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  چكيده

اي است كه سازمان را اي چندگانهمديريت استراتژيك علم و هنر تدوين، اجرا و ارزيابي تصميمات وظيفه
كسـب موفقيـت در حيطـه فعاليـت خـود       هر سازماني برايخود دست يابد. اهداف و مقاصد سازد به قادر مي

بايستي اهداف بلندمدت و كالن معقول و مناسبي داشته باشد. تعيين شايسته چنين اهـدافي و دسـتيابي بـه    
اي مدون براي رسيدن به اهـداف، امكانپـذير   آن، بدون شناسايي وضعيت فعلي سازمان و برخورداري از برنامه

وضعيت مطلوب سازمان (دستيابي اهداف بلندمدت) به صـورت   نيست. مسير حركت از وضعيت فعلي به سوي
همـه  يك طرح  كاستراتژيگردد. به بيان ديگر، برنامه يافته در قالب برنامه استراتژيك تدوين ميمدون و نظام

مسـير  ، سـازمان ها و تهديدات محيطي  فرصت ،نقاط قوت و ضعفدر آن با شناسايي كه است جانبه و تلفيقي 
  .گرددتعيين ميهداف اصلي سازمان دستيابي به ا

  در راسـتاي اجـراي   برنامه استراتژيك دانشگاه تفـرش بـراي كسـب موفقيـت بيشـتر و توسـعه دانشـگاه       
 و انجام مأموريتهاي محوله به اين دانشگاه، تدوين گرديده است. اين برنامه بر اسـاس  هاي كالن كشورسياست

مناسـبترين   تنظيم شده است. بر اين مبنا ابتـدا ، SWOTل چارچوب جامع تدوين استراتژي و تجزيه و تحلي
  ريـزي اسـتراتژك كمـي،    ها براي دانشـگاه تفـرش تعيـين و سـپس بـا اسـتفاده از مـاتريس برنامـه        استراتژي
ايـن   اند و سرانجام، برنامه عملياتي دانشگاه تفرش ارائـه شـده اسـت.   بندي شدههاي منتخب، اولويتاستراتژي

از اولين نسخه برنامه استراتژيك دانشگاه تفرش كه در دسـترس عمـوم قـرار داده شـده     اي است  سند خالصه
  است.

به منظور نظارت بر اجراي برنامه، ارزيابي عملكرد مجريان، ميزان تحقق اهداف برنامه و به روز نمودن آن 
ي  مه و بـازنگري دوره نفر تحت عنوان كميته نظارت بر اجراي برنا 5اي مركب از  در طول اجراي برنامه، كميته

دار شده است . الزم به ذكر است كه هنگام تدوين اين برنامـه سـند    آن تشكيل شده و وظايف مذكور را عهده
آمايش آموزش عالي كشور تدوين و تصويب نشده ودر دسترس قرار نداشت. در نظر است پـس از ابـالغ سـند    

هـاي بعـدي برنامـه     ند مـذكور در تـدوين نسـخه   الذكر اصالحات الزم را بـا عنايـت بـه سـ     مذكور كميته فوق
  استراتژيك دانشگاه تفرش اعمال نمايند.

  

 تدوين بيانيه ماموريت دانشگاه تفرش .1
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  شناسنامه گزارش

  تفرش دانشگاه استراتژيك برنامه  عنوان
  )دور افق و ساله پنج انداز چشم سند(

  بهزاد اشجري، دكتردكتر دكتر علي حسين ميرزايي،   مجريان
  مجتبي پيشوايي و دكتر محمد قاسم سحاب 

  مشاوران
  دكتر مهدي جعفري پناه، دكتر ناصر راسخي نژاد،
  و دكتر محمد قاسم سحاب، دكتر همايون مشگين كلك

  دكتر محمد حبيبي 

كميته نظارت بر اجراي 
  برنامه و به روزرساني آن

  دبير كميته  دكتر علي حسين ميرزايي
  پناه،  مهدي جعفريدكتر مجتبي پيشوايي، دكتر 

  دكتر بهزاد اشجري 
  اعضاي كميتهدكتر محمدافضلي نژاد 

  15/5/94  تاريخ تهيه
  

و طي نامه شماره  هبه تصويب رسيد 27/7/94شوراي دانشگاه تفرش مورخ عمومي اين برنامه در جلسه 

  ابالغ گرديده است. ي دانشگاهبه كليه واحدها 13/8/94مورخ  739/31
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  انشگاه تفرشد هاي مأموريت

بر اساس مطالعه اسناد باالدستي و بررسي و تحليل وضـعيت موجـود   اي، ملي و فراملي و با نگرش منطقه
  اين دانشگاه به شرح زير تعيين گرديده است.هاي اصلي ماموريت دانشگاه تفرش،

  ر، توانمند و كارآفرين مورد نياز جامعه.تربيت نيروي متخصص، متعهد، متفك  - 1
ه و قمنط ،هاي كاربردي مورد نياز كشورنيازهاي تحقيقاتي و پژوهشي به ويژه پژوهش پاسخگويي به - 2

   .استان مركزي

  .سطح علمي و فرهنگي كشور و منطقه از طريق تعامالت علمي داخلي و خارجي رشد و ارتقا - 3

  ساله  5اهداف برنامه راهبردي 

ش، ارزيابي و شناخت وضـع موجـود آن و   هاي در نظر گرفته شده براي دانشگاه تفربا عنايت به مأموريت
سـاله و افـق دور آن در نظـر گرفتـه      5اهداف زير براي برنامه  ؛اي كه اين دانشگاه داردامكانات بالفعل و بالقوه

  شده است.  
برداري بيشـتري  هاي موجود كه قابليت بهرهتوسعه كمي به منظور استفاده از امكانات و ظرفيت )1

  دانشـجو  2500توسـعه كمـي بـراي پـذيرش      ،گذشته پذيرش دانشجووجه به سوابق دارند (با ت
 هدف قرار گرفته است). دهي به افزايش ظرفيت در مقاطع تحصيالت تكميليلويتوبا ا( 

هـاي آموزشـي، پژوهشـي، اداري، خـدماتي و     هاي فعاليتتوسعه كيفي دانشگاه در تمامي حوزه )2
اي كـه دانشـگاه تفـرش از    في بـه گونـه  هاي ارزيابي كيرفاهي تا رسيدن به حد مطلوب شاخص

 دانشگاه برتر قرار گيرد. 40هاي دولتي كشور جزو در بين دانشگاه 1بنديجهت درجه
هاي فناوري وكاربردي مورد نياز كشور و استان در راستاي هاي دانشگاه در حوزهافزايش توانائي )3

ن شاغل دانشگاه تفرش بيش التحصيالالتحصيالن كار آفرين به نحوي كه نسبت فارغتربيت فارغ
 از متوسط كشوري باشد.

                                                            

١ Rank 
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  هاي استان.هاي موجود در بين دانشگاهنيل به مرتبه برتر پژوهشي در رشته )4
  برنامه راهبردي دانشگاه تفرش

كه متوجـه  ها و تهديدهاي خارجي فرصتدانشگاه تفرش و  با بررسي و مقايسه نقاط قوت و ضعف داخلي
و  SO ،ST ،WOهـاي  انواع اسـتراتژي و اهداف دانشگاه تفرش،  ها ماموريت اساسو بر باشد  اين دانشگاه مي

WT  ارائه شده است. )1(در جدول دانشگاه اين براي  
  
بر اساس مقايسه عوامل داخلي و خارجي و با توجه به  دانشگاه تفرش هاي تدوين شده براياستراتژيانواع  .1 جدول

 هاي دانشگاه تفرشاهداف و ماموريت

اره شم
 استراتژي

 استراتژي هدف
نوع 

 استراتژي

S1 الف 
بهبود شرايط موجود به لحاظ فيزيكي و تجهيزاتي و باالبردن متوازن و حساب 

 WT هاي پذيرششده ظرفيت

S2 الف 
هاي جديد به ويژه در سطح كارشناسي ارشد با عنايت به تاسيس رشته

 SO اي دانشگاه تفرشهاي ويژه محلي و منطقهقابليت

S3 ب 
بهبود سطح آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، دانشجويي، اداري و رفاهي اساتيد و 

 WT وريدانشجويان و افزايش بهره

S4 ج 
ها و هاي پژوهشي تخصصي فناوري و كاربردي، پژوهشكدهايجاد و تقويت گروه

 WO هاي دانش بنيانها و شركتپژوهشگاه

S5 ج 
و پژوهشي دانشگاه جهت تربيت  هاي آموزشيدهي برنامهبازنگري و جهت

 ST التحصيالن نوآور، كارآمد و آشنا با نيازهاي تخصصي كشورفارغ

S6 تدارك منابع غيردولتي و منابع ايجاد درآمد ج WO 

S7 د 
-هيات علمي در فعاليت يگذاري در جهت مشاركت حداكثري اعضاسياست

 WO هاي پژوهشي كالن به صورت گروهي

  
در هدف، بيانگر هدف اصلي است كه اسـتراتژي بـر اسـاس آن تـدوين شـده اسـت.       ، ستون 1در جدول 

به بيان شـده اسـت.   ،WTو  SO ،ST ،WO ،هاي متفاوتهاي مختلفي براي موقعيت، استراتژيفوقجدول 
بايسـت موقعيـت اسـتراتژيك دانشـگاه را از ديـدگاه      منظور تعيين استراتژي مناسب براي دانشگاه تفرش، مي

براي تجزيـه و تحليـل   ها) تعيين كرد. ي (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجي (تهديدها و فرصتعوامل داخل
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مـاتريس داخلـي   شود. استفاده مي 1همزمان عوامل داخلي و خارجي از ابزاري به نام ماتريس داخلي و خارجي
  نشان داده شده است. )2(در شكل  مربوط به دانشگاه تفرش و خارجي

  تريس ارزيابي عوامل داخلينهايي ما امتياز    

س ارزيابي عوامل خارجي
امتياز نهايي ماتري

  

4   5/2 1 

  
  
  
  
  

5/2 

2 
  تهاجمي

1  
  كارانهمحافظه

4 3  

1  

  تدافعي رقابتي

  . ماتريس داخلي و خارجي2 شكل

اشـد،  ب 1عوامل داخلي و خارجي در خانه  امتيازهاي موقعيت سازمان از ديدگاه چنانچهمطابق اين شكل 
باشد، استراتژي تهاجمي (رشد و توسـعه)،   2حمايت دروني)، اگر در خانه  -كارانه (نگهدارياستراتژي محافظه

                                                            

١ Internal & External (IE) matrix 

91/1

68/2
دانشگاه 
 تفرش
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 4باشد، استراتژي تدافعي (برداشت، واگذاري، كـاهش، انحـالل) و سـرانجام اگـر در خانـه       3چنانچه در خانه 
  شود.حمايت بيروني) توصيه مي-باشد، استراتژي رقابتي (نگهداري

باشـد. از سـوي ديگـر، امتيـاز     مـي  91/1داخلي دانشـگاه تفـرش،   تجزيه و تحليل عوامل امتياز حاصل از 
نيـز   2همانگونـه كـه در شـكل     بنابراين،است.  68/2دانشگاه تفرش خارجي حاصل از تجزيه و تحليل عوامل 

. از قـرار دارد  كارانهفظهمحاو در حالت  1دانشگاه تفرش در خانه شماره  ، موقعيت استراتژيكشود مالحظه مي
 ،1هـاي ارائـه شـده در جـدول     از ميان اسـتراتژي  اين رو، با توجه به موقعيت استراتژيك دانشگاه تفرش، بايد

دانشگاه برگزيد. به عبـارت  توسعه اين براي را ) S7و  S4 ،S6 شمارههاي (استراتژي WOهاي نوع استراتژي
  پيش روي خود بر نقاط ضعف خود غلبه كند. بيروني هاياز فرصت بايست با استفادهديگر، دانشگاه تفرش مي

هاي مناسب براي دانشگاه تفـرش از ديـدگاه   براي افزايش دقت و بهبود داوري در مورد انتخاب استراتژي
امتيازهاي بدست آمده از ارزيابي عوامل داخلي و خارجي و موقعيت در مـاتريس داخلـي و خـارجي، شايسـته     

از عوامـل خـارجي) اكتفـا     68/2از عوامل داخلي و  91/1يك نقطه معين (تقاطع امتيازهاي است كه فقط به 
اي از نشود و با در نظر داشتن امكان وجود انحراف در مقادير امتيازهاي نهايي عوامل داخلي و خارجي، منطقه

ي دانشگاه تفـرش از نظـر   امتياز نهايها مورد توجه قرار گيرد. ماتريس داخلي و خارجي براي انتخاب استراتژي
درصد انحراف در اين امتياز نيز، همچنـان موقعيـت    30باشد و با فرض وجود حداكثر مي 91/1عوامل داخلي 

ماند. امتيـاز نهـايي دانشـگاه از ديـدگاه     استراتژيك دانشگاه در ماتريس داخلي و خارجي بدون تغيير باقي مي
درصد انحراف در اين امتياز، موقعيت اسـتراتژيك   10تر از است و تنها با فرض وجود كم 68/2عوامل خارجي 

و حالـت   3كارانـه بـه خانـه شـماره     و حالـت محافظـه   1دانشگاه در ماتريس داخلي و خارجي از خانه شماره 
  ، عـالوه بـر   1هـاي مطـرح شـده در جـدول     بهتـر اسـت از ميـان اسـتراتژي    يابـد. بنـابراين،   تغيير ميتدافعي 

  ) را نيز در نظر داشت.S3و  S1 شمارههاي (استراتژي WTهاي راتژياست WOهاي استراتژي
هـاي مـذكور،   بندي استراتژيالزم است با اولويت  ههاي مختلفي بيان شداستراتژيبر اين اساس از ميان 

در آخرين مرحله از چـارچوب   هاي آتي دانشگاه تفرش انتخاب گردند.ريزيتر براي برنامههاي جذاباستراتژي
هـاي مختلـف   ، گزينـه 1ريـزي اسـتراتژيك كمـي   مع تدوين برنامه استراتژيك، با استفاده از ماتريس برنامـه جا

و مـاتريس داخلـي و خـارجي)،     SWOTهاي شناسايي شده در مرحله قبل (با استفاده از ماتريس استراتژي
يـن اسـاس، جـذابترين    گـردد. بـر ا  هاي فوق تعيين مـي شوند و جذابيت نسبي هريك از استراتژيارزيابي مي

                                                            

١ Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 
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بنـدي  اولويـت هـا برخوردارنـد.   شوند كه از اولويت باالتري نسبت بـه سـاير اسـتراتژي   ها انتخاب مياستراتژي
ارائـه   2ريزي اسـتراتژيك كمـي در جـدول    هاي منتخب دانشگاه تفرش با استفاده از ماتريس برنامهاستراتژي

؛ داراي 2؛ تا حـدي جـذاب باشـد، نمـره     1اشد، نمره در صورتي كه يك استراتژي بدون جذابيت ب شده است.
امتيـاز يـك    شود.به آن استراتژي اختصاص داده مي 4و اگر بسيار جذاب باشد، نمره  3جذابيت معقول، نمره 

آن  استراتژي به ازاي هريك از عوامل برابـر بـا حاصلضـرب ضـريب اهميـت نسـبي در نمـره جـذابيت نسـبي         
  شود.ها تعيين ميها بر اساس مجموع امتيازات هريك از استراتژيتراتژيبندي اساستراتژي است. اولويت
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 ريزي استراتژيك كمي دانشگاه تفرش. ماتريس برنامه2 جدول

 عامل اصلي
ضريب 
اهميت 
 نسبي

 هاي قابل اجراانواع استراتژي
S1 S3 S4 S6 S7 

نمره 
 جذابيت

 امتياز
نمره

 جذابيت
 امتياز

نمره
 جذابيت

 امتياز
مره ن

 جذابيت
 امتياز

نمره
 جذابيت

 امتياز

 تهديدها
 04/0 1 04/0 1 04/0 1 04/0 1 04/0 1 04/0 بيكاري افراد با تحصيالت دانشگاهي
 04/0 1 04/0 1 04/0 1 04/0 1 04/0 1 04/0 هاي تحصيلباال بودن نرخ تورم و افزايش هزينه
 08/0 2 12/0 3 12/0 3 12/0 3 12/0 3 04/0 هاي آموزشباال بودن نرخ تورم و افزايش هزينه

 21/0 3 28/0 4 21/0 3 21/0 3 21/0 3 07/0 وضعيت بد اقتصادي و كاهش بودجه دانشگاه
 05/0 1 15/0 3 15/0 3 1/0 2 1/0 2 05/0 نرخ رشد جمعيت

 05/0 1 15/0 3 15/0 3 1/0 2 1/0 2 05/0 توزيع سني جمعيت
ويان هنگامعدم جذابيت دانشگاه تفرش براي دانشج

 هاي شهر تفرشانتخاب رشته به دليل محدوديت
03/0 3 09/0 3 09/0 4 12/0 4 12/0 2 06/0 

 08/0 2 08/0 2 12/0 3 08/0 2 12/0 3 04/0 هاي دولتي بزرگتوسعه ظرفيت دانشگاه
 01/0 1 01/0 1 02/0 2 02/0 2 02/0 2 01/0 هاي آزاد و پيام نور در منطقهتوسعه ظرفيت دانشگاه

هايهاي جديد آموزش (مانند روشتوسعه روش
 غيرحضوري)

01/0 2 02/0 2 02/0 2 02/0 1 01/0 1 01/0 

 15/0 3 15/0 3 15/0 3 05/0 1 1/0 2 05/0 دسترسي و مسير نامناسب به شهر تفرش
نبود امكانات كافي براي اسكان اساتيد و دانشجويان

 (كوچك بودن شهرستان تفرش)
04/0 3 12/0 4 16/0 3 12/0 2 08/0 4 16/0 

 15/0 3 2/0 4 2/0 4 15/0 3 15/0 3 05/0 هاي كوچكاست وزرات علوم بر ادغام دانشگاهسي



 

٩ 

 

 عامل اصلي
ضريب 
اهميت 
 نسبي

 هاي قابل اجراانواع استراتژي
S1 S3 S4 S6 S7 

نمره 
 جذابيت

 امتياز
نمره 
 جذابيت

 امتياز
نمره 
 جذابيت

 امتياز
مره ن

 جذابيت
 امتياز

نمره 
 جذابيت

 امتياز

 هافرصت
 04/0 1 04/0 1 04/0 1 04/0 1 04/0 1 04/0 نگرش جامعه نسبت به داشتن تحصيالت دانشگاهي

 08/0 2 04/0 1 04/0 1 16/0 4 08/0 2 04/0 تقاضاي دانشجويان براي آموزش با كيفيت باال
 28/0 4 07/0 1 21/0 3 21/0 3 21/0 3 07/0 هاي تحصيالت تكميليافزايش تقاضا براي دوره

 21/0 3 28/0 3 21/0 3 07/0 1 07/0 1 07/0 هاي آموزشيا و كارگاههنياز صنايع به دوره
تانسيل ايجاد تمايز در موقعيت جغرافيايي دانشگاه و پ

 (مانند نجوم)ها برخي رشته
07/0 3 21/0 1 07/0 4 28/0 2 14/0 2 14/0 

 21/0 3 28/0 4 28/0 4 07/0 1 07/0 1 07/0 وجود صنايع مختلف در استان مركزي
هاي هاي دانش بنيان و گروهپتانسيل ايجاد شركت

 پژوهشي در منطقه
07/0 1 07/0 1 07/0 4 28/0 4 28/0 3 21/0 

 05/0 1 15/0 3 15/0 3 05/0 1 1/0 2 05/0 (مانند تهران، قم و اراك)نزديكي نسبي به شهرهاي بزرگ 

 هاقوت

 03/0 1 03/0 1 03/0 1 03/0 1 03/0 1 03/0 سرانه مناسب زمين و زيربنا نسبت به تعداد دانشجويان

 1/0 2 15/0 3 05/0 1 2/0 4 15/0 3 05/0 بهره بردن از هيات علمي با توان باال در آموزش

هايهاي اطالعاتي در اكثر حوزهبودن سيستممكانيزه
 دانشجويي

03/0 1 03/0 2 06/0 1 03/0 1 03/0 1 03/0 

توانايي باالي اساتيد در پژوهش (مناسب بودن مقدار سرانه 
 ارائه مقاالت)

05/0 1 05/0 4 2/0 4 2/0 4 2/0 4 2/0 



 

١٠ 

 

 عامل اصلي
ضريب 
اهميت 
 نسبي

 هاي قابل اجراانواع استراتژي
S1 S3 S4 S6 S7 

نمره 
 جذابيت

 امتياز
نمره 
 جذابيت

 امتياز
نمره 
 جذابيت

 امتياز
مره ن

 جذابيت
 امتياز

نمره 
 جذابيت

 امتياز

 12/0 4 09/0 3 09/0 3 03/0 1 03/0 1 03/0 هاي پژوهشين استفاده از ابررايانه در پروژهامكا

 06/0 2 03/0 1 06/0 2 09/0 3 06/0 2 03/0 برخورداري از كتابخانه و فضاي مطالعه مناسب

 هاضعف

 05/0 1 1/0 2 1/0 2 15/0 3 15/0 3 05/0 كمبود فضاي آموزشي
 1/0 2 15/0 3 15/0 3 15/0 3 15/0 3 05/0 كمبود فضا و تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي

 14/0 2 21/0 3 21/0 3 21/0 3 14/0 2 07/0 التدريس، خدمات دانشجويي و ...هاي حقباال بودن هزينه
 09/0 1 18/0 2 27/0 3 36/0 4 09/0 1 09/0 هاي مختلفوجود نيروي انساني مازاد در بخش

 09/0 1 18/0 2 18/0 2 36/0 4 09/0 1 09/0 وري پايين كاركنانبهره
 06/0 1 06/0 1 06/0 1 18/0 3 06/0 1 06/0 نامناسبساختار سازماني 

 03/0 1 03/0 1 06/0 2 06/0 2 12/0 4 03/0 كمبود امكانات رفاهي در بخش خوابگاهي
 03/0 1 03/0 1 03/0 1 06/0 2 12/0 4 03/0 هافرسودگي خوابگاه

 2/0 4 15/0 3 2/0 4 2/0 4 15/0 3 05/0 عدم استفاده بهينه از امكانات و فضاهاي دانشگاه
 04/0 2 04/0 2 04/0 2 06/0 3 02/0 1 02/0 فقدان سيستم اطالعاتي جامع در حوزه پژوهشي

هاي هاي اطالعاتي در بخشعدم يكپارچگي سيستم
 مختلف

03/0 1 03/0 2 06/0 1 03/0 1 03/0 2 06/0 

 12/0 4 12/0 4 12/0 4 03/0 1 03/0 1 03/0 عدم تشويق و حمايت از اساتيد در پژوهش
 2/0 4 2/0 4 2/0 4 05/0 1 05/0 1 05/0 ارتباط ضعيف با صنعت



 

١١ 

 

 عامل اصلي
ضريب 
اهميت 
 نسبي

 هاي قابل اجراانواع استراتژي
S1 S3 S4 S6 S7 

نمره 
 جذابيت

 امتياز
نمره 
 جذابيت

 امتياز
نمره 
 جذابيت

 امتياز
مره ن

 جذابيت
 امتياز

نمره 
 جذابيت

 امتياز

 03/0 1 03/0 1 03/0 1 09/0 3 09/0 3 03/0 كمبود منابع آبي دانشگاه
 05/0 1 05/0 1 05/0 1 15/0 3 15/0 3 05/0 فروشانخريد مواد اوليه از خرده

عدم وجود سيستم كنترلي مناسب براي انبار و عدم نظارت 
 اياموال سرمايه بر

05/0 3 15/0 3 15/0 1 05/0 1 05/0 1 05/0 

 19/4  85/4 19/5 85/4 02/4 2 مجموع امتيازات

  



  

١٢ 

 

هاي منتخب دانشگاه تفرش به ترتيب اولويـت  ، فهرست استراتژي2جدول  ازبر اساس نتايج بدست آمده 
  ارائه شده است. 3در جدول 

 نتخب دانشگاه تفرشهاي مبندي استراتژي. اولويت3 جدول

شماره
نوع   استراتژي  استراتژي

مجموع   اولويت  استراتژي
  امتياز

S4 
ها و هاي پژوهشي تخصصي فناوري و كاربردي، پژوهشكدهايجاد و تقويت گروه

  WO 1  19/5 هاي دانش بنيانها و شركتپژوهشگاه

S6  تدارك منابع غيردولتي و منابع ايجاد درآمد WO 2  85/4  

S3   سطح آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، دانشجويي، اداري و رفاهي اساتيد و بهبود
  WT 2  85/4 وريدانشجويان و افزايش بهره

S7 
هاي هيات علمي در فعاليت اعضايگذاري در جهت مشاركت حداكثري سياست

  WO  3  19/4 پژوهشي كالن به صورت گروهي

S1   بهبود شرايط موجود به لحاظ فيزيكي و تجهيزاتي و باالبردن متوازن و حساب شده
  WT  4  02/4 هاي پذيرشظرفيت

  
 .از بيشترين اولويت برخوردارنـد  S3و  S4 ،S6نشان داده شده است، سه استراتژي  3همانگونه كه در جدول 

هاي فـوق، مـدنظر   ش، پشتيباني از استراتژيهاي عملياتي دانشگاه تفردر تدوين برنامهنابراين، شايسته است ب
  قرار گيرد.

  هاي مختلفدانشگاه تفرش در حوزههاي عملياتي برنامه

در يك هاي مختلف در حوزههاي عملياتي دانشگاه هاي منتخب دانشگاه تفرش، برنامهبر اساس استراتژي
  .  ه شده استارائ 9الي  4كه در جداول  ساله تدوين گرديده است 5ريزي افق برنامه



 

١٣ 

 

 ساله 5ريزي دانشگاه تفرش در افق برنامه و تحصيالت تكميلي معاونت آموزشي عملياتي برنامه -4 جدول

محور 
  معيار  محور برنامه عملياتي  استراتژيك

  سال
94 

(وضع 
  موجود)

95  96  97  98  99  

S3  وS4 
ها، ارتقا كمي و كيفي زيرساخت

تجهيزات و امكانات آموزشي و 
  وزشيكمك آم

  9/4  27/4  65/3  03/3  41/2  79/1  (متر مربع) هاها و كارگاهسرانه آزمايشگاه
  2/2 2 81/1  62/1 44/1 26/1  (متر مربع)هاكالسسرانه فضاي

  8/0  77/0  74/0  72/0  7/0  68/0  (متر مربع) سرانه فضاي كمك آموزشي
  1/1  04/1  98/0  92/0  87/0  82/0  (متر مربع) سرانه فضاي پشتيباني آموزشي

S3  هاي آموزشيكاهش هزينه  

  30 39 47  55 63 71 مدعومدرسينتعداد
توسط در سال تعداد واحدهاي كارشناسي ارشد ارائه شده 

  18  18  18  18  18  18  اساتيد مدعو

  9 9  9  9 9 9 توسط اساتيد مدعودر سالتعداد واحدهاي دكتري ارائه شده 
  95/0  9/0  85/0  8/0  75/0  7/0  امل به كل دروس ارائه شدهنسبت تعداد دروس با ظرفيت ك

S4  بخشي سازي و تنوعكيفي
  آموزشي

  2500  2450  2350  2250  2150  2150  تعداد كل دانشجويان
  3/0  27/0 23/0  19/0 15/0 14/0 تعداد دانشجويان تحصيالت تكميلي به كل دانشجويان

  10  6  4  2  1  0  ده براي صنايعش مدت آموزشي برگزارهاي كوتاهورهتعداد د
ها و مراكز آموزش داخلي وها با ساير دانشگاهنامهتعداد تفاهم

  10  9  8  6  4  2  خارجي



 

١٤ 

 

محور 
  معيار  محور برنامه عملياتي  استراتژيك

  سال
94  

(وضع 
  موجود)

95  96  97  98  99  

هاي داراي مزيت نسبي براي دانشگاه ها در زمينهتوسعه فعاليت
  -  تفرش

احداث موزه 
تاريخ 

طبيعي، 
علوم و 
  فناوري

تاسيس 
رصدخانه و 
  رشته نجوم

تجهيز 
ه آزمايشگا

آموزشي 
تحقيقاتي 
اسپكتروسكو

- پي و راه
اندازي رشته 

مهندسي 
فتونيك (بين 

اي بين رشته
برق و 
  قيزيك)

تاسيس 
رشته بين 

اي رشته
مهندسي 

ابنيه 
تاريخي و 
ميراث 

فرهنگي 
-(بين رشته

اي عمران و 
  مكانيك)

تاسيس 
كارشناسي 

ارشد 
محيط 
  زيست

S3 
التحصيالن حمايت از فارغ

  دانشگاه تفرش

  1000  750 600  450 300 0 التحصيالن دانشگاهاعضاي جامعه فارغتعداد
نامه با صنايع براي كارآفريني و اشتغال تعداد قرارداد و تفاهم

  10  6  4  2  1  0  التحصيليدانشجويان پس از فارغ



 

١٥ 

 

 ساله 5ريزي حوزه دانشجويي دانشگاه تفرش در افق برنامه عملياتي برنامه -5 جدول

محور 
  معيار  محور برنامه عملياتي  كاستراتژي

  سال
94 

(وضع 
  موجود)

95  96  97  98  99  

S3 سازي فرآيند طبخ غذابهينه  

اي در انبارداري درصد استقرار سيستم نظارت و كنترل پيوسته يا دوره
 %100 %90 %75 %60 %45  %30  هاي طبخ و كنترل كيفيت غذاي طبخ شدهتغذيه، روش

 %65 %60 %55 %50 %45 %40  غذيهدرصد برونسپاري خدمات ت
سازي و تجهيز فاز دوم آشپزخانه سلف سرويس دانشجويي دانشگاه و آماده
 - - - %100 %70  %30  هاي آزاد دانشگاهاندازي رستورانراه

S3 
-توسعه و نوسازي خوابگاه

  هاي دانشجويي

  1  1 1  1 1 1 هاي ملكي تعمير و نوسازي شده در هر سالتعداد خوابگاه
  -  -  -  %100  %75  %30  ها           درصد استقرار سيستم اتوماسيون خوابگاه
ها در محوطه دانشگاه يا خريد يا درصد ساخت دو خوابگاه آقايان و خانم

هاي صندوق رفاه دانشجويي اجاره در سطح شهر به كمك خيرين و وام
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

0%  25%  50%  75%  100%  -  

S3 ها به دستگاه كارت خوان به منظور اخذ تدريجي هزينهمجهز كردن اتوبوس  توسعه امكانات رفاهي-
 - %100 %75 %50 %30  %0  هاي سرويس اياب و ذهاب درون دانشگاهي و درون شهري از دانشجو

S3 
 توسعه امكانات ورزشي

  دانشگاه
  

  %100  %75 %60  %45  %30 %15 درصد پيشرفت فيزيكي ساخت استخر و سالن شناي دانشگاه
درصد پيشرفت ساخت ساختمان اداره تربيت بدني و فوق برنامه در مجاورت 

 %100 %80 %60 %40 %20  %0  مجموعه ورزشي دانشگاه

هاي اميركبير ودرصد پيشرفت ساخت اتاق تندرستي در مجاورت خوابگاه
 - %100 %90  %60  %30  %0  چمران (پسران)

 - - %100  %80  %50  %10  در مجاورت سالن ورزشي دانشگاهساخت زمين پينت بال 



 

١٦ 

 

محور 
  معيار  محور برنامه عملياتي  كاستراتژي

  سال
94  

(وضع 
  موجود)

95  96  97  98  99  

 - %100 %90  %60  %30  %0  ساخت زمين اسكيت و واليبال در خوابگاه كوثر (دختران)
 - %100 %90  %60  %30 %0 سازي اطراف سالن استخر و سالن ورزشي دانشگاهمحوطه

S3 
توسعه خدمات بهداشتي و 

اي ارائه شده به مشاوره
  اندانشجوي

 - - %100 %90 %80  %70  درصد تكميل مركز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه

  
 ساله 5ريزي اجتماعي دانشگاه تفرش در افق برنامه-حوزه فرهنگي عملياتي برنامه -6 جدول

محور 
  معيار  محور برنامه عملياتي  استراتژيك

  سال
94 

(وضع 
  موجود)

95  96  97  98  99  

S3 
عه تكميل ساختمان مجمو
 - %100 %90 %60 %30  %0  درصد تكميل ساختمان دانشجويي و فرهنگي  دانشجويي و  فرهنگي

S3  

نهادينه كردن فرهنگ
هاي برگزاري كرسي

-آزادانديشي با ايجاد راه
  كارهاي مناسب

  4  4  4  4  4  4  تعداد جلسات برگزار شده

S3   5  4  4  3  3  2  آموختگيمعارفه و دانش هايمراسم  توسعه كمي و كيفي  



 

١٧ 

 

محور 
  معيار  محور برنامه عملياتي  استراتژيك

  سال
94  

(وضع 
  موجود)

95  96  97  98  99  

  
  
  
  

هاي فرهنگي و فعاليت
  اجتماعي

  6  6  5  4  3  2  هاي اجتماعيهاي مرتبط با آسيبتعداد كارگاه
  10 9  8  7 6 5 هاي آموزشيها و كارگاهتعداد كالس

  9  8  7  6  5  5  تعداد اردوها و بازديدهاي علمي و فرهنگي
بينش ويبرنامه جهت ارتقايطراحي، تدوين و اجرا

  5  5  5  4  2  1       ي دانشجويانبصيرت سياس

جلب حمايت و مشاركت تمام دانشگاهيان به ويژه استادان 
 ي دانشگاههاي فرهنگدر برنامه

10%  15% 20% 25% 30% 35% 

هاي جمعيساماندهي و گسترش هر چه بيشتر فعاليت
 ....ها و دانشجويان، كارمندان و استادان در قالب تشكل

50%  60% 70% 75% 80% 80% 

تعميق هويت علمي، هايي در جهت طراحي و اجراي برنامه
 اخالقي، ديني و اجتماعي دانشگاهيان

1  2  4  5  5  5  

هاي دانشجويانهاي ويژه براي خانوادهبرگزاري كارگاه
 1 1 1 1 1  1          جديد الورود

S3   توسعه كمي و كيفي
  هاي قرآني و دينيفعاليت

  3  3  3  2  2  1  قرآن كريمبرگزاري محافل انس با 
  20 20  15  15 10 5 برگزاري مراسم مذهبي

  4  4  3  3  3  1  برگزاري مسابقات قرآني درون دانشگاهي
  4  3  3  2  2  1  هاي آموزش قرآنيبرگزاري دوره

S3 1 1 1 1 1 1  برگزاري جشنواره داخلي حركت توسعه كمي و كيفي 



 

١٨ 

 

محور 
  معيار  محور برنامه عملياتي  استراتژيك

  سال
94  

(وضع 
  موجود)

95  96  97  98  99  

  
  
  

هاي هاي انجمنفعاليت
  علمي

ي نمايشگاه دائمي جهت نمايش تأليفات و آثار برتر برگزار
 1 1 1 1 1  1  اساتيد و دانشجويان

  %100  %85  %70  %55  %40  %30    اجتماعي -ساماندهي و گسترش نشريات فرهنگيدرصد 
  %100  %85  %70  %55  %40  %30       گري و نقد منصفانهگري، پرسشتقويت روحيه مطالبه

  3 3  3  2 1 1 ت دانشجويي (رباتيك، راب گلد برگ و ....)برگزاري مسابقا
برگزاري سمينارهاي علمي( نانو، صنايع، شيمي، مكانيك و 

(....  1  1  2  2  3  3  

هاي علميهاي توانمندسازي انجمنبرگزاري كارگاه
  3  3  3  3  2  1  (رزومه نويسي، مصاحبه شغلي و ....)

S3  
توسعه كمي و كيفي 

هاي نهاي كانوفعاليت
  فرهنگي، هنري و اجتماعي

  %100  %85  %70  %55  %40  %30     هاي هنريتقويت و توسعه فعاليت كانون
 تبيين جهت ديني-برگزاري همايش و سمينارهاي علمي

  5  4  3  2  2  1  روز         تحوالت اساس بر ديني مفاهيم

هاي مرتبط با پوشش اسالمي و نقد ديني برگزاري كالس
  5  4  3  2  2  1           رتباط دختر و پسرو اجتماعي ا

هاي ديني برايهاي تخصصي و همايشبرگزاري نشست
  5  4  3  2  2  1             تبيين مفاهيم ديني و رفع شبهات

برگزاري همايش و سخنراني به مناسبت ايام مذهبي و 
  5  4  3  2  2  1                انقالبي

 1 1 1 1 1 1  برگزاري جشنواره رويش داخلي
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محور 
  معيار  محور برنامه عملياتي  استراتژيك

  سال
94  

(وضع 
  موجود)

95  96  97  98  99  

هاي زندگي (ازدواج، سبك هاي مهارتبرگزاري كارگاه
  5  4  3  2  2  1  زندگي ايراني اسالمي و ....)

هاي محلي بومي و هاي فكري (احياي بازيبرگزاري بازي
(....  1  2  2  3  4  5  
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 هسال 5ريزي دانشگاه تفرش در افق برنامه پژوهشي و فناوري معاونت عملياتي برنامه -7 جدول

محور 
  معيار محور برنامه عملياتي  استراتژيك

  سال
94 

(وضع 
  موجود)

95  96  97  98  99  

S4 
بهبود فرآيندهاي 

  پژوهشي

  10  9  7  5  3  2  هاي پژوهشي اجرا شدهنامهها و آيينتعداد دستورالعمل
  -  - 100  75  50 30 آوري و پردازش اطالعات پژوهشيدرصد اتوماسيون فرآيند جمع

  30  30  30  30  30  20  ساعات آموزش كاركنان ميزان

S4  ها و توسعه زيرساخت
  منابع پژوهشي

  1  1  1  1  1  1  سازي شدههاي پيشرفته تاسيس و بهتعداد آزمايشگاه
  -  - 100  80  50 20  درصد تكميل آزمايشگاه مركزي

  mb/s(  16  20  24  24  28  28پهناي باند اينترنت دانشگاه (
  100  95  85  70  50  25  برداري از ابررايانهو بهرهاندازي درصد راه

هاي پژوهشي درصد پيشرفت تاسيس پژوهشكده پدافند غيرعامل و گروه
  80  60  45  30  15  0  وابسته

هاي درصد پيشرفت تاسيس پژوهشكده مطالعات محيط زيست و گروه
  50  40  30  20  10  0  پژوهشي وابسته

  25  20  15  10  5  0  هاي پژوهشي وابستههان دارويي و گروهدرصد پيشرفت تاسيس پژوهشكده گيا
  5  4  3  2  1  0  هاي پژوهشي دانشجويي فعالتعداد گروه

S4  وS6 

هاي توسعه همكاري
پژوهشي و -علمي

برقراري ارتباط با 
  صنايع

  30  19 13  9  6 4 تعداد قراردادهاي با صنعت
  4  4  3  3  2  1  هاي مركز رشدتعداد شركت

  12  10  8  6  5  4  احدهاي پيشرو مركز رشدتعداد و
  10  7 5  2  1 0  بنيانهاي دانشتعداد شركت



 

٢١ 

 

محور 
  معيار محور برنامه عملياتي  استراتژيك

  سال
94  

(وضع 
  موجود)

95  96  97  98  99  

المللي منعقد ها و قراردادهاي همكاري آموزشي و پژوهشي بيننامهتعداد تفاهم
  5  4  3  3  2  1  شده

هاي تحصيالت تكميلي داراي حمايت از مراكز صنعتي و نامهدرصد پايان
  %40  %30  %20  %10  %5  %3  هاي اجراييسازمان

  2  2  2  2  2  1  ها، سمينارها و مسابقات علمي برگزار شدهتعداد همايش
ميزان بودجه براي تقويت، تكميل و بهسازي و بروزرساني مستمر وب سايت

  70  60  50  40  30  250  (ميليون ريال) دانشگاه

S3  وS4 
حمايت از اعضاي هيات 
 علمي در حوزه پژوهش

  7  6  5  4  3  2  اعضاي هيات علميو ماموريت پژوهشي اي مطالعاتي هتعداد فرصت
تعداد اعضاي هيات علمي اعزام شده به مجامع علمي خارج از كشور براي ارائه

  10  9  8  7  6  5  مقاله

هاي پژوهشي (تحقيق، اختراع، اكتشاف و ميزان حمايت از انتشار نتايج فعاليت
  220  190  160  130  100  70  يون ريال)(ميل المللي...) در سطح ملي و بين

  7000  6000 5000  4000  3000 2000 (ميليون ريال)ميزان حمايت مالي از اساتيد به منظور فعاليت تمام وقت
ميزان حمايت مالي از دانشجويان تحصيالت تكميلي به منظور فعاليت تمام 

  1000  900  800  700  600  500  (ميليون ريال) وقت

  



 

٢٢ 

 

 ساله 5در افق مديريت منابع مالي و -اداري. برنامه عملياتي دانشگاه تفرش در حوزه معاونت 18  جدول

محور 
  معيار  محور برنامه عملياتي  استراتژيك

  سال
94 

(وضع 
  موجود)

95  96  97  98  99  

S3  اصالح ساختار سازماني  

  90  87  84  79  75  72  تعداد اعضاي هيات علمي
 اعضاي هيات علميتعداد مدرسين (دانشجو به  دادتع نسبت

  83/20  44/19  94/17  79/16  58/15  03/15  و مدعوين)

  181  193  203  211  217  221  تعداد كاركنان
نسبت تعداد كاركنان به تعداد مدرسين (اعضاي هيات علمي

  51/1  53/1  55/1  57/1  57/1  55/1  و مدعوين)

  01/2  22/2  42/2  67/2  89/2  07/3  اعضاي هيات علمي نسبت تعداد كاركنان به تعداد

S3  سازي سيستم حسابداريجايگزين
  %95  %95  %90  %60  %30  %0  سازي و اجراي حسابداري تعهديدرصد پياده  تعهدي بجاي سيستم نقدي موجود

S3 بهبود مديريت منابع  

جويي در استفاده از منابع مختلف از جمله آب، درصد صرفه
  %10  %9  %7  %5  %5  %3  93و نقل نسبت به سال  انرژي و حمل

درصد استقرار نظام ارزيابي دروني براي ارزيابي مستمر و
  %100  %80  %60  %40  %20  %10  هاي مختلف دانشگاهاي عملكرد قسمتدوره

S3  ريزي و بهبود فرآيند نظام برنامه يارتقا
  گردش امور

ح شده در هاي اجرايي اصالتعداد فرآيندهاي و دستورالعمل
  10  8  7  5  3  -  هاي مختلفحوزه

  %5 %4 %3  %2 %1 %1 وريدرصد ميزان تشويق واحدهاي با بهبود در بهره
  3  3  2  2  1  -  وريتعداد واحدهاي با افزايش بهره

S3 1 %1 %1  %1  %5/0 %5/0 نسبت بودجه رفاهي به بودجه پرسنلي افزايش انگيزش، تعلق سازماني، تعهد%  



 

٢٣ 

 

محور 
  معيار  محور برنامه عملياتي  استراتژيك

  سال
94  

(وضع 
  موجود)

95  96  97  98  99  

 
  
  كاري

تعداد جلسات و نظرسنجي از اعضاي هيات علمي درباره
  10  10  10  5  5  4  مسائل مختلف دانشگاه

تعداد جلسات و نظرسنجي از كاركنان درباره مسائل مختلف 
  5  5  4  3  3  2  دانشگاه

تعداد جلسات و نظرسنجي از دانشجويان درباره مسائل
  10  10  10  5  5  3  مختلف دانشگاه

S6 
- الي و بازنگري در شيوهتوسعه منابع م

گيري از منابع هاي كسب درآمد و بهره
  غيردولتي و توسعه درآمد اختصاصي

هاي مردمي و خيرين به بودجه عمراني درصد جذب كمك
  %10  %8  %6  %4  %2  %1  دانشگاه

  %5/1  %25/1 %25/1  %25/1 %1 %25/0 درصد درآمد از منابع غيردولتي به بودجه دانشگاه

S3  
ردن سيستم آموزش حين نهادينه ك

خدمت به منظور آموزش مستمر 
  كاركنان و بروزرساني دانش آنان

  %30  %26  %22  %18  %14  %10  نسبت تعداد كاركنان آموزش ديده به كل تعداد كاركنان
  30 25 20  15 15 5 هاي آموزشي كاركنانها و كارگاهساعت دوره-تعداد نفر

هاي مهارتدرصد انطباق رشته تحصيلي، تخصص و 
  %80  %65  %50  %40  %30  %20  هاي حساس (كارمندي)نيروهاي جايگزين پست
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 ساله 5. برنامه عملياتي دانشگاه تفرش در حوزه عمراني، فني و فضاي سبز در افق 9 جدول

محور 
  معيار  محور برنامه عملياتي  استراتژيك

  سال
94 

(وضع 
  موجود)

95  96  97  98  99  

S3  ي كالبدي بهبود و توسعه فضا
  *دانشگاه

  17750  15361  15525  10462  8277  6550  ها (متر مربع)ها و آزمايشگاهها، كارگاهفضاي آموزشي شامل كالس
  2000  1886  1739  1620  1505  1460  فضاي كمك آموزشي (متر مربع)

  2750  2550  2300  2070  1870  1760  فضاي پشتيباني آموزشي (متر مربع)
  12500  11515 10340  9225 8170 7525 شي (متر مربع)ورز-فضاي رفاهي

  3750  3200  2650  2140  1650  1265  فضاي سلف دانشجويي (متر مربع)
  2500  2400  2210  2115  1980  1930  فضاي فرهنگي (متر مربع)

  50000  44450 38300  32500  27100 23100  فضاي خوابگاهي (متر مربع)
  %100  %80  %60  %40  %20  %5  اهي به بخش خصوصيميزان واگذاري فضاي خوابگ

S3  

ريزي و اجراي تعميراتبرنامه
-پيشگيرانه ساليانه (مكانيكي

ساختماني) تاسيسات -برقي
  خوابگاهي، اداري و آموزشي

  %100  %80  %60  %40  %20  %10  ريزي تعميرات پيشگيرانهدرصد استقرار سيستم برنامه

S3  

احداث شبكه دفع فاضالب 
خانه يا و تاسيس تصفيهدانشگاه 

- و بهره پكيج تصفيه فاضالب
آب فاضالب براي گيري از پس

  فضاي سبز

  %70  %60  %45  %30  %15  %5  درصد پيشرفت فيزيكي
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محور 
  معيار  محور برنامه عملياتي  استراتژيك

  سال
94  

(وضع 
  موجود)

95  96  97  98  99  

S3  احداث درياچه مصنوعي ذخيره
  -  -  -  -  %100  %70  درصد پيشرفت فيزيكي  آب
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  منابع

، اي عـالي انقـالب فرهنگـي   هاي ارزيابي آموزش عالي در جمهوري اسالمي ايـران، شـور  شاخص ]1[
1384. 

 .1394، نقشه جامع علمي كشور، شوراي عالي انقالب فرهنگي ]2[

 .1384، انداز بيست ساله ايران، مجمع تشخيص مصلحت نظامسند چشم ]3[

 .1393، هاي علم و فناوري، مجمع تشخيص مصلحت نظامسياست ]4[

 .1388، مطالعات آمايش استان مركزي، استانداري استان مركزي ]5[

، فرد آر، مديريت استراتژيك، ترجمه علي پارسائيان و سيد محمـد اعرابـي، تهـران، دفتـر     ديويد ]6[
 .1382هاي فرهنگي، پژوهش

هانگر و ويلن، مباني مديريت استراتژيك، ترجمه سيد محمد اعرابي و داود ايزدي، تهران، دفتـر   ]7[
 .1381هاي فرهنگي، پژوهش

-ان و سيد محمد اعرابي، تهران، دفتـر پـژوهش  استونر و همكاران، مديريت، ترجمه علي پارسائي ]8[

 .1382هاي فرهنگي، 

ريزي استراتژيك، وند چگيني، دستنامه برنامهسيد محمد اعرابي، هاشم آقازاده و هوشنگ نظامي ]9[
  .1385هاي فرهنگي، تهران، دفتر پژوهش
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