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 دیباچه

ریزی آموزش عالی به مثابه نهادی علمی و تخصصی با رسالت  مؤسسه پژوهش و برنامه

های  ای، محور اصلی فعالیترشته پژوهی در قلمرو آموزش عالی و رویکردی میاندانش

تولید و ارتقاء دانش نظری و کاربردی در حوزه آموزش    - 1های:  خود را به کارویژه

  - 3نفعان در سطح خرد و کالن  انتقال و اشاعه دانش آموزش عالی به ذی  - 2عالی  

های آموزش عالی قرار داده است. در این راستا به پژوهی و تحلیل سیاستسیاست

ک و  های تخصصی که رویکردی چابمنظور پاسخگویی سریع، مؤسسه تدوین گزارش

 های پژوهشی به کار گرفته است.  مدت است را در کنار انجام طرح کوتاه

های تخصصی آموزش عالی است و از نیمه دوم سال  مجموعه حاضر شامل گزارش 

بهره  1397 و  انتشار  این  برداری ذیبرای  است. گستره موضوعی  آماده شده  نفعان 

ر حوزه آموزش عالی نظیر:  های کنونی دها و دغدغهها طیف وسیعی از چالشگزارش 

ریزی آموزشی و درسی، منابع مالی  مدیریت و حکمرانی، توسعه کمی و کیفی، برنامه

انسانی، بین ارزیابی و تضمین کیفیت، و  المللی شدن و جذب دانشجویان خارجی، 

ها سعی  باشد. این گزارش های آموزش عالی و ... میمطالعات تطبیقی، تحلیل سیاست

لیل وضعیت موجود، راهکارهایی مفید و مؤثر در جهت بهبود نظام دارند ضمن تح

 ریزی آموزش عالی کشورمان در سطح خرد و کالن ارائه نمایند.سیاستگذاری و برنامه

نظران آموزش عالی به مشارکت  در پایان ضمن دعوت از همه متخصصان و صاحب

ارزشمندتان را در خصوص  در این برنامه پژوهشی، خواهشمند است نظرات و نقدهای  

 ها به این مؤسسه ارسال نمایند. هر یک از گزارش
 

 رضا منیعی

 معاون پژوهشی مؤسسه
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 چکیده 

از   ، ای بهتر هدف ایجاد آینده با  نگر و  ریزی آینده یک برنامه  عنوان به  ریزی راهبردی برنامه 

های مختلف، از جمله  لذا، این مهم در نهادها و سازمان   . ای برخوردار است اهمیت ویژه 

ریزی  ها و موسسات آموزش عالی، باید مورد توجه قرار گیرد. در باب اهمیت برنامه دانشگاه 

-و پیچیدگی  ها این موضوع شایان ذکر است که با توجه به تحوالت راهبردی در دانشگاه 

 آموزش  ها و موسسات دانشگاه  بین  روزافزون پدید آمده رقابت   نیز،  و  ای دنیای امروز ه 

ها و تهدیدهای دانشگاه  عالی، دانشگاهی موفق خواهد بود که نقاط قوت و ضعف و فرصت 

را به خوبی شناسایی کرده و برنامه راهبردی دانشگاه را بسان نقشه راهی مناسب برای  

توسعه داده و اجرا نمایند. از   ها و اقدامات دانشگاهی و تحقق اهداف تعیین شده، فعالیت 

گیری است و لذا، برای  سازی و تصمیم ریزی راهبردی، بهبود کیفیت تصمیم مزایای برنامه 

برنامه   اینکه  بلکه، ضمن  نمود.  اکتفا  به تدوین سندی مکتوب  تنها  نباید  امر مهم  این 

تدوین شود  حمایت کامل رییس و مدیران ارشد را دارد؛ باید با مشارکت اعضای دانشگاه 

تا میزان دستیابی به اهداف تعیین شده طی بازه زمانی مشخص افزایش یابد. فرایند و  

تواند موفقیت و یا عدم موفقیت  شیوه تدوین و توسعه و اجرای برنامه راهبردی دانشگاه می 

-دانشگاه در دستیابی به اهداف تعیین شده را منجر شود. لذا، مطالعات کارشناسی، دیدگاه 

ریزی راهبردی و  های برنامه ظرات صاحبنظران و متخصصان، و مطالعه بررسی مدل ها و ن 

های معتبر خارجی و داخلی برای موفقیت در این مسیر  اسناد برنامه راهبردی دانشگاه 

 اهمیت بسیار دارد.  

ریزی آموزش عالی  نوشتار حاضر براساس سفارش وزارت عتف به موسسه پژوهش و برنامه 

های منتخب و  رش تخصصی و با هدف بررسی برنامه راهبردی دانشگاه برای تدوین گزا 

ریزی دانشگاهی، نگاشته شده  برتر جهان و ایران و ارایه راهکارهایی برای بهبود نظام برنامه 

 است.  

نوشتار حاضر در چهار بخش ارایه شده است. بخش نخست، به مبانی نظری و مرور ادبیات  

ریزی راهبردی سواالت کلیدی  هبردی پرداخته است. برنامه ریزی را موجود در حوزه برنامه 

دهد و در واقع، پاسخ به سواالتی است از قبیل وضع موجود و نقطه هدف  را مدنظر قرار می 

آتی، موارد مصرف منابع و امکانات سازمان برای دستیابی به اهداف. به عبارتی، با شناسایی  



 چکیده  و  

-دیدها، برنامه راهبردی افق دور را دست ها و ته کارشناسانه نقاط قوت و ضعف، فرصت 

( محیط تخصصی یا  ب محیط عمومی یا کالن و ) سازد. در این رابطه، )الف(  یافتنی می 

دهد. در مقابل، عوامل  بایستی بررسی گردد که محیط )عوامل( خارجی را تشکیل می   خرد 

سازد  سازمان را قادر می هایی است که  ها و توانایی مهارت که شامل  مربوط به درون سازمان  

؛ نیز الزم است به خوبی مورد  هایش را به درستی و به خوبی طراحی و اجرا کند استراتژی 

  های منحصر به فرد جنبه دارای   ریزی راهبردی در آموزش عالی برنامه بررسی قرار گیرد. 

تدوین    ر سال یا بیشت   5زمانی    دوره   برای ها  دانشگاه ریزی راهبردی  است. از جمله، برنامه 

کلیدی  دانشگاه در فرایند تدوین و اجرای برنامه راهبردی، مهم و  مشارکت اعضا  شود.  می 

ریزی راهبردی، مهم است که تمامی  آمیز بودن برنامه برای موفقیت و به دیگر سخن،    است 

ریزی شرکت  های آموزشی( در فرایند برنامه سطوح )شامل روسا، معاونان، مدیران، گروه 

 کنند. 

های مورد مطالعه را  را شرح داده و دانشگاه   شیوه انجام مطالعه وم این نوشتار،  بخش د 

های مورد  محتوای سند برنامه راهبردی دانشگاه معرفی نموده است. همچنین، مروری بر 

 در این بخش ارایه شده است.   مطالعه 

های  نشگاه های مستخرج از بررسی و مقایسه برنامه راهبردی دا یافته بخش سوم این نوشتار  

های مشاهده  با وجود تفاوت  را ارایه نموده است. در این بخش چنین آمده است؛   منتخب 

بخش شده   و  صفحات  تعداد  برنامه در  سند  مختلف  دانشگاه های  راهبردی  های  های 

های مشابهی نیز هستند؛ از جمله بیانیه ماموریت  ، این اسناد دارای ارکان و بخش منتخب 

چشم  دانشگاه و  برنامه انداز  موفقیت  و  .  تدوین  به  وابسته  زیادی  حد  تا  راهبردی  ریزی 

،  بخشی به دانشگاه هویت   که ضمن انداز است.  سازی صحیح بیانیه ماموریت و چشم فرموله 

و   رقبایش  شناسایی  از دیگر  راهبردی    شود. می را موجب  تفکیک  برنامه  اسناد  بررسی 

مانند خالقیت و نوآوری و کارآفرینی  موضوعات و مسایلی    ، های منتخب نشان داد دانشگاه 

ها موضوع حفظ  از مفاهیم و اقداماتی بود که در سند بدان بها داده شده است. دانشگاه 

زیست و توسعه پایدار را مورد توجه قرار داده و اقداماتی در این زمینه نیز درنظر  محیط 

ر و نیز در فضای  ها نسبت به مسئولیت خود در قبال جامعه و کشو اند. دانشگاه گرفته 

تر، یعنی جهان، نیز آگاه هستند و با توجه به تاثیرات اقدامات خود بر اعضای دانشگاه  وسیع 

در این خصوص، بایسته  اند.  و محیط خارج از دانشگاه، به ارایه اولویت اقدامات پرداخته 
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مندی از  ها با بهره ریزی راهبردی، دانشگاه تر شدن نظام برنامه بخش است که برای نتیجه 

های دارای اهمیت در افق زمانی مدنظر خود و مطابق با  پژوهی، به شناسایی حوزه آینده 

-های جامعه بپردازند و بر آن اساس، اقدام به تدوین بیانیه ماموریت، چشم مسایل و چالش 

ای از اقدامات برای دستیابی  بینانه لیست واقع های اقدام نمایند. بایسته است  انداز و برنامه 

های ساالنه و در پایان دوره برنامه راهبردی،  به اهداف مدنظر تهیه شود که در بررسی 

 . گر صورت گیرد ارزیابی مناسب و روشنگر و هدایت 

نفعان و اعضای  از دیگر عوامل موثر بر موفقیت برنامه راهبردی، مشارکت گسترده ذی 

اد برنامه راهبردی برخی  سازی برنامه راهبردی است. در اسن دانشگاه در تدوین و پیاده 

های مورد مطالعه این موضوع به صراحت درج شده است که بدون مشارکت اعضا  دانشگاه 

تواند با شکست همراه باشد. بدین منظور،  و اقدامی می   تدوین و پیاده سازی هرگونه برنامه 

شگاه  الزم است نگرش و تفکر راهبردی در بین مدیران و اعضای هیات علمی و کارکنان دان 

توان به ایجاد و تقویت تفکر  هایی می ها و کارگاه وجود داشته باشد، که با برگزاری نشست 

 راهبردی دست یافت. 

ی برگرفته و ارایه پیشنهادهای سیاستی و کاربردی  ها آموزه   ، بندی جمع بخش چهارم، به  

هبردی  صحیح و هوشمندانه برنامه را   و اجرای   ها نیازمند تدوین دانشگاه پرداخته است.  

های موفق در  ها و ارکان برنامه راهبردی و تجارب دانشگاه . بررسی اصول، ویژگی هستند 

زا در تدوین و اجرای برنامه  تواند از عوامل موفقیت این مسیر، بسیار راهگشا بوده و می 

بیانیه ماموریت باید  های برگرفته مطالعه اینست؛ ترین آموزه راهبردی باشد. از جمله مهم 

ها، موفقیت را  بر واقعیات باشد و الگوگرفتن محض از بیانیه ماموریت دیگر دانشگاه   مبتنی 

کننده   منعکس  بایستی  ماموریت  بیانیه  که  این  دیگر  نکته  داشت.  نخواهد  همراه  به 

مسیرهای راهبردی جدید باشد، دانشگاه قابلیت اجرای آن را داشته باشد، و انگیزه بخش  

 عملکرد دانشگاه و اعتالی آن باشند.  نفعان در ارتقای  مشارکت ذی 

نکته مهمی که باید بدان اشاره نمود این است که برنامه راهبردی هر دانشگاه باید متناسب  

ها و مشخصات دانشگاه و مختص همان دانشگاه و با در نظر گرفتن اکوسیستم  با ویژگی 

  یا   و   ود از الگوی خاص ها را ملزم نم دانشگاهی تدوین و توسعه یابد و نباید تمام دانشگاه 

ها دارای ماموریت  دانشگاه   مشخص پیروی نمایند.   ی دستورالعمل جمالت یکسان در  از    عینًا



 چکیده  ح  

انسانی، امکانات و تجهیزات،   عملکردی متفاوتی هستند. همچنین،  نقاط قوت و    منابع 

  . لذا، باید از تدوین برنامه راهبردی مشابه و یکسان خودداری ضعف منحصر به فردی دارند 

عملکرد ملی سند برنامه راهبردی مشابه با دانشگاهی با    سطح کنند. اگر دانشگاهی با  

المللی تدوین کنند، این احتمال وجود دارد که بسیاری از اقدامات را  عملکرد بین   سطح 

به انجام نرساند و درنتیجه، گزارش عملکردی ارایه دهد که بسیاری اهداف در حد ناقص  

توان موفقیت  ها می براین اساس، با درنظر گرفتن اولویت   اند. نده و دست نایافته باقی ما 

های برتر  عالوه بر این، چنانچه دانشگاهی بخواهد جزو دانشگاه   برنامه را تضمین نمود. 

بندی  های رتبه جهانی قرار گیرد؛ الزم است به هنگام تدوین برنامه راهبردی، نسبت به نظام 

یز آگاهی کامل داشته باشد تا بتواند بر آن اساس،  های مورد استفاده ن جهانی و شاخص 

 های الزم را صورت داده و اقدامات متناسب اتخاذ نماید. گذاری هدف 

نگر، نباید پس از تدوین، خاتمه  برنامه ریزی راهبردی بسان یک فرایند مستمر و آینده 

هبردی تعیین  برای موفقیت هرچه بیشتر در دستیابی به اهداف کالن و را یافته تلقی شود.  

شده در برنامه راهبردی، الزم است طول زمانی برای هر هدف، افراد مسئول پیاده سازی  

 های عملکردی برای کنترل و نظارت پیشرفت به طور شفاف تعیین گردد.  برنامه، و شاخص 

-ای در وزارت عتف تشکیل شود و با توجه به ماموریت شود کمیته پیشنهاد می در نهایت،  

دانشگاه  دانشگاه گرایی  از  نمایندگانی  عملکردی،  و سطوح  کمیته  ها  این  عضویت  به  ها 

  در   مندرج   های ها براساس شاخص گزارش عملکرد دانشگاه   درآیند. ساالنه، همراه با پایش 

دانشگاه   برنامه  بودند؛  هایی  راهبردی،  موفق  راهبردی  برنامه  اهداف  به  در دستیابی  که 

ای توسط  شود کتاب و یا مجموعه شناسایی، معرفی و تقدیر شوند. همچنین، پیشنهاد می 

ها، تحت عنوان بهترین  های زمانی مشخص، و با مشارکت دانشگاه وزارت عتف و در افق 

دامات ویژه و منحصر به فرد و  صورت داوطلبانه اق ها به ها، منتشر گردد و دانشگاه شیوه 

های اجرای  های دانشگاه خود را در رابطه اقدامات مرتبط با برنامه راهبردی، چالش نوآوری 

ها را با هدف مستندسازی تجارت  برنامه راهبردی و رویکردهای مواجهه مناسب با چالش 

ها مورد  دی دانشگاه ریزی راهبر ای برای برنامه عنوان نمونه نمایند؛ تا به دانشگاهی، گزارش  

استفاده قرار گیرد.  
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 مقدمه 

های مهم و موثر، مراکز و موسسات  در جهان پیچیده و رقابتی امروز، از جمله سازمان

انتظار می عالی  آموزش  از  لذا،  و  است.  در  آموزشی  دیگر  نهاد  هر  از  بیش  که  رود 

بردارد راستای توسعه کشور گام  تاثیر بگذارد و در  اجتماعی  ها و  . دانشگاهتحوالت 

موسسات آموزش عالی برای بقا و موفقیت هرچه بیشتر بایستی به نیازها و انتظارت،  

ها، به  نفعان و محیط درونی و بیرونی خود توجه کنند و با ارتقای کیفیت فعالیتذی

با چالش  پاسخ دهند و  انتظارات  نیازها و  به  آینده مقابله  نحو مناسبی  های حال و 

ریزی به شکل سنتی قادر به حل مسایل و مشکالت نخواهد بود و رنامهنمایند. لذا، ب

ها نیازمند تدوین یک برنامه راهبردی صحیح و هوشمندانه هستند. به دیگر  دانشگاه

برنامه مهمی از  یکی راهبردی  ریزیسخن،  مورد که است موضوعات   توجه امروزه 

موسسات آموزش عالی برتر و  ها و  است. بر این اساس، دانشگاه  گرفته گسترده قرار

جهت دارای  برنامهموفق  و  اندازها  چشم  کلی،  بلندمدت  گیری  و  مدت  کوتاه  های 

های  ای هدفمند به سوی آینده همراه با موفقیتهستند تا بدین سبب بتوانند به گونه

 چشمگیر گام بردارند. 

ای تطبیقی در این  دی دانشگاه، لزوم انجام مطالعهتوجه به اهمیت تدوین برنامه راهبر

می را  دانشگاهحوزه  تجارب  به  نسبت  تا  خصوص  طلبد  در  جهان  و  ایران  های 

ریزی راهبردی آگاهی یافته و از تجارب آنها در جهت بهبود و ارتقای چنین برنامه

هایی بهره گرفته شود.  برنامه
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 بخش اول: مبانی نظری 

 ریزی راهبردی: مفاهیم و اصطالحات مرتبطهریزی و برنام برنامه

-یافته برای ارتباط دادن حال به آینده از طریق پیشدوراندیشی سازمان"ریزی  برنامه

اولویت و  مسایل  چارچوب بینی  در  آنها  تحقق  وسایل  کردن  فراهم  و  اهداف  بندی 

-مه(. در برنا 1390؛ امیری و همکاران،  1379است )فخیمی،    "زمانی مشخص و معین

یزی دو رویکرد مهم وجود دارد که عبارتند از: )الف( رویکرد سنتی و )ب( رویکرد  ر

ریزی با رویکرد سنتی بر اصل ثبات نسبی در روند تحوالت محیط  راهبردی. برنامه

پوشی از نقش مالحظات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و  پیرامون، چشم

شده در محدوده کاربرد آنها استوار است.   بینیهای پیشهمچنین، اعتبار نسبی روش

سازمان  پیشامروزه،  قابل  غیر  مسایل  بر  باید  تحوالت ها  و  تغییرات  از  ناشی  بینی 

پذیری و  محیط بیرونی فائق آیند. برای این کار باید تفکر سیستمی داشت و انعطاف

دیدگاه    گویی سازمان را نسبت به تحوالت جدید افزایش داد. پیدایش اینسرعت پاسخ

شکل به  برنامهمنجر  به  جدیدی  رویکرد  برنامهگیری  که  است  شده  ریزی ریزی 

شوند که با موقعیت و شرایط ای تنظیم میها به گونهراهبردی نام دارد و لذا، استراتژی

 (.1390آینده متناسب باشند )امیری و همکاران، 

ببرد و به اهداف سازمان  راهبرد، انتخاب بهترین روش یا راهی است که ما را به جلو  

(، راهبرد به عنوان 1387(. به زعم متیوز )1390نزدیک سازد )امیری و همکاران،  

ها، اقدامات، تصمیمات و تخصیص منابع است که ها، برنامهطرحی از مقاصد، سیاست

ریزی کند، و چرا. براین اساس، برنامهکند یک سازمان چیست، چه کار می روشن می

مجمو بهعه راهبردی  که  است  فرایندهایی  و  ابزارها  مفاهیم،  از  به ای  کمک  منظور 

. (Dereli, 2007)ریزان برای تفکر و اقدام راهبردی طراحی شده است  مدیران و برنامه

ریزی آینده نگر است و هدف آن، ایجاد  ریزی راهبردی، یک برنامهطور کلی، برنامهبه

 ای بهتر است.آینده

دیوید به به2009)  1زعم  راهبردی  مدیریت  واژه  برنامه(،  واژه  با  مترادف  ریزی طور 

بندی،  رود. از نظر او، مدیریت راهبردی اشاره بر هنر و علم فرمولهکار میراهبردی به

 
1 David 
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سازد  پیاده سازی و اجرا، و ارزیابی تصمیمات عملکردی دارد که سازمان را قادر می

(، مدیریت  2007) 1نظر پیرس و رابینسون تا به اهداف مشخص شده، دست یابند. از 

مجموعه به  اجرای راهبردی  و  کردن  فرموله  برای  که  اقداماتی  و  تصمیمات  از  ای 

بهبرنامه و  طراحی شده  بکار میهای  سازمان  اهداف  به  دستیابی  اشاره  منظور  رود، 

 دارد.

شامل پنج  کند که  ریزی راهبردی را چنین مشخص می( فرایند برنامه1983ادی )

اقدام اساسی است: بررسی محیطی؛ حسابرسی منابع برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف؛  

استریب   سازی.  پیاده  و  منابع  تخصیص  استراتژی؛  تدوین  راهبردی؛  اهداف  تعیین 

گیری راهبردی مورد بحث  ریزی راهبردی را از نظر تأثیر آن در تصمیم( برنامه1992)

 دهد: ریزی راهبردی را شرح میمرحله در روند برنامهدهد. وی جزئیات پنج قرار می

 کند. بیانیه ماموریت که اهداف و مقاصد را تعیین می .1

 بررسی و اسکن محیطی.  .2

 اسکن سازمانی برای تعیین نقاط قوت و ضعف. .3

 اهداف و اجرای راهبردی.  .4

 اجرا و نظارت. .5

 ریزی راهبردیهای برنامهویژگی

 باشد که عبارتند از: های منحصر به فردی میریزی راهبردی دارای ویژگی برنامه

ها،  بینیهای حاکم بر جامعه است. جهانریزی راهبردی، انعکاسی از ارزشبرنامه 

 شود.ریزی راهبردی منعکس میهای جامعه در برنامهاعتقادات و سنت

هاست.  ریزی راهبردی معطوف به سواالت اصلی و مسایل اساسی سازمانبرنامه 

های آتی چه های امروز سازمان چیست و برنامهاین قبیل که برنامه  سواالتی از

های آینده چیست؟ امکانات و منابع  باید باشد؟ امروز کجا هستیم و جهت گیری

سازمان در آینده چه وضعیتی دارند و باید مصروف چه اهدافی گردند؟ و بسیاری 

 شوند. ریزی راهبردی مطرح میسواالت دیگر در برنامه

رسالتمهبرنا  تبیین  و  بلندمدت  اهداف  ساختن  مطرح  با  راهبردی  های  ریزی 

 
1 Pearce and Robinson 
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 سازد. جهت و هماهنگ میهایشان همسازمان، مدیران را در انجام فعالیت

های دورتری را در سازمان  ریزی راهبردی دارای دید بلندمدت است و افقبرنامه 

 سازد. مطرح می

اقدامات سازم برنامه  و  عملیات  راهبردی،  را در دورهریزی  نسبتاً  ان  زمانی  های 

 دهد. طوالنی هماهنگ نموده و به آنها پیوستگی و انسجام می

گیرد. زیرا در این سطح  ریزی راهبردی در سطوح عالی سازمان شکل میبرنامه 

طور همه جانبه اطالعات الزم در مورد امکانات و منابع سازمان  است که تقریباً به

 متمرکز است. و انتظارات و توقعات از آن

گیرد  های عملیاتی سازمان را در بر میریزی راهبردی فراگیر بوده و برنامهبرنامه 

 دهد. و به آنها جهت می

های درونی و بیرونی سازمان را مدنظر ریزی راهبردی، امکانات و محدودیتبرنامه 

و    دهند )مبینی دهکردیهای خود را انجام میبینی دارد و با توجه به آنها پیش

 (.1385پور خویی، سلمان

 

 ریزی راهبردی مزایای برنامه

برنامه ضرورت  و  صاحبتفکر  تاکید  مورد  از ریزی  است.  گرفته  قرار  مختلف  نظران 

برنامه مزایای  هدایتجمله  راهبردی،  برنامهریزی  نوع  این  است.  آن  بودن  ریزی گر 

عنوان راهنما عمل هکند و بها و عملیات سازمان را مشخص میجهت و مسیر فعالیت

)مقدسی،  می برنامه1389کند  راهبردی (.  راهبردی منجر به شناخت جایگاه  ریزی 

استراتژی انتخاب  و  راهبردی  اهداف  تعیین  به سازمان،  برای دستیابی  مناسب  های 

ریزی راهبردی  (. برنامه1394شود )امینی و مصدق راد،  اهداف راهبردی سازمان می

سازم بیشتر  کنترل  ایجاد  سبب  منابع،  از  موثر  استفاده  و  مالی  عملکرد  بهبود  ان، 

گیری، کسب بازخورد و ارزیابی میزان پیشرفت سازمان،  چارچوبی معتبر برای تصمیم

می مشترک  دیدگاه  ایجاد  با  سازمان  یکپارچگی  و  و  وحدت  کسانی  )عباسی  شود 

 ریزی راهبردی عبارتند از:(. از دیگر مزایای برنامه1396همکاران، 

دهد و توفیق اقدامات مبتنی بر راهبردهای گیری را کاهش میمخاطرات تصمیم 
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 کند. مصوب را تضمین می

 پردازد. بینی آینده میبا نگرش بلندمدت به پیش 

دهد و اقدامات  های عملیاتی سازمان را انجام می نقش هماهنگ کننده بین برنامه 

می جهت  مسیر  یک  در  را  مختلف  مبینی  1389)مقدسی،  دهد  واحدهای  ؛ 

 (.1385دهکردی و سلمان پور خویی، 
 

 ها و رویکردها ریزی راهبردی، نسلتاریخچه برنامه

تا    1960آغاز شد و در اواسط دهه    1950ها از دهه  ریزی راهبردی در سازمانبرنامه

ای که افراد بر این باور بودند  گونهبسیار مشهور و سراسری شد؛ به 1970اواسط دهه 

حیات    1990ریزی راهبردی پاسخ تمامی مسایل و مشکالت را دارد. دهه  برنامه  که

عنوان فرایندی با منافع و محاسن خاص در بافت و ساختار  ریزی راهبردی را بهبرنامه

 (.  1389خاص شاهد بود )باقری نژاد، 

اواخر دهه   از  عالی  آموزش  راهبرد در  است. در   1970بکارگیری مفهوم  آغاز شده 

توسط    "راهبرد آموزشی: انقالب مدیریت در آموزش عالی آمریکا"یکا، انتشار کتاب  آمر

رود. ، آغاز توجه جدی به مابحث مدیریت راهبردی در آموزش عالی به شمار می1کلر

سال   از  عالی  1983بعد  آموزش  مختلف  های  حوزه  در  راهبردی  مدیریت  کاربرد   ،

ریزی راهبردی دهه وات در برنامه(. مدل تحلیل س1393گسترش یافت )قهرمانی،  

های کمی و کیفی راهبردی را تجربه کرد. در مدل 1960مدل غالب بود. دهه    1950

ارزش ذی1980اوایل دهه   مابقی دهه  ، مدل  بودند.  استاندارد  پورت  نفعان و مدل 

های بازارمحور مواجه های محوری و سازمانبا مقاصد راهبردی و شایستگی  1980

 (. 1389باب شد )باقری نژاد،  1990نجام، تحول کسب و کار در دهه بودند. سرا

برنامه و برای  محور  موضوع  محور،  هدف  رویکرد  سه  از  توان  می  راهبردی  ریزی 

 ارگانیک استفاده کرد. در ادامه، هریک از رویکردها تشریح گردیده است:

(  1عبارتند از: )  ریزی ریزی راهبردی هدف محور: مراحل این نوع برنامه)الف( برنامه

ارزش انداز و  استراتژیک سازمان،  2های سازمان، )تدوین ماموریت، چشم  ارزیابی   )

 
1 Keller 
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( تعیین اهداف  5( انتخاب استراتژی مناسب، )4( تعیین اهداف استراتژیک و کلی، )3)

ها،  ( تدوین برنامه عملیاتی و فعالیت7های عملکردی، )( تعیین شاخص6اختصاصی، )

 ه و تعهد مالی برنامه ( تعیین بودج8)

(  1ریزی عبارتند از: )ریزی راهبردی موضوع محور: مراحل این نوع برنامه)ب( برنامه

( تحلیل هر مسئله و  2مورد(، )  5الی    3شناسایی مسایل راهبردی عمده سازمانی )

( آن،  بر  مؤثر  استراتژی3عوامل  تعیین   )( سازمانی،  عمده  مسایل  با  مقابله  (  4های 

( تدوین برنامه  5ریوهای مختلف برای مقابله با مسایل عمده سازمانی، )نوشتن سنا

 ( تعیین بودجه و تعهد مالی برنامه. 6ها، ) عملیاتی و فعالیت

( تدوین  1ریزی عبارتند از: )ریزی راهبردی ارگانیک: مراحل این نوع برنامه)ج( برنامه

( تعیین اهداف  3ازمان، ) ( تدوین دورنمای واحدهای س2های سازمان، )دورنما و ارزش

( سازمان،  واحدهای  فعالیت4اختصاصی  و  عملیاتی  برنامه  تدوین  واحدهای  (  های 

 (.1394سازمان )امینی و مصدق راد، 

 

 ریزی راهبردیهای برنامهعناصر و مدل

ریزی راهبردی نیازمند مدلی مناسب است. بخش اعظم ادبیات مربوط به  انجام برنامه

های  ریزی متمرکز است. مدلی به ایده سیستمی یا فرآیندی برنامهریزی راهبردبرنامه

برنامه برای  آنمختلفی  از  استفاده  که  دارد  وجود  راهبردی  می ریزی  نتایج  ها  تواند 

ها توسط صاحبنظران ارایه شده است و همراه داشته باشد. برخی از مدلمتفاوتی به

اند.  عالی معرفی و پیشنهاد گردیدهها و موسسات آموزش  برخی دیگر، از سوی دانشگاه

های آن سازمان، الزم است مدل  براین اساس، برای هر سازمانی و با توجه به ویژگی

 (. 1396مناسبی انتخاب گردد تا نتیجه مطلوب حاصل شود )صفری و همکاران، 

ها  ریزی راهبردی دانشگاه(، برای برنامه1393)به نقل از قهرمانی،    1پترسون و کوپه 

 ار عنصر زیر را مطرح نمودند:چه

ارزیابی محیطی: شناخت روندها و تغییرات احتمالی در محیط و تاثیرات آن بر  

 دانشگاه. 

 
1 Peterson and Cope 
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 ارزیابی سازمانی: شناخت نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای دانشگاه.  

ها: بررسی ارزش ها، امیدها، آرمان ها و وظایف دانشگاه نسبت به  ارزیابی ارزش 

 ا و مردم. هآن ارزش

پایه سه عنصر   الگوی راهبردی دانشگاه بر  ابداع و تدوین  تکوین برنامه اصلی: 

 فوق.  

 ریزی راهبردی را تشریح کرده است.های برنامهای از مدلجدول زیر گزیده

 

 
 شرح نام مدل

 مدل پیترسون 
 

روندها  طور همزمان تحت تاثیر  داند که بهای میپیترسون، دانشگاه را موسسه
ها و تهدیدها و همچنین،  ها، فرصتها، ضعفو تغییرات احتمالی محیطی، قوت

-باشد. در این الگو، به اجرای برنامه های بلندمدت میها و باورها و آرمانارزش
های تدوین شده و ارزشیابی عوامل اجرایی نیز به عنوان دو مرحله مهم فرایند  

توجبرنامه  عالی  آموزش  راهبردی  از  ریزی  حاصل  اطالعات  است.  شده  ه 
از طریق حلقه به ارزشیابی  بازخورد  برنامه های  نواقص  اصالح  به  منظور  ریزی 
(. مراحل این الگو به صورت زیر  1393گردد )قهرمانی،  سیستم دانشگاه باز می

 بیان شده است: 
 ( ارزیابی محیطی )روندها و تغییرات احتمالی( 1)
 فرصت، تهدید(  ( ارزیابی سازمانی )قوت، ضعف،2)
 ها( ها، باورها، آرمانها )ارزش( ارزیابی ارزش3)
 ( تدوین برنامه راهبردی آموزش عالی  4)
 ( اجرای برنامه 5)
 ( ارزشیابی برنامه. 6)

 1مدل روتگرز 
 

برنامه   یک  اجرای  و  ایجاد، سازماندهی  برای  رویکردی جامع  روتگرز،  الگوی 
الگو   این  دهد.  می  ارایه  را شامل هفت  راهبردی  دانشگاه  راهبردی  مدیریت 

 داند: مرحله به شرح زیر می
 ها  ( تدوین ماموریت، چشم اندازها و ارزش1)
 نفعان ( همکاران و ذی 2)
 ( مطالعات محیطی 3)
 ( تدوین اهداف 4)
 ها ( تدوین استراتژی5)
 ( تنظیم برنامه 6)

 
1 Rutgers 
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 شرح نام مدل
 (.1393( پیامدها و دستاوردها )قهرمانی، 7)

 مدل دیوید 
 

مطرح شده است و شامل سه مرحله    1994مدل توسط دیوید در سال    این 
تدوین، اجرا و کنترل استراتژی است. هریک از این مراحل نیز دارای عناصری  

 به شرح زیر است. 
 )الف( تدوین استراتژی: تدوین استراتژی شامل مراحل زیر است:

 انداز و ماموریت سازمان ( تعیین چشم1)
 ها و تهدیدها( عوامل خارجی )فرصت( شناسایی 2)
 ( شناسایی عوامل داخلی سازمان )نقاط قوت و ضعف( 3)
 های بلندمدت سازمان ( تدوین هدف4)
 ها ( تدوین، ارزیابی و انتخاب استراتژی5)

 )ب( اجرای استراتژی: اجرای استراتژی شامل مراحل زیر است: 
 ها ( تعیین هدف ساالنه و سیاست1)
 ( تخصیص منابع 2)

)ج( ارزیابی استراتژی: در این مرحله عملکردهای ناشی از استراتژی سازمان  
 (.1399شود )موسویان، بررسی و ارزیابی می

از مهم اما یکی  بین اجزا تعامل مناسب دیده شده است.  ترین  در این مدل، 
پذیری الزم نیست.  نقاط ضعف این مدل، خطی بودن آن است که دارای انعطاف

ریزی راهبردی در این مدل به صورت کامالً جدا و تفکیک  رنامهاجرای مراحل ب 
دار است و تغییر در هر یک  باشد. این فرایند پویا و ادامهپذیر نمی شده، امکان

تواند باعث نیاز به تغییر در اجزای دیگر شود )امینی و مصدق  از اجزای مدل می
 (. 1394راد، 

-مدل برنامه
ریزی راهبردی  

 1هیل 
 

معرفی شد. طبق این مدل،    1992ریزی راهبردی هیل، در سال  برنامهمدل  
 فرایند برنامه ریزی راهبردی شامل پنج مرحله به صورت زیر است:

 تعیین اهداف و ماموریت سازمان  

 انتخاب استراتژ   

 مقایسه با استراتژی فعلی  

 اعمال تغییرات مورد نیاز در استراتژی کنونی  

 لی با استراتژی.انطباق ساختار و سیستم کنتر 

در این مدل، براساس تجزیه و تحلیل محیط داخلی و خارجی، فاصله موجود  
شود و با استفاده از تحلیل  بین وضع مطلوب و وضع موجود سازمان مشخص می

وضع   به سمت  حرکت  و  موجود  وضع  تغییر  برای  مناسب  استراتژی  سوات، 
آینده و گذشته، موارد  گردد. در صورت تعارض بین استراتژی  مطلوب تعیین می

تعارض و موانع موجود مشخص و با استفاده از سیستم اطالعات، تغییرات الزم  
در ساختار و سیستم کنترل ایجاد می شود و در نهایت، برای اجرای استراتژی  

 
1 Hill 
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 شرح نام مدل
می  اجرا  و  طراحی  مناسب،  کنترل  سیستم  و  ساختار  و  جدید،  )امینی  شود 

 (. 1394مصدق راد،  
-مدل برنامه

راهبردی  ریزی  
 1ای پایه 

 

برنامهاین مدل، عموماً توسط سازمان -هایی که بسیار کوچک هستند و قبالً 
های این مدل عبارتند از: تعیین  شود. مولفهاند، دنبال می ریزی راهبردی نداشته 

استراتژی اهداف،  تعیین  برنامهرسالت،  اهداف،  تحقق  اجرای  های  های عملی 
 (. 1399کردن برنامه )موسویان، استراتژی، نظارت و به روز 

 2مدل همسویی 
 

هدف کلی این مدل، ایجاد اطمینان از همسویی قوی بین ماموریت سازمان و  
هایی مفید است  باشد. این مدل برای سازمانمنابعش برای عملکرد موثر آن می 

به استراتژی نیاز  هایی با هماهنگی مناسب دارند. مراحل این مدل شامل  که 
 ر است:موارد زی

ها، منابع و حمایت مورد نیاز سازمان  ریزی ماموریت، برنامهگروه برنامه 
 کنند.ریزی میرا طرح 

این  میتعیین  کار  به  که چه چیزهایی خوب  نیاز  چه چیزهایی  و  کند 
 تعدیل دارند.

 ها.تعیین چگونگی انجام تعدیل 

استراتژیتعدیل  مانند  برنامههایی  در  )موسویها  راهبردی  ان،  ریزی 
1399.) 

-مدل برنامه
ریزی راهبردی  
 گوداشتاین 

 

نه مرحله متوالی است که دو  مدل برنامه  ریزی گوداشتاین و همکاران دارای 
مرحله آن )ممیزی عملکرد و تحلیل فاصله( اساساً دو جنبه مختلف از یک فاز  

 ریزی راهبردی براساس این مدل به شرح زیر است: است. مراحل مختلف برنامه
 ریزی راهبردی ریزی برای برنامهبرنامه  

 ها بررسی دقیق ارزش 

 تدوین بیانیه ماموریت  

 سازی برای کارهای راهبردیمدل 

 انجام ممیزی عملکرد  

 تجزیه و تحلیل شکاف  

 تدوین برنامه عملیاتی 

 ریزی رویدادها برنامه  

 (. 1394اجرا )امینی و مصدق راد،  

ی و مالحظات اجرایی( است  این مدل شامل دو وظیفه متوالی )پایش محیط
نه مرحله، جای دارد. در گام های متوالی، پس از تحلیل  که در هر مرحله از 

فاصله، حق انتخاب وجود دارد. اگر شکافی بین الگوهای راهبردی کار و ممیزی  
می تحلیل  که  است  آن  نشانگر  مشاهده شود،  گذاشته  عملکرد  اجرا  به  تواند 

های  ند به مرحله بعدی برود؛ یعنی مرحله برنامهتوا شود. سپس، این فرایند می

 
1 Basic 
2 Alignment model 
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 شرح نام مدل
کامل کار. اگر این وضع صورت نپذیرد، فاز الگوسازی راهبردی کار باید مورد  

 (.1394بازبینی قرار گیرد )امینی و مصدق راد، 

 مدل پریستلی 
 

پریستلی مراحل مدل را با عنوان جریان راهبردی، دارای عناصر زیر بیان کرده  
ها و تهدیدات، اهداف بلندمدت،  رسالت، بازار، رقابت، خودارزیابی، فرصتاست:  

 (.1399ها، اهداف کوتاه مدت، منابع، منابع مالی )موسویان،  ها، برنامهاستراتژی

 1مدل برایسون 
 

ای برای  ریزی راهبردی، ساختار سادهبرنامه  ABC ( با تعریف2004برایسون )
 .کندراهم میریزی راهبردی ففرایند برنامه 

جایی است   Bجایی است که شما در آن نقطه قرار دارید،   A به گفته برایسون،
برسید وکه می نقطه  آن  به  به مقصد است. چشم   C خواهید  نحوه رسیدن 

اهداف سازمان کمک می و  مأموریت  ازانداز،  تا  کنید.  B به A کند  حرکت 
 کند و اجرای راهبردرا به یکدیگر مرتبط می C و A بندی راهبردی،فرمول

B را به C کند.متصل می 
برنامه برایسون شامل هشت مرحله  فرایند  ریزی راهبردی براساس مدل جان 

 است که عبارتند از: 
 توافق بر سر تدوین برنامه راهبردی  
 های سازمانی تعیین مسئولیت 

 های سازمان تعیین ماموریت و ارزش 

 ارزیابی محیط خارجی  

 داخلی ارزیابی محیط  

 شناسایی مسایل راهبردی سازمان  

 هایی برای حل مسایل تدوین استراتژی 

 (.1394تبیین دورنمای سازمانی موثر برای آینده )امینی و مصدق راد،  

-ریزی راهبردی برایسون، شامل یک فرایند پیوسته و تکرارپذیر میمدل برنامه
آن تصمیم ادامه    باشد که پیش از اتخاذ هر تصمیمی آغاز شده و پس از اجرای 

تواند در  یابد. از خصوصیات مدل اینست که نتایج حاصل از هر مرحله میمی
 بازنگری یا تکمیل مراحل پیش از آن مورد استفاده قرار گیرد.

 مدل رابسون 
 

مستندبرنامه  و  تعریف  درصدد  راهبردی  انجام  ریزی  برای  رویکردی  سازی 
شود. مراحل  رضایت بخش می  فعالیت سازمان است که منجر به سود و رشد

 مدل رابسون عبارتند از:  
 تجزیه و تحلیل راهبردی  

 رسالت  

 اهداف  

 گزینش راهبردی   

 (. 1399ها )موسویان، استراتژی 

 
1 Bryson 
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 شرح نام مدل

مدل سیستم  
ریزی  برنامه 

 راهبردی
 

شود  ریزی راهبردی به عنوان سیستمی در نظر گرفته میدر این مدل، برنامه
گیری، اجرا و کنترل را با استفاده از وظایف و  تصمیمکه مدیران در قالب آن  

دهند. فرایند این مدل بر چهار پرسش زیر  سطوح ساختار سازمانی انجام می
 گیرد:شکل می

 خواهیم برویم؟ )ماموریت( )الف( به کجا می 
 )ب( چگونه خواهیم رفت؟ )استراتژی( 
 )ج( نقشه اقدامات چیست؟ )بودجه( 

 ایم؟ )کنترل(. فهمید که درست حرکت کرده )د( چگونه خواهیم 
 خصوصیات مدل عبارتست از:

و    وظایف  از  استفاده  با  سازمانی  استراتژی  مختلف  عناصر  هماهنگی 
 سطوح.

برنامه  توجه  از  حد  از  بیش  کنترل  و  بودن  عقالیی  به  جامعیت  ریزان 
ریزان در درک سیستم  ماموریت و استراتژی کاسته و از حد توانایی برنامه 

 (.1399کند، فراتر خواهد رفت )موسویان، و اطالعات که تولید می

 مدل جانسون 
 

 مدل جانسون دارای مراحل زیر است:

 تعیین ماموریت  
 تعیین اهداف و مقاصد راهبردی  

 ارزیابی گزینه ها و تصمیم گیری  

 های داخلی و خارجیتجزیه و تحلیل محیط 

 های رقابتیتعیین مزیت 

 فاکتورهای حیاتی موفقیت تعیین  

 های راهبردیایجاد گزینه 

 ایجاد یک برنامه عملی و تعیین معیارهای زمانی مناسب  

 ارتباط و اجرای استراتژی معین  

 گیری عملکرد نظارت و اندازه  

 ( 1399بازنگری راهبردی )موسویان،  

 

ظاهری و  های  نظر از تفاوتریزی راهبردی و صرفهای مختلف برنامهبا مقایسه مدل

 شود: ها به نحوی مراحل سه گانه زیر را شامل میتوان بیان داشت که مدلجزیی می

)الف( تجزیه و تحلیل محیط خارجی و داخلی: محیط خارجی شامل متغیرهایی از  

نوع فرصت یا تهدید است که خارج از سازمان وجود دارند و از حیطه کنترل مدیریت  

داخلی نقاط قوت و ضعف سازمان مورد ارزیابی    سازمان خارج است. در بررسی محیط

گذارند و تحت کنترل سازمان گیرد. این عوامل بر عملکرد سازمان تاثیر میقرار می
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 هستند.

چشم تدوین  ارزش)ب(  ماموریت،  راهبردهای  انداز،  و  کالن  اهداف  محوری،  های 

ها و تهدیدها(  صتها، فرها، ضعفسازمان: در این مرحله با توجه به عوامل اصلی )قوت

دیدگاه به  توجه  با  و  قبل  مرحله  در  عالی، چشمشناسایی شده  مدیریت  انداز،  های 

گردد. همچنین، با استفاده از  های محوری و اهداف کالن تدوین می ماموریت، ارزش

ها و نقاط قوت و  های تحلیلی راهبردهای کالن مناسب برای استفاده از فرصتروش

 گردد. قاط ضعف تدوین میغلبه بر تهدیدها و ن

عملیاتی: در این مرحله با توجه به راهبردهای انتخاب -های اجرایی)ج( تدوین برنامه

ریزی راهبردی و مدیریت عالی سازمان، جهت اجرایی نمودن شده از سوی تیم برنامه

  گردد. برنامه عملیاتیهای عملیاتی و اجرایی مرتبط با هریک ارایه میراهبردها، برنامه

است  سازمان  راهبردهای  ساختن  عملی  برای  الزم  جزئیات  و  عمل  نحوه  بیانگر 

 (. 1393)مهارتی، 

 

 سند برنامه راهبردی 

 ترین ارکان سند برنامه راهبردی تشریح شده است.در ادامه، برخی از مهم

 بیانیه ماموریت

بوده و  دهنده علت یا فلسفه وجودی و رسالت سازمان  ماموریت یک سازمان، نشان

(. به دیگر سخن، ماموریت، هدف بنیادی  1392بیانگر هویت سازمان است )اعرابی،  

دهد چرا سازمان وجود دارد و برای کند و مختصراً توضیح مییک سازمان را بیان می

(.  1396دهد )عباسی کسانی و همکاران،  اندازش چه کاری انجام می رسیدن به چشم

می را  سازمان  یک  فعالیتتوان  ماموریت  سایر  که  داشت  بیان  ریسمانی  های  بسان 

فعالیت اداره  آن،  به  توجه  با  و  شده  متصل  آن  به  بهسازمان  سازمانی  صورت های 

می انجام  پورحسینی،  موثرتری  و  فر  )ناصحی  اگر  Ansoff, 1988؛  1387شود   .)

های سازمان قرار ماموریت سازمان در قالب یک سند مکتوب شود و راهنمای فعالیت

 یرد، در واقع بیانیه ماموریت سازمان تهیه شده است. گ

ها از نظر حجم، محتوا، شکل و پرداختن به جزئیات با هم متفاوت  ماموریت سازمان
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 های برجسته زیر باشد:هستند. شایسته است بیانیه ماموریت سازمان دارای ویژگی 

است که  این  ماموریت  بیانیه  تدوین  از  یا خدمت(: هدف  )کاال  برای   محصول 

کاری ذی چه  به  و  است  آمده  وجود  به  سازمان  چرا  که  شود  مشخص  نفعان 

 باشد. مشغول می

کند، برای چه مشتری: باید مشخص شود که کاال و خدماتی که سازمان ارایه می 

 طورکلی، مشتریان چه کسانی هستند.کسانی است و به

گستردگی بازارها مشخص شده و  بازار: باید در بیانیه ماموریت سازمان، نوع و   

 کند.  معلوم شود که سازمان در کجا رقابت می

با در نظر گرفتن وضعیت محیط، بازار، رقبا، مشتریان و    فناوری: سازمان باید 

سایر عوامل، تکنولوژی مناسب برای تولید کاال و خدمات قابل رقابت در بازار را  

استفاده مورد  تکنولوژی  نمودن  بیان  کند.  جنبه  مشخص  از  ماموریت  های  در 

 تواند برای داخل و خارج سازمان مفید واقع شود. مختلف می

توجه به بقا رشد و سودآوری: هر سازمان در وهله اول باید توان تداوم حیات   

داشته باشد. لذا، باید همواره به فکر رشد و توسعه و پیشی گرفتن از رقبا باشد  

می  انجام  که  فعالیتی  هر  نیز،  میدهد  و  طی  که  فرایندهایی  به  و  باید  کند 

 سودآوری بیانجامد. 

های  ها، آرمان ها و آرزوها، اولویتفلسفه: فلسفه سازمان، باورهای بنیادی، ارزش 

 کند. فلسفی و اخالقی اصلی شرکت را بیان می

شایستگی متمایز: باید در بیانیه ماموریت مشخص شود که سازمان دارای چه  

یا شایست رقابتی  متمایز میمزیت  فناوری مدرن گی  قابلیت همانند  این  باشد. 

گذاران بالقوه مفید  تواند در جلب توجه و اطمینان خاطر مشتریان و سرمایهمی

 واقع شود.

ها برای آنها از اهمیت زیادی توجه به تصور مردم: تصویر ذهنی افراد از سازمان 

ش عملکردی  اثر  در  مثبت  ذهنی  تصویر  زیرا  است.  میبرخوردار  تواند  ایسته 

موفقیت سازمان را به ارمغان آورد و برعکس، تصویر ذهنی منفی باعث ناکامی  

 سازمان شود.

ها در گرو برخورداری از نیروی انسانی توانمند توجه به کارکنان: موفقیت سازمان  
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عنوان ها باید در بیانیه ماموریت خود نشان دهند که کارکنان بهاست. لذا، سازمان 

 (.1392آیند )اعرابی، ی ارزشمند برای سازمان به حساب مییک دارای

دانشگاه وسیله  بدان  که  است  مبنایی  ماموریت،  عالی  بیانیه  آموزش  موسسات  و  ها 

-. گرچه سازمان(Velcoff & Ferrari, 2006)کند برنامه راهبردی خود را ترسیم می

ر متفاوتند و رسالت  ای آموزشی هدف مشترکی دارند، اما از لحاظ رسالت با یکدیگه

می مطرح  دانشگاه  کلی  وضعیت  درک  با  دانشگاه  سرخابی،  هر  دوزی  )یمنی  شود 

با   نیز و دهدمی مأموریت بیانیه به سازمانی تئوری اهمیتی که به توجه با  .(1391

 این دارند، قرار آن در هاامروزه دانشگاه که تغییری حال در به سرعت محیط به  توجه

از سایر  کمتر هادانشگاه برای مأموریت بیانیه تدوین و تأثیر وجود که دارد  وجود باور

 (. 1396؛ پژوهش جهرمی، Camelia & Marius, 2013ها نیست )سازمان

 

 اندازچشم

کند و یک افق بلندمدت است که  انداز چگونگی سازمان در آینده را تعریف میچشم

نماید )عباسی  کند، توصیف میالیت میگاهی جهانی را که سازمان در آینده در آن فع 

-ها از جمله دانشگاهانداز برای تمامی سازمان(. داشتن چشم1396کسانی و همکاران،  

از آینده ضروری است ه برای کسب موفقیت در آینده و روشن کردن تصویرشان  ا 

فراد  تواند اها می انداز دانشگاه (. مراجعه به بیانیه چشم1397)سیدرضا و زین آبادی،  

اندازهای آینده آموزش عالی آشنا  را نسبت به عقاید و نظرات مختلف در مورد چشم

 (. 1391سازد )عالئی، 

 انداز عبارتند از:  ها به چشمبرخی دالیل نیاز سازمان 

اگر به نحو اثربخش بین اعضا پذیرفته شود، نوعی انسجام بین اعضا پدید آورده   

 شود. و موجب تسهیل یادگیری در سازمان می

دهد، مظهر آمال و آرزوهای افراد است و به آنها  افراد را به سمت عمل سوق می 

 دهد. معنا می

های تفکرشان را توانند شیوههای مشترک، افراد میانداز و ارزشبا وجود چشم 

 های جدید تفکر عمل را بپذیرند. بررسی کنند و راه



 بخش اول: مبانی نظری 16

حفظ وضع موجود را  کشش به سوی یک هدف بسیار مطلوب، فشار شدید برای   

 (. 1397کند )سیدرضا و زین آبادی، خنثی می

 

 تحلیل محیط داخلی و خارجی

انداز و ماموریت به وضوح شناسایی و تدوین شدند، دانشگاه باید  بعد از این که چشم

ها و تهدیدهای محیط  محیط داخلی و خارجی خود را تحلیل نماید. تحلیل فرصت

تحلیل فرهنگ   و  قابل  خارجی  نقاط  و  نقاط قوت  ارزیابی  به  دانشگاه منجر  داخلی 

 1شود. کاوش محیطی انجام شده در چارچوب مدل پنج نیروی پورتر بهبود دانشگاه می

، اطالعات الزم درباره محیط بیرونی دانشگاه )اقتصادی، اجتماعی، ترکیب  2و سوات 

المللی( و عوامل درونی آن را مورد جمعیتی، سیاسی، حقوقی، فناورانه و عوامل بین

 (. 1389دهد )باقری نژاد، تجزیه و تحلیل قرار می

 )الف( بررسی عوامل خارجی

( محیط 2( محیط عمومی یا کالن و )1کنند: )محیط را معموالً به دو الیه تقسیم می 

 تخصصی یا خرد. 

به1) است که  نیروهای کالنی  عمومی: شامل  فعال( محیط  بر  های  یتطور مستقیم 

گذارند. مهمترین عناصر در محیط کالن عبارتند از: عوامل اقتصادی،  سازمان اثر می 

 قانونی/ حقوقی و جهانی. -فرهنگی، تکنولوژیکی، سیاسی-اجتماعی

طور مستقیم  ( محیط تخصصی: شامل آن دسته از عناصر یا گروه هایی است که به2)

عبارت دیگر، محیط  پذیرند. بهثیر میگذارند و خود نیز از آن تابر سازمان تاثیر می

افراد ذی ارتباط  تخصصی شامل  با آنها بطور منظم در حال  نفعی است که سازمان 

می ذیمتقابل  عرضهباشد.  دولت،  از:  عبارتند  مشتریان،  نفعان  رقبا،  کنندگان، 

 (. 1392های کارگری و غیره )اعرابی، بستانکاران، کارکنان، اتحادیه

 داخلی   )ب( بررسی عوامل

عوامل داخلی، عواملی هستند که مربوط به درون سازمان هستند و بر خالف عوامل 

 
1 Five Force Porter 

2 SWOT 
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ها و  باشند. نقاط قوت سازمان، شامل مهارتخارجی، در کنترل مدیریت سازمان می

هایش را به درستی و به خوبی  سازد استراتژیهایی است که سازمان را قادر میتوانایی

ای باشند که تعداد زیادی از رقبا  ط قوت سازمان به گونهطراحی و اجرا کند. اگر نقا

از آنها برخوردار باشند، نقاط قوت معمولی هستند که سازمان را در بهترین حالت در 

 (. 1392دهد )اعرابی، وضعیت برابری رقابتی قرار می 

ها و توانایی هستند که  در مقابل نقاط قوت، نقاط ضعف قرار دارد. نقاط ضعف، مهارت

هایی را انتخاب و اجرا  تواند استراتژیازمان به خاطر عدم برخورداری از آنها نمیس

از ماموریت سازمانی حمایت شود. سازمان غلبه با  کند که  هایی که در شناسایی و 

می  مواجه  با شکست  شان  میضعف  رنج  رقابتی  مزیت  عدم  از  احتماالً  برند  شوند، 

 (. 1392)اعرابی، 

 

 ریزی راهبردیهآموزش عالی و برنام 

محیط  برنامه ارزیابی  و  دانشگاه  ماموریت  تحلیل  براساس  که  است  فرایندی  ریزی 

شود تا به اهداف تعریف شده دست یابد )باقری نژاد،  داخلی و خارجی آن اجرا می

برنامه1389 برنامه(.  فرایند  یک  عالی  آموزش  موسسات  در  راهبردی  ریزی ریزی 

ها در مورد بهبود آموزش، تحقیق و ایت تصمیمسیستماتیک طراحی شده برای هد

باشد و همچنین، موجبات تخصیص منابع  توسعه، و فرایندهای خدماتی و کاربردی می

سازد )عباسی کسانی و همکاران، مالی و دیگر منابع، و تهیه منابع جدید را فراهم می

یریت اثربخش ریزی راهبردی به عنوان ابزاری اساسی و کارآمد در مد(. برنامه1396

بهدانشگاه عالی  آموزش  موسسات  و  میها  میشمار  امکان  آنها  به  و  به  رود  دهد 

های متمایزی که امکان شناسایی وجوه اشتراک خود با دیگر مراکز آموزشی و ویژگی

(.  1396آورد، نائل آیند )عباسی کسانی و همکاران،  های نوآورانه را فراهم میحرکت

ها و  تواند دانشگاه را برای رویارویی با پیچیدگیراهبردی میریزی  بطورکلی، برنامه

ریزی به عنوان بخشی از فرایند مدیریت و  فشارهای محیطی آماده سازد. این برنامه

 برای موفقیت دانشگاه حیاتی است.  
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ریزی راهبردی در آموزش عالی را به شرح (، اهمیت استفاده از برنامه2003)  1وارد

 د: ساززیر مطرح می

کالج جهات،  بسیاری  دانشگاهاز  و  موسسات ها  ارزشمندترین  از  ها 

گیرند و اگر هستند. اما آنها نیز تحت تاثیر نیروهای پویای بازار قرار می

خود را با شرایط تطبیق ندهند، ارزشمندی و اثربخشی خود را به سرعت 

دانشگاه توجه  مورد  باید  نوآوری  و  تغییر  داد.  خواهند  دست  و از    ها 

موسسات آموزش عالی قرار داشته باشد، زیرا قرار است مرزهای دانش  

موسسات  برای  ویژه  به  تغییر،  و  نوآوری  کلید  و  بپیمایند.  را  جدید 

 ریزی راهبردی مبتنی بر تحقیق است.آموزش عالی، برنامه

انداز است.  ها، بیانیه ماموریت و چشمدو عنصر مهم در سند برنامه راهبردی دانشگاه

میبیا سبب  ماموریت  ذینیه  تا  دانشگاه شود  از نفعان  عالی  آموزش  موسسات  و  ها 

های همسو و همراستا برای تحقق اهداف دانشگاه  اهداف آنان آگاهی یافته و در فعالیت

زعم پیرس و  . به(Woodrow, 2006)و موسسات آموزش عالی است، مشارکت نمایند  

کند، جو سازمانی  ف مشترکی را ایجاد می (، بیانیه ماموریت، اهدا1994)  2رابینسون 

آورد که تخصیص منابع را هدایت کرده و  کند و محیطی را به وجود میرا تشریح می

را تسهیل می و کنترل  از ارزیابی  عمومی  تصور  انتقال  مأموریت سبب  بیانیه  سازد. 

هدف را  ای توافق نظر در مورد  شود. تدوین چنین بیانیهنفعان میسازمان به کلیه ذی

همه افراد را تحت شعار رایج سازمان دور هم   همه سطوح سازمان فراهم کرده و در

از از کند وجمع می و طریق درک  به   کالن شرکت در اهداف خرد  کارکنان منجر 

و آنان  تعهد  باالتر عملکرد نتیجه منجر در افزایش  به سطوح  سازمانی   به دستیابی 

بیانیه  .(Campbell et al., 2001; Toftoy & Chatterjee, 2004)شود  می چنانچه 

به میماموریت  سبب  شود،  تدوین  اندیشمندانه  و  مناسب  و  طور  برتری  تا  شود 

شایستگی دانشگاه و موسسه آموزش عالی نسبت به رقبایش تمیز داده شود و نیز،  

تا سبب رضایت هرچه بیشتر  نحو بهینه استفاده کند  ها بهموسسه از منابع و ورودی

 .(Finley et al., 2001)نفعان و مشتریان دانشگاه گردد ذی

 
1 Ward 

2 Pearce and Robinson 
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چشم بیانیه  شناخت  این،  بر  دانشگاه عالوه  این  انداز  است.  برخوردار  اهمیت  از  ها 

ها آشنا  ریزان کالن آموزش عالی را با تمایالت جدید دانشگاهشناخت نه تنها برنامه

های آموزش عالی  ها برای شناسایی ماموریتاهگشای دانشگاهتواند رسازد، بلکه میمی

 ( 1391شان باشد )عالئی، های آیندهو تدوین برنامه

 

 ریزی راهبردی در آموزش عالیهای منحصر به فرد برنامه جنبه

ریزی راهبردی که در تجارت جهانی ریشه دارد، اغلب متمرکز بر  فرایندهای برنامه

و  ساختارها، فعالیت منابع موردنظر است و در آنها بر خالف موسسات آموزشی، ها 

اصلی است )یمنی دوزی سرخابی و صالحی،   برنامه1393سودآوری عنصر  ریزی (. 

دید و به  ریزی خطی، دانشگاه را سیستمی باز میراهبردی دانشگاهی بر خالف برنامه

بیرونی موثر بر عملکرد توجه جدی داشت )یمنی دوزی   سرخابی،  عوامل درونی و 

 (. 1393؛ یمنی دوزی سرخابی و صالحی، 1382

توان به صورت  ریزی راهبردی در آموزش عالی را میهای منحصر به فرد برنامهجنبه

 زیر بیان داشت:

ریزی راهبردی دانشگاهی  ( تفاوت بین مدل کسب و کار و مدل دانشگاهی: برنامه1)

ها  کر این تفاوتذر تفاوت دارد. با  ریزی راهبردی کسب و کااز چند جهت با مدل برنامه

توانند بر شناخت خود ها میو متناظر با آن تغییر در مدل سنتی و متداول، دانشگاه 

 ریزی راهبردی و نحوه مشارکت تمامی تشکیالت مربوط بیفزایند.از فرایند برنامه

تا    ریزی راهبردی دو( چارچوب زمانی: در کسب و کار، چارچوب زمانی مدل برنامه2)

 سال یا بیشتر است. 5ها این چارچوب زمانی سه سال است. در دانشگاه 

اعضای  3) دانشگاه،  پایین است. در  به  باال  از  اتفاق نظر: مدل کسب و کار عموماً   )

نمی  محیطدانشگاهی  کارکنان  همانند  و  توانند  هدایت  تحت  کار،  و  کسب  های 

کز نیست و بیشتر ماهیت افقی  فرمانبری قرار گیرند، زیرا مدیریت دانشگاهی متمر

ریزی نظر از آغاز برای برنامهدارد. لذا، مشارکت تمامی اعضا کلیدی است و ایجاد اتفاق 

 راهبردی دانشگاهی اساسی است.

گذاری بلندمدت در آموزش ( سیستم ارزشی: اصول راهنمای دانشگاه در سرمایه4)
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 افراد، متفاوت از رویکرد تولیدی کسب و کار است.  

ها مشتری تعریف شده مشخصی ندارند. دانشجویان، کارکنان  ( مشتریان: دانشگاه 5)

شوند. در نتیجه، تعریف و اعضای علمی و جامعه همگی به عنوان مشتری نگریسته می

 گیری اثربخشی و سازگاری آن با ماموریت دانشگاه مشکل است.اهداف و اندازه

دانند. بنابراین،  هایی با ماهیت پایدار میمحیطها را  ( بافت و ساختار: اساساً دانشگاه 6)

 (. 1389شود )باقری نژاد، ها به سختی پذیرفته میتغییر در دانشگاه

های خصوصی و موسسات آموزش عالی، کوتلر و مورفی  دلیل تفاوت بین سازمانبه

( بیان داشتند که سازگاری با رویکرد بخش خصوصی نیز در آموزش عالی  1981)

است برنامهضروری  داشتند که  اظهار  پژوهشگران  دلیل  .  به  عالی  آموزش  ریزی در 

ناپذیری سازمانی در موسسات تمرکز باالی متخصصان و میزان قابل توجهی از انعطاف 

ریزی در بخش خصوصی دموکراتیک است. این فضای  آموزش عالی، بیشتر از برنامه

-این معنی است که برنامه  دموکراتیک شده که به حکمرانی مشارکتی نیاز دارد، به

نفعان بیشتری از موسسه را ریزی زمانی موثرتر است که مشارکتی داشته باشد و ذی

 درگیر کند. 

 

 ریزی راهبردی در آموزش عالیاثربخشی برنامه

ریزی راهبردی به عنوان یک روش مدیریتی در آموزش گیری اثربخشی برنامهاندازه

ی محیط آموزش عالی، نسبت دادن دستاوردهای  عالی کار دشواری است. ماهیت پویا

ریزی راهبردی را تقریباً ممکن  طور انحصاری به تالش برنامهکارایی یا اثربخشی به

)  1کند. دوریس می را بدین گونه 2002و همکاران  این چالش  ( ماهیت قابل توجه 

 مطرح کردند: 

ریزی راهبردی در یک کالج یا دانشگاه در یک محیط پیچیده، پویا،  برنامه

راحتی قابل مطالعه کنترل شده یا  افتد که بهدر دنیای واقعی اتفاق می

-ابل اندازههای نیمه آزمایشی نیست. تجزیه و تحلیل اثرات قحتی از طرح

،  ریزی راهبردی از تأثیر سایر عوامل مهم مانند رهبری نهادیگیری برنامه

 
1 Dooris 
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، های رقیب، اقدامات سازمان، نوسانات بودجه، سیاستتغییرات جمعیتی

 نیروهای اجتماعی و فرهنگی و مواردی از این دست دشوارتر است. 

هبردی باید در تمام سطوح ریزی را( اظهار داشتند که برنامه1981کوتلر و مورفی )

ریزی راهبردی، مهم است که تمامی  آمیز بودن برنامهموسسه انجام شود. برای موفقیت

گروه مدیران،  معاونان،  روسا،  )شامل  برنامهسطوح  فرایند  در  آموزشی(  ریزی های 

ریزی باید مشارکتی باشد  ( بیان داشته است که برنامه1972شرکت کنند. الک وود )

از جنبهد میو پیشنها ریزی های برنامهکند که اکثر اعضای دانشگاه باید در برخی 

کند که مشارکت با گسترش طیف وسیعی از تجربه  نقش داشته باشند. وی ادعا می

ایده برنامهو  روند  از  برنامههایی که بخشی  اثربخشی  را ریزی است، کیفیت و  ریزی 

که بیان می داشت تعهد رهبری به های پیشین  بخشد. این مطلب از ایدهبهبود می

برنامه می فرایند  پشتیبانی  است،  مهم  آن  موفقیت  برای  اینجا،  ریزی  در  کند. 

کنند که رهبران عالوه بر اینکه قهرمان فرایند  تر بیان میطور مشخصنویسندگان به

چشمبرنامه و  اهداف  هستند،  می ریزی  اعالم  سازمان  برای  را  خود  تا  انداز  کنند 

رویکرد ژیاسترات  همچنین،  کنند.  نزدیک  مطلوب  حالت  به  را  موسسه  دقیق،  های 

ریزی مشارکتی و جلب مشارکت اعضای دانشگاه و موسسات آموزشی در فرایند برنامه

 ریزی راهبردی مطرح شود. ای در تدوین برنامهها جدید و نوآورانهشود ایده سبب می

تزریق "( هشت  2004)  1پاریس  ش  "2استراتژی  میرا  کمک  که  نموده  کند  ناسایی 

ریزی راهبردی به بخشی برجسته از موسسه تبدیل شود. اگرچه هیچ تضمینی برنامه

ها به اجرای موثرتر برنامه منجر شوند؛ پاریس آنها را  وجود ندارد که این استراتژی

ریزی راهبردی دانشگاه در جهت  ابزارهای مفیدی برای افزایش احتمال حرکت برنامه

 های تزریق عبارتند از:داند. استراتژیو مأموریت خود می اهداف

 ها. مشخص نمودن افراد مورد نظر برای پیاده سازی و اجرای اولویت .1

 ها. های کلیدی در مورد برخی از اولویتایجاد موقعیت .2

 دهی طبق برنامه تعیین شده. گزارش .3

 
1 Paris 
2 infusion strategies 
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 ریزی شده.اختصاص بودجه متناسب با برنامه طرح .4

 های برنامه هنگام مواجه شدن با کاهش بودجه. گرفتن اولویتدرنظر   .5

 در رویدادهای مهم دانشگاه.   1قرار دادن طرح نورافکن  .6

 ارایه آموزش و توسعه رهبری آکادمیک برای پشتیبانی برنامه.  .7

 های آموزشی و پژوهش مطابق با برنامه تدوین شده. بازبینی برنامه .8

 

راهب برنامه  تدوین  پیشنهادی  دانشگاهالگوی  و ردی  آموزشی  مراکز  ها، 

 های علم و فناوریپژوهشی و پارک

، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برای تدوین برنامه راهبردی 1393در شهریور ماه 

ها و موسسات آموزشی، الگویی پیشنهاد کرده است. مراحل پیشنهادی الگو دانشگاه

 ست: برای تهیه و تدوین برنامه راهبردی به شرح زیر ا

ریزی به ریاست رئیس موسسه و مرکب از مسئولین گام اول: تشکیل شورای برنامه

 ها، تعدادی از متخصصین و منتخبین موسسه. تمامی حوزه

 گام دوم: تهیه و تنظیم برنامه پیشنهادی شامل: 

 و کالن هایسیاست با منطبق موسسه ماموریت و اندازچشم سند تدوین .1

 ، باالدستی اسناد

 ، ها و تهدیدهاقوت و فرصت و ضعف نقاط شناخت .2

 اندازچشم سند هایشاخص به توجه با برنامه  کیفی و کمی اهداف معرفی .3

 ، ها فعالیت و هاحوزه تمامی برگیرنده در و موسسه

 ،کلیدی عملکرد هایشاخص تعریف .4

 .برنامه در مندرج اهداف به دستیابی جهت اجرایی راهکارهای تعیین .5

های الزم  ریزی و سپس، اخذ تائیدیهتصویب برنامه جامع در شورای برنامهگام سوم:  

های مرتبط در  های مطلوب از معاونتکیفی و شاخص  - برای هریک از اهداف کمی  

ستاد وزارت و در نهایت، طرح و تصویب برنامه تائید شده در کمیسیون دائمی و هیات  

 .امناء

 
1 Spotlight plan 
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برنام اجرایی  تعیین ساختار  و مسئولیت حوزهگام چهارم:  واحدهای  ه، وظایف  و  ها 

مختلف موسسه برای تحقق برنامه و دستیابی به اهداف کمی و کیفی آن در قالب 

 های مختلف موسسه.احکام اجرایی برنامه و ابالغ برنامه مصوب به حوزه

گام پنجم: برقراری ارتباط بین برنامه با منابع مالی در اختیار موسسه )تدوین بودجه 

 ای(هبرنام

 روند از اطالع منظوربه راهبردی برنامه در مندرج هایشاخص ساالنه پایش ششم: گام

 (.1393)وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،   شده تعیین اهداف به دستیابی

نمونه اهداف کمی و کیفی برنامه، شاخص های عملکرد کلیدی، و راهکارهای اجرایی  

ی ارایه شده، در  شنهادیپ   یالگوبرای دستیابی به اهداف برنامه که در پیوست این  

 (. 1393)وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ذیل ارایه گردیده است 
 ای از اهداف کمی و کیفی برنامه موسسهنمونه

 
 ( 1393وزارت عتف ) منبع:
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 های عملکردی کلیدی ای از شاخصنمونه

 
 ( 1393منبع: وزارت عتف )
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 ای از راهکارهای اجرایی جهت دستیابی به اهداف برنامه موسسه  نمونه

 
 ( 1393منبع: وزارت عتف )
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 ای از راهکارهای اجرایی جهت دستیابی به اهداف برنامه موسسه نمونه -ادامه

 
 ( 1393منبع: وزارت عتف )
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 ای از راهکارهای اجرایی جهت دستیابی به اهداف برنامه موسسه نمونه -ادامه

 
 ( 1393منبع: وزارت عتف )
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 ای از راهکارهای اجرایی جهت دستیابی به اهداف برنامه موسسه نمونه -ادامه

 
 ( 1393منبع: وزارت عتف )
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 های منتخب و معرفی دانشگاه شیوه انجام مطالعه بخش دوم:  

 شیوه انجام مطالعه

های منتخب ایران های راهبردی دانشگاه پژوهش، متن کامل برنامهواحد تحلیل این  

های برتر و با در  های منتخب به صورت هدفمند از میان دانشگاه و جهان بود. دانشگاه 

نظر گرفتن نوع دانشگاه )دانشگاه جامع، دانشگاه صنعتی، و دانشگاه تک جنسیتی(  

دانشگاه ملی  دانشگاه آکسفورد،    های مورد مطالعه عبارتند از:دانشگاه صورت گرفت.  

الزهرا.  استرالیا دانشگاه  و  امیرکبیر،  صنعتی  دانشگاه  دوک،  دانشگاه  برنامه  ،  اسناد 

دانشگاه منتخب  راهبردی  کلیدی:  های  منظر  دو  به از  که  شکلی،  ویژگی  براساس 

به ذی برنامه  ارایه  استفادهچگونگی  و  مینفعان  بیرونی  براساس کنندگان  و  پردازد؛ 

 مایه برنامه اشاره دارد؛ بررسی و تحلیل گردید. ژگی محتوایی، که به ساختار و درونوی

 

 های مورد مطالعه دانشگاه

 های مورد مطالعه ارایه گردیده است.در ادامه، معرفی اجمالی از دانشگاه

 )الف( دانشگاه آکسفورد

ترین دانشگاه  یدانشگاه آکسفورد در منطقه آکسفورد شایر انگلستان قرار دارد و قدیم

به شمار میانگلیسی باقیرود. قدیمیزبان جهان  اسناد  نشان ترین  از گذشته  مانده 

سال  می از  که  براین   1096دهد  است.  داشته  جریان  آکسفورد  در  آموزش  فرایند 

قدیمی آکسفورد  دانشگاه  اساس،  دومین  و  زبان  انگلیسی  منطقه  در  دانشگاه  ترین 

-شود. آکسفورد یکی از برجستهشگاه بولونیا( شناخته میقدیمی در جهان )بعد از دان

 باشد.  های کارآفرین و نوآور اروپا می ترین دانشگاه

شد  خاطر فقط مردانه بودنش شناخته میهایی بود که بهدانشگاه آکسفورد از دانشگاه

ها حق داشتن عضویت کامل این دانشگاه را  خانم  1920و به همین دلیل تا اکتبر  

های براسنوز، جیزز، وادهام و سنت کاترین  د. چهار دانشکده فقط مردانه به نامنداشتن

  2008در سال    .ها نیز کردند هایی بودند که شروع به پذیرش خانمجزء اولین دانشکده

نیز تنها دانشکده تک جنسیتی آکسفورد به نام سنت هیلدا که جنسیت پذیرشش  

ها  ان کرد که از این سال به بعد تمام کالجها بود نیز شروع به پذیرش آقای فقط خانم
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 به شکل مختلط درآمد. 

-بندی جهانی که توسط تایمز منتشر می، در رتبه2020دانشگاه آکسفورد در سال  

-نیز رتبه چهارم را در میان دانشگاه  QSبندی  ود، رتبه اول را کسب کرد و در رتبهش

 ای جهان به خود اختصاص داد. ه

 

 ترالیا )ب( دانشگاه ملی اس

تاسیس گردیده و    1946های گروه هشت، در سال  دانشگاه ملی استرالیا از دانشگاه 

-باشد و حضور سالنباشد. فضای دانشگاه بسیار فعال و پویا می در شهر کنبرا واقع می

سالن و  تئاتر  آمفی  ورزشی،کلوبهای  فضای  ها  شاپ  کافی  انواع  و  تفریحی،  های 

های هنر و علوم  دارد. دانشگاه ملی استرالیا در زمینهیدانشگاه را زنده و پویا نگه م

ملبورن( شناخته شده به دانشگاه  اجتماعی )نسبت  علوم طبیعی و علوم  تر انسانی، 

 است.

بندی جهانی که توسط تایمز منتشر ، در رتبه2020دانشگاه ملی استرالیا در سال  

رتبه  می رتبه  50شود،  در  و  کرد  کسب  رتبه    QSبندی  را  میان    29نیز  در  را  ام 

 های جهان به خود اختصاص داد. دانشگاه

  )ج( دانشگاه دوک

و جهان است و   ایاالت متحده آمریکا هایدانشگاه دوک یکی از معتبرترین دانشگاه

ایالت دورهام در شهر واقع شده است. دانشگاه دوک، در سال   کارولینای شمالی در 

مکان این دانشگاه به    1892شهر ترینیتی امروزی تاسیس شد و در سال  در    1838

 دورهام تغییر پیدا کرد.  

های  دانشکده علوم و هنر و دانشکده مهندسی دانشگاه دوک جزو بهترین دانشکده

های تحصیلی در مقطع کارشناسی است. این دانشگاه با پذیرفتن  جهان در ارایه دوره

ای  المللی، محیط بسیار متنوع و جهانیلت و دانشجویان بیندانشجویان از خارج از ایا

است کرده  ایجاد  دانشگاه  در  فعالیت    .را  مختلفی  مؤسسات  طریق  از  دانشگاه  این 

و  می علوم  پژوهشکده  آرام،  اقیانوس  و  آسیایی  مطالعات  هستند  جمله  آن  از  کند، 

توی اخالق کنان،  علوم انسانی جان هوپ فرانکلین، انستی  های ژنوم، مؤسسه سیاست

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
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های عمومی تری سانفورد. در  تحقیقات علوم اجتماعی و انستیتوی سیاست   مؤسسه 

برنامه دانشگاه  زمینه این  در  نیز  پرستاری،  هایی  پزشکی،  حقوق،  علوم،  و  هنر  های 

 شود.محیط زیست و علوم زمین ارایه می

شود،  منتشر میبندی جهانی که توسط تایمز  ، در رتبه2020دانشگاه دوک در سال  

های  ام را در میان دانشگاه 25نیز رتبه    QSبندی  را کسب کرد و در رتبه  20رتبه  

 جهان به خود اختصاص داد.

 )د( دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

  1230اولین پلی تکنیک تهران در زمان مرحوم امیرکبیر با عنوان دارالفنون در سال  

ها در تهران عالی با همکاری آلمانیه.ش. هنرسرای    1307ه.ش. تاسیس شد. در سال  

  "دانشکده صنعتی پلی تکنیک تهران"ها  منظور توسعه فعالیتتاسیس شد. بعدها به

و   راه  مهندسی  »انستیتو  و  فنی«  عالی  »هنرسرای  وقت  فنی  موسسه  دو  ادغام  از 

اولین دوره دانشجویان از طریق آزمون داخلی   1336ساختمان« شکل گرفت. در سال  

طور رسمی با فعالیت آموزشی پلی تکنیک تهران به  1337شدند و از سال  پذیرفته  

پنج رشته مهندسی برق و الکترونیک، مکانیک، نساجی، شیمی و راه و ساختمان آغاز  

 شد. 

سال   در  تهران  تکنیک  پلی  اسالمی،  انقالب  شکوهمند  پیروزی  از  به    1358پس 

ایران »امیرکبیر«، به نام دانشگاه   دانشگاه تبدیل شد و به افتخار رادمرد تاریخ معاصر

در   دانشگاه در حال حاضر  این  نامگذاری شد.  امیرکبیر  گرایش مقطع    35صنعتی 

و    95کارشناسی،   ارشد  کارشناسی  و   36گرایش  دکترا  مقطع  در  تحصیلی  دوره 

پردازد. امروزه،  پسادکترا، به تربیت نیروهای متخصص و پژوهشگر مورد نیاز جامعه می

شود و توانسته است های صنعتی کشور« تلقی میعنوان »مادر دانشگاهاه بهاین دانشگ

های آموزشی، تحقیقاتی و دانشجویی، جایگاهی برتر را در میان مراکز با توسعه فعالیت

 .علمی به خود اختصاص دهد

بندی جهانی که توسط تایمز منتشر ، در رتبه2020دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال  

ام  489نیز رتبه    QSبندی  را کسب کرد و در رتبه  501-600ای در طیف  بهشود، رتمی

 های جهان به خود اختصاص داد.را در میان دانشگاه 
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 )ه( دانشگاه الزهرا 

تاسیس شد. در آن هنگام با    1343دانشگاه الزهرا )س( دانشگاه ویژه زنان، در سال  

فعالیت خود را آغاز   "عالی دخترانمدرسه  "دانشجو به صورت مدرسه عالی، با نام    90

مدرسه عالی دختران به دانشگاه تبدیل شد و از    1354-55نمود. در سال تحصیلی  

( داد:  ادامه  را  فعالیت خود  دانشکده  پایه، )1طریق چهار  علوم  علوم  2(  و  ادبیات   )

( )3انسانی،  مدیریت،  علوم  همین  4(  با  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  اقتصاد.   )

عناوین چهار دانشکده   1365، مزین به نام مطهر الزهرا )س( گردید. در سال  ترکیب

(  3( علوم اجتماعی و اقتصادی، )2( علوم پایه، )1مزبور به صورت زیر تغییر یافت: ) 

 ( هنر. 4ادبیات، )

( ادبیات،  1باشد: )در حال حاضر دانشگاه دارای ده دانشکده و یک پژوهشکده زنان می

( هنر،  5( علوم تربیتی و روانشناسی، )4علوم اجتماعی و اقتصادی، )( 3( الهیات، )2)

( علوم  10( علوم ریاضی، )9( علوم زیستی، )8( تربیت بدنی، )7( فنی و مهندسی، )6)

 فیزیک و شیمی. 

شود،  بندی جهانی که توسط تایمز منتشر می، در رتبه2020دانشگاه الزهرا در سال  

 د. را کسب کر 1000رتبه باالتر از 

 

 های مورد مطالعهمروری بر محتوای سند برنامه راهبردی دانشگاه

 دانشگاه آکسفورد

 انداز دانشگاهبیانیه ماموریت و چشم

ارتقای یادگیری از طریق "ماموریت دانشگاه آکسفورد بدین صورت بیان شده است:  

 ."مختلفمندی از ابزارهای آموزش و پژوهش و انتشار و گسترش آن با بهره

 انداز دانشگاه آکسفورد به صورت زیر ارایه شده است:بیانیه چشم

ها،  آموختگان، دانشکدهما به عنوان دانشگاهی که کارمندان، دانشجویان و دانش 

  جهانی جمع -های خود را برای ارائه تحقیقات و آموزش در کالسها و بخش گروه

هایی انجام خواهیم را به روشکنیم. ما این کار  آوری خواهیم کرد؛ فعالیت می 

، ملی و جهانی به نفع جامعه باشد. ما ضمن ایداد که در مقیاس محلی، منطقه
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-، بر سنتکند پرورش فرهنگی که در آن نوآوری و همکاری نقش مهمی ایفا می 

 های دیرینه دانشگاه بر آزادی علمی تاکید خواهیم کرد. 

فرصت  برابری  به  متعهد  فراگیما  شمول  و  ها،  کارکنان  رفاه  از  حمایت  و  ران، 

کنیم که بهترین دانشجویان و کارمندان  ، اطمینان حاصل میدانشجویان هستیم

توانند در جامعه ما شکوفا شوند. ما معتقدیم که کارمندان و دانشجویان متنوع  می

 شود.کنند و یادگیری دانشجویان تقویت می ها را تقویت میانجام پژوهش 

یک متمایز دانشگاه، که از زمان تاسیس دانشگاه وجود داشته  ساختار دموکرات 

ای، باشد. آکسفورد به پرورش ماهیت میان رشته است، همچنان منبع قدرت می

 آموزش، و پایداری جوامع ادامه خواهد داد. 
 

 اهداف و تعهدات 

 )الف( آموزش

م خواهیم ای را فراهاز طریق تعهد به آموزش هریک از دانشجویان، کیفیت و تجربه

ها و نظم فکری مجهز کند که به آنها کمک  ها، مهارتکرد که دانشجویان را با ارزش

 کند سهم مثبتی در جامعه داشته باشند. می

های مختلف، همراه با توانایی  : جذب و پذیرش دانشجویان دارای پیشینه1تعهد   

 .مندی از آموزش و تحصیالت در آکسفوردعلمی برجسته و توانایی بهره

: ارائه یک تجربه عالی تحصیلی برای همه دانشجویان و اطمینان از اینکه  2تعهد   

کند تا در هر کاری که به آن اشتغال  آموختگان را کامالً مجهز میآکسفورد دانش

 دارند، برتری داشته باشند. 

 : ایجاد و حفظ غنی و پربار دانشگاهی. 3تعهد  

 )ب( پژوهش

برتر  دلیل  به  آکسفورد  پژوهشدانشگاه  در  با ی  از  برخی  تحصیل  محل  و  ها 

استعدادترین دانشمندان و پژوهشگران از سراسر جهان مشهور است. فعالیت ما باعث  

ای از  ها نفر، حل مشکالت دنیای واقعی از طریق شبکه گستردهبهبود زندگی میلیون

فت ها باعث پیشرشود. وسعت تحقیقات ما و ارتباط بین رشته مشارکت و همکاری می



 های منتخب بخش دوم: شیوه انجام مطالعه و معرفی دانشگاه 34

 شود. در دانش، درک، نوآوری و خالقیت می

بلند1تعهد    تحقیقات  انجام  وسیله  و  ارتقا  و  ترویج  کیفیت :  دارای  و  پروازانه 

 برجسته و خاص. 

گذاری در افراد، حمایت از آنها و محیط پژوهشی آنان، که در  : سرمایه2تعهد   

 سازد. پذیر میها، رشد پایدار را امکاننتیجه، پژوهش

 تغییر جهان به سمت بهتر شدن. : 3تعهد  

 )ج( افراد 

افراد، پایه و اساس موفقیت دانشگاه هستند و کیفیت کارکنان آموزشی، پژوهشی،  

ای و پشتیبانی برای آینده ما حیاتی است. برای اینکه آکسفورد به عنوان یک حرفه

حمایت  نهاد پیشرو در زمینه پژوهش و آموزش در جهان باقی بماند، باید به جذب و 

از افراد با استعداد ادامه دهد و یک محیط متنوع، فراگیر، عادالنه و باز فراهم کند که  

 به کارمندان امکان رشد و شکوفایی را بدهد. 

گروه سیاست برای  را  چارچوبی  ما  انسانی  منابع  فرایندهای  و  و  ها  آموزشی  های 

میدانشکده فراهم  و  ها  کنند  پشتیبانی  خود  افراد  از  تا  که  کند  خارجی  به محیط 

 همیشه در حال تغییر است پاسخ دهند 

 : جذب، استخدام و نگهداشت کارکنان سطح باال. 1تعهد  

 : فعالیت برای کارکنان متنوع و گوناگون. 2تعهد  

 ای. : حمایت از کارکنان برای توسعه شخصی و حرفه3تعهد  

 )د(  مشارکت

فرهنگ نوآوری دانشگاه، قصد داریم  ما با ارتقا سطح مشارکت عمومی، تبادل دانش و  

منطقه  در  مردم  عموم  نفع  به  ما  آموزش  و  تحقیقات  که  کنیم  حاصل  اطمینان 

های دولتی،  آکسفورد، انگلیس و جهان است. برای این منظور ما با مشارکت با سازمان

 آموختگان خود کار خواهیم کرد.خصوصی، داوطلبانه و بازرگانی و دانش

 جهانی.-ای کالسشرکا برای ایجاد اکوسیستم نوآوری منطقه  : همکاری با1تعهد   

 ای.تر با جامعه محلی و منطقهتر و سازنده: ایجاد یک رابطه قوی2تعهد  

گذاران برای شکل دادن به تحقیق و آموزش و  : تعامل با مردم و سیاست3تعهد   
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 های پژوهشی.  تشویق برای استفاده گسترده از یافته

از طریق  4تعهد    المللی، دانشگاه سبب به حداکثر رساندن سود  همکاری بین: 

 شود. جهانی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی حاصل از پژوهش می

 )ه( منابع 

  - مند می شود  های گذشته بهرهدانشگاه آکسفورد از نظارت دقیق منابع توسط نسل

دار است، اطمینان از اینکه دانشگاه برای آینده از نظر اقتصادی و زیست محیطی پای 

ها و  بسیار مهم است. افزایش کارآیی و اثربخشی خدمات ما با ساده سازی سیستم

و   آموزش  از  حمایت  برای  پایدار  بستر  یک  ارائه  کلید  یکدیگر،  با  بیشتر  همکاری 

 تحقیقات ما خواهد بود. 

 : مدیریت منابع مالی برای اطمینان از پایداری بلند مدت دانشگاه.  1تعهد  

اطمی2تعهد    می:  فراهم  را  محیطی  دانشگاه،  اینکه  از  و  نان  پژوهش  که  کند 

دهد، در حالی که تأثیرات زیست محیطی را جهانی را ارتقا می  -آموزش کالس

کند و سبب بهبود فضای مورد  رساند. از محیط زیست محافظت می به حداقل می

 شود. استفاده می

عات، برای باال بردن کیفیت گذاری در توانایی فناوری اطال: ادامه سرمایه3تعهد  

 تحقیقات و آموزش و ساده سازی فرایندهای اداری.  

: افزایش سرمایه برای حمایت از بهترین دانشجویان، سرمایه گذاری در  4تعهد   

 های جدید. کارکنان و کار آنها و تأمین منابع و زیرساخت
 

 دانشگاه ملی استرالیا 

های  أموریت جای گرفتن در میان دانشگاه و با م 1946دانشگاه ملی استرالیا در سال 

تمرکز بر  "برتر جهان تاسیس شد. در زمینه ماموریت دانشگاه چنین بیان شده است؛  

آموختگان ما به خوبی آماده  کند دانشتعالی در حوزه پژوهش و آموزش، تضمین می

 . "حل بیابندهای پیچیده جهان معاصر مواجه شده و برای آن، راهشوند تا با چالش

 صورت زیر بیان شده است: انداز دانشگاه بهچشم

های بزرگ جهان قرار خواهد گرفت و با  دانشگاه ملی استرالیا در میان دانشگاه 
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 .شوددهیم، تعریف میفرهنگ برتری در هر کاری که انجام می

ما برای برتری در حوزه پژوهش مشهور خواهیم بود، که از نظر گستره و کیفیت   

بین سطح  بهترینادر  با  مقایسه  در  همیشه  و  بود.  خواهد  جهان  لمللی  در  ها 

میاندازه سرمایهگیری  بر  شود.  تمرکز  و  بلندمدت  نگاه  با  ما  تحقیقاتی  گذاری 

های با اهمیت  های دارای تأثیر باال و حوزههای با کیفیت باال، زیرساختفعالیت

 .صورت راهبردی خواهد بودملی، به

در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مشهور خواهیم   ما برای تعالی تحصیالت 

بود: برتری در گروه دانشجویی، تعالی در آموزش، برتری در تجربه دانشجویی، و  

 .برتری در بروندادها

دارند،    جامعه  تحول  در  ما  آموزش  و  پژوهش  که  سهمی  کیفیت  خاطر  به  ما 

نیاز را برای کشورمشهور خواهیم بود. ما حوزه شناسایی خواهیم   های نوپدید 

هایی را فراهم خواهیم کرد که استرالیا را برای مقابله کرد و تحقیقات و آموزش

 .هایی که هنوز تصور نشده است، تجهیز کنیمبا چالش

استرالیا  ملی  دانشگاه  مشارکت  و  آموزش  سیاست تحقیقات،  های  گذاریدر 

 .خواهد داشتعمومی، استرالیا را تغییر داده و بر جهان تأثیر 
 

 ها ارزش

های اصلی را دنبال  ما در کار خود برتری متمایزی داریم و اعتقاد داریم که ایده  

 کنیم. 

 ما فراگیر، باز و قابل احترام هستیم که منعکس کننده تنوع ملت هستیم. 

 ما متعهد به صداقت و رفتار اخالقی هستیم.  

کنیم، به آن پاداش میما برای مشارکت جمعی ارزش قائل هستیم، آن را فعال   

 گیریم. دهیم و آن را جشن میمی

 کنیم. پذیری آگاهانه استقبال میما برای دستیابی به اهداف خود از ریسک 

 ما متعهد به نتایج بهتر برای جامعه، محیط زیست، کشور و جهان هستیم. 

از طریق تفکر اصیل و شجاعت در   ما متعهد به خدمت به ملت خود هستیم، 

 های خود.یدهپیشبرد ا
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 هایی برای ایجاد تغییراستراتژی

باید تغییر کند. این امر از   برای رسیدن به اهداف ترسیم شده، دانشگاه ملی استرالیا

گیرد و این، مأموریتی است  طریق کارمندان، دانشجویان و رهبری دانشگاه صورت می 

که   -ر این برنامه های مندرج داند. استراتژیکه همه در آن سهیم درنظر گرفته شده

توصیف اقدامات اساسی است که    -شود  های عملیاتی دقیق تر تکمیل میبا برنامه

ها بر اساس  دهد. این استراتژیسال آینده، دانشگاه ملی استرالیا را تغییر می  5طی  

با مشورت افراد بیان شده است و در تحقق    2016بازخورد جامعه است که در سال  

 کند. شده در دانشگاه ملی استرالیا کمک می اهداف گسترده بیان

های تغییر به صورت زیر بیان در سند برنامه راهبردی دانشگاه ملی استرالیا، استراتژی

 شده است: 

تعالی دانشگاهی: دانشگاه ملی استرالیا1) ابهام به عنوان  ( بنا نهادن فرهنگ  بدون 

برای دستیابی به تعالی در  های بزرگ جهان شناخته خواهد شد. ما  یکی از دانشگاه

 دهیم، نوآوری و انطباق خواهیم داشت.همه کارهایی که انجام می

های ملی منحصر به فرد: ما از مسئولیت و فرصت بی نظیر خود  (  انجام مسئولیت2)

کنیم و سهم  عنوان دانشگاه ملی برای تعامل سازنده با ملت و جهان استقبال میبه

سیاست در  را  عموخود  و های  آسیا  در  استرالیا  نقش  و  درک  استرالیا،  کشور  می، 

 دهیم. اقیانوس آرام ارتقا می

و در جامعه: دانشگاه ملی استرالیا   در دانشگاه ملی استرالیا  -( دستیابی به برابری  3)

کند و ما تنوع فوق العاده و  دهد، عدالت را رعایت میدر تمام کارهایی که انجام می

به آن خدمت می  فزاینده استرالیایی را   - کنیم، منعکس خواهیم کرد. استعداد  که 

تنها آستانه پیوستن به دانشگاه ما به عنوان یک دانشجو یا   -تحقق یافته یا بالقوه  

 کارمند خواهد بود. 

تا میراث  استرالیا همکاری خواهد کرد  با جوامعی در سراسر  استرالیا  دانشگاه ملی 

 ق آموزش و تحقیقات برطرف کند. ها را از طریگسترده نابرابری فرصت

در سراسر دانشگاه و فراتر از آن: دانشگاه ملی    - ( ایجاد فرهنگ تعاون و تعامل  4)

های  استرالیا با گستردگی و کیفیت تحقیقات خود متمایز و مشخص است. انتخاب
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نمی محدود  سازمانی  ساختارهای  توسط  ما  سطح   - شود  آکادمیک  هر  در  رهبران 

ها و با همکاری  را که باعث کشف تأثیرات گسترده در میان رشتهروحیه مشارکتی  

 کنند. شود، تقویت و تشویق می صنعت، دولت و جامعه مدنی می

دانشگاه ملی استرالیا به ایجاد ارتباطات مردم در سراسر دانشگاه و خارج از دانشگاه  

ما و    های چند فرهنگی منجر خواهد شد. این امر، شامل حفظ و تجلیل از پردیس

مان خواهد بود. همچنین،  آموختگاندهنده برای دانشهای جذاب و پاداشایجاد نقش 

های خود به عنوان منبعی برای سرمایه ملی  تالش خواهیم کرد تا افراد و زیرساخت

 کار گرفته شود. جامعه و فراتر از آن به

وسیعفرصت جامعه  برای  را  بیشتری  کمکهای  تا  کرد  خواهیم  ایجاد  های  تر 

-ای به دانشگاه خود انجام دهند که تأثیرات ماندگاری داشته باشد و تالشبشردوستانه

کنند، ارتقا خواهیم  هایی را که آنها به عنوان منابع دانشگاه و جامعه ما پشتیبانی می

 داد.

( ایجاد یک محیط دانشگاهی بی رقیب: محیط طبیعی، محوطه سازی و امکانات  5)

آموختگان نظیر است و مورد عالقه دانشجویان، کارمندان و دانش  رفاهی دانشگاه ما بی

-گذاری خواهیم کرد تا نیازها و خواستهریزی و سرمایهاست. در دانشگاه خود برنامه

 های اعضای دانشگاه در حال حاضر و آینده را منعکس کند. 

ت که میای از برتری اسنمونه ها و محیط دانشگاه ملی استرالیاامکانات، زیرساخت

عنوان یک رهبر  به  دست آوریم. دانشگاه ملی استرالیاواهیم در سراسر دانشگاه بهخ

های اقلیمی، پایداری را به عنوان یک اصل و در اولویت قرار ملی در علوم و سیاست

 دهد. می
 

 دانشگاه دوک 

 انداز دانشگاهبیانیه ماموریت و چشم

مرزهای دانش و کمک شجاعانه به جامعه  بیانیه ماموریت دانشگاه دوک، گسترش  

 المللی پژوهش بیان شده است.بین

انداز اصلی دانشگاه برای دهه آینده: رشد ، ارتباط و توانمند سازی جوامع مختلف چشم

متنوع و فراگیر برای خلق، انتشار و ترجمه دانش برای جهانی است که به سرعت در  
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 شود:سه زمینه اصلی ایجاد میانداز از طریق حال تغییر است. این چشم

 1: تحقیق و اکتشاف1زمینه 

تأکید خواهیم کرد.   بر ارزش تحقیق و کشف بنیادی در سراسر دانشگاه  ما مجدداً 

ای صورت ای یا میان رشتهای، چند رشتهفارغ از اینکه پژوهش ها به صورت رشته

که مطابق با بیانیه   های اعضای هیات علمی پشتیبانی خواهیم کردگیرد؛ ما از پژوهش

المللی پژوهش  گسترش مرزهای دانش، شجاعانه به جامعه بین  "ماموریت دوک باشد:  

در حالی که علوم انسانی و اجتماعی در چند دهه گذشته در دوک    "کند.کمک می

ای دریافتیم که دوک بدون علوم طبیعی توانمند  برجسته بوده است، ما به طور فزاینده

ای  های رشتهنشگاه عالی باشد. تحقیق و کشف در این علوم کمکتواند یک دانمی

های جدید تحقیق را در علوم انسانی و اجتماعی  آورد، شیوهمتمایزی به همراه می

های مختلف دانشگاه،  داری را در زمینههای مستقیم و معنی کند و کمکتقویت می

 دهد. زیست انجام میاز جمله حقوق، پزشکی و محیط

 2: فرصت دوک 2 زمینه

آید باید از نظر فکری درگیر باشد و با اعضای جامعه  هر دانشجویی که به دوک می

دوک روابط پایدار برقرار کند. هر دانشجو باید انتظار داشته باشد که در معرض انواع  

های مختلف قرار گیرد. و  تفکر و پرسش و افرادی با تاریخ، پیشینه، اعتقادات و هویت

دانشجو، به    هر  باید  ارشد،  کارشناسی  دانشجوی  چه  و  کارشناسی  دانشجوی  چه 

-بیان  "فرصت دوک"دهد، دسترسی داشته باشد.  بهترین چیزهایی که دوک ارائه می 

آفرین کننده تعهد دانشگاه در تأمین این انتظارات با ارائه یک تجربه آموزشی تحول

فرصت است.  دانشجویان  ایبه  برای  تالش  شامل  گسترده  به های  دسترسی  و  جاد 

هویت از  وسیعی  طیف  از  دانشجویان  جذب  است:  دوک  گروهتحصیالت  و  های  ها 

 اقتصادی اجتماعی برای تعالی مأموریت آموزشی دوک حیاتی است. 

 3: مشارکت جهانی، بنیان محلی3زمینه 

ها و اهداف مشخص  هایی را در سراسر جهان با انگیزههای گذشته، ما برنامهدر دهه

 
1 Inquiry and Discovery 

2 The Duke Opportunity 

3 Global Engagement, Locally Grounded 



 های منتخب بخش دوم: شیوه انجام مطالعه و معرفی دانشگاه 40

با شناخت روزافزون چالش  ایجاد های مشترکی که جوامع محلی در  کردیم. امروز، 

طور معناداری به  سرتاسر جهان با آن روبرو هستند، ضروری است که این ابتکارات به

هم مرتبط شوند. بنابراین، ما ضمن تقویت تأکید سنتی خود بر تعامل مبتنی بر مکان،  

خواهیم پرداخت. ما قصد داریم با همکاری   کنند، به موضوعاتی که از مرزها عبور می

های قرن  های خود برای مقابله با چالشبا جوامع محلی به عنوان نقطه شروع تالش

ریزی طور محلی پایهبپردازیم و اطمینان حاصل کنیم که تعامالت جهانی ما به  21

تواند  مییابد و با دانش مستقر که  ، تعهد دوک افزایش میشده است. برای این منظور

 شود.، مشخص میبرای جوامع محلی واقعی باشد 

تمرکز بر تحقیق و اکتشاف، فرصت دوک و مشارکت جهانی، بنیان محلی از طریق  

 شود. در ادامه، اهداف بیان گردیده است: چهار هدف اصلی این برنامه محقق می

 

 اهداف 

شاف، فرصت دوک، و  با انتقال به دهه آینده، ما معتقدیم که تمرکز بر تحقیق و اکت

بین تمایز  محلی  بنیان  جهانی،  دانشگاهی،  مشارکت  جامعه  و  برای دوک  را  المللی 

 آورد. آموختگان آن به ارمغان میدانشجویان و دانش

گذاری در اعضای هیات علمی دانشگاه دوک به عنوان جامعه  هدف نخست: »سرمایه

 دانشگاهی و رهبران جوامع فکری«

گذاری در اعضای هیات علمی دوک به عنوان جامعه دانشگاهی و رهبران برای سرمایه

 جوامع فکری دانشگاه، ما: 

-از طریق یک برنامه استخدام استراتژیک، برتری اعضای هیات علمی را بنا می 

 هیم. ن

 کنیم. جامعه متنوع و چاالکی از اعضای هیات علمی ایجاد می  

 کنیم. گذاری میدر علوم و فناوری سرمایه 

 کنیم. منابع جدیدی برای حمایت از اعضای هیات علمی و کار آنها فراهم می 

 آفرین برای همه دانشجویان«  هدف دو: »فراهم نمودن یک تجربه آموزشی تحول 

 آفرین برای همه دانشجویان، ما: برای ارایه یک تجربه آموزشی تحول

 ای.ات رشته، از جمله برای تحقیقدهیمجوامع یادگیری را گسترش می 
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ای در زمینه استفاده از ها را برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی و حرفهفرصت 

 دهیم. های شغلی افزایش میای از گزینهتحصیالت خود در مجموعه 

ای و پرداختن به مسائل دسترسی  برای متنوع سازی تحصیالت تکمیلی و حرفه 

 کنیم. و مقرون به صرفه بودن تالش می 

آموفرصت  باالی  های  تعامل  که  باال  اثربخشی  با  کارشناسی  مقطع  در  زشی 

 آوریم. دانشجویان با اعضای هیئت علمی را به همراه دارد، فراهم می

آوریم که به دوک دسترسی  فرصتی برای دانشجویان مقطع کارشناسی فراهم می 

 مند شوند. داشته و از آن بهره

چالش به  رسیدگی  برای  دوک  ظرفیت  »تقویت  سه:  در  هدف  جوامع  جهانی   های 

 سراسر جهان« 

تقویت ظرفیت دوک جهت رسیدگی به چالش های جهانی جوامع در سراسر  برای 

 جهان، ما: 

های دوک، رهبری دوک در مسائل جهانی را با استفاده از موسسات و دانشکده 

 بخشیم.تعمیق می

 کنیم. هایی برای تأثیرگذاری محلی و جهانی ایجاد می حوزه 

 کنیم. مربوط به تعامل خارجی را تقویت می  هایمکانیزم 

 کنیم. ارتباط بین آموزش محلی و جهانی را تقویت می 

 دهیم. آموختگان را در سراسر جهان افزایش میتعامل دانش 

 هدف چهار: »ایجاد محیط حمایتی برای تحقیقات، یادگیری و جوامع دانشگاهی« 

 ی و جوامع دانشگاهی، ما: برای ایجاد یک محیط حمایتی برای تحقیقات، یادگیر

 دهیم. جامعه، فرهنگ و اقلیم فراگیر پرورش می 

 کنیم که به جامعه کمک کند. فضاهایی را در دانشگاه ایجاد می 

 بخشیم.ایجاد جوامع یادگیری محلی را شتاب می  
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 دانشگاه الزهرا 

 انداز دانشگاهبیانیه ماموریت و چشم

چنین بیان شده است: »دانشگاه الزهرا نماد آموزش بیانیه ماموریت دانشگاه الزهرا  

های  های نوین و کارآمد، انجام پژوهشعالی بانوان کشور است که از طریق آموزش

المللی  های نوین و همکاری با نهادهای ملی و بینبنیادی و مساله محور و ارایه فناوری

بهره  فربا  زنان  تربیت  جهت  در  اندیشمندان  و  اساتید  از  و گیری  توانمند  هیخته 

های نظام  تاثیرگذار در جامعه، زمینه مشارکت همه جانبه زنان را برای تحقق سیاست

 سازد«.جمهوری اسالمی ایران فراهم می 

، با ارایه 1404انداز دانشگاه الزهرا عبارتست از: »دانشگاه الزهرا )س( در افق  چشم

ارتقای اثربخشی آموزش،   آفرینی در جامعه والگوی زن مسلمان و فرهیخته، تحول

بندی جهانی کسب کرده و از شان و  عنوان برترین دانشگاه خاص بانوان را در رتبه

-های نخست نخبگان کشور می المللی برخوردار بوده و جزء اولویتمنزلت ملی و بین

 باشد.«. 

 مورد است:  6انداز دانشگاه الزهرا شامل عناصر چشم

 تهارایه الگوی زن مسلمان و فرهیخ .1

 تحول آفرینی در جامعه .2

 سرامدی در آموزش  .3

 برترین دانشگاه خاص بانوان در رتبه بندی جهانی  .4

 المللیشان و منزلت ملی و بین .5

 اولویت نخست نخبگان کشور.  .6

 

 دانشگاه:  های محوریارزش

 های عام: )الف( ارزش

 خدامحوری و معادگرایی در جهان بینی توحیدی 

در حفظ کرامت انسان در مسیر تعلیم و    تبعیت از سیره و سنت معصومین )ع( 

 تربیت
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پیروی از بنیان گذار جمهوری اسالمی و مقام معظم رهبری در تقویت نوآوری   

 در علم و آزاداندیشی 

 )ب( ارزش های ویژه: 

 ( فرهنگ یادگیری: ابعاد: 1) 

 محیط دوستانه 

 همه معلم و شاگرد باشند  

 یادگیری مستمر و به روز بودن 

 بالندگی فردی  

 ( کار تیمی: ابعاد: 2)

 احترام متقابل و رعایت آداب اجتماعی  

 روحیه همکاری، هم افزایی و همفکری  

 عدم فردگرایی  

 ها )انتقادپذیری( تحمل دیدگاه 

 ای: ابعاد: ( اخالق حرفه3)

 پذیری مسئولیت 

 یکپارچگی 

 تعهد سازمانی  

 شفافیت، عدالت و انصاف: ابعاد: 

 ( نوآوری: ابعاد: 4)

 علمینوآوری  

 ارایه ایده های جدید  

 بهبود مستمر  

 پیشگام در حل مسایل  

 ( رقابت پذیری: ابعاد 5)

 روحیه رقابت 

 برتری جویی )کمال جویی(  
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 شجاعت علمی  

 اول شدن/ برنده شدن در مسابقات علمی  

 راهبردهای دانشگاه الزهرا 

 )الف( شایسته محوری: ابعاد این راهبرد عبارتند از: 

 های جدید کاربردی ها و اخذ مجوز برای دایر کردن رشتهدوره بازنگری در نوع  

 صورت مهارت آموزی ها بهتجدیدنظر در نحوه تدریس و ارایه دوره 

مشارکت دانشجویان در اداره و مدیریت خدمات دانشگاه از طریق انجمن ها و   

 کانون فارغ التحصیالن

 صورت گروهی های عملی و به انجام پروژه   – ایجاد زمینه تجربه اندوزی در ارایه مفاهیم   

 های شغلی، اجتماعی و فرهنگی )تقویت معرفت دینی(آموزش مهارت 

 عالقمند نگهداشتن دانشجویان در طول دوره تحصیل 

 پاسخگویی به نیازهای حال و آتی دانشجویان.  

 )ب( برند محوری )اعتالی شهرت و اعتبار(: ابعاد این راهبرد عبارتند از:

 رتبه ملی و بین المللی نشر دستاوردهای دانشگاه تقویت  

 اعتال و مراقبت از نام و اعتبار دانشگاه نزد ذینفعان  

 های تخصصی و مسابقات درخشش اساتید در حوزه 

 المللی های بینگسترش فعالیت 

 )ج( جامعه محوری: ابعاد این راهبرد عبارتند از: 

 عرضه علوم و فناوری های نوین 

 ل جامعه مشارکت در حل مسای 

 توسعه پایدار –تعهد به مسئولیت اجتماعی  

 ها با صنعت و دانشگاه توسعه همکاری 

 های دانش بنیان و مراکز رشدافزایش شرکت 

 )د( آینده محوری: ابعاد این راهبرد عبارتند از:

 هاتوسعه زیرساخت 

 های دولت و اسناد باالدستی   همگامی با سیاست 

 داخلی هوشمندسازی فرایندهای  
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های آموزش، پژوهش،  خودکفایی مالی )افزایش درامدهای اختصاصی در حوزه 

 فرهنگی و دانشجویی( 

 )ه( مشارکت محوری: ابعاد این راهبرد عبارتند از: 

 رعایت شایسته ساالری  

 ایجاد بستر و شرایط برای افزایش چسبندگی به دانشگاه و افتخار به نام آن 

 های علمی و پژوهشیرکز در فعالیتافزایش سطح درآمد افراد برای تم  

 هاگیریافزایش مشارکت همکاران در تصمیم 

 تقویت روحیه مشارکت همکاران برای تالش داوطلبانه و ترجیح منافع دانشگاه  

 استقرار نظام مدیریت عملکرد.  
 

 اهداف دانشگاه الزهرا 

 اهداف دانشگاه الزهرا به شرح جدول زیر بیان شده است: 
 

 اهداف کالن  ردیف 
راهبردهای  

 کالن
 اهداف استراتژیک 

1 
ارتقای جایگاه دانشگاه  

 ها بندیدر رتبه
 برندمحوری 

 المللی ارتقای رتبه ملی و بین .1

 المللی های بینگسترش همکاری .2

 تقویت منابع درآمدی  2
آینده  
 محوری 

 تنوع بخشی به منابع درآمدی  .1

 افزایش درآمدهای اختصاصی  .2

3 
اعتبار  تقویت شهرت و  

 دانشگاه در جامعه 
 برند محوری 

 تقویت شهرت و برند دانشگاه  .1

 های توسعه پایدار تقویت فعالیت .2

4 
های  افزایش فعالیت

پژوهشی، ارتقا کمی و  
 ها کیفی سطح پژوهش

جامعه  
 محوری 

 های تقاضامحور تقویت پژوهش .1

 توسعه فناوری و کارآفرینی  .2

 های پژوهشی اساتید افزایش فعالیت .3

5 
های  تقویت شایستگی

 آموختگان دانش
شایسته  
 محوری 

و حرفه توسعه مهارت .1 اجتماعی  ای  های 
 دانشجویان 

 های معرفت افزایی افزایش فعالیت .2

-رشتههای کاربردی و بین افزایش رشته .3
 یا

 اعتالی کیفیت آموزش  .4

 آموختگان رصد دانش .5

 ارتقای دستاوردهای علمی دانشجویان  .6

 ارتقای کیفیت خدمات دانشجویی  .7
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 اهداف کالن  ردیف 
راهبردهای  

 کالن
 اهداف استراتژیک 

6 
های  اعتالی قابلیت
 سازمانی 

آینده  
 محوری 

 ها توسعه زیرساخت .1

 هوشمندسازی  .2

 افزایش انسجام و چابکی .3

 بهبود فرهنگ سازمانی  .4

7 
بهبود مشارکت و  

دلبستگی کارکنان و  
 اساتید 

مشارکت  
 محوری 

 بهبود رضایت و وفاداری  .1

بالندگی   .2 ارتقای  و  مشارکت  افزایش 
 اعضای دانشگاه 

 

 امیرکبیر دانشگاه صنعتی  

 انداز دانشگاهبیانیه ماموریت و چشم

به امیرکبیر  دانشگاه صنعتی  ماموریت  است: »ماموریت بیانیه  بیان شده  زیر  صورت 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، خدمت به جامعه ایران اسالمی و جامعه جهانی، از طریق 

ی و تربیت  هایی است که منجر به نوآورآموزش، توسعه علم و فناوری و انجام پژوهش 

نیروی انسانی کارآفرین برای کسب مزیت رقابتی صنعتی و شکوفایی اقتصاد کشور 

 شود؛ بیان شده است«. می

-چشم انداز دانشگاه صنعتی امیرکبیر عبارتست از: »دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بهره

از سیستم پیشگامان علوم و  مند  پرورش  به  متعهد  نوین،  پژوهشی  های آموزشی و 

دانشگاه برتر جهان    100با باالترین سطوح منطقه ای و بین المللی در بین  فناوری  

های نسل سوم جهان است که می باشد. دانشگاه صنعتی امیرکبیر در زمره دانشگاه

التحصیالن آن را پیشگام  فرایندهای پژوهش و آموزش آن در کالس جهانی بوده و فارغ

 نماید.« ن قلمداد میدر توسعه علم و فناوری در سطح منطقه و جها

 

 های سازمانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ارزش

 باشد: های سازمانی زیر در تدوین و اجرای راهبردهای برگزیده مورد توجه میارزش

 مرتفع نمودن نیازهای صنعتی، علمی و اجتماعی  

 احترام متقابل و تکریم علم و عالم  

 توجه به تفکر خالق، تعامل و تبادل افکار 
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 های آموزشیالتزام در به کارگیری موثرترین روش 

 نوآوری، خالقیت و توسعه کارآفرینی 

 ترویج اخالق مهندسی  

اجتماعی مردم    نیازهای  رفع  و  رفاه  که موجب  فناوری  و  دانش  به  نهادن  ارج 

 گردد. می

 

 اهداف کالن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 :1404دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال  

 دانشگاه برتر دنیا قرار گرفته است. 100در زمره  

 برترین دانشگاه صنعتی منطقه خاوریانه است. 

 های کارآفرین )نسل سوم( قرار گرفته است.در زمره دانشگاه  

 راهبردهای کالن دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای تحقق اهداف تبیین شده:

 های آموزشی در کالس جهانی ارتقا و به روز نگهداری دوره  

 های آموزشی، پژوهش و فناوری در دانشگاه ه زیرساختتوسع 

 تقویت روند تولیدات علمی و نوآوری دانشگاه  

 توسعه و مدیریت منابع درآمدی پایدار و تنوع بخشی آن 

 های ارتباط با صنعت گسترش و مدیریت شبکه فعالیت 

 آموختگان تقویت ارتباط با دانش 

 افزایش ثروت ملی تقویت تاثیرات فعالیت های علمی دانشگاه در  

 المللی های بین دانشگاهی بینتوسعه همکاری 

 های تخصصی در سطح منطقهبرندینگ و قطب سازی رشته 

 تقویت خودباوری و هویت بخشی به جامعه دانشگاهی  

 های دانشگاه نسل سوم.توسعه زیرساخت 

 گانههای ششاهداف دانشگاه در حوزه

 تند از: گانه عبارهای شش اهداف دانشگاه در حوزه

 ( اهداف حوزه آموزش و تحصیالت تکمیلی1)
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 اصالح نسبت استاد به دانشجو.  

 اصالح هرم آموزشی، تعداد دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری. 

 های سراسری.پذیرش بهترین دانشجویان در مقاطع مختلف درآزمون 

 علمی دانشجویی.های  بندیارتقا موقعیت دانشگاه در المپیادها و رتبه 

 های آموزشی در کالس جهانی. ارتقا و به روز نگهداری دوره  

 های نوین و ارتقا بسترهای الکترونیکی آموزش و یادگیری. بهره گیری از شیوه 

در اختیار عموم قراردادن محتوای دروس ارایه شده در دانشگاه از طریق شبکه   

 اینترنت. 

کمیلی، منطبق با نیازهای صنعت و  ارتقا همسویی پایان نامه های تحصیالت ت 

 توسعه دانش و فناوری.

عمومی،    ارایه دروس  برای  استاندارد  منظوره  ساخت یک مجمتع کالس چند 

 علوم پایه و دروس اصلی پرجمعیت دوره کارشناسی. 

های علمی اعضای هیات علمی طبق بازه زمانی معمول اصالح هرم علمی و رتبه 

 ن نامه ها. و متعارف پیش بینی شده در آیی 

اصالح ساختار وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی پیمانی، رسمی آزمایشی،   

 ها. بینی شده در آیین نامهرسمی طبق بازه زمانی معمول و متعارف پیش

های سطح  ها در سطح دانشگاه افزایش سطح تصمیم سازی ها و تصمیم گیری 

 اول.

 ( اهداف حوزه پژوهش و فناوری2)

امیرکبیر در قالب شرکتافزایش شرکت شرک  های  ای تجاری دانشگاه صنعتی 

 دانش بنیان 

 المللی افزایش تعداد ثبت اختراع در سطح ملی و بین 

فناوری بین دانشگاه و شرکای    10افزایش تعداد قرارداد لیسانس بهره برداری از   

 تجاری

 المللی دانشگاه در سال افزایش تعداد مقاالت نمایه شده بین 

م  نسبت  بینافزایش  ارجاع  دارای  مقاالت  قاالت  کل  تعداد  به  دانشگاه  المللی 

 دانشگاه 
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 المللی مقاالت دانشگاه به ازای هر استادافزایش تعداد استنادات بین 

 افزایش حجم قراردادهای صنعتی دانشگاه  

برابر    5/3افزایش بودجه هزینه ای معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه به بیش از   

 .1393بودجه سال 

درصد کل درآمد اختصاصی   50ایش سهم درآمد اختصاصی پژوهش و فناوری  افز 

 دانشگاه 

 . ISIالمللی قرارگیری نشریه علمی امیرکبیر در زمره نشریات نمایه شده بین 

 ( اهداف حوزه امور بین الملل 3)

 المللی و اساتید همکار خارجیافزایش تعداد دانشجویان بین 

 ی در حوزه های آموزشی، پژوهشی و صنعتی المللهای بینافزایش سطح همکاری 

 المللی تخصصی دانشگاه در سطح ملی و بین –ارتقا شهرت علمی  

 های دانشگاه. ارتقا بنیه مالی قوی در راستای زیرساخت 

 ( اهداف حوزه توسعه و مدیریت منابع 4)

تقویت بنیه مالی و ارتقا درآمد اختصاصی دانشگاه با افزایش و تنوع بخشی به   

 منابع )خصوصاً بخش پژوهشی( 

 بهبود هرم و توانمندسازی کارکنان. 

 بهبود کیفیت اجرای امور اداری، مالی، عمرانی، معیشت و نشر در دانشگاه.  

 های دانشگاه )خصوصا سایت مرکزی(.توسعه فضای کالبدی و زیرساخت 

 ( اهداف حوزه فرهنگی و دانشجویی5)

 های فوق برنامهلیتافزایش نقش و مشارکت دانشجویان در فعا 

 ایرانی –فرهنگ اسالمی  ملی و صیانت از-ها و باورهای دینی تقویت ارزش 

پذیری و نظم پذیری و نیز پایبندی به  ارتقای روحیه التزام به قانون، مسئولیت 

 اخالق مهندسی در میان دانشجویان

 افزایش کیفیت خدمات رفاهی دانشجویان  

 روان دانشجویانارتقای سالمت جسمی و بهداشت   

فعالیت    فضای  بهبود  نیز  و  فرهنگی  ساختار  کارآمدی  و  توانمندی  افزایش 
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 دانشجویی 

 ( اهداف حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات6)

 های فناوری اطالعات در دانشگاه تقویت و توسعه زیرساخت 

رسانی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری در سطح ملی و  تبدیل به قطب اطالع 

 مللیالبین

-افزارها به صورت کاربرپسند و قابل رقابت با دانشگاه افزایش تنوع و کیفیت نرم 

 ای برتر جهان. ه
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سوم:   و  یافتهبخش  بررسی  از  مستخرج  راهبردی های  برنامه  مقایسه 

 های منتخب دانشگاه

 های مورد مطالعهمشخصات کلی سند برنامه راهبردی دانشگاه

( بیان  1های مورد مطالعه در جدول )مشخصات کلی سند برنامه راهبردی دانشگاه 

ها  روزترین نسخه برنامه راهبردی دانشگاهشود بهشده است. همانطور که مشاهده می

ساله تدوین    10ساله و یا    5ها معموالً برای دوره  گرفته است. برنامه  مورد بررسی قرار

بخشمی و  صفحات  تعداد  نظر  از  مشاهده  شود.  متنوعی  طیف  سند،  مختلف  های 

های منتخب، برنامه راهبردی دانشگاه آکسفورد با داشتن شود. در میان دانشگاه می

د  6تعداد   با  الزهرا  دانشگاه  راهبردی  برنامه  و  ترتیب   111اشتن  صفحه  به  صفحه 

نکته  این  البته ذکر  را داشتند.  راهبردی  برنامه  بیشترین تعداد صفحات  کمترین و 

برنامه میان  در  که  است  اهمیت  دانشگاه شایان  راهبردی  مورد های  خارجی  های 

گونه شکل و تصاویری وجود مطالعه، در سند برنامه راهبردی دانشگاه آکسفورد هیچ

  تر بود، در حالی که در سند برنامه راهبردی دانشگاهف کوچکنداشت و فونت حرو

بود. تعداد کلمات در هر   استفاده شده  نیز  از تصاویر  استرالیا  دوک و دانشگاه ملی 

کلمه بود و در سند برنامه راهبردی    700صفحه سند برنامه دانشگاه آکسفورد حدود  

کلمه    230و    420صفحه حدود  دوک و دانشگاه ملی استرالیا، به ترتیب هر    دانشگاه 

 داشت.
 

 
 

 مشخصات کلی سند برنامه راهبردی دانشگاه  -1جدول 

نام 
 دانشگاه 

 سال تدوین 
 )دوره زمانی( 

 تعداد  
 صفحات

 سند 
 بخش های سند برنامه راهبردی 

دانشگاه  
 آکسفورد

2018 
(2023-2018 ) 

 صفحه  6

 مقدمه و نقطه توجه  

 ماموریت  

 چشم انداز  

و    افراد، اهداف  پژوهش،  )آموزش،  تعهدات 
 منابع، مشارکت( 

منابع،  اولویت  افراد،  پژوهش،  )آموزش،  ها 
 مشارکت( 
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نام 
 دانشگاه 

 سال تدوین 
 )دوره زمانی( 

 تعداد  
 صفحات

 سند 
 بخش های سند برنامه راهبردی 

دانشگاه  
ملی 
 استرالیا 

2020 
(2023-2020 ) 

 صفحه  23

 فهرست  

 پیام رییس و معاون دانشگاه  

 ها انداز و ارزشچشم 

 نیاز به تغییر 

نهادن فرهنگ تعالی  های تغییر )بنا استراتژی 
های ملی منحصر دانشگاهی، انجام مسئولیت

برابری   به  در دانشگاه و    -به فرد، دستیابی 
در   -در جامعه، ایجاد فرهنگ تعاون و تعامل  

سراسر دانشگاه و فراتر از آن، ایجاد محیط  
 رقیب( دانشگاهی بی

)شاخص  پیشرفت  میزان  های  سنجش 
از   برنامه راهبردی، حمایت  کلیدی عملکرد 

 عملیاتی( های برنامه
 نظارت و مدیریت ریسک  

دانشگاه  
 دوک

2017 
 ساله(   10)دوره 

 صفحه  76

 فهرست  

 پیام رییس دانشگاه  

 ریزی راهبردیاسامی کمیته راهبردی برنامه  

 خالصه اجرایی  

 مقدمه  

 ریزی راهبردی در دوک برنامه  

زمینهچشم  و  اکتشاف، انداز  و  )تحقیق  ها 
جهانی   مشارکت  دوک،  بنیان    - فرصت 

 محلی( 
سرمایه  نخست:  )هدف  در اهداف  گذاری 

اعضای هیات علمی دانشگاه دوک به عنوان  
فکری،  جوامع  رهبران  و  دانشگاهی  جامعه 
هدف دو: فراهم نمودن یک تجربه آموزشی  

آفرین برای همه دانشجویان، هدف سه:  تحول
به   رسیدگی  برای  دوک  ظرفیت  تقویت 
چالش های جهانی  جوامع در سراسر جهان،  

برای  ه حمایتی  محیط  ایجاد  چهار:  دف 
 تحقیقات، یادگیری و جوامع دانشگاهی( 

 اقدامات برای دستیابی به اهداف  

 سخن آخر  
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نام 
 دانشگاه 

 سال تدوین 
 )دوره زمانی( 

 تعداد  
 صفحات

 سند 
 بخش های سند برنامه راهبردی 

دانشگاه  
صنعتی 
 امیرکبیر

  1386در سال 
تدوین شد و طی  

و   1393سالهای 
مورد   1394

تجدیدنظر قرار  
 گرفت. 

(1404-1395 ) 

 صفحه  91

 پیام رییس دانشگاه  
 پیشگفتار 
 فهرست  
 معرفی دانشگاه  
جهت   دانشگاه  ارکان  راهبردی  برنامه  ساز 

چشم ماموریت،  ارزش)بیانیه  های  انداز، 
بلندمدت   راهبردهای  و  اهداف  سازمانی، 

 دانشگاه، پارادایم دستیابی به اهداف( 

اهداف و راهبردهای دانشگاه )در شش بخش   
و  پژوهش  تکمیلی،  تحصیالت  و  آموزش 

بین امور  مدیریت  المللفناوری،  و  توسعه   ،
فناوری   دانشجویی،  و  فرهنگی  منابع، 

 اطالعات و ارتباطات( 

های راهبردی دانشگاه )در شش بخش  برنامه 
و  پژوهش  تکمیلی،  تحصیالت  و  آموزش 

بین امور  مدیریت  فناوری،  و  توسعه  الملل، 
فناوری   دانشجویی،  و  فرهنگی  منابع، 

 اطالعات و ارتباطات( 

 ر یک نگاه برنامه راهبردی دانشگاه د 

دانشگاه  
 الزهرا 

1398 
(1404-1398 ) 

 صفحه  111

)شامل   راهبردی  برنامه  سند  شناسنامه 
 اسامی اعضای شورای راهبری( 

 پیام رییس دانشگاه  

 فهرست مطالب  

ضرورت  اهم  اهداف،  )مقدمه،  های  کلیات 
ویژگی راهبردی، طرح،  برنامه  متمایز  های 

 مراحل و متدولوژی( 

عملکرد    معرفی  تحلیل  )مقدمه،  دانشگاه 
-دانشگاه، تحلیل عملکرد دانشگاه طی سال

نظام1392-97های   در  دانشگاه  جایگاه   ،-
رتبه ه ضعف  ای  و  قوت  نقاط  اهم  بندی، 

 دانشگاه، 

تحلیل  و  اسناد مطالعات  )مقدمه،  ها 
نسل در  سیری  دانشگاه،  باالدستی،  های 

ها و  روندهای آتی محیط کالن، اهم فرصت
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نام 
 دانشگاه 

 سال تدوین 
 )دوره زمانی( 

 تعداد  
 صفحات

 سند 
 بخش های سند برنامه راهبردی 

 گاه( تهدیدهای دانش

ماموریت،  چشم  )مقدمه،  استراتژیک  انداز 
 های محوری( انداز، ارزشچشم

اهداف،   راهبردها،  )مقدمه،  راهبردی  برنامه 
 نقشه استراتژی( 

برنامه عملیاتی )مقدمه، تعاریف اصطالحات،   
های  نظام حاکمیتی، تعیین اهداف و شاخص

نشانگاه،   یا  عملکرد  سطح  عملکرد،  کلیدی 
پروژه و  سطح  هااقدامات  دو  در  بهبود  ی 
 ستادی و اجرایی( 

 

 های مورد مطالعهتحلیل محتوای بیانیه ماموریت دانشگاه

بیانیه ماموریتبه ابعاد  منظور بررسی و مقایسه  های دانشگاه منتخب مورد مطالعه، 

گنچ سه ایلماز  توسط  مطرح شده  و همکاران 2012)  1گانه  بارتکوس  و   )2  (2006  )

 ها، و اهداف است.نفعان، مولفهمدنظر قرار گرفت، که شامل ابعاد: ذی

آموختگان، دانشجویان،  نفعان: مدیران، اعضای هیات علمی، کارمندان، دانش)الف( ذی

 ها و موسسات آموزش عالی، دولت، جامعه از مشتریان دانشگاه هستند.  سایر دانشگاه 

مولفه خدما)ب(  صنعت،  شامل:  رضایت ها،  مطلوب،  عمومی  تصویر  ت، 

مشتریان/دانشجویان، رضایت کارمندان، قلمرو جغرافیایی، پیام انگیزشی تعالی/ هویت  

-های متمایز، جهتها/فلسفه وجودی، نفع به جامعه، شایستگیمنحصر به فرد، ارزش

 گیری، اهداف علمی. 

جهت نمودن  مشخص  شامل:  اهداف،  کم)ج(  کنترلی،  مکانیسم  آتی،  به  گیری  ک 

 بخشی. بخشی و الهام گیری سازمانی، انگیزهتصمیم

دانشگاه یافته ماموریت  بیانیه  محتوای  تحلیل  به  مربوط  در  های  مطالعه  مورد  های 

( می2جدول  مشاهده  که  همانطور  است.  ارایه شده  تکرار (  و  تعداد  بیشترین  شود 

 
1 Yılmaz Genç 
2 Bartkus et al.   
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  "نفعانذی"و    "اهداف"  بود. بعد از آن، به ترتیب بعد  "هامولفه"متغیرها مربوط به بعد  

 متغیر و تکرار قرار داشتند. 11و  18با تعداد 
 

 های مربوط به تحلیل محتوای بیانیه ماموریت دانشگاهیافته –2جدول  

 متغیر  ابعاد
 جمع  نام دانشگاه 

 دوک  آکسفورد
 ملی 

 استرالیا
 صنعتی  
 امیرکبیر 

  الزهرا

ذی 
 1نفعان 

 0 - - - - - مدیران 
هیات علمی /  اعضای 

 کارمندان 
-  * - - - 1 

دانشجویان /  
 آموختگان دانش

 *  *  *  *  * 5 

ها و  سایر دانشگاه 
 موسسات آموزش عالی 

- - - - - 0 

 1 *  - - - - دولت
 4 *  *  *  *  - جامعه 

 11 3 2 2 3 1 جمع 

 2مولفه ها 

 1 - *  - - - صنعت 
 4 *  *  *  *  - خدمات 

تصویر عمومی  
 مطلوب 

- -  * -  * 2 

رضایت  
 مشتریان/دانشجویان 

- -  * - - 1 

 0 - - - - - رضایت کارمندان 
 5 *  *  *  *  *  قلمرو 

پیام انگیزشی تعالی/  
 هویت منحصر به فرد 

- -  * -  * 2 

 5 *  *  *  *  *  ها/فلسفه وجودی ارزش 
 5 *  *  *  *  *  نفع به جامعه 

 2 *  - *  - - های متمایز شایستگی
 4 *  *  *  *  - جهت گیری
 5 *  *  *  *  *  اهداف علمی 

 36 9 7 10 6 4 جمع 

 
1 Stakeholders 
2 Components 
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 متغیر  ابعاد
 جمع  نام دانشگاه 

 دوک  آکسفورد
 ملی 

 استرالیا
 صنعتی  
 امیرکبیر 

  الزهرا

 1اهداف 

مشخص نمودن  
 گیری آتی جهت

 *  *  *  *  * 5 

 5 *  *  *  *  *  مکانیسم کنترلی 
-کمک به تصمیم
 گیری سازمانی 

-  *  *  *  * 4 

بخشی و الهام  انگیزه 
 بخشی 

-  *  *  *  * 4 

 18 4 4 4 4 2 جمع 
  16 13 16 13 7 جمع کل 

 

برنامه و  مدیریت  عناصر  صاحبنظران  سازمان،  ماموریت  بیان  برای  راهبردی  ریزی 

مختلفی را در نظر گرفته اند که در برخی از موارد با هم مشترک و در برخی موارد 

متفاوت است. عالوه بر این، برخی صاحبنظران و پژوهشگران تعداد عنصر محدودی  

و برخی گستردگی و جامع بودن ماموریت   اندرا برای بیانیه ماموریت پیشنهاد داده

بیانیه  تاکید داشته نگاه نخست، اجماع یکسانی بر سر این که  اند. هرچند شاید در 

ماموریت چه مواردی را باید شامل کند، وجود ندارد؛ با اینحال، از مشترکاتی که بین  

-ی، میهای دانشگاهعناصر پیشنهادی صاحبنظران وجود دارد و نیز، محتوای بیانیه

 تر از سایر عناصر است یا خیر؟توان این سوال را مطرح نمود که آیا برخی عناصر مهم

های مورد دهد در هر یک از ابعاد، برخی از متغیرها در تمام دانشگاهها نشان مییافته

آموختگان. در نفعان: متغیر دانشجویان/ دانشمطالعه وجود دارد. همچون: در بعد ذی

متغیرهای قلمرو، ارزش ها/فلسفه وجودی، نفع به جامعه، و اهداف علمی.  ها:  بعد مولفه

در بعد اهداف: متغیرهای مشخص نمودن جهت گیری آتی و مکانیسم کنترلی وجود  

های مورد دهد که بیانیه ماموریت همه دانشگاهها نشان میداشت. و در مجموع، یافته

الذکر مشترک است. بجز   بقیه  مطالعه در هفت عنصر فوق  این هفت عنصر، وجود 

های مورد مطالعه دارای طیف مختلفی است که در  عناصر در بیانیه ماموریت دانشگاه 

 جدول ارایه شده است.

 
1 Objectives 
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 های مورد مطالعه انداز دانشگاهتحلیل محتوای چشم

چشمبه محتوای  تحلیل  دانشگاهمنظور  چشمانداز  متن  مطالعه  مورد  اندازهای  های 

شده،   براساس تدوین  مستخرج  کدهای  نهایت،  در  شد.  استخراج  کدها  و  مطالعه 

بندی گردید که عبارتند از: آموزش، پژوهش، پرورش منابع  شباهت در پنج مقوله گروه

انسانی و توسعه رهبران، تبدیل شدن به دانشگاه برتر و الگو، پیشرفت جامعه و ساخت  

 جامعه/ جهانی بهتر. 

شود بیشترین تعداد و تکرار کدهای مربوط به  ه می( مشاهد 3همانطور که در جدول )

انداز، مربوط به مقوله تبدیل شدن به دانشگاه برتر و الگو بود و کمترین های چشمگزاره

 تعداد و تکرار کد مربوط به پرورش منابع انسانی و توسعه رهبران بود.

 
 انداز دانشگاههای مربوط به تحلیل محتوای چشمیافته –3جدول 

 کد ه مقول
 نام دانشگاه 

 جمع 
 دوک  آکسفورد

 ملی
 استرالیا

 صنعتی
 امیرکبیر 

 الزهرا

 شآموز

ارتقای اثربخشی  
 آموزش

     * 1 

مند از سیستم  بهره
 آموزشی نوین 

    *  1 

فرایند آموزش در  
 کالس جهانی 

 *    *  2 

ارائه تجربه آموزشی  
تحول آفرین به  
 دانشجویان 

  *    1 

تحصیالت در  تعالی 
مقطع کارشناسی و  
 کارشناسی ارشد 

   *   1 

 1     *  ای میان رشته
ها و  برابری فرصت

 شمول فراگیران 
 *     1 

 8 1 2 1 1 3 جمع 

 پژوهش
مند از سیستم  بهره

 پژوهشی نوین 
    *  1 

 2  *    * فرایند پژوهش در  
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 کد ه مقول
 نام دانشگاه 

 جمع 
 دوک  آکسفورد

 ملی
 استرالیا

 صنعتی
 امیرکبیر 

 الزهرا

 کالس جهانی 
 1    *   خلق و انتشار دانش 

حوزه  برتری در 
 پژوهش

   *   1 

گذاری  سرمایه
پژوهشی با نگاه  

 بلندمدت 
   *   1 

انجام پژوهش در  
های نوپدید  حوزه

 نیاز کشور 
   *   1 

 7 0 2 3 1 1 جمع 

پرورش  
منابع  
انسانی و  
توسعه  
 رهبران 

ارایه الگوی زن  
 مسلمان و فرهیخته 

     * 1 

پرورش پیشگامان  
 علوم و فناوری 

    *  1 

برتری در دانش  
 آموختگان 

   *   1 

 3 1 1 1 0 0 جمع 

تبدیل  
شدن به  
دانشگاه  
برتر و  
 الگو 

قرار گرفتن در میان  
های برتر  دانشگاه

 جهان 
   *   1 

قرار گرفتن در بین  
دانشگاه برتر   100

 جهان 
    *  1 

برترین دانشگاه  
خاص بانوان در  

 بندی جهانی رتبه
     * 1 

اولویت نخست  
 نخبگان کشور 

     * 1 

شان و منزلت ملی و  
 المللی بین

     * 1 

-در زمره دانشگاه
های نسل سوم  

 جهان 
    *  1 
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 کد ه مقول
 نام دانشگاه 

 جمع 
 دوک  آکسفورد

 ملی
 استرالیا

 صنعتی
 امیرکبیر 

 الزهرا

فرهنگ برتری در  
های  تمام فعالیت
 دانشگاه 

   *   1 

پرورش فرهنگ  
 نوآوری و همکاری 

 *     1 

تاکید بر آزادی  
 علمی

 *     1 

ساختار دموکراتیک  
 دانشگاه 

 *     1 

 10 3 2 2 0 3 جمع 

پیشرفت  
جامعه و  
ساخت  
جامعه/  
جهانی  
 بهتر 

تحول آفرینی در  
 جامعه 

 *   *   * 3 

ارتباط و توانمند  
سازی جوامع  

 مختلف 
  *    1 

 1    *   مشارکت جهانی 
خدمت به جامعه/  
تجهیز کشور برای  

 ها مقابله با چالش
   *  *  2 

 2   *   *  تاثیرگذاری بر جهان 
 9 1 1 3 2 2 جمع 

  6 8 10 4 9 جمع کل 
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 های مورد مطالعههای دانشگاهتحلیل محتوای ارزش

های مورد مطالعه، در سند برنامه راهبردی سه دانشگاه: دانشگاه ملی  در میان دانشگاه

ها مطرح شده بود. نتایج  استرالیا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، و دانشگاه الزهرا ارزش

 ارایه شده است.( 4تحلیل در جدول )
 های دانشگاه های مربوط به تحلیل محتوای ارزشیافته -4جدول 

 کد مقوله 
 نام دانشگاه 

 ملی 
 استرالیا

 صنعتی  
 امیرکبیر 

 الزهرا

توجه به  
مبانی دینی  
 و اعتقادی

 *    خدامحوری و معادگرایی در جهان بینی توحیدی 
تبعیت از سیره و سنت معصومین )ع( در حفظ  

 کرامت انسان در مسیر تعلیم و تربیت 
   * 

گذار جمهوری اسالمی و مقام معظم  پیروی از بنیان
 رهبری در تقویت نوآوری در علم و آزاداندیشی 

   * 

پرورش  
ذهن متفکر  
 و جستجوگر 

 *  *   تفکر خالق، نوآوری و خالقیت 
   *  تفکر اصیل 

   *  پذیری آگاهانه ریسک

توجه به  
اخالق،  

حقوق  حفظ 
 و شان افراد 

  *   احترام متقابل و تکریم علم و عالم 
  *   ترویج اخالق مهندسی 

 *    اخالق حرفه ای 
   *  صداقت و رفتار اخالقی 

   *  دوری از تعصب و توجه به عامه مردم 
تعهد نسبت  
به جامعه،  
رشد و  
توسعه  
 اجتماعی 

  *   مرتفع نمودن نیازهای صنعتی، علمی و اجتماعی
  *   توسعه کارآفرینی 

  *   رفاه و رفع نیازهای اجتماعی مردم 
   *  زیست، و جهان خدمت به جامعه، محیط 

مدیریت  
علمی،  

آموزشی و  
 پژوهشی

  *   های آموزشی کارگیری موثرترین روشبه
 ارج نهادن به دانش و فناوری 

  *  

رقابت  
 پذیری 

 *   *  ها برتری جویی در فعالیت
 *   *  علمی شجاعت 

تعامل و  
 همکاری 

   *  مشارکت جمعی 
  *   تعامل و تبادل افکار 

 *    کار تیمی 
 *    فرهنگ یادگیری 
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های بیان شده در سند برنامه شود، بطورکلی، ارزشهمانطور که در جدول مشاهده می 

های بسیار دارد؛ هرچند که گاهی با  های مورد مطالعه مشابهتراهبردی در دانشگاه

از هفت دسته   تحلیل، حکایت  نتایج  است.  نگاشته شده  عبارات مختلفی  و  کلمات 

پرورش ذهن متفکر و   اعتقادی؛  به مبانی دینی و  از: توجه  عبارتند  ارزش دارد که 

جستجوگر؛ توجه به اخالق، حفظ حقوق و شان افراد؛ تعهد نسبت به جامعه، رشد و  

 پذیری؛ تعامل و همکاری.ی؛ رقابت توسعه اجتماعی؛ مدیریت علمی، آموزشی و پژوهش

 

 های مورد مطالعه اهداف کالن دانشگاه

های مورد مطالعه در  اهداف کالن و اصلی ذکر شده در سند برنامه راهبردی دانشگاه

( است. همانطور که مشاهده می5جدول  ارایه شده  دانشگاه(  های منتخب شود در 

دان جایگاه  ارتقای  کالن  اهداف  از  یکی  رتبهایرانی،  در  گرفتن  قرار  و    بندیشگاه 

های منتخب های برتر ذکر شده است. حال آن که در اهداف کالن دانشگاه- دانشگاه

اهداف   درنظر گرفتن  با  بلکه  است،  نشده  اهداف کالن ذکر  این مورد جزو  خارجی 

شود.  کالن مرتبط با کارکردهای دانشگاه، برتری دانشگاه در سطح جهان محقق می

آفرین، انجام تر و تجربه آموزش تحولهای با کیفیتبیشتر بر ارایه آموزش  لذا، تمرکز

المللی برای تاثیرگذاری در سطوح های ملی و بینآفرین و مشارکتهای تحولپژوهش

 المللی هدف اصلی قرار گرفته است.ملی و بین
 

 های مربوط به تحلیل اهداف کالن دانشگاه یافته -5جدول 
 اف اهد نام دانشگاه
ها و  ها، مهارتهای با کیفیت و تجهیز دانشجویان با ارزشارایه آموزش  دانشگاه آکسفورد 

 نظم فکری 
 ای های وسیع و بین رشتهانجام پژوهش 
و    رشد  امکان  ساختن  فراهم  و  استعداد  با  افراد  از  حمایت  و  جذب 

 شکوفایی افراد 
 المللی بینمشارکت با نهادها و نفع رسانی به افراد در سطوح ملی و  
 افزایش کارایی و اثربخشی منابع  

بهسرمایه  دانشگاه دوک دوک  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  در  جامعه  گذاری  عنوان 
 دانشگاهی و رهبران جوامع فکری 

 آفرین برای همه دانشجویان فراهم نمودن یک تجربه آموزشی تحول 



  برنامه راهبردی ... های مستخرج از بررسی و مقایسهبخش سوم: یافته 62

 اف اهد نام دانشگاه
 دانشگاهی ایجاد محیط حمایتی برای تحقیقات، یادگیری و جوامع  

چالش  به  برای رسیدگی  دوک  ظرفیت  در  تقویت  های جهانی  جوامع 
 سراسر جهان 

دانشگاه صنعتی  
 امیرکبیر

 : 1404دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 
 دانشگاه برتر دنیا قرار گرفته است.  100در زمره  
 برترین دانشگاه صنعتی منطقه خاوریانه است. 

 سوم( قرار گرفته است.  در زمره دانشگاه های کارآفرین )نسل 
 ها ارتقای جایگاه دانشگاه در رتبه بندی  دانشگاه الزهرا 

 تقویت منابع درآمدی  
 تقویت شهرت و اعتبار دانشگاه در جامعه  
 ها های پژوهشی، ارتقا کمی و کیفی سطح پژوهشافزایش فعالیت 
 آموختگان های دانشتقویت شایستگی 
 های سازمانی اعتالی قابلیت 
 مشارکت و دلبستگی کارکنان و اساتیدبهبود  

 

 های مورد مطالعهها و اقدامات دانشگاهبرنامه

های منتخب خارجی های اقدام در سند برنامه راهبردی دانشگاهها و اولویتبرنامه

 ( ارایه شده است.6در جدول )
 

 های منتخب خارجی های اقدام دانشگاههای مربوط به برنامهیافته -6جدول 
حوزه توجه  

 و اقدام 
 برنامه ها/ اولویت های اقدام  نام دانشگاه

 آموزش

 دانشگاه آکسفورد 

مقطع    دانشجویان  به  تحصیلی  بورسیه  تعداد  ارتقای 
 تحصیالت تکمیلی 

پیش  با  دانشجویان  جذب  میزان  های  زمینهافزایش 
 اجتماعی-مختلف قومی و اقتصادی

های  کارشناسی در رشتهافزایش تعداد دانشجویان مقطع   
مهم و استراتژیک مانند علوم کامپیوتر، مهندسی، علوم  

 های مشترک.پزشکی و افزایش تعداد دوره
دوره  مقاطع  ارتقای  دانشجویان  برای  کارآموزی  های 

 مختلف تحصیلی 

 ملی استرالیا 

 های نوآورانه تدریس و مشارکت دانشجویان. ایجاد راه 
بهره  شامل  مندی  امکان  دانشجویان،  به  خوابگاه 

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دانشجویان دارای فرزند.
زیرساخت  از طرقی  احیای  تدریس،  و  یادگیری  های 



 63     راهبردی ... ریزی راهبردی دانشگاه: تحلیلی بر منتخبی از اسناد برنامه برنامه 

 
 

حوزه توجه  
 و اقدام 

 برنامه ها/ اولویت های اقدام  نام دانشگاه

 های دیجیتال. مانند تازه سازی زیرساخت

 دوک

های  آموختگان ماهر برای اشتغال در گزینهپرورش دانش 
 شغلی مناسب 

تحصیالت تکمیلی و  دسترسی و مقرون به صرفه بودن   
 ای حرفه 

 های آموزشی در مقطع کارشناسی  ارتقای فرصت 

 افزایش جذب دانشجویان مقطع کارشناسی 

 پرورش فرهنگ یادگیری   

 پژوهش

 دانشگاه آکسفورد 

 حمایت و پشتیبانی از پژوهشگران جدید  
منابع انسانی و  سرمایه  گذاری در حوزه پژوهش، هم در 

 هم منابع فیزیکی 
بودجهافزایش میزا  برای انجام  ن و دامنه  های پژوهشی، 

 های مهم و دارای اولویت پژوهش
افزایش    برای  نهاد  مردم  نهادهای  و  مشاغل  با  مشارکت 

های تامین مالی شده توسط بخش  میزان و ارزش پژوهش
 غیردولتی 

سرمایه  و  فعالیتگسترش  در  و  گذاری  نوآورانه  های 
 کارکنان و دانشجویان پرورش فضای کارآفرینانه برای  

 ملی استرالیا 

گذاری در پنج چالش تحقیقاتی مهم جهانی که  سرمایه 
 دهند های ملی ارائه میهایی برای اولویتحلراه

واسطه یک مدل تجاری  تاسیس موسسات نوآوری، که به 
سرمایه بودجه  به  دسترسی  و  مشارکتی  گذاری  جدید 
معنوی   مالکیت  سازی  تجاری  برای  دانشگاه  خطرپذیر 

 شود.حمایت می 
به نسل    تعریف مجدد برنامه دکتری دانشگاه برای ارایه 

 جدیدی از دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

 دوک
 ایجاد جوامع یادگیری محلی  

 های متناسب با نیاز جامعه انجام پژوهش 

نیروی  
 انسانی 

 دانشگاه آکسفورد 

تلفیق فرهنگ حمایت و افزایش تنوع کارکنان در سطوح   
 مختلف دانشگاه 

توجه به مواردی مانند مسکن، مراقبت از کودکان، حقوق   
آکسفورد   که  این  از  اطمینان  برای  غیره؛  و  دستمزد  و 

 دانشگاه جذاب برای کار است 

اعضای    رفاه  پشتیبان  که  سیاستگذاری  محیط  ایجاد 
 دانشگاه است 
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حوزه توجه  
 و اقدام 

 برنامه ها/ اولویت های اقدام  نام دانشگاه

برای تخصیص خانه  و شفاف  عادالنه  های  تدوین سنجه 
 به کارکنان دانشگاه ارزان قیمت جدید  

توسعه    از  برای حمایت  موجود  الزامات  بهبود  و  بازبینی 
 فردی و شغلی کارکنان 

 دوک

برنامه    طریق  از  برتر،  علمی  هیات  اعضای  استخدام 
 استخدام راهبردی

 گذاری در علوم و فناوری سرمایه 
فراهم نمودن منابع جدید برای حمایت از اعضای هیات   

 علمی

 اکسفورد  منابع 

گذاری، از جمله  متنوع ساختن منابع درآمدی و سرمایه 
 های تجاری مشارکت با بخش خصوصی و فعالیت

 گذاری در امکانات و فناوری اطالعات ارایه برنامه سرمایه  
 ای برای کارکنان دانشگاه ساخت مسکن جدید یارانه  

 مشارکت 

 اکسفورد 

 گسترش مناطق نوآوری در آکسفورد و اطراف آن  
 های دیجیتال  گذاری در فناوری و زیرساختسرمایه 
و    رویدادها  طریق  از  عمومی  مشارکت  ارتقای  و  بهبود 

 های ارایه شده برنامه
 المللی های مشترک بینگسترش پژوهش 
المللی برای  های تحرک بینپشتیبانی و گسترش فرصت 

 دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 

 ملی استرالیا 

بین  در    و همکاری  برنامه  اولویت قراردادن مشارکت در 
 های مالی و ارتقا گیریواحدها در تصمیم

فرصت  دانشتوسعه  جدید  عنوان  های  به  آموختگان 
 آموختگان بخشی از استراتژی پیشرفته دانش

 نفعان دانشگاه  افزایش تعامل با ذی 

بین  متنوع  و کارمندان  دانشجویان  به  ویژه  المللی  توجه 
 اه دانشگ

مسئولیت  
 پذیری 
 

 ملی استرالیا 

 پذیری اجتماعی )در قبال استرالیا( مسئولیت

دانشجویان مقاطع    و موفقیت  توجه جذب  قابل  افزایش 
کارشناسی و کارشناسی ارشد بومی و کارکنان دانشگاهی  
 .بومی. تمام رشته ها و مشاغل هدف قرار خواهد گرفت

پژوهشاولویت  برای  بودجه  با  گذاری  و  های  کیفیت 
رشته تمامی  با  مرتبط  جامعه،  در  باال  های  اهمیت 

 دانشگاهی 
 مسئولیت پذیری در قبال آسیا و اقیانوسیه 

درباره    المللی  بین  و  ملی  گفتمان  کار  دستور  تنظیم 
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حوزه توجه  
 و اقدام 

 برنامه ها/ اولویت های اقدام  نام دانشگاه

 منطقه  

روش  دورهارتقای  و  تدریس  تحقیق،  آموزشی  های  های 
 جدید  

لوم  انجام مطالعات آسیا و اقیانوسیه در علوم انسانی و ع 
 اجتماعی 

 دوک

 های جهانی برای رسیدگی به چالش

 تعمیق رهبری دانشگاه در مسایل جهانی  

 های مربوط به تعامل بین المللی تقویت مکانیزم 

 تقویت ارتباط بین آموزش محلی و جهانی 

 ملی استرالیا  برابری 

سراسر   در  تنوع  و  جنسیتی  برابری  ملی    ارتقا  دانشگاه 
 استرالیا  

ها و فرهنگ دانشگاه، برای جذب  ها، سیاستاصالح شیوه 
 و نگهداری تعداد بیشتری دانشجو 

فرهنگ  
 برتری 

 ملی استرالیا 

برای    عملکردی  استانداردهای  بکارگیری  و  تدوین 
 های بزرگ جهان کارکنان، متناسب با دانشگاه

پژوهشگران  آپ برای  فراهم نمودن کمک هزینه استارت 
درصد این حمایت به زنان    50مستعد و توانمند. حداقل  
 اختصاص خواهد یافت.

به    ورود  متقاضیان  گزینش  استانداردهای  بکارگیری 
 های بزرگ جهان دانشگاه، متناسب با دانشگاه

محیط  
دانشگاهی  

 رقیب بی
 ملی استرالیا 

توسعه برنامه پردیس و محوطه دانشگاه، به منظورافزایش   
زیبایی محیط طبیعی و ظرافت ، انسجام و قابلیت    بیشتر

 زندگی محیط ساخته شده  
 کاهش شدت انتشار کربن در طول عمر برنامه   
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های منتخب ایرانی در های اقدام در سند برنامه راهبردی دانشگاهها و اولویتبرنامه

 ( ارایه شده است. 7جدول )
 

 های منتخب ایرانیاقدام دانشگاههای های مربوط به برنامهیافته -7جدول 
نام 

 دانشگاه 
 برنامه ها  حوزه اهداف 

دانشگاه  
صنعتی 
 1امیرکبیر

حوزه آموزش و  
 تحصیالت تکمیلی 

 بازنگری و اصالح برنامه های آموزشی  

 هدفمند نمودن دوره های آموزشی  

 ها و فرایندهای آموزشی نامهبازنگری و اصالح آیین  

و    زیرساختتوسعه  فضاهای  استانداردسازی  و  ها 
 آموزشی

 جذب و ارتقا کادر هیات علمی کیفی و باال بردن انگیزه  

بازنگری و اصالح ساختار و فرایندهای نظارت و ارزیابی   
 سیستم آموزش

 المللی دانشگاه تقویت شهرت ملی و بین 

 المللیپذیرش دانشجویان کیفی داخل و بین 

 گیری کشور اکز تصمیمها با مرافزایش سطح همکاری 

 آموختگان دانشگاه تقویت ارتباط با دانش 

همکاری  سطح  بخشافزایش  با  و  ها  صنعت  های 
و   داخلی  پژوهشی  و  عالی  آموزش  مراکز  و  خدمات 

 خارجی 

 پژوهش و فناوری 

 بهبود مستمر فرایندهای جاری پژوهشی  
منظور حمایت از فرایند  های الزم بهتوسعه زیرساخت 

 محصول ایده تا 
برای    چابک  و  منعطف  اجرایی  ساختارهای  ایجاد 

دانش   محصوالت  تولید  و  فناوری  توسعه  و  شناسایی 
 بنیان 

 های پژوهشی کالس جهانی ایجاد تیم 

 توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی  

موقعیت  از  جامعه  فرصتآگاهی  و  در  ها  ممکن  های 
 برنامه نوآوری

 المللی دانشگاه ارتقا جایگاه ملی و بین 

توسعه    برنامه  از  برای حمایت  مالی الزم  منابع  تامین 
 نوآوری در دانشگاه 

 امور بین الملل 
 افزایش تعداد متقاضیان خارجی تحصیل در دانشگاه  
به   توانمند  زیرساخت  یک  های  ایجاد  دوره  اجرای  منظور 

 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر در   برنامه راهبردی"های درج شده در این جدول براساس بخش  برنامه   1

 صورت گرفته است؛ که مهمترین اولویت ها در آن درج گردیده است.  "یک نگاه
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نام 
 دانشگاه 

 برنامه ها  حوزه اهداف 

 مشترک 
اتخاذ راهکارهای مناسب در جلب همکاری اساتید خارجی   

 خارج از کشور و ایرانیان متخصص  
 الملل ایجاد فضای تعامل فرهنگی ویژه دانشجویان بین  
 المللی با مراکز معتبر علمی برقراری ارتباطات بین  
بین   قراردادهای  و  نامه  تفاهم  دانشگاه انعقاد  با  های  المللی 

 منتخب 
بین   بسترهای  و  ایجاد  صنعتی  تحقیقات  زمینه  در  المللی 

 کارآفرینی 
جهت    الزم  سازوکار  آکادمیک  ایجاد  تحقیقات  تقویت 

 دانشجویی 
 المللی تهیه برنامه جامع معرفی دانشگاه در سطح بین  
 اجرای دوره های آموزشی مشترک با دانشگاه های جهان  

توسعه مدیریت و  
 منابع 

بهره  ارزیابی  ارتقای  نظام  بهبود  و  انسانی  نیروی  وری 
 عملکرد

 جدیدتوسعه سایت اصلی دانشگاه و احداث سایت های   
سیستم  ارایه  ارتقای  در  الکترونیکی  یکپارچه  های 

 خدمات 
 بهینه سازی عملکرد اعتبارات دانشگاه  
 ارتقای سطح رفاه اساتید و کارکنان  
-بهبود نشر علم و فناوری دانشگاه در عرصه ملی و بین 

 لمللی ا

 فرهنگی و دانشجویی 

آموزی    مهارت  و  توانمندسازی  علمی،  بنیه  ارتقا 
 دانشجویان 

افزایش نشاط، امید و پویایی و هویت بخشی به جامعه   
 دانشگاهی 

رفاهی    و  خوابگاه  تغذیه،  خدمات  کمی  و  کیفی  ارتقا 
 دانشجویان 

حفظ و ارتقا مستمر ایمنی و سالمت جسمی و روانی   
 دانشجویان، اساتید و کارکنان 

 آموختگان دانشگاه تقویت ارتباط با دانش 

فناوری اطالعات و  
 باطات ارت

 ICTسازماندهی و ترمیم واحدهای  
های  توسعه زیرساخت شبکه دانشگاه و ارتقای سرویس 

 اینترنت 
 ایجاد مرکز خدمات ابری یکپارچه دانشگاه 
 توسعه و بهبود نرم افزاری  
امنیت   و  نظارتی  زیرساخت  مداوم  توسعه  و  ایجاد 

 اطالعات 
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نام 
 دانشگاه 

 برنامه ها  حوزه اهداف 

دانشگاه  
 1الزهرا 

ارتقای جایگاه دانشگاه  
 بندی ها در رتبه  

 های رتبه بندی رصد نظام 

 پایش اجرای برنامه راهبردی  

 های آموزشی پایش عملکرد گروه 

 های آموزش افزایش فعالیت 

 های پژوهش  افزایش فعالیت 

 المللی های بینسیاستگذاری و پشتیبانی فعالیت 

 تقویت منابع درآمدی 

 افزایش سطح درآمدهای اختصاصی از محل آموزش  
 درآمدهای غیردولتیافزایش سطح  
 افزایش درآمد در حوزه دانشجویی  
 های پژوهشیدرآمدزایی از محل فعالیت 

تقویت شهرت و اعتبار  
 دانشگاه در جامعه 

 تعامل دانشگاه با جامعه  
 انعکاس در رسانه  
 بخشی تبیین و آگاهی 
 جویی در آب و انرژی صرفه 
 HSEفضای سبز  

افزایش فعالیت های  
 پژوهشی

 های همکاری با صنعت شناسایی فرصت 
 توانمندسازی اساتید و دانشجویان  
 برنامه ریزی و ایجاد زیرساخت  
 توانمندسازی واحدهای فناوری  
 ها آپحمایت از استارت 
 تدوین طرح جامعه پژوهشی و فناوری  
 ها بازنگری در آیین نامه 

تقویت شایستگی های  
 دانش آموختگان 

 کاربردی تقویت دانش و  مهارت   
 ای ارتقای روحیه قانون مداری و اخالق حرفه 
 معرفت افزایی  
 توسعه مشارکت در امور  
 ترویج اصول دینی 
 ها مطالعه و بازنگری در رشته 
 ها ارتقا کیفی پایان نامه 
 توسعه کمی و کیفی دانشجویان  
 راه اندازی کانون فارغ التحصیالن  
 حضور در مسابقات و المپیادها  
 تسهیالت رفاهی ارتقای  
 بهبود تغذیه  
 تقویت سالمت جسم و روح  
 های ورزشی ارتقای فعالیت 

 
در این جدول، اقدامات در سطح ستاد و اجرایی، متناسب با اهداف کالن ارایه شده است.  1  
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نام 
 دانشگاه 

 برنامه ها  حوزه اهداف 

 

های  اعتالی قابلیت
 سازمانی 

 ITبهبود تجهیزات  

 بهبود کیفیت خدمات خوابگاهی  
 یکپارچگی و مکانیزه نمودن  
 هوشمندسازی  
 ارتقای رتبه وبومتریک  
 سازمان دهی کمیته ها و شوراها  
 بازنگری در تشکیالت  
 توسعه مشارکت فعال   

بهبود مشارکت و  
دلبستگی کارکنان و  

 اساتید 

 سنجش رضایت و وفاداری کارکنان  
 ارتقا و بهبود هرم هیات علمی  
 ارتقای بالندگی اساتید  
 توسعه سرمایه های انسانی  

 

های ویژه برنامه راهبردی های خاص و نوآوریبررسی نکات، تمایزها و ویژگی 

 منتخب های دانشگاه

های منتخب حکایت از آن دارد که مطالعه و بررسی اسناد برنامه راهبردی دانشگاه

اند و  ها در تدوین برنامه راهبردی نکات خاصی را مدنظر قرار دادههریک از دانشگاه

نوآوری بردهابتکارات و  بکار  نیز  از  هایی  به تفکیک هریک  این بخش، موارد  در  اند. 

 است.  ها تشریح شده دانشگاه

 )الف( دانشگاه آکسفورد

اولویت   از  دانشگاه، چارچوب سریعی  راهبردی  برنامه  نسخه منتشر شده سند 

ها  های آموزشی آن را ارایه داده است. دانشکدهها و گروههای دانشگاه ، دانشکده 

به عنوان ذی نفعان و شرکای اصلی و مهم پیاده سازی برنامه راهبردی بیان  

 اند.  گردیده

-های محلی، منطقهبرنامه، مفید بودن و سود رساندن به جامعه در مقیاس  آرمان 

 ی، ملی، و جهانی مطرح شده است.ا

های  گذاری در فعالیتهای پژوهشی دانشگاه، گسترش و سرمایهیکی از اولویت 

 نوآوری و پرورش محیط کارآفرینانه برای کارکنان و دانشجویان بیان شده است.

 جهانی است. - ای کالس تعهدات دانشگاه، ایجاد اکوسیستم نوآوری منطقه از جمله   
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 )ب( دانشگاه ملی استرالیا 

 دهد. دانشگاه ملی استرالیا، پایداری را به عنوان یک اصل در اولویت قرار می 

دهد و برای این امر دانشگاه به سبزسازی محوطه و پردیس دانشگاه اهمیت می 

ها و نیازهای اعضای دانشگاه  ند پاسخگوی خواستهکند تا بتواسرمایه گذاری می

 در حال و آینده باشد.  

در سند برنامه راهبردی دانشگاه ملی استرالیا، سنجش میزان پیشرفت نیز مدنظر  

های کلیدی عملکرد برنامه راهبردی بیان شده تا  قرار گرفته است. لذا، شاخص

ساالنه،   که  کند  فراهم  دانشگاه  برای  را  امکان  در  این  را  خود  موفقیت  میزان 

جمله حوزه از  دهند.  قرار  ارزیابی  مورد  راهبردی  اولویت  بیشترین  دارای  های 

 ها عبارتند از: شاخص

 افزایش نرخ پذیرش متقاضیان تحصیل در دانشگاه.  ▪

 افزایش ساالنه میزان درآمد پژوهشی، و تنوع بخشی به منابع درآمدی. ▪

 دانشجویان دانشگاه. افزایش میزان رضایت  ▪

و   ▪ آسیا  بر  و  عمومی  سیاستگزاری  در  دانشگاه  اثرگذاری  میزان  ارزیابی 

 اقیانوسیه.

به  ▪ نسبت  دانشگاه  اجتماعی  پذیری  مسئولیت  اجرای  میزان  ارزیابی 

 استرالیا.

سند برنامه راهبردی دانشگاه دارای بخشی تحت عنوان »حمایت از برنامه های   

شده در سند، بوسیله شاخص های دقیق تر    عملیاتی« است. شاخص های ذکر 

در شش برنامه که پیاده سازی برنامه راهبردی دانشگاه ملی استرالیا را پشتیبانی  

اجرایی،  می شده  تعیین  اعضای  از  هریک  برای  و  است.  گردیده  تکمیل  کند، 

مسئولیت اصلی مشخص گردیده است؛ به صورت زیر: )برنامه آموزشی: نماینده  

اه؛ برنامه پژوهشی و نوآوری: نماینده معاونت دانشگاه؛ برنامه تجربه  معاونت دانشگ

دانشگاه: معاونت دانشگاه؛ برنامه همکاری های جهانی: روابط بین الملل؛ طرح 

 تحول جامعه: معاونت دانشگاه؛ طرح برنامه: مدیر ارشد عملیاتی( 

ریسک«    در سند برنامه راهبردی دانشگاه، بخشی تحت عنوان »نظارت و مدیریت 

ارایه شده و بیان گردیده، دانشگاه ملی استرالیا متعهد به تلفیق فرهنگ قوی  
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می امکان  که  است  ریسک  زمینه  مدیریت  در  تغییرات  برابر  در  دانشگاه  دهد 

از فرصت ها  آموزش عالی چابک و پاسخگو باشد، در حالی که حداکثر بهره را 

 1سی و مدیریت ریسک دانشگاهکند. کمیته حسابربرد و نوآوری را تسهیل میمی

اثربخشی  بهبود  و  سنجی  اعتبار  به  انطباق  ممیزی  و  درونی  ممیزی  برنامه  و 

میسیستم کمک  دانشگاه  ریسک  مدیریت  و  درونی  کنترل  کمیته های  کنند. 

دهد و پشتیبانی به  در مورد عملکرد و مدیریت مالی دانشگاه مشاوره می  2مالی 

 آورد. عمل می

 ک )ج( دانشگاه دو

سند برنامه راهبردی دانشگاه در دو نسخه منتشر شده است. یک نسخه دارای   

 صفحه ای است.  50صفحه و نسخه دیگر، بدون شکل و  76شکل و 

فرایند برنامه ریزی، فرصتی را فراهم کرده است تا مشارکت استادان، دانشجویان،  

ی ایجاد شود  کارکنان، و دانش آموختگان را در فرایند درگیر نماید و جامعه ا

که همه بتوانند مشارکت کرده، یاد بگیرند و پیشرفت کنند. براین اساس، سند  

Together Duke    نام دارد و حاصل مجموعه ای از گفتگوها و نظرات صدها نفر

 از اعضای دانشگاه است. 

برنامه  با  فرایند  را طی کرده است: فرایند  زیر  راهبردی در دوک مراحل  ریزی 

هایی را با  هبری برنامه ریزی استراتژیک آغاز شد که مصاحبهتشکیل کمیته را

ذی نفعان دانشگاه صورت دادند و یک گزارش معتبر تدوین کردند که منجر به  

تشکیل گروه های کاری گردید. پیش نویس طرحی که به دنبال این گفتگوها  

ایی های مختلف قرار گرفت و این نسخه نهبه وجود آمد مورد بررسی بیشتر گروه

های مختلف مدیریت، از جمله شورای علمی ، ادامه یافته و برای از طریق گروه

 تأیید هیئت امنا ارائه شد. 

برنامه راهبردی براساس بنیان های محکم میان رشته ای، جهانی شدن، و دانش   

در خدمت جامعه بنا شده است. تعهد دانشگاه به خدمت به جامعه سبب تالش 

 
1 University’s Audit and Risk Management Committee 
2 Finance Committee 
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مدنی مشارکت  زمینه  در در  مشارکت  و  تحصیلی،  بورس  کارآفرینی،   ،

 سیاستگذاری شده است.

های دارای اولویت مانند بهداشت جهانی، سیاست  هایی در حوزهدانشگاه پژوهش  

رساند که سبب  عمومی، اخالق، نوآوری و کارآفرینی، و محیط زیست به انجام می

رشته میان  فرهنگ  و  شود  می  دانشگاه  جایگاه  ارزشمندپیشرفت  ایجاد  ای  ی 

 کند.  می

دیگر    با  دوک  دانشگاه  تمایز  دانشگاه،  راهبردی  برنامه  سند  موخره  بخش  در 

های جهان به صورت: عالقمندی و تمایل به تجربه، توانایی ابتکار عمل  دانشگاه

و نوآوری، و محیط ارزشمند مشارکت و همکاری در دانشگاه بیان شده است. و  

گردید،   این  "بیان  که  آنجا  برای از  که  است  چیزی  همان  دقیقاً  خصوصیات 

دستیابی به اهداف مشخص شده در این طرح الزم است ، ما نسبت به تحقق  

بین هستیم برداری "آنها خوش  بهره  و  استفاده  به  برنامه  کامل  تحقق  البته   .

نهایت،   است. در  وابسته شده  نیز  فیزیکی  و  مالی  انسانی،  منابع  از  خردمندانه 

و مشارکت  بینخدمت  برنامه  و  ملی  جامعه  به  بهرهرسانی  با  از المللی  مندی 

 حداکثر توان را امیدوار است.

 )د( دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

صفحه و برای بازه زمانی    91سند برنامه راهبردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در   

در اهداف    1393ارایه شده است. براساس تغییراتی که در سال    1404تا    1395

تغییر داده شد تا    1404به    1406یجاد شده است، زمان پایان برنامه از  برنامه ا

برنامه راهبردی دانشگاه با زمان بندی برنامه های پنج ساله توسعه کشور و چشم 

 هماهنگ شود. 1404انداز ایران 

یکی از ویژگی هایی که در این سند مشاهده شد، وجود »برنامه راهبردی دانشگاه   

یک نگاه« در انتهای سند بود که در چهار صفحه و به صورت   صنعتی امیرکبیر در

های سند  ترین بخشسریع اطالعات مهم را به مخاطبان ارایه داده است. اگر مهم 

برنامه راهبردی دانشگاه که در اکثر برنامه های راهبردی دانشگاه های جهان  

کالن، راهبردها،  وجود دارد را شامل بیانیه ماموریت، چشم انداز، ارزش ها، اهداف  

و   در دسترس مخاطبان  سریع  به صورت  موارد  این  تمامی  بدانیم؛  اقدامات  و 
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گیرد. این امر همچنین سبب خواهد شد تا در صورت نیاز، با  نفعان قرار می ذی

صرف هزینه اندک برنامه منتشر شود و به اطالع طیف وسیعی از اعضای دانشگاه  

 نفعان رسانده شود. و ذی

نعتی امیرکبیر هدف گذاری نموده تا در پایان افق درنظر گرفته شده،  دانشگاه ص 

در بین دانشگاه های برتر جهان قرار گیرد و در چشم انداز ارایه شده، برای خود 

بین   )در  است  کرده  مشخص  نیز  میان    100سقف  در  جهان(.  برتر  دانشگاه 

گ »قرار  نیز  استرالیا  ملی  دانشگاه  مطالعه،  مورد  های  میان دانشگاه  در  رفتن 

دانشگاه های برتر جهان« را مطرح کرده است اما سقفی در این خصوص مشخص 

نموده است. عالوه بر این، دانشگاه الزهرا نیز »برترین دانشگاه خاص بانوان در 

آید اینست  رتبه بندی جهانی« را عنوان نموده است. البته سوالی که پیش می

خود برای دستیابی به چنین رتبه    که مشخص نمودن عدد خاص و متعهد کردن

یا   اقدامات و فعالیت های دانشگاهی می شود  به  انگیزه بخشی  جهانی، سبب 

 خیر؟ 

دانشگاه    100با توجه به این که یکی از اهداف کالن دانشگاه، قرار گرفتن در بین   

های اساسی دانشگاه براساس دستیابی به این  برتر جهان است، راهبردها و برنامه 

 دف تدوین شده است.  کالن ه

های دانشگاهی که امروزه مورد توجه بسیار قرار گرفته است، موضوع یکی از نسل 

های   دانشگاه  ماموریت  بیانیه  بررسی  در  است.  )نسل سوم(  کارآفرین  دانشگاه 

به   که  بود  دانشگاهی  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  شد،  مشاهده  مطالعه  مورد 

خود   ماموریت  بیانیه  در  انسانی  کارآفرینی  نیروی   ....  « است:  کرده  اشاره 

توسعه زیرساخت های دانشگاه  "کارآفرین«. در راهبردهای کالن نیز، با عبارات  

مورد   "گسترش و مدیریت شبکه فعالیت های ارتباط با صنعت"و    "نسل سوم

توجه قرار گرفته است. براساس این هدف کالن، دانشگاه فعالیت های خود را در 

ه چالش ها و نیازهای علمی جامه و صنعت معطوف خواهد  جهت پاسخگویی ب

دانشگاه   است.  گرفته  نظر  در  مبنا  براین  ای  چهارگانه  های  پارادایم  لذا،  کرد. 

صنعتی امیرکبیر براساس بررسی صورت داده، برآورد نموده که خود در مرحله  
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 ها قرار دارد. سوم این پارادایم

شود و این امر  نشگاهی اهمیت قائل میدانشگاه صنعتی امیرکبیر برای جامعه دا 

عبارت   با  راهبردهای کالن دانشگاه  از  تقویت خودباوری و هویت  "را در یکی 

 برجسته ساخته است. "بخشی به جامعه دانشگاهی 

های آموزشی را  کند تا دورهدانشگاه صنعتی امیرکبیر عالوه بر این که تالش می 

با کالس  به متناسب  و  رسانی  نیز روز  آموختگان  دانش  به  دهد؛  ارتقا  جهانی، 

اهمیت داده و با بیان یکی از راهبردهای کالن به صورت »تقویت ارتباط با دانش  

کند که دانش آموختگان دانشگاه به فراموشی آموختگان« این نکته را طرح می

 شوند. سپرده نمی

ر بیان شده  برخی اقدامات که در سند برنامه راهبردی دانشگاه صنعتی امیرکبی  

 های اقدام تمایز یا ویژگی خاصی دارد، عبارتند از:و نسبت به دیگر برنامه

 سال اول استخدام،   3تدوین یک برنامه ویژه برای اساتید جدیداالستخدام در   ▪

و انتشار   (Open Courseware)تعریف و توسعه سیستم درس افزار آزاد   ▪

 محتوای درسی، 

-سازیها و تصمیمگیرینا در تصمیماعطای اختیارات بیشتر به هیات ام  ▪

 مالی دانشگاه، -ای آموزشی، پژوهشی و اداریه

 تدوین سیستم کنترل و پایش عملکرد پژوهش و فناوری دانشگاه،  ▪

 اعطای بورس تحصیلی امیرکبیر به دانشجویان نخبه، ▪

اعطای جایزه بین المللی امیرکبیر به ابداع کنندگان و مجریان طرح های   ▪

 در بهبود زندگی مردم،فناورانه موثر 

 طرح پژوهش برای مردم،  ▪

دوره ▪ زبان اجرای  به  الملل  بین  های  دوره  قالب  در  دانشگاه  فعلی  های 

 انگلیسی با هدف جذب دانشجویان خارجی،

 تدوین نظام جامع برند دانشگاه.  ▪

 )ه( دانشگاه الزهرا 

الزهرا شامل    صفحه و گزارش کامل برنامه    111سند برنامه راهبردی دانشگاه 

ارایه شده است. این برنامه، هفت هدف    1398- 1404راهبردی دانشگاه برای افق  
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کالن و بیست و دو اهداف راهبردی، تعدادی پروژه های بهبود و اقدامات اجرایی  

بهره گیری از نظام های    را مشخص نموده است و برای عملیاتی کردن آن ها با 

)دانشگاه(  رتبه عملکرد  با سطح  همراه  عملکرد  کلیدی  تعدادی شاخص  بندی 

ها،  تعریف گردیده است. و مسئولیت های واحدهای ستادی و اجرایی )دانشکده

 های آموزشی( مشخص شده است.  ها، و گروهپژوهشکده

ه راهبردی در قیاس با  های متمایز و نوآوری این برنامدر سند برنامه، به ویژگی  

( سازگاری  1برنامه راهبردی قبلی اشاره شده است که شامل این موارد است: )

( مطالعات کارشناسی،  3( نقشه کارآفرینی موثر مسئوالن، )2با اسناد باالدستی، )

بندی. براین های رتبه( نظام 6( سایر مطالعات، )5( تحلیل عملکرد دانشگاه، )4)

رئیسه و مدیران و مشاوران دانشگاه در تدوین و توسعه اساس، مشارکت هیات  

های مختلف  نظران حوزهبرنامه راهبردی دانشگاه لحاظ شده است و نیز، صاحب

های خود را در جلسات شورای راهبردی ارایه نمودند.  نتایج مطالعات و دیدگاه 

  سال قبلی دانشگاه با اهداف و شاخص های تعیین شده در  5همچنین، عملکرد  

برنامه راهبردی اول مورد بررسی و بحث قرار گرفت. که این امر، این نکته را  

روشن می سازد که دانشگاه به میزان دستیابی به اهداف تعیین شده توجه داشته 

با بررسی عملکرد پیشین، نسخه واقع بینانه از سند  و سعی نموده است تا  ای 

تدوین برنامه، شاخص های مطرح  برنامه راهبردی تدوین نماید. از سوی دیگر، در  

در نظام های رتبه بندی دانشگاه ها نیز مدنظر قرار گرفته است و این امر حکایت  

از تالش دانشگاه و استفاده از ظرفیت ها و نقاط قوت دانشگاه برای دستیابی به  

 المللی عملکرد و کسب رتبه برتر در میان دانشگاه های جهان دارد.تراز بین

سال اخیر ارایه شده    5ایی سند، تحلیل عملکرد دانشگاه طی دوره  در بخش ابتد 

های مدنظر ارایه های آماری در خصوص تعدادی شاخصاست و کلیات و داده

شود تا ذی نفعان و اعضای دانشگاه که در اجرایی  شده است. این امر سبب می

برنامه راهبردی مشارکت دارند، به ت  طور ملموس نسبت به وضعیسازی سند 

موجود و نقطه هدف آگاه شوند و انگیزه کافی برای انجام فعالیت های در راستای 

بهبود را صورت دهند. این مورد در دیگر اسناد راهبردی مورد مطالعه مشاهده  
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 نشد. 

در سند برنامه راهبردی دانشگاه نسبت به سند پیشین این دانشگاه، ارزش های   

کلیدی و مهمی جزو ارزش های دانشگاه  ویژه مورد بازبینی قرار گرفت و کلمات  

و  نوآوری،  ای،  حرفه  اخالق  تیمی،  کار  یادگیری،  فرهنگ  شامل:  گرفت؛  قرار 

 رقابت پذیری.  

هدف استراتژیک که در برنامه راهبردی دانشگاه ذکر شده، از جمله   22در میان   

برند المللی، تقویت شهرت و  های بیناهداف استراتژیک شامل: گسترش همکاری

فعالیت تقویت  پژوهش دانشگاه،  تقویت  پایدار،  توسعه  تقاضامحور، های  های 

آموختگان، و افزایش انسجام و چابکی  توسعه فناوری و کارآفرینی، رصد دانش

 است. 

از بخش  نقاط قوت و ضعف، فرصتیکی  بیان  راهبردی،  برنامه  ها و  های سند 

سن در  نیز  مورد  این  که  است؛  دانشگاه  درج شده  تهدیدهای  الزهرا  دانشگاه  د 

 های مورد مطالعه مشاهده نشد.است. اما در اسناد برنامه راهبردی دیگر دانشگاه

های سند برنامه دانشگاه، ارایه سطح عملکرد )نشانگاه یا اهداف  از دیگر بخش  

برای شاخص تعیین کمی(  راهبردی است.  برنامه  افق  های کلیدی عملکرد در 

به صورت کمی سشاخص تعیین بب میها  پایان دوره  در  و  شود که هر ساله 

شده، بتوان میزان دستیابی به اهداف تعیین شده را بررسی و ارزیابی نموده و با  

دید واقع بینانه و مبتنی بر نقطه دست یافته، برای دوره بعدی برنامه راهبردی  

 را تدوین و توسعه داد.

های سطوح سازمانی  و مسئولیتها در سند برنامه راهبردی دانشگاه الزهرا نقش 

ها، سطح ستادی، شوراها،  دانشگاه، به طور شفاف و به تفکیک دانشکده، معاونت

شود برنامه،  و سطح رهبری تعیین و مشخص شده است. همانطور که مشاهده می 

نتیجه،  در  که  است  ساخته  درگیر  را  سازمانی  سطوح  و  ارکان  همه  مشارکت 

افراد برایموجب می افزایش    شود تعهد  پیاده سازی و اجرای برنامه راهبردی 

 یابد. 

از دیگر نکاتی که در برنامه راهبردی دانشگاه الزهرا مشاهده شد، توجه به عملکرد   

( مقرر گردید گروه  1398-1404گروه های آموزشی بود. در برنامه راهبردی )
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داشته  مشارکت  استراتژیک  انداز  و چشم  اهداف  اجرای  در  نیز  آموزشی  های 

باشند و براین اساس، تعدادی شاخص یا اقدام استراتژیک برای هر کدام از اهداف  

اظهارنظر گروه از  پس  پیشنهاد شده که  قرار کالن  پایش  آموزشی، مورد  های 

گیرند. این امر، در کنار اقداماتی که در سطح ستاد و اجرایی مشخص شده است،  

اه در پیاده سازی و اجرای حکایت از ترغیب و درگیر نمودن تمام اعضای دانشگ

 برنامه راهبردی دارد.

در مجموع، سند برنامه راهبردی دانشگاه الزهرا نسخه کامل و جامعی است که  

می تواند توسط دیگر دانشگاه ها مطالعه شده و به عنوان راهنمایی در تدوین،  

از نظر  بازبینی، و توسعه برنامه راهبردی دانشگاه باشد. البته این نکته را نباید  

ها و سطوح عملکردی خود، باید  دور داشت که هر دانشگاه با توجه به ماموریت

های  نگری برنامهای را مدنظر قرار دهند و از مشابهت و یکسانبینانهاهداف واقع

راهبردی دوری جویند تا متناسب با شرایط و نیازهای روز، موقعیت دانشگاه و  

تری از  پیشین دانشگاه، به سطح مطلوبنقاط قوت و ضعف دانشگاه، و عملکرد  

 عملکرد دست یابند.  
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 گیری و پیشنهادهابخش چهارم:  نتیجه

 ها بندی و آموزهجمع

برنامه دانشگاههای  بررسی  میراهبردی  نشان  منتخب  تعداد صفحات  های  که  دهد 

صفحه تنظیم   4الی    3ها در حدود  ها دارای طیف مشخصی نیست. برخی برنامهبرنامه

صفحه و بیشتر   100تر است و تعداد صفحات گاهاً به  شده است و برخی بسیار مفصل

های مختلف سند  ش های مشاهده در تعداد صفحات و بخرسد. با وجود تفاوتنیز می

های مشابهی نیز هستند؛  های راهبردی دانشگاه، این اسناد دارای ارکان و بخشبرنامه

انداز دانشگاه. هرچند که صرف داشتن بیانیه ماموریت،  از جمله بیانیه ماموریت و چشم

را در عملکرد مطلوب نشان نمی ایناثر خود  با  بیانیه ماموریت، مبنایی  دهد؛  حال، 

دانشگاهاست که   آن،  اساس  عالی، چشمبر  آموزش  و موسسات  و  ها  راهبرد  و  انداز 

ریزی راهبردی تا حد زیادی  کنند. به دیگر سخن، موفقیت برنامهاقدامات را ترسیم می

فرموله و  تدوین  به  چشموابسته  و  ماموریت  بیانیه  صحیح  بیانیه  سازی  است.  انداز 

به که  باشد  ماموریت  شده  تدوین  مناسب  و  طور  دانشگاه  به  بخشی  هویت  موجب 

زعم فینلی و  شود. این در حالی است که بهشناسایی و تفکیک از دیگر رقبایش می

های مأموریت در آموزش عالی بسیار ساده و کلی  (، بیشتر بیانیه2001)  1همکاران 

دارد. ها را نسبت به یکدیگر تمییز توان چندان تفاوت دانشگاهاند که نمیتدوین شده

که  براین اساس، در تدوین بیانیه مأموریت به نکات مهمی باید توجه نمود. از جمله این

از بیانیه ماموریت   الگوگرفتن محض  بیانیه ماموریت باید مبتنی بر واقعیات باشد و 

ها، موفقیت را به همراه نخواهد داشت. نکته دیگر این است که بیانیه  دیگر دانشگاه

من بایستی  قابلیت  ماموریت  دانشگاه  باشد،  جدید  راهبردی  مسیرهای  کننده  عکس 

نفعان در ارتقای عملکرد دانشگاه  اجرای آن را داشته باشد، و انگیزه بخش مشارکت ذی

 و اعتالی آن باشند.  

انداز دانشگاه باید مبتنی بر معیارهای کلیدی مانند اصالت،  بیانیه ماموریت و چشم

به خاطر سپاری مورد بازبینی قرار گیرد. همچنین، انگیزه بخشی، اعتبار، و سهولت  

انداز نباید تنها با جمالت جذاب و برای زینت بخشیدن به بیانیه مأموریت و چشم

 
1 Finley et al. 
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ای تدوین شود سند برنامه راهبردی دانشگاه تدوین و نگارش شود؛ بلکه باید به گونه

 اجرا درآورد.  که برآن اساس، اقدامات را تعیین و پیاده سازی نمود و به مرحله

دانشگاه  اقدامات  و  راهبردها  اهداف،  در  بررسی  است که  آن  از  منتخب حاکی  های 

ها  مجموع راهبردها و اقدامات تقریبا مشابهی اتخاذ شده است و تمرکز ویژه دانشگاه 

بر کارکردهای اصلی دانشگاه و به ویژه آموزش و پژوهش بوده است. به عبارت دیگر،  

ها و اهداف تعیین شده مانند کسب شهرت و آمیز به ماموریتبرای دستیابی موفقیت

های آموزش و پژوهش باید مورد برند جهانی و تاثیرگذاری ملی و جهانی نیز حوزه

ماموریت و  مفاهیم  با مطرح شدن  و  قرار گیرد  کارآفرینی،  توجه خاص  مانند  هایی 

پژوهشی دانشگاه از  های آموزشی و  مسئولیت اجتماعی، و مانند آن؛ نباید ماموریت

نظر دور بماند. البته این بدان معنی نیست که فقط تمرکز بر حوزه آموزش و پژوهش  

های باقی بماند، بلکه الزم است در کنار تقویت حوزه آموزش و پژوهش، سایر حوزه

دارای اولویت نیز مورد توجه قرار گیرد. همانطور که بررسی اسناد برنامه راهبردی  

مدانشگاه و های  نوآوری  و  خالقیت  مانند  مسایلی  و  موضوعات  داد  نشان  نتخب 

ها  کارآفرینی از مفاهیم و اقداماتی بود که در سند بدان بها داده شده است. دانشگاه

زیست و توسعه پایدار را مورد توجه قرار داده و اقداماتی در این  موضوع حفظ محیط 

مسئولیت خود در قبال جامعه و کشور ها نسبت به  اند. دانشگاه زمینه نیز درنظر گرفته

تر، یعنی جهان، نیز آگاه هستند و با توجه به تاثیرات اقدامات  و نیز در فضای وسیع

اند.  خود بر اعضای دانشگاه و محیط خارج از دانشگاه، به ارایه اولویت اقدامات پرداخته

می پیشنهاد  خصوص،  این  نتیجهدر  برای  که  برنامبخششود  نظام  شدن  ریزی هتر 

های دارای اهمیت  پژوهی، به شناسایی حوزهمندی از آیندهها با بهرهراهبردی، دانشگاه

های بایسته توجه در جامعه  در افق زمانی مدنظر خود و مطابق با مسایل و چالش 

های اقدام  انداز و برنامهبپردازند و بر آن اساس، اقدام به تدوین بیانیه ماموریت، چشم

را در نظر    1وص تعیین مقاصد و اهداف، بایسته است ویژگی اسمارتنمایند. در خص

، قابل  3، قابل اندازه گیری2داشت؛ بدین معنی که اهداف اختصاصی، مشخص و عینی 

 
1 SMART 

2 Specific 

3 Measurable 
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صورت، سنجش اثربخشی باشد. در این    3بندی، و دارای زمان2گرایانه، واقع1دستیابی 

 گردد. پذیر می برنامه راهبردی نیز امکان

عالی    ریزی آموزشبرنامه( مفروض داشتند،  1393همانطور که فراستخواه و منیعی ) 

پذیرد، بلکه به الگویی حمایتی  با الگوی ابالغی و دستور از باال صورت مطلوبی نمی

ها این است که  ترین رفتار با سرشت و ساختار دانشگاه مناسبهمچنین،    .نیاز دارد

آنها در سیاست باشندریزی آموزشبرنامه  گذاری وخود  را داشته  اصلی    عالی نقش 

(. براین اساس، دانشگاه را بایستی بسان شاکله روبه رشد  1393)فراستخواه و منیعی،  

به  استقالل  دادن  با  و  گرفت  نظر  در  است،  جانبه  همه  تعقل  دارای  که  پیشگام  و 

ای مندانهنه و درایتدانشگاه، این امکان را فراهم نمود تا برنامه راهبردی اندیشمندا

ریزی در شرایط بحران تدوین نمایند. این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که برنامه

ریزی در شرایط معمول با هم متفاوت است و لذا، همسو با در نظر  و لغزان با برنامه

پژوهی و تحوالت آتی  داشتن شرایط و وضعیت زمان تدوین برنامه، باید موضوع آینده

 صورت کارشناسانه مورد توجه قرار داد. و تاثیرات آن بر آموزش عالی را نیز به

در زمینه اقدامات، سوالی  موضوع مهم دیگر در این زمینه، مساله پاسخگویی است. لذا،  

که ممکن است مطرح شود اینست که آیا مناسب است در سند برنامه راهبردی لیست 

شود؟ یا با در نظر وضعیت موجود دانشگاه و نقاط  بلندی از اقدامات گوناگون ذکر  

اقدامات برای دستیابی به اهداف مدنظر تهیه بینانهقوت و ضعف، لیست واقع از  ای 

ارزیابی مناسب و  شود که در بررسی راهبردی،  برنامه  پایان دوره  در  های ساالنه و 

هدایت و  گیرد روشنگر  صورت  اولویت  .گر  گزینقطعاً  و  اقدامات  مهمبندی  ترین  ش 

های زمانی کوتاه مدت و میان مدت، سبب موفقیت اقدامات برای دستیابی طی دوره

 بیشتر در بازه زمانی بلندمدت خواهد شد.  

نفعان و اعضای  از دیگر عوامل موثر بر موفقیت برنامه راهبردی، مشارکت گسترده ذی

برنامه راهبردی برخی   دانشگاه در تدوین و پیاده سازی برنامه راهبردی است. در اسناد

های مورد مطالعه این موضوع به صراحت درج شده است که بدون مشارکت  دانشگاه

 
1 attainable 

2 Realistic 

3 Time-bound 
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تواند با شکست همراه باشد.  و اقدامی می  اعضا تدوین و پیاده سازی هرگونه برنامه

بدین منظور، الزم است نگرش و تفکر راهبردی در بین مدیران و اعضای هیات علمی  

توان هایی میها و کارگاه اه وجود داشته باشد، که با برگزاری نشستو کارکنان دانشگ

 به ایجاد و تقویت تفکر راهبردی دست یافت. 

نکته مهمی که باید بدان اشاره نمود این است که برنامه راهبردی هر دانشگاه باید  

دانشگاه و مختص همان دانشگاه و با در نظر گرفتن    مشخصاتها و  متناسب با ویژگی

نباید تمام دانشگاه اک را ملزم نمود ازوسیستم دانشگاهی تدوین و توسعه یابد و    ها 

مشخص پیروی   یدستورالعملجمالت یکسان در  از    عیناً  یا  و  الگوی خاص  نسخه و

-گرا کردن دانشگاه کی از بندهای مهم طرح آمایش آموزش عالی ماموریتینمایند.  

زارت علـوم، وآمده است: »  چنینور  سند آمایش آموزش عالی کش  5ر ماده  و د  هاست

تحقیقات و فناوری موظف است به منظور پاسخ گویی به نیازهای گوناگون کشور در 

سسات آموزش عالی را با توجه به سطوح وگرایی مموریتاهای مختلف، طرح م بخش

عملکردی بین المللی، ملی، منطقه ای و خاص تدوین کند و پس از تصویب به اجرا  

اساس،    .1« درآورد هستند.  دانشگاه براین  متفاوتی  عملکردی  ماموریت  دارای  ها 

برخوردارند متفاوتی  ساختارهای  و  انواع  از  و    همچنین،  امکانات  انسانی،  منابع  و 

. لذا، باید از تدوین برنامه راهبردی  نقاط قوت و ضعف منحصر به فردی دارند  تجهیزات،

با   دانشگاهی  اگر  کنند.  خودداری  یکسان  و  برنامه    سطحمشابه  سند  ملی  عملکرد 

المللی تدوین کنند، این احتمال عملکرد بین  سطحراهبردی مشابه با دانشگاهی با  

وجود دارد که بسیاری از اقدامات را به انجام نرساند و درنتیجه، گزارش عملکردی 

   اند.رایه دهد که بسیاری اهداف در حد ناقص و دست نایافته باقی مانده ا

های ابالغی اقتصاد مقاومتی در  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در چارچوب سیاست

های آن با عنوان »تبدیل  طرح کالنی تعریف کرد که یکی از پروژه  1392ماه  بهمن

المللی« به معاونت آموزشی وزارت ز بینپنج دانشگاه و واحد پژوهشی برتر کشور به ترا

دانشگاه ارتقای  از  هدف  پروژه  این  اجرای  گزارش  در  شد.  واگذار  مراکز  عتف  و  ها 

بین تراز  به  است:  پژوهشی  آمده  چنین  لحاظ  دانشگاه"المللی  به  کشور  برتر  های 

 
1 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/980626 
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  کارکرد و برونداد علمی و هنجارهای مربوط به آن، در ردیف کشورهای پیشرفته دنیا

ایفا کنند و به دنبال آن در تحوالت  قرار بگیرند و در پیشرفت علم و فناوری نقش 

وجود های بکر در اقتصاد بهاقتصادی و اجتماعی ایران نوآور باشند، به نحوی که زمینه

ویژه معرفی اشکال جدید  آورده و با ابتکارات اقتصادی در شکوفایی اقتصاد ایران به

های کشور بازی کنند. هدف این برنامه حمایت از دانشگاهکار و زندگی، نقش اساسی 

)معاونت    "ای در دهه آینده استالمللی، ملی و منطقهآفرینی در سطوح بینبرای نقش

فناوری،   و  تحقیقات  علوم،  وزارت  مهم،  1395آموزشی  این  اساس  بر  چنانچه  (. 

است به هنگام تدوین  های برتر جهانی قرار گیرد؛ الزم  دانشگاهی بخواهد جزو دانشگاه

های مورد استفاده نیز  جهانی و شاخص  بندیرتبههای  نسبت به نظام برنامه راهبردی،  

های الزم را صورت داده گذاریآگاهی کامل داشته باشد تا بتواند بر آن اساس، هدف

 و اقدامات متناسب اتخاذ نماید. 

دستیابی به اهداف    کته دیگر قابل توجه اینست که برای موفقیت هرچه بیشتر درن

هر   برای  زمانی  است طول  راهبردی، الزم  برنامه  در  تعیین شده  راهبردی  و  کالن 

های عملکردی برای کنترل و نظارت  هدف، افراد مسئول پیاده سازی برنامه، و شاخص

در خصوص شاخص گردد.  تعیین  شفاف  طور  به  این  پیشرفت  باید  عملکردی  های 

ها ممکن است به صورت که با توجه به ماهیت، شاخصموضوع را مورد توجه قرار داد  

های عملکردی  کمی و یا کیفی تعیین گردد. در نهایت، میزان اجرای اقدامات و برنامه

و سهم آنها در عملکرد سازمانی دانشگاه باید به صورت منظم و مداوم مورد بررسی  

 قرار گیرد.

 

 پیشنهادها

های منتخب ایران مطالعه اسناد برنامه راهبردی دانشگاه های برآمده از  براساس آموزه

پیشین بدان پرداخته شد؛ پیشنهادهای سیاستی و کاربردی  و جهان که در بخش 

 گردد: ریزی دانشگاهی در ایران به صورت زیر ارایه میبرای بهبود نظام برنامه

ها  هگرایی دانشگاای در وزارت عتف، که با توجه به ماموریتتشکیل کمیته 

ها به عضویت این کمیته درآیند. و سطوح عملکردی، نمایندگانی از دانشگاه
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هایی که در دستیابی به اهداف برنامه  شناسایی، معرفی و تقدیر از دانشگاه

نموده عمل  موفق  میراهبردی  انگیزهاند؛  دانشگاه تواند  مسیر بخش  در  ها 

 ای باشد. تدوین و اجرایی نمودن چنین برنامه

های زمانی مشخص ای توسط وزارت عتف، در افقر کتاب و یا مجموعهانتشا 

ها  . طی آن، دانشگاه1ها ها، و تحت عنوان بهترین شیوهو با مشارکت دانشگاه 

نوآوریبه و  ویژه  اقدامات  داوطلبانه  با  صورت  رابطه  در  دانشگاهی  های 

چالش  راهبردی،  برنامه  با  مرتبط  اجرای  اقدامات  و  های  راهبردی  برنامه 

چالش با  مناسب  مواجهه  تجارت رویکردهای  مستندسازی  هدف  با  را  ها 

 نمایند.  ها، گزارش دانشگاهی و الگویی برای سایر دانشگاه

های آتی جامعه و نظام آموزش عالی از طریق شناسایی مسایل و اولویت 

 های کنونی.  مطالعات عمیق و آینده پژوهی، ضمن در نظر داشتن اولویت

توسعه  و  ویژگی   تدوین  با  متناسب  دانشگاه  هر  راهبردی  و  برنامه  ها 

دانشگاه و مختص همان  دانشگاه  برنامه  مشخصات  از  الگوبرداری محض   .

المللی، بدون  های موفق و برتر، چه در سطح ملی و یا بینراهبردی دانشگاه

ادی و تجهیزات، ، منابع انسانی، منابع م اکوسیستم دانشگاهیدر نظر گرفتن  

 شکست برنامه را به همراه خواهد داشت.

اعضای دانشگاه نسبت به اهمیت   و نگرش مثبت در  تقویت تفکر راهبردی 

در فرایند   مدیران و اعضای هیات علمی و کارکنانمشارکت و نقش موثر  

 برنامه راهبردی و اجرا، برای موفقیت آن. تدوین

  منظور های عملکردی، بهساس شاخصپایش ساالنه اقدامات انجام گرفته برا 

-اهداف تعیین شده، و چالش  به   دستیابی  میزان دستیابی و روند   از  اطالع

 های مسیر. 

 
1 best practice 
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 منابع 

راهبردی. )با همکاری هاشم آقازاده و  (. دستنامه برنامه ریزی  1392اعرابی، م. ) −

فرهنگی،   پژوهش های  تهران: دفتر  وند چگینی(. چاپ هفتم.  نظامی  هوشنگ 

1385. 

(. برنامه ریزی راهبردی در  1390امیری، م.ر.، حیدری، غ. و وکیلی مفرد، ح. ) −

الزامات آن. فصلنامه مطالعات ملی   کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی: مبانی و 

 . 20-31، ص 1، شماره 22کتابداری و سازماندهی اطالعات، دوره 

(. برنامه ریزی راهبردی در سازمان بهزیستی. 1394امینی، ف. و مصدق راد، ع.م. ) −

 . 5-12، ص 36فصلنامه نواندیش سبز، سال نهم، شماره 

− ( نژاد، ج.  عالی یک  1389باقری  آموزش  راهبردی در موسسات  ریزی  برنامه   .)

ا یا  رفاه و  ضرورت  ریزی  برنامه  نیاز. فصلنامه  نتخاب: مطالعه تطبیقی و تحلیل 

 . 83-112، ص 2، شماره 1توسعه اجتماعی، دوره 

 برنامه راهبردی دانشگاه الزهرا  −

 برنامه راهبردی دانشگاه آکسفورد  −

 برنامه راهبردی دانشگاه دوک  −

 برنامه راهبردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر  −

 دانشگاه ملی استرالیابرنامه راهبردی  −

(. تحلیل محتوای بیانیه ماموریت دانشگاه های برتر  1396پژوهش جهرمی، ا. ) −

 . 89-107، تابستان، ص 66ایران و جهان. رهیافت، شماره 

− ( م.  دانشگاه 1395پورآتشی،  تجارب  تطبیقی  بررسی  منظر (.  از  منتخب  های 

ان. طرح پژوهشی، موسسه های آن برای ایرهای دانشگاه کارآفرین و آموزهویژگی

 ریزی آموزش عالی. پژوهش و برنامه



 منابع  86

(. بررسی رابطه میان  1389حقیقی، م.، قارلقی، ا.، میراسدی، س. و نیکبخت، ف. ) −

ویژگی های بیانیه مأموریت  سازمان و عملکرد سازمانی )مورد مطالعه: شرکت  

وم، شماره  های فعال در صنعت غذایی تهران(. پژوهش نامه مدیریت تحول، سال د

 . 166-186، ص 4

های مطرح (. تاملی بر چشم انداز دانشگاه1397سیدرضا، ع. و زین آبادی، ح.ر. ) −

دانشگاه برتر دنیا براساس رتبه بندی تایمز. نامه آموزش    50دنیا: مقایسه تطبیقی  

 . 55-79، ص 42عالی، سال یازدهم، شماره 

(. مطالعه مدل های  1396م. )  صفری، ث.،  صفری، ا.، سرمدی، م.ر.، و فرج اللهی،  −

برنامه ریزی راهبردی دانشگاه ها )مطالعه موردی: آموزش عالی ایران(. راهبردهای 

 . 398-406، ص 5، شماره 10آموزش در علوم پزشکی، سال 

(. مطالعه تطبیقی  1396عباسی کسانی، ح.، عباسی کسانی، س.، و باقری، پ. ) −

به وزارت علوم و دانشگاه های علوم    برنامه های راهبردی دانشگاه های وابسته

پزشکی از منظر چشم اندازها، رسالت ها و ارزش ها. راهبردهای توسعه در آموزش 

 . 51-67پزشکی، دوره چهارم، شماره اول، ص 

انداز دانشگاه های جهان.  1391عالئی، ع. ) − بیانیه چشم  (. تحلیلی در محتوای 

انجمن   اهداف. فصلنامه  و  ارزش ها  ها،  پنجم،  آرمان  سال  ایران،  عالی  آموزش 

 . 63- 91شماره اول، ص 

(. مدیریت علم است یا هنر؟ سازمان و مدیریت )تئوری ها،  1379فخیمی، ف. ) −

 وظایف و مسئولیت ها(. تهران: نشر هستان.

(. عوامل موثر بر مشارکت اعضای هیات علمی  1393فراستخواه، م. و منیعی، ر. ) −

امه ریزی دانشگاهی. فصلنامه پژوهش و برنامه  در سیاستگذاری آموزش عالی و برن 

 . 29-53، ص 4، شماره 20ریزی در آموزش عالی، دوره 

(. تدوین الگوی مدیریت راهبردی آموزش عالی ایران. پژوهش  1393قهرمانی، م. ) −

 .102-123، ص 29های تربیتی، شماره 
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پور خویی، م. ) − برنامه  1385مبینی دهکردی، ع. و سلمان  بر  ریزی (. درآمدی 

 . 187-202راهبردی و عملیاتی. راهبرد، سال دوم، شماره ششم، ص 

(. برنامه ریزی و مدیریت راهبردی در کتابخانه ها. ترجمه 1387آر. )متیوز، جوزف −

 عبدالحسین فرج پهلو. اهواز: دانشگاه شهید چمران اهواز. 

  تبدیل  (. پروژۀ ارتقا و1395معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. ) −

تهران.   بین  تراز  به  کشور  برتر  پژوهشی  واحد  و  دانشگاه  پنج اول.  المللی. جلد 

 معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری.

(. کاربرد برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی در سازمان. صنعت  1389مقدسی، ع. ) −

 . 30-34، ص 1389و کارآفرینی، شماره پنجاه و پنجم، بهمن ماه 

− ( م.  در:  1399موسویان،  دسترس  قابل  استراتژیک.  مدیریت  فرایندهای   .)
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(. اصول و مبانی برنامه ریزی راهبردی. نشریه داخلی معاونت  1393مهارتی، ی. ) −

 . 1-7، ص 56طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 

−  ( ج.  پورحسینی،  و.  فر،  تطب1387ناصحی  مطالعه  بیانیه  (.  تدوین  اجزای  یقی 

،  21ماموریت شرکتهای فناوری اطالعات داخلی و خارجی. دانش مدیریت، دوره 

 . 123-142، ص 80شماره 

(. دستورالعمل پیشنهادی برای تهیه و 1393وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ) −

تنظیم برنامه راهبردی دانشگاه ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک های علمی  

 . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. 17/06/1393اوری. به تاریخ و فن

(. برنامه ریزی توسعه دانشگاهی: مفاهیم، تجارب  1382یمنی دوزی سرخابی، م. ) −

 و نظریه ها. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. 
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های تخصصی لیست گزارش  

وزارت   .1 در  پزشکی  آموزش  ادغام  یا  عالی  آموزش  به  پزشکی  آموزش  بازپیوست  و  گسست 
 بهداشت؟ )حمید جاودانی( 

ساختار   .2 تطبیقی  برای  دانشگاهبررسی  پیشنهادی  جهت  در  ایران  و  دنیا  کشورهای  در  ها 
 های تحصیلی )سمیه فریدونی( ها و گروهسازی دانشگاهکوچک

 شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر و نخبه درکشورهای دنیا و ایران )مهتاب پورآتشی( .3
ویت کشورهای پیشرو(  های آموزشی کوتاه مدت در کشورهای دنیا )با اولمطالعه تطبیقی دوره .4

 هایی برای ایران )مهتاب پورآتشی(و رهیافت
 ها در ایران؛ تحول در برنامه درسی دانشگاهی )زهرا رشیدی( جهانی شدن دانشگاه .5
 های ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن )زهرا رشیدی( تحلیل وضعیت کیفیت آموزشی در دانشگاه  .6
 المللی در ایران )یعقوب انتظاری( رای جذب دانشجوی بینهای الزم ب الزامات و زیرساخت .7

 )غالمرضا ذاکرصالحی( المللی به ایرانهای جذب دانشجویان بینالزامات و زیرساخت .8

های پیشرفته  بررسی انواع کادر علمی و تعاریف و جایگاه آن )آموزشگر، محقق و ...( در دانشگاه .9
 پیشنهادهایی برای ایران )اصغر زمانی( دنیا و چگونگی ارتقای مرتبه آنها و ارائه 

های برتر دنیا و ارائه پیشنهاداتی برای  ای در دانشگاههای جدید درسی و رشتهشناسایی حوزه .10
 های ایران )سیده مریم حسینی لرگانی( دانشگاه

کاربردهای    .11 و  نظری  )مبانی  ایران  در  عالی  آموزش  بودجه  استانی  توزیع  بر  تحلیلی 
 سیاستگذاری( )یعقوب انتظاری( 

دانشگاهروش .12 در  تدریس  نوین  مبتنیهای  یادگیری  )زهرا    ها؛  تدریس(  )راهنمای  برمسأله 
 رشیدی( 

 در پذیرش دانشجو )سمیه فریدونی(  گزینیهای بومیشناسی سیاستآسیب .13

 های ایران )یعقوب انتظاری( اکوسیستم ملی تحقیقات چارچوب مفهومی و داده .14

 ریزی درسی در آموزش عالی ایران )زهرا رشیدی( تمرکززدایی از برنامه سیاستتحلیلی بر  .15

برنامهآسیب .16 ایران و ارائه الگویی برای ساشناسی و تحلیل  ختار و  های توسعه آموزش عالی 
 فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه )احمدرضا روشن( 

 نامه تدوین برنامه درسی دانشگاهی )سیده مریم حسینی لرگانی( شیوه .17
 مهتاب پورآتشی( -)اصغر زمانی  های نوین ارزیابی یادگیری دانشجویان به شیوه برخطروش .18

تصمیم  ی شناس  بیآس .19 مراکز  مقررات:    گیریتعدد  و  قوانین  پراکندگی  و  عالی  آموزش  در 
مطالعه موردی تداخل وظایف و اختیارات شورای عالی انقالب فرهنگی و وزارت عتف و ارائه  

 )احمدرصا روشن(   راهکارهایی برای برون رفت از آن

ای: ساماندهی آموزش عالی به مثابه  منظور توسعه محلی و منطقهساماندهی آموزش عالی به .20
 )یعقوب انتظاری(   هابنیان در استاناکوسیستم دانش و دانشساخت 

 

 


