساختیز پروژه   ياجرا -5-13
  رازیدر شهر ش) I.T.C(اطالعات و ارتباطات  يده فناورکدانش ياحداث و راه انداز -6-13
  

  ين و شهرسازکوزارت مس - 14
  ز یژه در مناطق حادثه خیبو ی،و صنعت يتجار ی،ونکن مسکاما يمن سازیمطالعه ا -1-14
  یرسان کمکحوادث و  يریشگیت بحران به منظور پیریز مدکمر يجاد و راه اندازیا -2-14
 


