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 پیشگفتار

ریزی به شکل سنتی دیگر قادر به حل مشکالت های اخیر دالیل متعددی باعث شده است تا مدیران دریابند که برنامهدر سال

هایی مواجه ساخته است که ها و محیط متغیر جهان امروز، مدیران را با چنان دشوارینخواهد بود. پیچیدگی روزافزون فعالیت

یزی رلغزش و عدم توجه آنها نسبت به مسایل، پیامدهای غیرقابل جبرانی به دنبال خواهد داشت. با استفاده از برنامه ترینکوچک

اهبرد ر توانند عملکرد بهتری داشته باشند و نسبت به محیط خود به درستی و به موقع واکنش نشان دهند.ها میراهبردی، سازمان

های عملیاتی یک سازمان را در قالب یک کل به هم زنجیره ها وسیاست، هاطرحی که هدفو  عبارت است از الگو یا استراتژی

ن را معین های عمده سازماگیری. همچنین تدوین استراتژی، برنامه جامع و عملی است که جهتکندپیوسته با یکدیگر ترکیب می

 دهد. رائه میهای بلندمدت اکرده و رهنمودهایی برای تخصیص منابع در مسیر کسب هدف

، ی، اجتماعی و سیاسیربا توجه به ضرورت تدوین برنامه راهبردی به دلیل وجود عوامل مهمی از جمله تغییر و تحوالت فناو

از ها و درازمدت بودن آنها، دانشگاه شیرها، ارتباط گسترده سازمان با محیط و گسترش اغلب برنامهپیچیدگی محیط خارجی سازمان

تفاده مورد اسمدل  ریزی راهبردی، اقدام به تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی خود نموده است. یت و جایگاه برنامهبا عنایت به اهم

 که در شکل زیر نمایش داده شده است. باشد. نامه راهبردی مدل جامع برنامه ریزی استراتژیک میبرای تدوین بر

ین سند ابرنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه شیراز ارائه گردیده است. سند راهبردی دانشگاه شیراز بر اساس در این گزارش، 

تراتژی و برنامه عملیاتی تشریح گشته است. نتایج حاصل از تدوین اسو مراحل  روش در فصل اولفصل است.  پنجمشتمل بر 

ده رائه گردیا آوری شده از طریق نظرسنجی از خبرگان در فصل دومهای جمعبیرونی و درونی بر اساس دادهارزیابی عوامل محیط 

اه شیراز استراتژیک دانشگ بیرونی و درونی، تحلیل موقعیتارزیابی عوامل محیط است. در فصل سوم با توجه به نتایج حاصل از 

ا هدرونی )قوتمحیط ها و تهدیدها( و عوامل )فرصت بیرونی عوامل محیطامتیازات  ، با توجه بهانجام شده است و در فصل چهارم

 هادی ارائههای پیشنسازی استراتژیهای عملیاتی جهت پیادهبرنامههایی تدوین گردیده است. در فصل پنجم، استراتژی ها(و ضعف

 .ه استدیگرد
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 و ارزیابی محیط بیرونی و درونی تحلیلشناسی روشفصل اول: 
پرداخته  ها و برنامه عملیاتی، نحوه تدوین استراتژیبه تشریح نحوه تحلیل و ارزیابی محیط بیرونی و محیط درونی این فصل در

 .شده است

 تحلیل و ارزیابی محیط بیرونی-4-4
 ، چهار مرحله به صورت زیر طی شده است:نظور تحلیل و ارزیابی محیط بیرونیبه م

 نی بر اساس بررسی اسناد باالدستیمرحله اول: استخراج عوامل محیط بیرو-4-4-4
 سند چشم انداز بیست ساله کشور، سیاست های کلی نظام، نقشه جامع علمی کشور،در این مرحله با بررسی اسناد باالدستی از جمله 

 و ، برنامه توسعه پنجم، ضوابط ملی آمایش سرزمین، تحلیل ذینفعان و بررسی وضعیت رقباسند تحول راهبردی علم و فناوری
عامل  36۱در این مرحله  های دانشگاه شیراز مشخص گردید.عوامل محیطی تاثیرگذار بر استراتژی، برنامه راهبردی وزارت علوم

 ی گردید.به عنوان عوامل موثر بیرونی شناسای
 

 پرسشنامه طراحیمرحله دوم: -4-4-2
تقلیل یافت. بر  مورد 333، تعداد عوامل به و حذف برخی عوامل مشابه پس از بازنگری مجدد عوامل شناسایی شده در مرحله قبل

رح شده طاین پرسشنامه برای هر عامل دو پرسش م محیط بیرونی طراحی شده است. در این عوامل پرسشنامه نهایی تحلیل اساس
 ساختار کلی این پرسشنامه به صورت زیر می باشد. است که بدین ترتیب میزان اهمیت و میزان تاثیر هر عامل مشخص می گردد.

 
 میزان اهمیت این عامل

 در تحقق راهبردهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه شیراز
 عوامل

 محیط بیرونی 
 شدت و نوع تاثیر این عامل

 ی و پژوهشی دانشگاه شیرازبر تحقق راهبردهای آموزش

 -5 -1 -3 -۱ -3 3 +3 +۱ +3 +1 +5 3. عامل 3 اهمیتبی□ اهمیتکم□ متوسط□ مهم□ بسیارمهم□

     .....            

     .....            

             333. عامل 333     

 

 مرحله سوم: نظرسنجی از خبرگان-4-4-9
بین خبرگان توزیع شده و از آنها خواسته شد تا نظر خود را در مورد هر عامل در پرسشنامه پس از تدوین پرسشنامه، پرسشنامه 

 در تحلیل محیط بیرونی استفاده گردید. نفر 31از نظرات  پس از جمع آوری پرسشنامه هادر نهایت مشخص سازند. 

 

 مرحله چهارم: ارزیابی و تحلیل محیط بیرونی-4-4-1
رم افزار اکسـل گردیده و عاملهای محیط های تکمیل شده توسط خبرگان وارد نپرسشنامه  طریق داده های جمع آوری شده از

 بیرونی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. یافته های حاصل از این ارزیابی در فصل دوم ارائه شده است.
 

 درونیتحلیل و ارزیابی محیط -4-2
 :گرفته است صورتر مطابق زیچهار مرحله  طی ارزیابی محیط درونی

 .بررسی وضعیت موجود و نظر خبرگانمرحله اول: استخراج عوامل محیط درونی بر اساس -4-2-4
ی عوامل محیطی درون استفاده از بررسی وضعیت موجود و همچنین به استناد مطالعات انجام شده و نظر خبرگاندر این مرحله با 

 عامل به عنوان عوامل موثر درونی شناسایی گردید. 313ص گردید. در این مرحله تاثیرگذار بر استراتژی های دانشگاه شیراز مشخ

 مرحله دوم: طراحی پرسشنامه-4-2-2
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مورد تقلیل یافت. بر 3۱5پس از بازنگری مجدد عوامل شناسایی شده در مرحله قبل و حذف برخی عوامل مشابه، تعداد عوامل به 
درونی طراحی شده است. در این پرسشنامه برای هر عامل دو پرسش مطرح شده  اساس این عوامل پرسشنامه نهایی تحلیل محیط

هر عامل مشخص می گردد. ساختار کلی این پرسشنامه به صورت زیر می  وضعیت موجوداست که بدین ترتیب میزان اهمیت و 
 باشد.

 
 میزان اهمیت این عامل

 در تحقق راهبردهای دانشگاه شیراز

 عامل
 محیط درونی 

 موجود دانشگاه شیرازوضعیت 

 ضعف  قوت

 -5 -1 -3 -۱ -3 نمیدانم +3 +۱ +3 +1 +5 3. عامل3 اهمیتبی□ اهمیتکم□ متوسط□ مهم□ بسیارمهم□

     .....            

     .....            

            3۱5. عامل 3۱5     

 

 مرحله سوم: نظرسنجی از خبرگان-4-2-9
، پرسشنامه بین خبرگان توزیع شده و از آنها خواسته شد تا نظر خود را در مورد هر عامل در پرسشنامه پس از تدوین پرسشنامه

 نفر در تحلیل محیط درونی استفاده گردید. 35مشخص سازند. در نهایت پس از جمع آوری پرسشنامه ها از نظرات 
 

 مرحله چهارم: ارزیابی و تحلیل محیط درونی-4-2-1
ی شده از طریق پرسشنامه های تکمیل شده توسط خبرگان وارد نرم افزار اکسـل گردیده و عاملهای محیط داده های جمع آور

 درونی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. یافته های حاصل از این ارزیابی در فصل دوم ارائه شده است.
 

 تحلیل موقعیت-4-9
گیرد. بدین منظور از ماتریس ارزیابی عوامل درونی و سازمان انجام میگیری اصلی حرکت تحلیل موقعیت به منظور تعیین جهت

( استفاده IEی)بیرون-شود. بدین منظور از ماتریس ارزیابی عوامل درونیهای غالب سازمان استفاده میبیرونی برای تعیین استراتژی
 رائه شده است.می گردد. نتایج حاصل از تحلیل موقعیت استراتژیک دانشگاه شیراز در فصل سوم ا

 تدوین استراتژی-4-1
وجه و با ت ها(ها و ضعفدرونی )قوتمحیط ها و تهدیدها( و عوامل )فرصت بیرونی عوامل محیطشناسایی و اولویت بندی  پس از 

-راتژی، استSOهای استراتژی گونه استراتژی ارائه کرد: 1توان بیرونی)تحلیل موقعیت( به طور کلی می-به ماتریس عوامل درونی

ای خانه 3گونه فوق، از یک ماتریس  1. به منظور تدوین استراتژیهای WTهای و استراتژی STهای ، استراتژیWOهای 
(( و محیط W)و ضعف (S)نقاط قوتمحیط درونی) در بر دارنده عوامل اصلیاز این ماتریس چهارخانه شود. استفاده می

ی ااست. چهارخانه )سفید(دهند و یک خانه خالیها را نشان میچهارخانه نیز استراتژی .،باشد(( میT)و تهدیدها (O)هافرصتبیرونی)
ای که دارای باشند و پس از تکمیل شدن چهارخانهمی WT,ST,WO,SOهای ها هستند دارای عنواندهنده استراتژیکه نشان

ارائه شده  چهارمیافته های این بخش در فصل  آیند.ها به وجود می( این خانهT,O,W,Sهای عامل اصلی هستند )یعنی خانه
 است.
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 تدوین برنامه عملیاتی-4-5
اتژی گردد. بر این اساس برای هر استرمی های پیشنهادی ارائهسازی استراتژیبرنامه های عملیاتی و بهبود جهت پیاده بخشدر این 
زم که ال های عملیاتی جهت بهبوده و اقدامات و برنامهگذاری در آینده تعیین گردیدجهت ارزیابی وضع موجود و هدفیی معیارها

 یافته های این بخش در فصل پنجم ارائه شده است. های مطرح شده اجرا گردد، تعیین شده است.است جهت تحقق استراتژی

 

 هاتدوین برنامه عملیاتی معاونت-4-6
خصها و برنامه عملیاتی به تفکیک هر معاونت آورده شده در این بخش بر اساس استراتژیها و برنامه های عملیاتی فصل پنجم، شا

 است.
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 شود:جاصل از ارزیابی عوامل محیط بیرونی و درونی پرداخته می در این بخش به نتایج

 (EFE)بیرونیارزیابی عوامل محیط -2-4

شناسایی شدهالزم است به امتیازدهی و ارزیابی این عوامل  بیرونییت توجه به هر یک از عوامل به منظور تعیین اولو
بدین منظور از خبرگان خواسته شده است تا نظرات خود را پیرامون میزان همانگونه که در قسمت قبل اشاره گردید پرداخته شود. 

ر و به صورت زی بیرونیدر قالب پرسشنامه تحلیل محیط شاخصها این  شدت و تاثیر هر یک ازاهمیت هر شاخص و همچنین 
 مشخص سازند:

: برای تعیین میزان اهمیت هر یک از شاخصهای محیط خارجی در تحقق راهبردهای آموزشی و پژوهشی میزان اهمیت

یت اهمیت و بی اهمدانشگاه شیراز از خبرگان خواسته شده است تا نظر خود را در قالب گزینه های بسیار مهم، مهم، متوسط، کم 
به ترتیب به گزینه های فوق اختصاص داده  3و  ۱، 3، 1، 5مشخص سازند. به منظور امتیازدهی و ارزیابی شاخصها، مقادیر عددی 

 شده است.

ین شاخصها ، شدت و نوع تاثیر ابیرونیبه منظور تعیین رتبه دانشگاه شیراز در هر یک از شاخصهای محیط  :میزان تاثیر

اهبردهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه شیراز سنجیده شده است. بدین منظور از خبرگان خواسته شده است تا نظر خود بر تحقق ر
( مشخص سازند. عالمت مثبت به معنای -5(، )-1، ...، )3+(،...، 1+(، )5را پیرامون شدت و نوع تاثیر شاخصها در قالب گزینه های )

اه شیراز یک فرصت محسوب می شود  در حالی که عالمت منفی مبین تهدیدات پیش این است که شاخص مورد نظر برای دانشگ
+( به معنای این است که دانشگاه شیراز می تواند از شاخص مورد نظر به 5روی دانشگاه شیراز خواهد بود. بر این اساس مقدار)

این است که شاخص مورد نظر یک تهدید جدی  ( بیانگر-5عنوان یک فرصت به میزان خیلی زیاد استفاده نماید. هم چنین مقدار)
برای دانشگاه شیراز در تحقق راهبردهای آموزشی و پژوهشی است. به طور کلی هر چه قدر مطلق امتیاز اده شده بیشتر باشد به 

 فرصتها و تهدیدات است. رمعنای شدت و تاثیر بیشتر شاخص مورد نظر است و عالمت در نظر گرفته شده بیانگ
استفاده ر میزان تاثی در میزان اهمیت ضرب ها و تهدیدهای محیطی دانشگاه شیراز از حاصلبندی فرصتتعیین و اولویت به منظور

 ابتدا الزم است امتیازات میزان اهمیت به صورتبر اساس مدل برنامه ریزی استراتژیک دیوید،  ه است. الزم به ذکر است کهگردید
گردد( و سپس امتیازات میزان اهمیت نرماالیز شده در  3کلیه شاخصها برابر  اهمیت وع امتیازنرماالیز شده محاسبه شود)یعنی مجم

 میزان تاثیر ضرب گردد تا امتیاز نهایی هر شاخص برای اولویت بندی فرصتها و تهدیدات تعیین گردد.
برگان گیری از نظرات خ متوسط امتیازات تخصیص داده شده به اهمیت و شدت تاثیر هر یک از شاخصها پس از میانگین

شاخصهایی که امتیاز نهایی آنها مثبت باشد به معنای این است که شاخص مورد نظر ( 3)در جدولبه صورت جدول زیر می باشد.
 به عنوان یک فرصت در نظر گرفته می شود و در صورتی که عالمت امتیاز نهایی منفی باشد به معنای تهدیدات است.

 بیرونیحیط عوامل م ارزیابی: 4جدول
 میزان  عوامل

 اهمیت

 اهمیتمیزان 

 (نرماالیز)

 امتیاز  وضعیت موجود

 نهایی

 0.0375452- 4.38235- 0.0085674 4.441176 احساس نیاز صنعت به تحقیق و توسعه

 0.0290162- 4.05882- 0.0071489 3.705882 ارتباط منطقی و قانونی بین مرجع ثبت اختراعات و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی 

 0.0343129 4.058824 0.0084539 4.382353 ارتباطات بین المللی از طریق شبکه های الکترونیکی 

 0.0212933- 3.41176- 0.0062411 3.235294 ارتباطات بین المللی و همکاری منطقه ای و بین المللی در بروندادهای علمی

راهبردی ریاست جمهوری و  استقبال مدیریت کالن کشور )مجلس، معاونت برنامه ریزی
 ...( از پژوهش

3.911765 0.0075461 3.941176 0.0297405 

 0.0287826- 4.52941- 0.0063546 3.294118 اطالع پژوهشگران از نیازهای دستگاههای اجرایی و مراکز صنعتی 

 0.0334084- 3.82353- 0.0087376 4.529412 ها های پژوهشی انجام شده در دانشگاهاعتبار پروژه



 
 راهبردی دانشگاه شیراز سند

 

 

 00 

 

 0.0356646- 4.02941- 0.0088511 4.588235 اعتبار گرنت ساالنه 

 0.0337655 3.941176 0.0085674 4.441176 اعتبارات پژوهشی کشور با توجه به توانایی مالی دولت 

 0.0342695 4 0.0085674 4.441176 اعتبارات مربوط به امور دانشجویی و فرهنگی

 0.0341026 3.852941 0.0088511 4.588235 نخبهاعضای هیأت علمی متعهد و 

 0.0234326- 3.5- 0.006695 3.470588 اقتصاد مشوق فعالیتهای غیرتولیدی و غیرپژوهشی  

 0.0358114 4.264706 0.0083972 4.352941 امکانات و سخت افزارهای مناسب تحقیقاتی در برخی از مراکز پژوهشی 

 0.0294769 4.058824 0.0072624 3.764706 ی و دفاعی برای پژوهش و فناوریهای بخش صنعتامکانات و قابلیت

 0.0357447 4.117647 0.0086809 4.5 های آموزش و پژوهش برای تأمین نیازهای کشوراولویت

 0.0360184 4.176471 0.0086241 4.470588 ایجاد معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری

 0.0356646 4.029412 0.0088511 4.588235 نات منحصر بفرد های مجهز با امکاآزمایشگاه

 0.0312457- 3.64706- 0.0085674 4.441176 آموزش محور بودن دانشگاه ها 

آموزشهای مرتبط با فناوریهای نو شامل ریزفناوری و فناوریهای زیستی، اطالعات و 
 ایارتباطات، زیست محیطی، هوافضا و هسته

4.411765 0.0085106 4.117647 0.0350438 

 0.0137305- 2- 0.0068652 3.558824 های پژوهشی در امور اجراییباور به کارگیری یافته

 0.0264831 4.058824 0.0065248 3.382353 های ایرانی نسبت به علم و پژوهش و فناوری باور فرهنگی خانواده

 0.0344965- 4- 0.0086241 4.470588 پژوهشی غیر دولتی  برنامه و ضوابط تقویت و توسعه دانشگاهها و موسسات علمی و

 0.0156195- 2.35294- 0.0066383 3.441176 برنامه های دانشگاهها در حوزه آموزش و پژوهش و فناوری و نیازهای کشور

 0.0340642 4.029412 0.0084539 4.382353 هاریزی برای تغییر میزان نقش دانشگاهبرنامه

 0.0299491 4.029412 0.0074326 3.852941 لوژی و اطالع رسانی از طریق آنبکارگیری تکنو

 0.035436 4.029412 0.0087943 4.558824 بکار گیری فناوریها و روشهای جدید آموزشی

 0.0291765- 4.14706- 0.0070355 3.647059 های پژوهشی در امور اجراییبکارگیری یافته

 0.0178473- 2.02941- 0.0087943 4.558824 ش و فناوری بودجه اختصاص یافته برای پژوه

 0.0282353 4.147059 0.0068085 3.529412 های علمی، پژوهشی و اجرایی در سایر کشورهاتجربیات سازمانی در زمینه

 0.0118081- 1.79412- 0.0065816 3.411765 المللی علیه ایران و دشواری دستیابی به فناوری چند منظورهتحریمهای بین

تحقق سیاستهای حمایتی و اعتباری مناسب با اهداف کمی پیش بینی شده در برنامه 
 چهارم 

3.264706 0.0062979 -0.79412 -0.0050013 

 0.0309454- 3.58824- 0.0086241 4.470588 تصدی دولت در اقتصاد

 0.0295035 4 0.0073759 3.823529 اگاه ههای دولتی با همکاری دانشتصویب قوانینی جهت انجام پژوهش توسط سازمان

 0.0251915- 4- 0.0062979 3.264706 تعداد ثبت اختراعات بین المللی و ملی پژوهشگران 

 0.0148102- 2.08824- 0.0070922 3.676471 تعداد دانشجویان

 0.0329362 3.794118 0.0086809 4.5 تعریف، شناسایی، هدایت، پرورش، جذب و بکارگیری استعدادهای درخشان



 
 راهبردی دانشگاه شیراز سند

 

 

 02 

 

 0.0300943 3.735294 0.0080567 4.176471 تغییر نقش و عملکرد شهر  شیراز به عنوان مرکزی با عملکرد فراملی

 0.030635 4.029412 0.0076028 3.941176 تغییر ساختاری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )اصالح نگرش ها(

 0.0274043 4.058824 0.0067518 3.5 تغییر سطح تکنولوژی در جامعه

 0.034363 3.882353 0.0088511 4.588235 تقاضا برای تحصیالت تکمیلی 

 0.0047876- 0.55882- 0.0085674 4.441176 تمایل دانشجویان نخبه و برتر در ورود به مقاطع تحصیالت تکمیلی

 0.0227785- 2.67647- 0.0085106 4.411765 تمرکزگرایی در فرآیند جذب اعضاء هیأت علمی

 0.0126158- 1.85294- 0.0068085 3.529412 تناسب فن آوری و  فرایندها

 0.0331514 3.794118 0.0087376 4.529412 تنوع آموزش عالی 

 0.0292966 3.882353 0.0075461 3.911765 توانایی مالی دولت

 0.0317497 3.705882 0.0085674 4.441176 توانمندی های پژوهشگران 

 0.0273192- 4.5- 0.0060709 3.147059 توجه به تحقیقات بنیادی در کشور

 0.0306383- 4.5- 0.0068085 3.529412 توجه به زمینه های پژوهشی میان رشته ای

ای و با تکیه بر قابلیتها و استعدادهای توسعه آموزش متناسب با نیازهای ملی و منطقه
 بومی 

4.058824 0.0078298 3.970588 0.0310889 

 0.0362954 4.264706 0.0085106 4.411765 توسعه علم

 0.0264431 3.352941 0.0078865 4.088235 های کالن ملیتوسعه فناوری درسیاست

 0.0342695 4 0.0085674 4.441176 توسعه مراکز دانشجویی از جمله انجمهای علمی

 0.0240801 3.264706 0.0073759 3.823529 المی جایگاه علم وفناوری کشور در سند چشم انداز جمهوری اس

 0.0327209- 4.47059- 0.0073191 3.794118 جذب و پرورش دانشجویان تحصیالت تکمیلی به شیوه پژوهش محور

 0.0272057 4.029412 0.0067518 3.5 جوانان با هوش، مستعد و خالق و عالقمند به کسب تحصیالت دانشگاهی 

 0.0214468- 2.47059- 0.0086809 4.5 المللی و تولید دانشمی در کرسیهای علمی بینحضور اعضای هیأت عل

حمایت دستگاههای اجرایی و مراکز صنعتی از پژوهشهای کاربردی در قالب طرح 
 درصد 3

4 0.0077163 3.941176 0.0304113 

 0.0375202 4.294118 0.0087376 4.529412 حمایت رهبری از توسعه فعالیت های علمی کشور

 0.0143679- 2.05882- 0.0069787 3.617647 خرید دانش فنی از خارج و انتقال تکنولوژی از خارج

 0.0132165- 1.94118- 0.0068085 3.529412 خودباوری و اطمینان به پژوهشگران و فناوران داخلی

 0.0317063- 4.47059- 0.0070922 3.676471 دوره های موثر در پژوهش دانشگاهی مانند دوره پسادکتری 

 0.0348836 3.941176 0.0088511 4.588235 گذاری علم و فناوری در دانشگاههای کشورهای سیاستدوره

 0.025577 3.441176 0.0074326 3.852941 راهبردهای توسعه ملی کشور در زمینه دانایی محوری

 0.0126908- 1.91176- 0.0066383 3.441176 عالی غیرانتفاعی رشد فقط کمی مؤسسات آموزش

 0.0330096 3.852941 0.0085674 4.441176 روحیه  ابتکار و کارآفرینی

 0.0132165- 2.11765- 0.0062411 3.235294 زیرساختهای قانونی، فرهنگی و ساختاری مالکیت فکری

 0.0356946 4.058824 0.0087943 4.558824 ساختار آموزش عالی کشور 

 0.0140709- 2- 0.0070355 3.647059 اوری در مقایسه با وظایف اداریسرعت تغییر فن
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 0.0297372 3.882353 0.0076596 3.970588 گذاری بخش خصوصیسرمایه

 0.0301877 3.941176 0.0076596 3.970588 گذاری بخش غیردولتی در توسعه پژوهش و فناوری سرمایه

 0.0197881- 2.88235- 0.0068652 3.558824 سطح آگاهی و انتظارات ذی نفعان

 0.0340175 3.970588 0.0085674 4.441176 سند تحول راهبردی نظام علم و فناوری کشور 

 0.0192841- 3.14706- 0.0061277 3.176471 سهم محصوالت صنایع با فناوری باال و مرتبط

ر ی دهای تحصیالت تکمیلسیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر دوره
 دانشگاههای برتر

4.529412 0.0087376 4.029412 0.0352073 

 0.0356312 4 0.0089078 4.617647 سیاستهای فناوری در برنامه پنجم 

 0.0276029- 4.08824- 0.0067518 3.5 شبکه های علمی جهت استفاده از توان جمعی اعضای هیات علمی 

 0.0329412 4.147059 0.0079433 4.117647 ایجاد مراکز تحقیق و توسعه گیری توجه به پژوهش و فناوری در صنعت وشکل

 0.0305815- 4.52941- 0.0067518 3.5 شناخت دانشگاهیان از نیازهای صنعت

 0.0293617- 4.5- 0.0065248 3.382353 شناخت و اطمینان صنعت به توانمندی های دانشگاهیان 

 0.0209261- 3.35294- 0.0062411 3.235294 وهشضریب ریسک در فعالیتهای نوآورانه و  پژ

 0.0129696- 1.97059- 0.0065816 3.411765 ضریب ریسک در فعالیتهای نوآورانه و پژوهشی

 0.0241502 3.176471 0.0076028 3.941176 طرح نقشه جامع علمی کشور

 0.0255152 4.088235 0.0062411 3.235294 ، فرهنگی و علمی شهر شیرازظرفیتهای اجتماعی

 0.0134168- 1.97059- 0.0068085 3.529412 های فناوری است.های نوینی که دستیابی به آنها نیازمند زیر ساختظهور فناوری

 0.0121485- 1.91176- 0.0063546 3.294118 فاصله صنعت کشور با فناوری

 0.0284706- 4.14706- 0.0068652 3.558824 فرصتهای شغلی برای نخبگان علمی در خارج از کشور

 0.0321068 3.823529 0.0083972 4.352941 فضای مجازی و امکان استفاده از آن در راستای آموزش، پژوهش و فناوری

 0.0030638- 0.35294- 0.0086809 4.5 فعالیت علمی کشور و موضوعات فراوان دانش

 0.0292783 4.264706 0.0068652 3.558824 قابلیتهای فن آوری در جهت ارتقا سیستم 

 0.0264831 4.058824 0.0065248 3.382353 قطبها و انجمنهای علمی 

 0.035436 4.029412 0.0087943 4.558824 کارآفرینی و نوآوری

 0.0299574 3.882353 0.0077163 4 های دولتی و غیر دولتی های مردمی و مشارکت سازمانکمک

 0.0063829- 0.73529- 0.0086809 4.5 موزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی کمی گرایی در ارزیابی عملکرد آ

 0.009053- 1.02941- 0.0087943 4.558824 کیفیت تولیدات علمی 

 0.0347935 4.088235 0.0085106 4.411765 محتوای آموزش در کلیه سطوح تحصیلی

 0.0382912- 4.52941- 0.0084539 4.382353 گراییمدرك

 0.0288962- 4.58824- 0.0062979 3.264706 ختلف تصمیم گیری در علوم، تحقیقات و فناوریمراجع م

 0.0313208 4.029412 0.0077731 4.029412 مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در کشور 

 0.0060525- 0.91176- 0.0066383 3.441176 مراکز و موسسات تخصصی سیاست پژوهشی 

 0.0367893 4.294118 0.0085674 4.441176 ایمراکز بین رشته

 0.0324038 4.294118 0.0075461 3.911765 مزیت های نسبی ) نظیر نفت و معادن( در کشور
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 0.0140709- 2- 0.0070355 3.647059 مشکالت تکنولوژیکی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه

 0.0259791 4.088235 0.0063546 3.294118 منابع علمی قابل دسترس در شبکه اطالعات جهانی

 0.0123888- 1.88235- 0.0065816 3.411765 منابع مالی پایدار در دانشگاه

 0.0325724 3.852941 0.0084539 4.382353 المللیهای بینای و همکاریمناسبات منطقه

 0.0380342- 4.35294- 0.0087376 4.529412 مهاجرت برخی از برگزیدگان المپیادها و فارغ التحصیالن دانشگاه های معتبر کشور

 0.0074193- 1.11765- 0.0066383 3.441176 میزان رضایت از دریافت خدمات آموزشی و پژوهشی

 0.012776- 1.94118- 0.0065816 3.411765 میزان رضایت از دریافت خدمات پژوهش و فناوری  

 0.0386884 4.235294 0.0091348 4.735294 نخبگان علمی ایرانی داخل و خارج از کشور 

 0.0304381- 4.47059- 0.0068085 3.529412 نسبت نیروی محقق به جمعیت خصوصا در بخش صنعت 

 0.0261627 3.941176 0.0066383 3.441176 پژوهشی -نشاط اعضاء هیأت علمی و دانشجویان برای انجام فعالیتهای آموزشی

 0.0352073 4.029412 0.0087376 4.529412 ری اطالعات نظام آموزش الکترونیک و زیرساختهای فناو

 0.012791- 2.14706- 0.0059574 3.088235 نظام آموزشی کشور و نیازهای پژوهشی و فناوری

 0.0337922 3.970588 0.0085106 4.411765 نظام پذیرش دانشجو به ویژه در مقاطع تحصیالت تکمیلی

 0.0351773 4 0.0087943 4.558824 مستعد نظام راتبه )بورس( تحصیلی دانشجویان

 0.036 4.147059 0.0086809 4.5 نظام مالکیت معنوی در کشور

 0.0081352- 1.14706- 0.0070922 3.676471 نظام یافتگی فرآیند سیاستگذاری و تفکیک وظایف میان برخی نهادهای موجود 

 0.0071256- 1.02941- 0.006922 3.588235 نقش بخش خصوصی در تامین منابع مالی توسعه فناوری 

 0.0352774 4.117647 0.0085674 4.441176 نوآوری و نظریه پردازی علمی

 0.0223946- 3.23529- 0.006922 3.588235 نوسانات درآمد عمومی کشور و نرخ تورم در جامعه

 0.024297- 3.82353- 0.0063546 3.294118 نهاد و متولی مشخص برای سیاست گذاری پژوهش و نداشتن اولویت پژوهشی 

 0.0265532 3.441176 0.0077163 4 افزاری در کشورنهضت نرم

کرده، مستعد و عالقمند به یادگیری در کشور، در مقایسه با نیروی انسانی جوان، تحصیل
 دیگر کشورهای خاورمیانه و دور 

3.529412 0.0068085 4.176471 0.0284355 

 0.036272 4.205882 0.0086241 4.470588 تی به تحقیق و توسعهنیاز پنهان بخش صنع

 0.033567 3.970588 0.0084539 4.382353 نیاز صنعت به تحقیق و توسعه

 0.0261327 3.970588 0.0065816 3.411765 نیروهای متخصص در دانشگاهها 

 0.013864- 1.97059- 0.0070355 3.647059 وابستگی فرایندهای ارائه خدمات به فن آوری

 0.0342428 3.970588 0.0086241 4.470588 وجدان کاری در بین اساتید و دانشجویان

 0.0338356 4.029412 0.0083972 4.352941 ورودی محور بودن منابع مالی پژوهشی دانشگاهی 

 0.0071256- 1.02941- 0.006922 3.588235 هماهنگی در تخصیص منابع مالی پژوهش و فناوری در سطح ملی 

 0.026433 3.882353 0.0068085 3.529412 هیات علمی جوان، پر انرژی و تحصیلکرده ایرانی 

 1.0562754   1 518.382355 مجموع 

 
است. با توجه به اینکه این امتیاز  356/3تحلیل محیط خارجی نشان می دهد که امتیاز کل عوامل خارجی)فرصتها و تهدیدات( برابر 

بت است این نتیجه حاصل می شود که به طور کلی فرصتهای پیش روی دانشگاه شیراز برای تحقیق راهبردهای مث ریک مقدا
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 05 

 

آموزشی و پژوهشی بیش از تهدیدات است و با تکیه بر نقاط قوت خود می تواند از این فرصتها در جهت ارتقای عملکرد دانشگاه 
( در مقایسه 356/3هرچند که مقدار نه چندان زیاد امتیاز کل عوامل خارجی) استفاده نماید.خود  برای تحقیق بخشیدن به راهبردهای

 ( نشان می دهد که نباید از تهدیدات پیش روی دانشگاه شیراز نیز غافل شد.5با مقدار حداکثر ممکن)
 مشخص می گردد. (3نمودار) بنابراین جایگاه دانشگاه شیراز از نظر تحلیل محیط بیرونی به صورت
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 (IFE)درونی ارزیابی عوامل محیط-2-2
الزم است به امتیازدهی و ارزیابی این عوامل  شناسایی شده درونی به منظور تعیین اولویت توجه به هر یک از عوامل

خبرگان خواسته شده است تا نظرات خود را پیرامون میزان بدین منظور از همانگونه که در قسمت قبل اشاره گردید پرداخته شود. 
و  ونیدردر قالب پرسشنامه تحلیل محیط شاخصها در دانشگاه شیراز این  وضعیت موجود هر یک ازاهمیت هر شاخص و همچنین 
 به صورت زیر مشخص سازند:

راهبردهای آموزشی و پژوهشی در تحقق  درونی : برای تعیین میزان اهمیت هر یک از شاخصهای محیطمیزان اهمیت

دانشگاه شیراز از خبرگان خواسته شده است تا نظر خود را در قالب گزینه های بسیار مهم، مهم، متوسط، کم اهمیت و بی اهمیت 
به ترتیب به گزینه های فوق اختصاص داده  3و  ۱، 3، 1، 5مشخص سازند. به منظور امتیازدهی و ارزیابی شاخصها، مقادیر عددی 

 ه است.شد

ن ، شدت و نوع تاثیر ایدرونیبه منظور تعیین رتبه دانشگاه شیراز در هر یک از شاخصهای محیط  :وضعیت موجود

شاخصها بر تحقق راهبردهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه شیراز سنجیده شده است. بدین منظور از خبرگان خواسته شده است تا 
( مشخص سازند. عالمت -5(، )-1، ...، )دانمنمی+(،...، 1+(، )5ا در قالب گزینه های )نظر خود را پیرامون شدت و نوع تاثیر شاخصه

محسوب می شود در حالی که عالمت منفی نقطه قوت مثبت به معنای این است که شاخص مورد نظر برای دانشگاه شیراز یک 
معنای این است که دانشگاه شیراز می تواند از  +( به5پیش روی دانشگاه شیراز خواهد بود. بر این اساس مقدار) نقاط ضعفمبین 

( بیانگر این است که شاخص -5به میزان خیلی زیاد استفاده نماید. هم چنین مقدار) نقطه قوتشاخص مورد نظر به عنوان یک 
طلق ر مجدی برای دانشگاه شیراز در تحقق راهبردهای آموزشی و پژوهشی است. به طور کلی هر چه قد نقطه ضعفمورد نظر یک 

نقاط قوت و راده شده بیشتر باشد به معنای شدت و تاثیر بیشتر شاخص مورد نظر است و عالمت در نظر گرفته شده بیانگدامتیاز 
 است. ضعف

استفاده اثیر میزان ت در میزان اهمیت ضرب محیطی دانشگاه شیراز از حاصل نقاط قوت و نقاط ضعفبندی به منظور تعیین و اولویت
ت. الزم به ذکر است که ابتدا الزم است امتیازات میزان اهمیت به صورت نرماالیز شده محاسبه شود)یعنی مجموع امتیاز ه اسگردید

ضرب گردد تا امتیاز امتیاز وضعیت موجود گردد( و سپس امتیازات میزان اهمیت نرماالیز شده در  3اهمیت کلیه شاخصها برابر 
 قوت و ضعف تعیین گردد. نهایی هر شاخص برای اولویت بندی نقاط

هر یک از شاخصها پس از میانگین گیری از نظرات  وضعیت موجودمتوسط امتیازات تخصیص داده شده به اهمیت و 
در جدول زیر شاخصهایی که امتیاز نهایی آنها مثبت باشد به معنای این است که شاخص می باشد.( ۱)خبرگان به صورت جدول

ت در نظر گرفته می شود و در صورتی که عالمت امتیاز نهایی منفی باشد به معنای نقاط ضعف مورد نظر به عنوان یک نقطه قو
 است.

 ارزیابی عوامل محیط درونی: 2جدول
 اهمیتمیزان  اهمیتمیزان  هاشاخص

 (نرماالیز)

وضعیت 

 موجود

 امتیاز نهایی

 0.01613- 2.5- 0.006453 3.25 اجرای طرحهای مشترك بین دانشگاهی

 0.02371- 2.85714- 0.0083 4.18 کامل و به موقع اهداف و  برنامه های دانشگاهاجرای 

 0.007167 0.875 0.008191 4.125 اختیارات متناسب با مسئولیتها

 0.01675- 1.875- 0.008935 4.5 ارتباط اساتید با صنعت 

 0.01058- 1.375- 0.007694 3.875 ارتباط با سازمانها و نهادهای دولتی

 0.00819- 1- 0.008191 4.125 تباط با مجامع علمی داخلی و بین المللیار

 0.01873- 2.125- 0.008816 4.44 هاارتباط بخش ها  با صنعت در جهت کاربردی کردن پایان نامه

 0.02556- 2.75- 0.009293 4.68 ارتباط دانشجویان با صنعت 
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 0.0211- 2.5- 0.008439 4.25 ای عملکرد کارکنانارزیابی دوره 

 0.01337- 1.57143- 0.00851 4.285714 ارزیابی و پایش دوره ای اهداف و برنامه های دانشگاه

 0.017871 2.25 0.007943 4 اعتبار علمی و به روز بودن پایان نامه ها

 0.02269- 2.85714- 0.007943 4 انجمن های علمی 

 0.00385- 0.5- 0.007694 3.875 انطباق تشکیالت مصوب و  وضع موجود 

 0.005496 0.714286 0.007694 3.875 آشنایی اعضای هیات علمی و دانشجویان با اصول پژوهش و استفاده از نتایج آن

 0.00558- 0.625- 0.008935 4.5 آشنایی اعضای هیات علمی و کارکنان  با قوانین و مقررات

 0.0076- 0.875- 0.008687 4.375 آشنایی دانشجویان با قوانین و مقررات

 0.02125- 2.5- 0.008499 4.28 برنامه های علمی فرهنگی

 0.02064- 2.325- 0.008876 4.47 بودجه تخصیص یافته به تشکل های دانشجویی

 0.00279- 0.375- 0.007446 3.75 به روز بودن قوانین و مقررات

 0.00112- 0.125- 0.008935 4.5 ایپایبندی به اخالق حرفه

 0.02646- 3.25- 0.008141 4.1 راکندگی واحد های دانشگاهپ

 0.02065- 3.25- 0.006354 3.2 تبادل استاد با سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی 

 0.01787- 2.5- 0.007148 3.6 تبادل دانشجو با سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی 

 0.0217- 2.57143- 0.008439 4.25 رایانه، تجهیزات اداری(تسهیالت امور عمومی و اداری)سرویس رفت و آمد، 

 0.02102- 2.75- 0.007645 3.85 تسهیالت دانشجویی وام مسکن تحصیلی شهریه /امورتغذیه

 0.02788- 3.25- 0.008578 4.32 تسهیالت رفاهی و خوابگاه داشجویی

 0.02355- 2.875- 0.008191 4.125 تسهیالت و امکانات ورزشی دانشجویان

 0.016382 2 0.008191 4.125 تصویر ذهنی از دانشگاه  شیراز در جامعه

 0.00255- 0.28571- 0.008935 4.5 تعداد اعضای هیات علمی آموزشی

 0.01589- 2- 0.007943 4 تعداد اعضای هیات علمی پژوهشی

 0.02138- 2.42- 0.008836 4.45 های مذهبی فرهنگیتعداد انجمن

 0.02125- 2.5- 0.008499 4.28 ی غیرهیات علمیتعداد پستها

 0.02079- 2.625- 0.007921 3.989 تعداد پستهای هیات علمی

 0.006733 0.875 0.007694 3.875 تعداد دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف 

 0.00956- 1.375- 0.00695 3.5 تعداد دوره های آموزشی مشترك بین المللی منجر به مدرك

 0.00099- 0.125- 0.007943 4 های متصل به اینترنت )دراختیار دانشجویان(رایانهتعداد 

 0.00503- 0.75- 0.006702 3.375 های مرتبط با علوم اسالمی در دانشگاه تعداد رشته

 0.02288- 2.5- 0.009154 4.61 تعداد کل بازدیدهای علمی برگزار شده

 0.008687 1.25 0.00695 3.5 های دایر در دانشگاه  تعداد کل رشته

 0.01862- 2.5- 0.007446 3.75 تعداد نیروی انسانی در مشاغل غیر حاکمیتی 

 0.002234 0.25 0.008935 4.5 تفویض اختیار به دانشکده ها و بخش ها 

 0.0044- 0.5- 0.008794 4.428571 تناسب اهداف و برنامه ها با ظرفیتها و شرایط محیطی

 0.02269- 2.85714- 0.007943 4 ها و مراکز تحقیقاتیها و کارگاههتناسب آزمایشگا

 0.00422- 0.5- 0.008439 4.25 تناسب تحصیالت و تجربه کارکنان با شغل

 0.0067- 1- 0.006702 3.375 تناسب تعداد کارکنان با حجم فعالیتهای آن

 0.002978 0.375 0.007943 4 تناسب، سادگی و شفافیت قوانین و مقررات 

 0.00372- 0.5- 0.007446 3.75 تنوع دوره های بین رشته ای و جدید

 0.008935 1.125 0.007943 4 تنوع دوره های تحصیالت تکمیلی

 0.01985- 2.375- 0.00836 4.21 توانایی دانشگاه در جذب دانشجویان خارجی 

 0.01536- 1.875- 0.008191 4.125 توجه به کار تیمی 



 
 راهبردی دانشگاه شیراز سند

 

 

 08 

 

 0.01092- 1.375- 0.007943 4 ای کاری بین بخشی و بین رشتهتوجه به هم

 0.00695- 0.875- 0.007943 4 ها و بخشهاتوزیع مناسب اعتبارات بین دانشکده

 0.005957 0.75 0.007943 4 های آموزشیهای پروهشی اعضای هیات علمی نسبت به فعالیتحجم برنامه

 0.0045- 0.625- 0.007198 3.625 حجم فعالیتهای اجرایی اعضای هیات علمی 

 0.01815- 2.28571- 0.007943 4 حقوق و  بیمه کارکنان

 0.02615- 2.85714- 0.009154 4.61 درآمد اختصاصی دانشگاه  

 0.02398- 2.875- 0.00834 4.2 درآمدهای حاصل از پژوهش و تجاری سازی 

 0.02553- 2.85714- 0.008935 4.5 درصد انجام مکانیزه امور رفاهی 

 0.01961- 2.28571- 0.008578 4.32 دسترسی به بانکها و پایگاههای اطالعاتی علمی 

 0.01204- 1.28571- 0.009361 4.714286 دستیابی به اهداف و برنامه های دانشگاه

 0.0041- 0.5- 0.008191 4.125 رضایت مشتریان خدمات پژوهشی از کیفیت خدمات

 0.01347- 1.75- 0.007694 3.875 راسی اداری ( در دانشگاه روند گردش کار ) بروک

 0.00949- 1.125- 0.008439 4.25 زیرساخت های اطالعاتی و ارتباطی

 0.01635- 2.125- 0.007694 3.875 سرانه فضای اتاق کار برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 0.01086- 1.25- 0.008687 4.375 سرانه فضای کارگاه، آزمایشگاه، مزرعه و کالس درس

 0.00819- 1- 0.008191 4.125 سیستم اطالع رسانی در سطح دانشگاه و واحدها

 0.00308- 0.42857- 0.007198 3.625 شرایط  قطبهای علمی 

 0.02119- 2.57143- 0.00824 4.15 شرایط تجاری سازی یافته های تحقیقاتی

 0.00894- 1.28571- 0.00695 3.5 شرایط چاپ و نشر

 0.006143 0.75 0.008191 4.125 شرایط و کیفیت مقاالت چاپ شده

 0.008935 1.125 0.007943 4 شفاف بودن ارزشهای سازمانی و پایبندی به آنها 

 0.001024 0.125 0.008191 4.125 ضمانت اجرایی قوانین و مقررات

 0.00558- 0.75- 0.007446 3.75 طرح کارایی دانشگاه

 0.002978 0.375 0.007943 4 های علمی دانشگاهیعملکرد قطب 

 0.006515 0.875 0.007446 3.75 عملکرد مرکز کارآفرینی دانشگاه

 0.010238 1.25 0.008191 4.125 فرایند ارتقا  اعضای هیات علمی 

 0.00869- 1.25- 0.00695 3.5 فرایند ارتقا  کارکنان 

 0.01722- 1.875- 0.009184 4.625 فرایند انگیزش اعضای هیات علمی 

 0.02215- 2.625- 0.008439 4.25 فرایند انگیزش کارکنان 

 0.002978 0.375 0.007943 4 فرایند آموزش و توانمند سازی  اعضای هیات علمی 

 0.01191- 1.5- 0.007943 4 فرایند آموزش و توانمند سازی  کارکنان 

 0.00344- 0.375- 0.009184 4.625 فرایند جذب اعضای هیات علمی 

 0.00481- 0.625- 0.007694 3.875 فرایند جذب کارکنان 

 0.002978 0.375 0.007943 4 هافرهنگ انتشار، توزیع و تسهیم یافته

 0.01086- 1.25- 0.008687 4.375 فضای خالقیت و نوآورری

 0.01489- 1.875- 0.007943 4 فضای فیزیکی و کالبدی دانشگاه 

 0.006733 0.875 0.007694 3.875 ای پژوهشی انجام شدهکیفیت طرحه

 0.008997 1.25 0.007198 3.625 کیفیت مجالت تخصصی

 0.00794- 1- 0.007943 4 کیفیت و خدمات کتابخانه ای

 0.002978 0.375 0.007943 4 کیفیت و محتوای کتب تالیفی و ترجمه ای

 0.006515 0.875 0.007446 3.75 کیفیت همایش های برگزار شده در دانشگاه

 0.02196- 2.57143- 0.008538 4.3 کانونهای فرهنگی، هنری و اجتماعی در دانشگاه  
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 0.02156- 2.71429- 0.007943 4 مساجد و نمازخانه

 0.005585 0.75 0.007446 3.75 مستند بودن فرایندها

 0.00705- 0.85714- 0.008226 4.142857 هداف و برنامه های دانشگاهمشارکت فعال کارکنان و اعضای هیات علمی در تدوین و بازنگری ا

 0.01092- 1.375- 0.007943 4 مشخص بودن  شاخص های کلیدی عملکرد 

 0.014427 1.875 0.007694 3.875 مشخص و مدون بودن وظایف و مسئولیتها

 0.011022 1.142857 0.009645 4.857143 معین بودن اهداف و برنامه های دانشگاه

 0.01229- 1.5- 0.008191 4.125 مکانیزم دریافت و پرداخت درآمدهای حاصل از قراردادها

 0.01768- 2.125- 0.00832 4.19 مکانیزه کردن خدمات اداری و مالی 

 0.01752- 2.375- 0.007379 3.716 مکانیزه کردن بایگانی اسناد 

 0.004468 0.75 0.005957 3 میانگین سنوات دانشجویان 

 0.02215- 2.625- 0.008439 4.25 میزان اعتبارات هزینه شده در فعالیتهای علمی فرهنگی

 0.01092- 1.375- 0.007943 4 میزان انجام پروژه های تحقیقاتی در سطح بین المللی

 0.02059- 2.71429- 0.007585 3.82 میزان آگاهی کارکنان و اعضای هیات علمی از اهداف و برنامه های دانشگاه

 0.002792 0.375 0.007446 3.75 میزان برخورداری از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی برتر 

 0.010238 1.375 0.007446 3.75 میزان توجه به تحقیقات بنیادی و نظری

 0.007021 1.285714 0.005461 2.75 میزان دانشجویان محروم از تحصیل 

 0.02144- 2.71429- 0.007899 3.978 ی نرم افزار یکپارچه اداری ومال 

 0.00894- 1- 0.008935 4.5 نسبت اعضای هیات علمی به دانشجویان 

 0.00782- 1.125- 0.00695 3.5 نسبت کارکنان به اعضای هیات علمی 

 0.0208- 2.375- 0.008757 4.41 نشریات دانشجویی 

 0.00168- 0.25- 0.006702 3.375 نظام جبران خدمات  پژوهشی اعضای هیات علمی

 0.0211- 2.5- 0.008439 4.25 وبالگ و وبگاه زیر مجموعه معاونت فرهنگی

 0.014334 1.75 0.008191 4.125 وجود تشکیالت و واحدهای ساختار یافته و منسجم 

 0.02833- 3.25- 0.008717 4.39 وضعیت استخدام نیروی انسانی

 0.01886- 2.5- 0.007545 3.8 وضعیت امکانات رفاهی دانشگاه

 0.00695- 0.875- 0.007943 4 وضعیت پرداختی به اعضای هیات علمی 

 0.000838 0.125 0.006702 3.375 های دانشجویی وضعیت تشکل

 0.00782- 0.875- 0.008935 4.5 وضعیت درآمدهای اختصاصی دانشگاه 

 0.000838 0.125 0.006702 3.375 وضعیت رضایت  دانشجویان از وام های دانشجویی

 0.00782- 1.125- 0.00695 3.5 وضعیت و تعداد جلسات عمومی رئیس دانشگاه با دانشجویان

 0.00482- 0.57143- 0.008439 4.25 همسویی فرایندها با استراتژیهای دانشگاه

 0.00235- 0.28571- 0.008226 4.142857 همسویی فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و دانشجویی با  اهداف و برنامه های دانشگاه

 0.0211- 2.5- 0.008439 4.25 همکاری با سایر دانشگاههای داخلی و خارجی

 1.08709-   1 503.614 مجموع 

 
است. با توجه به اینکه این  -3۲۷/3تحلیل محیط درونی نشان می دهد که امتیاز کل عوامل درونی )نقاط قوت و ضعف( برابر 

 خود یشود که به طور کلی نقاط ضعف دانشگاه شیراز برای تحقیق راهبردهااست این نتیجه حاصل می منفی امتیاز یک مقدار
 بیش از نقاط قوت آن است. 

 مشخص می گردد. (۱نمودار)بنابراین جایگاه دانشگاه شیراز از نظر تحلیل محیط درونی به صورت 
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 نی: موقعیت دانشگاه شیراز در ارزیابی تحلیل محیط درو2شکل 
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 استراتژیک تحلیل موقعیتفصل سوم: 
 گیرد. بدین منظور از ماتریس ارزیابی عوامل درونیگیری اصلی حرکت سازمان انجام میتحلیل موقعیت به منظور تعیین جهت

 .ی شودیح این ماتریس پرداخته مر این اساس در ادامه به تشر. بشودهای غالب سازمان استفاده میو بیرونی برای تعیین استراتژی

 ( IEبیرونی)-ماتریس ارزیابی عوامل درونی-9-4

-چهارخانه بیرونی-عوامل درونی در ماتریس تشکیل شده است.ای ماتریس چهارخانهاز یک  بیرونی-ماتریس ارزیابی عوامل درونی

بیانگر قوت سازمان است. به  +(5)تا  (3از صفر)خلی و دهنده ضعف دانشان (3صفر) تا (-5)از  نهایی بر روی محور افقیامتیاز ای، 
بیانگر فرصت +( 5( تا )3از صفر)بیانگر تهدید برای سازمان و  (3صفر)تا  (-5)از  بر روی محور عمودی نهاییامتیاز همین ترتیب 

 برای سازمان است. 
 ه است.نشان داده شد( 3نمودار) ای درچهارخانه بیرونی-عوامل درونی ماتریسطرح کلی 

 
  بیرونی-: ماتریس عوامل درونی9شکل 

 

-ای، مفاهیم استراتژیک خاصی دارد. برای سازمانچهارخانه (IEدرونی و بیرونی)های ماتریس قرار گرفتن در هر یک از خانه

از لحاظ محیط  هم از نظر محیط داخلی و همها گیرند، اعتقاد بر آن است که موقعیت این سازمان( قرار می3هایی که در خانه )
 عالی است و بهتر است استراتژی تهاجمی را مدنظر قرار دهند. خارجی 

ها در محیط خارجی بسیار گیرند حاکی از آن است که موقعیت این سازمان( قرار می۱هایی که در خانه)وضعیت سازمان
 ت. کارانه اسها استراتژی محافظهسازمانخوب و عالی است ولی از نظر محیط داخلی وضع خوبی ندارند و استراتژی مناسب این 

                                                           
   منبع؛ دیوید کاستراتژی مه ریزیبرنابر اساس مدل: 

 David, F. R. (2004). Strategic Management: Concepts and Cases. Prentice Hall; 10th edition.  ؛ 
 .3۷، ص(۲)۱ ران،ای مدیریت علوم سازمانی، فصلنامه فرهنگ و تجاری استراتژی با انسانی منابع استراتژی کردن هماهنگ(، 33۲6اعرابی، سیدمحمد و مقدم، علیرضا)
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گیرند حاکی از آن است که از نظر محیط داخلی عالی ولی از نظر محیط ( قرار می3هایی که در خانه )وضعیت سازمان
  است. خارجی وضع مناسبی ندارند و استراتژی مناسب برای آنها استراتژی رقابتی

گیرند حاکی از آن است که هم در محیط خارجی و هم در محیط خارجی در ( قرار می1هایی که در خانه )وضعیت سازمان
 انتخاب نماید. را وضعیت خوبی قرار ندارند و سازمان باید جهت استراتژیک تدافعی

 

 تحلیل موقعیت استراتژیک دانشگاه شیراز-9-2
موقعیت استراتژیک دانشگاه شیراز مطابق  ،(3مطابق با جدول) ت محاسبه شده برای محیط درونی و محیط بیرونیابر اساس امتیاز

 خواهد بود.( 1نمودار)با 
 

 : امتیازات محاسبه شده برای محیط درونی و محیط بیرونی9جدول

 امتیاز نهایی تحلیل محیطی

 -3۲۷/3 (IFEارزیابی محیط درونی)

 +356/3 (EFEارزیابی محیط بیرونی)

 
 

 
 

  : موقعیت استراتژیک دانشگاه شیراز1شکل 

 
که  کارانه است و این بدان معناستهمانگونه که از نمودار فوق مشخص است موقعیت استراتژیک دانشگاه شیراز، موقعیت محافظه

ای محیطی در های باشد که دانشگاه شیراز بتواند با بهره گیری از فرصتمی بایست به گونهاستراتژی های غالب دانشگاه شیراز 
 . و آنها را کاهش دهد فائق آیددسترس بر نقاط ضعف درونی خود 
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 اهداف و استراتژی ها  ، ماموریت ، چشم اندازفصل چهارم: 

 انداز دانشگاه شیرازچشم -1-4

ر تولید د کارآفرین و مهارت گرا  و یکی از دو دانشگاه جامع برتر کشور با اعتبار جهانیدانشگاه شیراز یک دانشگاه  3131در افق 
ای نقش برجسته ای به عنوان مرجع حل مسائل پژوهشهای بنیادی، کاربردی و توسعهو  در آموزشکه  .علم و فن آوری است

  اساسی جامعه دارد.

 

 ها و باورها:ارزش -1-2

 اخالق حرفه ای 

  کرامت انسانی 

  خالقیت ، نوآوری و کارآفرینی 

  رعایت حق مالکیت معنوی 

  مشارکت و کار گروهی 
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 ماموریت دانشگاه -1-9

 

   اجزا ماموریت

  خدمت گیرندگان

  (مخاطبین)

 جامعه علمی و متقاضیان آموزش عالی  -

 نهاد ها و موسسات و مراکز صنعتی  خدماتی اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی  -

 ایجاد محیطی مناسب جهت تربیت نیروهای متعهد و وارسته متخصص، خلّاق و کارآمد. -  خدمات

 پژوهش در راستای اداره علمی امور کشور و بهبود رفاه عمومیارتقای کمی و کیفی آموزش و  -

کارهای برقراری ارتباط مستمر و منظم با جامعه به منظور شناخت نیازها و تالش در ارائه راه -
  علمی در ترویج و تأکید بر شایسته ساالری تأمین آنها

 دانشگاه جامع  - قلمرو موضوعی فعالیت 

 منطقه ای و بین المللی سطح ملی و  -  حوزه جغرافیایی

 اساتید برجسته  - مزیت کلیدی 

  کارکنان شایسته -

 رعایت حق مالکیت معنوی  - ارزشهای سازمانی  

 اخالق حرفه ای -

 کرامت انسانی  -

 خالقیت ، نوآوری و کارآفرینی  -

 مشارکت و کار گروهی  -

 مرجع اصلی در حل مسایل اساسی جامعه  -  توجه به انتظارات جامعه

 توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه مشارکت در  -

 های نوین آموزشی و کمک آموزشی  و کارگاه ها و ازمایشگاههای مجهز بهره گیری از فناوری -  فناوری

 

 بیانیه ماموریت 

؛  کارآمددانشگاه شیرازبه عنوان یک دانشگاه جامع در ایجاد محیطی مناسب جهت تربیت نیروهای متعهد و وارسته، متخصص، خلّاق و 

ارتقای کمی و کیفی آموزش و پژوهش در راستای اداره علمی امور کشور و بهبود رفاه عمومی؛ و برقراری ارتباط مستمر و منظم با جامعه به 

 کارهای علمی در ترویج و تأکید بر شایسته ساالری تأمین آنها  فعالیت دارد .منظور شناخت نیازها و تالش در ارائه راه

ق ها و آزمایشگاههای مجهز  با تاکید بر حهای نوین و کارگاهگیری از فناوریبا بهره مندی از اساتید و کارکنان شایسته و بهره این دانشگاه

ای، خالقیت و نوآوری و مشارکت و کارگروهی به تربیت نیرو های متخصص و کارآفرین، اخالق حرفهکرامت انسانی،  مالکیت معنوی ،

 .ایفای نقش فعال در حل مسایل اساسی جامعه می پردازد های علمی وخلق نظریه
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 اهداف دانشگاه شیراز: -1-1

 بر اساس مطالعات صورت گرفته در مراحل قبلی،  هدف کالن دانشگاه شیراز به صورت زیر تعریف می شود:

 هدف کالن: 

 ارتقای جایگاه ملی، منطقه ای و بین المللی دانشگاه شیراز

 امع برتر کشور یکی از دو دانشگاه ج 

  دانشگاه برتر منطقه  40یکی از 

  دانشگاه برتر جهان  900یکی از 

 اهداف استراتژیک دانشگاه شیراز  به صورت زیر تعیین گردیده است:به منظور تحقق هدف کالن، 

 اهداف استراتژیک :

 توسعه  دوره های بین رشته ای و تحصیالت تکمیلی و افزایش کیفیت آموزشی  •

  ایه های انسانیتوسعه سرم  •

  توسعه استفاده از فناوری اطالعات •

  توسعه زیرساختها •

 فرهنگی -توسعه  فعالیتهای دانشجویی •

 بهبود و تجدید ساختار و فرایندها  •

 تولید ثروت  •

 توسعه شهرت و برتری دانشگاه  •

 توسعه مشارکت و همکاریهای داخلی و خارجی  •

 توسعه کمیت و کیفیت پژوهش  •

 پژوهش های کاربردی توسعه کارآفرینی و •
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 دانشگاه شیراز های استراتژی -1-5

( نشان 6های پیشنهادی، نقشه استراتژی دانشگاه شیراز به صورت نمودار)بر اساس هدف کالن، اهداف استراتژیک و استراتژی

 داده می شود.

ور ست. از طرفی دیگر به منظهمانگونه که مشخص است به منظور دستیابی به هدف کالن، تحقق اهداف استراتژیک الزامی ا

 های تدوین شده ضروری خواهد بود.دستیابی به اهداف استراتژیک، توجه به استراتژی

منظر رشد و یادگیری، فرایندها، مشتری و منظر مالی در نهایت منجر به  1بر اساس نقشه استراتژی ترسیم شده توجه توأم به 

 تحقق هدف کالن دانشگاه شیراز خواهد شد.
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 شه استراتژی دانشگاه شیرازق: ن 5شکل 
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 عملیاتی های برنامه اهداف و  صل پنجم: تدوینف

 و درونی پرداخته شد و موقعیت استراتژیک دانشگاه شیراز محیط بیرونی ر بخشهای قبل این گزارش به ارزیابی و تحلیلد
 های جهت تحقق اهداف مذکور پیشنهادبر اساس هدف کالن و اهداف استراتژیک دانشگاه شیراز، استراتژیتعیین گردید. سپس 

 گردید. 
های پیشنهادی ارائه گردد. بر این اساس سازی استراتژیدر این بخش قصد داریم برنامه های عملیاتی و بهبود جهت پیاده

گذاری در آینده تعیین گردیده و اقدامات ( جهت ارزیابی وضع موجود و هدفmeasureهایی )برای هر استراتژی معیارها و سنجه
های مطرح شده اجرا گردد، تعیین شده ( که الزم است جهت تحقق استراتژیinitiativeبهبود )های عملیاتی جهت و برنامه

 است.
 ( به شرح زیر است 3131هدفگذاری برای دو سال اینده و افق چشم انداز ) ISCبر اساس شاخص های رتبه بندی 
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 باشدتنظیم شده است که به شرح زیر می   ISCاهداف عملیاتی بر مبنای شاخص های 

 وزن شاخص   عیار

 رتبه کشوری

 دانشگاه شیراز

 )وضع موجود(

4931 4935 ..... 4101 

  پژوهش

  (5۷)وزن کل :

A1 5 ..... 35 ۱3 ۱5 35 کیفیت پژوهش 

A2 3 ..... ۱ ۱ 3 35 کارایی پژوهش 

A3 3 ..... ۱ ۱ 3 35 حجم پژوهش 

A4 5 ..... 35 3۲ ۱۱ 5 نرخ رشد کیفیت پژوهش 

A5  5 ..... 35 ۱3 33 5 رشد کارایی پژوهشنرخ 

A6 3 ..... 6 ۲ 3 ۱ هاثبت نامه 
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  وزن  شاخص   معیار

  رتبه کشوری

  دانشگاه شیراز

  )وضع موجود(

3331  3335 ..... 3131 

  آموزش

  (3۱)وزن کل :

B1  9 .....   5  7  3  6  اعضای هیأت علمی دارای جایزه  

B2  
 Highly citedاساتید پراستناد

researchers  

  ISI  9استانداردهای 
9  9  2   ..... 4  

  OIC  5استانداردهای 

B3  
به کل اعضای هیأت  .Ph.Dنسبت اعضای هیأت علمی دارای مدرك 

  علمی
1  1  3  3   ..... 1  

B4  4 .....   2  2  2  9  اندفارغ التحصیالنی که جایزه گرفته  

B5   التحصیالن پر استنادفارغ  
  ISI  4استانداردهای 

8  7  6   ..... 2  
  OIC  2استانداردهای 

B6  5 .....   42  45  20  9  نسبت اعضای هیأت علمی به دانشجو  

B7  2 .....   5  6  7  2  نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان  

B8  2 .....  9  1  1  9  المللیدر المپیادهای بین دانشجویان دارای جایزه  
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  وزن  شاخص   معیار

  رتبه کشوری

  دانشگاه شیراز

  )وضع موجود(

3331  3335  ..... 3131 

  وجهه بین المللی

  (6.5)وزن کل :

C1  5 ..... 8 40 44 2  المللی به کل اعضای هیأت علمینسبت اعضای هیأت علمی بین 

C2   5 ..... 45 20 24 4  المللی به کل دانشجویاندانشجویان بیننسبت 

C3  
. خارجی)دکتری Ph.Dنسبت اعضای هیأت علمی دارای مدرك 

  . )دکتری(Ph.Dخارجی( به کل اعضای هیأت علمی دارای مدرك 
4.5 40 40 3 ..... 5 

C4  9 ..... 7 8 3 4.5  کنفرانس های بین المللی 

 C5  4 ..... 4 4 4 0.5  ن المللیهمکاری های بی 

  تسهیالت)امکانات(

  (۱)وزن کل :

D1  5 ..... 40 41 46 4  سرانه تعداد عناوین کتاب به ازای هر دانشجو 

D2  4 ..... 2 2 2 4  تعداد مؤسسات / مراکز تحقیقاتی دانشگاه 

  اقتصادی -فعالیت اجتماعی
  (۱.5)وزن کل :

E1  شرکت های تعداد مؤسسات و spin-off  4 49 40 8 ..... 5 

E2  
های علم و تعداد مراکز رشد )به صورت مستقل یا در درون پارك

  فناوری(
4 1 1 9 ..... 2 
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 گزفته شده است : ربرای دستیابی به اهداف و چشم انداز برنامه های زیر در نظ

 برنامه های آموزشی 

های منطقه ای، ملی و بین مختلف متناسب با جهت گیری راه اندازی رشته های جدید آموزشی در مقاطع تحصیلی •

 المللی

 توسعه دوره های تحصیالت تکمیلی بین رشته ای  •

 توسعه دوره های پژوهش محور •

 های مختلف جهت ارتقای سطح کیفی آموزشجذب هیات علمی توانمند و متعهد در رشته •

 ی شایسته تسهیل روند جذب اعضای هیات علمی با هدف تقویت جذب هیات علم •

 حمایت و تشویق فرصت های مطالعاتی دانشجویان دکتری ) برای اعزام و پذیرش (  •

 حمایت از دوره های پسادکتری  •

 ارتقای مستمر کمی و کیفی تجهیزات و امکانات آموزشی •

 برنامه های پژوهشی 

 لیف کتاب، ترجمه کتاب(طراحی مکانیزم هایی جهت تشویق اساتید و دانشجویان  به تولید علم)انتشار مقاله، تا •

 افزایش میزان ماموریتهای علمی و فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی •

 اقتصادی دانش بنیان برای تجاری شدن نتایج تحقیقات دانشگاهی -ایجاد شرکتهای علمی  •

 تالش در جهت تقویت فرایند تبدیل ایده به محصول •

 ری های پژوهش و فناوساماندهی نظام مالکیت فکری در حوزه •

 های اطالعاتی و منابع علمیتامین دسترسی آسان بدون محدودیت زمانی و مکانی به پایگاه •

 توسعه کتابخانه دیجیتال •

 سازی افزایی و شبکههای دانشگاهی به سوی همساماندهی و هدایت پژوهش •

 نامه ها با هدف کاربردی بودن نتایجها و پایانجهت دهی پژوهش •

 تجهیزات و امکانات پژوهشی ارتقای مستمر کمی و کیفی •
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 بط داخلی و خارجی همکاری ها و روابرنامه 

 ها و قراردادها با صنایع در جهت حمایت از پژوهشها و اجرایی نمودن انها نامهگسترش تفاهم •

 های تخصصی در دانشگاهگسترش قراردادها با صنایع در جهت حمایت تجهیز آزمایشگاه •

 ها و مراکز علمی خارجیهای آموزشی مشترك با دانشگاهری دورهایجاد تسهیالت الزم برای برگزا •

 المللیای و بینهای علمی در سطح ملی، منطقههای آموزشی و پژوهشی و همایشحمایت از کارگاه •

 های معتبر جهان و اجرایی نمودن انها های مبادله استاد و دانشجو با دانشگاهنامهافزایش تفاهم •

 


