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كـه  چنـان  سـازمان ها،  در  راهبـردی  مدیریـت  و  نگـرش  ویژگی هـای  از  یكـی 
متخصصیـن و صاحب نظـران این حوزه اذعـان دارند، توجه همزمـان به فرایند 
گونـه  كیـد بـر نتایـج و دسـتاوردهای ایـن  انجـام مطالعـات راهبـردی در عیـن تأ
مطالعات اسـت. به عبارت دیگر انجام مطالعات راهبردی عالوه بر خروجیهای 
ارزشـمندی كه بدسـت می دهـد و قطعًا مورد نظر دسـت انـدركاران اسـت )ویژگی 
گـرا”Product – Oriented” بـودن(، بایـد در عمـل به گونـه ای هدایت و  نتیجـه 
راهبـری شـود كـه خـود فرایند اجـرا نیـز اثربخـش و مفیـد باشـد )ویژگی فراینـد گرا  

“Process – Oriented “بودن(.
ایـن مسـئله آنچنـان دارای اهمیت اسـت كـه حتی بعضـًا گفتـه می شـود فرایند و 
نحوه انجام مطالعـات راهبردی، بیش از نتایج و خروجیهـای نهایی، برای یك 

سازمان دستاورد به دنبال دارد. 
كـه بـا نگرشـی راهبردی  ح تدویـن برنامـه تحـول دانشـگاه صنعتـی اصفهـان  طـر
از ابتـدای سـال 94 آغـاز گردیـده اسـت، در محتـوا و روش اجـرا سـعی كـرده اسـت 
تـا حد امـكان از الگـوی فـوق تبعیت كنـد. تشـكیل كمیتـه راهبـری، كمیته های 
كارشناسـی و فرهنگ سـازی و مستندسـازی بـا حضـور بیـش  متعـدد مطالعاتـی، 
كنـار اسـتفاده  گرامـی، در  كاركنـان  از 50 نفـر از اعضـای هیـأت علمـی فرهیختـه و 
از نظـرات و دیدگاههـای مختلـف دانشـگاهیان در قالـب جلسـات هم اندیشـی با 
اطالعاتـی، شـركت  پرسشـنامه های  تكمیـل  كاركنـان،  و  دانشـكده ها  و  اسـاتید 
در مصاحبه هـای حضـوری و نیـز نتایـج حاصـل از پرسشـنامه هـای تكمیل شـده 
برنامـه  تدویـن  امـكان  فرهنگـی،  پایـش  ح  طـر قالـب  در  دانشـجویان  توسـط 

كـرده اسـت. در  كثـر مشـاركت دانشـگاهیان فراهـم  راهبـردی دانشـگاه را بـا حدا
گفتگـو، تبـادل نظـر و  كـه بیـش از یـك سـال همفكـری،  واقـع می تـوان دریافـت 
شركت در جلسـات مختلف تخصصی، تضارب آرا در مباحث كارشناسی و شكل 
گیری گفتمان و ذهنیت مشترك و ایجاد نوعی وفاق و همگرایی در میان دست 
ح تحـول، ظرفیت و پتانسـیل ارزشـمندی را بـرای دانشـگاه ایجاد  انـدركاران طـر
كرده است. یقینًا مدیریت دانشگاه با بهره برداری صحیح از این ظرفیت ایجاد 
شـده می تواند بستر و شرایط مناسـب را برای پیاده سازی و اجرای موفق برنامه 

تدوین شده مهیا سازد. 
ح تدویـن برنامه تحول  افـزون بر الگـوی مشـاركتی در فرایند تدویـن برنامه، طـر
ارزنـده ای دسـت یافتـه اسـت. در  بـه نتایـج و خروجیهـای  تـا بحـال  دانشـگاه 
شـماره اول نشـریه »تحول راهبـردی« به مصوبـات كمیته راهبـری در خصوص 
اصـول، مضمـون و محورهـای تحـول اشـاره شـد. در ایـن شـماره ضمـن بیـان 
ح تحول در خصوص بیانیه  مطالب متنوع، آخرین مصوبات كمیته راهبری طر
مأموریـت و بیانیـه چشـم انداز دانشـگاه در افـق 1404 ارائـه می شـود. همچنیـن 
بخشی از مطالب نشـریه به محتوای آموزشی و ارائه خالصه ای از دستاوردهای 

كمیته های مطالعاتی اختصاص یافته است. 
كـه  كلیـه كسـانی  ح تحـول دانشـگاه و  ضمـن تشـكر از همـه دسـت انـدركاران طـر
در تنظیـم و تدویـن مطالـب شـماره دوم نشـریه همـكاری داشـته اند، از همـه 
مخاطبیـن و خواننـدگان محتـرم نشـریه درخواسـت می نماییـم تـا با ارائـه نقطه 
نظـرات و پیشـنهادات سـازنده خـود، یـاری رسـان ایـن دفتـر در نهادینـه سـازی 

»تحول راهبردی« باشند. 
والسالم
مدیر مسئول
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جلسات با    
دانشکده ها

جلسه    
هم اندیشی 

شورای 
دانشگاه، 

کمیته راهبری و 
ح شورای طر

نشست های    
هم اندیشی 
)کمیته های 
مطالعاتی و 

کارکنان(



ح تدویـن برنامـه تحـول دانشـگاه صنعتـی اصفهـان از اسـفند 93 بـا تصویب  طـر
پیشـنهادیه ارائـه شـده از سـوی دفتـر برنامه ریـزی راهبـردی در هیـأت رئیسـه 
دانشـگاه، وارد فـاز عملیاتـی شـد و از آن زمـان تا این تاریخ، جلسـات متعـددی را 
با مشـاركت اقشـار مختلف دانشـگاهیان برگزار نموده و به نتایج و دستاوردهای 

ارزنده ای رسیده است. 
ح  همانطـــور كه در ســـرمقاله ذكر شـــد یكـــی از مهمتریـــن دســـتاوردهای این طر

كنون، هـــم افزایـــی و همفكری بیـــش از 50 نفـــر از اعضای  تا
محترم هیأت علمی و كاركنان دانشگاه به طور مستمر و تعداد 

زیادی از همـــكاران در جلســـات مختلف، نظرســـنجی ها 
ح و  و... بوده است كه پشتوانه ای مناسب برای ادامه طر

اجرای مناسب آن محسوب می شود. 
با توجه بـــه ســـاختار پیش بینی شـــده برای 

ح تحـــول جلســـات هر یـــک از  تدوین طـــر
ح به صـــورت مســـتقل یا  كمیته هـــای طـــر

مشـــترک با بخشـــهای مختلف دانشـــگاه، 
مشترک بین كمیته ها و نهادهای دانشگاهی 

و... برگزار شـــده و مهمترین نتایـــج آن در قالب 
حوزه هـــای  در  دانشـــگاه  موجـــود  چالش هـــای 

مختلـــف و راهكارهای مناســـب حل آنهـــا/ اصول، 
مضمـــون و محورهـــای تحـــول در دانشـــگاه/ بیانیـــه 

مأموریت و بیانیه چشـــم انداز دانشـــگاه نمود یافته و در 
حال حاضر، تدوین اهداف، راهبردها و برنامه ها در دستور 

كار قرار دارد. 
برگـزاری 6 جلسـه كمیته راهبـری، چندین جلسـه با هیأت رئیسـه 

بـا  جلسـه   12 ح،  طـر شـورای  جلسـه   53 از  بیـش  دانشـگاه،  محتـرم 
دانشـگاهیان از طریـق حضـور در مجامـع عمومـی دانشـكده ها و شـورای 

دانشـگاه، یـک جلسـه بـا هیـأت رئیسـه محتـرم شـهرک علمـی و تحقیقاتـی 
اصفهـان بـه عنـوان همسـایه اسـتراتژیک دانشـگاه، و برگـزاری بیـش از 200 
گانـه، مصاحبـه بـا  ح در حوزه هـای شـش  كمیته هـای مطالعاتـی طـر جلسـه 
خبرگان دانشگاه در حوزه های مختلف، جلسه با مدیران واحدهای میانی 
دانشگاه، 12 جلسه كمیته فرهنگسازی و مستندسـازی و بیش از 50 جلسه 

ح است.  كارشناسی به عنوان تیم پشتیبانی، از نكات شاخص این طر
همچنین برگزاری 6 جلسه هم اندیشی، كارگاه آموزشی و جلسه سخنرانی، 
راسـتای  در  دانشـگاه  تحـول  برنامـه  كننـدگان  تدویـن  تـالش  از مصادیـق 

كثری از نظرات خبرگان و ایجاد فضای همسـویی، هم افزایی  اسـتفاده حدا
و همراهی دانشگاهیان محترم با این برنامه است.  در صفحات پیش رو به 

تعدادی از این جلسات به تفصیل پرداخته خواهد شد. 

مقدمه...
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که در این  مواردی 
ح  جلسات مطر

شد، بصورت 
مدون و مکتوب به 
کمیته ها  مسئولین 

اطالع رسانی و در 
بررسی چالش ها و 
راهکارها مورد بهره 
گرفت.  برداری قرار 

کنار  این تعامل در 
مصاحبه ها، توزیع 

فرمهای نظرسنجی 
و پرسشنامه های 

ح، یکی  طر
از مفیدترین 

روش های دریافت 
نظرات اعضای 

هیأت علمی 
دانشگاه بود. 

جلســـات مجمع عمومی دانشـــكده ها كه با حضـــور همه ی 
اعضـــای هیـــأت علمـــی هـــر دانشـــكده برگـــزار می شـــود یكـــی از 
مهمترین جلساتی است كه می توان در آنها به صورت مستقیم و 
چهره به چهره با همكاران بحث و تبادل نظر نمود. با توجه به 
ح تدوین برنامـــه تحول به  ایـــن ویژگی و به منظـــور معرفی طـــر
اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه، برگزاری جلسات مشترک 
ح بـــا دانشـــكده ها در دســـتور كار قرار گرفـــت و طی  شـــورای طـــر
مكاتبه ای با روســـای محترم دانشـــكده ها، از ایشان درخواست 

شد این موضوع را در دستور كار مجامع خود قرار دهند. 
 11 در  حضـور  بـا  شـد  موفـق  ح  طـر شـورای  رویكـرد،  ایـن  بـا 
مختصـر  گزارشـی  خـرداد 95  تـا  مـاه 94  بهمـن  از  دانشـكده، 
از فراینـد تدویـن برنامـه تحـول دانشـگاه را ارائـه و از نظـرات 

ارزشمند همكاران محترم بهره مند شود. 

ی  آینـده  خصـوص  در  بزرگـوار  همـكاران  منـدی  دغدغـه 
كیـد بـر رفـع چالشـهای موجـود بـه منظـور رشـد و  دانشـگاه و تأ
بالندگـی هرچـه بیشـتر دانشـگاهیان از نـكات قابـل توجـه ایـن 

جلسات بود.

ح شده در این جلسات، عبارتند از: اهم نظرات مطر
كـه با تغییـر افراد،  چگونـه بایـد برنامه تحـول نهادینه شـود 

دچار توقف یا انحراف نشود؟ )تضمین اجرای برنامه(
از نفـوذ افـراد بـا سـابقه خـوب بـرای تضمیـن اجـرای موفـق 

برنامه استفاده شود.
برنامـه تحول نباید خیلی پیچیده تهیه شـود. باید سـاختار 

ساده ای داشته و اجرایی باشد. 

ح، عاید همه دانشگاهیان شود.  باید بهره و نتیجه طر
ح تحـول  بایـد هـم جهتـی منافـع افـراد و دانشـگاه، در طـر

لحاظ شود. 
ح از تمركز دور شده و به استقالل  چقدر قرار اسـت در این طر

واقعی دانشگاه نزدیک شویم؟
بـرای  اسـتقالل  وجـود  دانشـگاه،  اسـتقالل  برقـراری  شـرط 

اعضای هیات علمی است
ح تحول آن اسـت كه ُبردارهای  یكی از مهمترین نكات طر

حركتی همه افراد را هم جهت و هم راستا می كند. 
سـناریوی آینده دانشگاه بر اسـاس حداقل عدم قطعیت ها 

نوشته شود )توجه به تاثیر متغیرهای بیرونی(
اسـاتید به خاطر آیین نامه ها و ضوابط و مقررات دسـت و پا 
ح تحـول به  گیـر خیلـی تحت تنـش و فشـار هسـتند بایـد در طـر
گرفتـه  گونـه ای آرامـش خیـال اعضـای هیـات علمـی در نظـر 

شود. 
گـر فرهنگ سـازمانی ارتقاء پیـدا نكند، اجـرای برنامه های  ا

تدوین شده با مشكل مواجه می شود. 
چـه  اسـت  قـرار  تحـول  ح  طـر اجـرای  بـا  عملـی  لحـاظ  بـه 

فرآیندهایی در دانشگاه تغییر كند؟
كره و  برای تبیین و باز تعریف نقش دانشـگاه، باید وارد مذا

گفتگوبا مدیریت كالن كشور شد. 
علمـی  هیـات  مختـص  فقـط  برنامـه  تدویـن  در  مشـاركت 

نیست بلكه باید كارمندان وسایر ذینفعان را هم شامل شود. 
كـه دانشـگاه صنعتـی در  ح تحـول آن اسـت  از طـر انتظـار 
جامعـه ایرانـی و جهانـی دیـده شـود یعنـی نقـش دانشـگاه در 

تصمیم گیریهای كشور پر رنگ تر شود.

جلسات�با
دانشکده�ها

گزارش�جلسات�طرح���
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كارآی مدیریـت در هـر  شـوراها بـه عنـوان یكـی از بازوهـای 
مجموعـه ای ارزشـمندند. در دانشـگاه نیـز شـوراهای مختلـف 
و  گیری هـا  تصمیـم  سـازی ها،  تصمیـم  در  موثـری  نقـش 

پشتیبانی مدیران دانشگاه در حوزه های مختلف دارند. 

ج نهادن بـه ایـن ظرفیت و تـالش بـرای ارتقاء  بـه منظـور ار
همراهـی  تسـهیل  نیـز  و  برنامه ریزی هـا  در  آن  جایـگاه 
جلسـه  تحـول،  برنامـه  اجـرای  ی  مرحلـه  در  دانشـگاهیان 

ح قرار گرفت. مشترک با شورای دانشگاه در دستور كار طر

شـورای  بـا  مشـترک  جلسـات  مـوازات  بـه  جلسـه  ایـن   
كاركنـان و شـوراهای آموزشـی و  دانشـكده ها، شـورای صنفـی 
پژوهشـی پیگیـری و در 25 اسـفند 94 جلسـه مشـترک شـورای 
ح تدوین برنامه تحول  دانشـگاه، كمیته راهبری و شـورای طر
برگـزار  اردیبهشـت  آموزشـی  فرهنگـی  مجموعـه  در  دانشـگاه 

گردید. 

رئیـــس دانشـــگاه صنعتـــی اصفهـــان در ایـــن نشســـت بـــا 
ح تدوین  كـــه در طـــر كســـانی  قدردانـــی از تالش هـــا و زحمات 
برنامه تحـــول این دانشـــگاه مشـــاركت داشـــته انـــد، هدف از 
نتایـــج  از  گـــزارش تحلیلـــی  ارایـــه  را  ایـــن نشســـت  برگـــزاری 
ح  ح عنوان كرد و گفت: ارایه خروجی های طر فعالیت های طر
گیـــری اجمـــاع نســـبی روی اصلـــی تریـــن مســـائل و  و شـــكل 
چالش هـــای دانشـــگاه از مهـــم تریـــن اهـــداف ایـــن نشســـت 

هم اندیشی است. 

كید بـر لـزوم اجمـاع و همگرایی  دكتر مـدرس هاشـمی، بـا تأ
صنعتـی  دانشـگاه  تحـول  برنامـه  درخصـوص  كثـری  حدا
شـامل  ح  طـر ایـن  دسـتاوردهای  از  بخشـی  افـزود:  اصفهـان، 
ح، بیانیه مأموریت و چشـم انداز دانشگاه  اصول و مضمون طر
كـه در ایـن نشسـت توسـط اعضـای شـورای دانشـگاه،  اسـت 
ح تدویـن برنامـه تحـول، بـرای  كمیتـه راهبـری و شـورای طـر

تدوین نهایی مورد بررسی قرار می گیرد. 

مدیر دفتر برنامه ریزی راهبردی دانشگاه صنعتی اصفهان 
ح این سـؤال كه آیا وضعیت دانشـگاه  نیـز در این نشسـت با طر
صنعتی اصفهـان به گونه ای هسـت كه بتوان انتظـار تحول از 
دغدغـه  تفریـط،  و  افـراط  از  پرهیـز  كـرد:  تصریـح  داشـت،  آن 
محتـوا و فراینـد از جملـه مالحظـات اساسـی در تدویـن برنامـه 
تحول دانشگاه صنعتی اصفهان بوده تا بتوان یک كار علمی، 
جامع و یكپارچه كه قابلیت اجرایی نیز داشته باشد ارائه كرد. 

دكتـر ارباب شـیرانی ایجـاد جریـان مسـتمر و سـیال گفت وگو در 
ح عنـوان كرد  سـطح دانشـگاه را یكـی از دسـتاوردهای ایـن طـر
و افـزود: شـناخت وضعیـت موجـود، تبیین وضعیـت مطلوب و 
نحوه حركت از وضعیت موجود به مطلوب از جمله مؤلفه های 

ح تحول دانشگاه صنعتی اصفهان است.  اصلی طر

كیـد بـر جایگاه دانشـگاه به عنـوان یک نهـاد علمی،  وی تأ
فرآینـد توسـعه ملـی،  و بین المللـی در  دانـش محـور، مسـتقل 
كیفیـت دانشـگاه صنعتی اصفهـان در  حفـظ و ارتقـای اعتبـار و 
و  مختلـف  شـئون  در  دینـی  اندیشـه  تعمیـق  مختلـف،  ابعـاد 
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نیازهـای دانشـجویی ازقبیل مسـایل ورزشـی، امور مشـاوره و 
بهداشت )در طرح باید استانداردهای هر مورد مشخص شود(.

در برنامه هـا فقـط اعضـای هیـات علمـی مـد نظـر نباشـند، 
بلكـه محوری بودن دانشـجو و خواسـتهای كاركنـان باید مورد 

عنایت باشند
عضو هیات علمی آموزشـی هم باید در آینده دانشگاه دیده 
شـود وتوانمندیهای افـراد مختلف در امـور متفـاوت باید ارزش 

خودرا داشته باشد. 
در زمـان برنامه ریزی باید دقت شـود كه هم شـفافیت، هم 
برنامـه  خروجی هـای  هـم  و  ورودیهـا  هـم  و  اولویت بنـدی 
مشـخص باشـد تا قابل ارزیابی باشـد و بـا توجه بـه محدودیت 

امكانات قابل اجرا هم باشد.
راهكارهـا  ضمـن  در  باشـد.  نبایـد  گویـی  كلـی  برنامـه  در 
وزمانبندی اجرایی هم باید در برنامه باشـد. برنامه باید علمی 
كارهایـی كه نبایـد انجام دهیم  باشـد و عالوه بر بایدها لیسـت 

را نیز ارائه دهد. 
بـه مزیتهای رقابتی دانشـگاه صنعتی اصفهـان در برنامه ها 

باید توجه شود. 
لزوم اصالح نگرش جامعه به دانشگاه و استفاده از ظرفیت 

شورای دانشگاههای برتر كشور در این راستا
ح تحول باید اهمیت داشته  استقالل مالی دانشگاه ، در طر

باشد. 
تحول اخالقی در دانشگاهیان الزمه پیاده سازی هر تحول است. 
ح  پیشنهاد فعال نگه داشتن كمیته ها در مرحله اجرای طر

ح به منظور نظارت بهتر بر اجرای طر

جملـه  از  را  اسـالمی  انقـالب  اصیـل  فرهنـگ  سـازی  نهادینـه 
مهم ترین اصول تحول این دانشگاه بیان كرد. 

اربـاب شـیرانی اضافه كـرد: ارتقـای فرهنگ به ویـژه اخالق 
حرفه ای در میان دانشگاهیان، باور به هویت جمعی و تقویت 
كـم شـدن دیـدگاه  گسـترده دانشـگاهیان، حا بـا مشـاركت  آن 
كیـد بـر  جامـع، واقع بینـی و آینده نگـری  در علـم و فنـاوری بـا تأ
در  منسـجم  و  یكپارچـه  رویكـرد  و  جامعـه  چالش هـای  حـل 
تحـول  اصـول  دیگـر  از  نیـز  تحـول  برنامـه  اجـرای  و  تدویـن 

دانشگاه صنعتی اصفهان است. 

كمیته هـای  در ادامـه ایـن نشسـت هم اندیشـی، مسـئوالن 
توسـعه  نـوآوری؛  و  فنـاوری  پژوهـش،  آمـوزش؛  مطالعاتـی 
همكاری های منطقه ای؛ روابط بین الملل؛ سازمان و مدیریت 
گـزارش فعالیت های  منابع؛ فرهنگـی، اجتماعی و دانشـجویی 
در  جلسـه  در  حاضـر  همـكاران  سـپس  و  دادنـد  ارائـه  را  خـود 

خصوص مطالب ارائه شده به بحث و تبادل نظر پرداختند. 

جلسـه  ایـن  در  راهبـری  كمیتـه  و  دانشـگاه  شـورای  اعضـای 
كید قرار دادند كه گزیده ی آنها به این قرار است:  مواردی را مورد تأ

توجـه به مسـایل اجتماعـی و اولویـت دادن به حل مسـایل 
ح باشد  پیرامونی باید در دستور كار طر

توجه به مسایل زیست محیطی
توجـه به نقش فنـاوری اطالعات در ایجاد جهش سـازمانی 

و اقتصادی و پیشرفت دانشگاه و جامعه

رئیس دانشگاه 
صنعتي اصفهان 

در این نشست با 
قدرداني از تالش ها 

و زحمات کساني 
ح تدوین  که در طر
برنامه تحول این 

دانشگاه مشارکت 
داشته اند، هدف از 

برگزاري این نشست 
را ارایه گزارش 

تحلیلي از نتایج 
ح  فعالیت هاي طر

عنوان کرد و گفت: 
ارایه خروجي هاي 

ح و شکل گیري  طر
اجماع نسبي روي 

اصلي ترین مسائل 
و چالش هاي 

دانشگاه از مهم 
ترین اهداف این 

نشست هم اندیشي 
است.

گزارش�جلسات�طرح   
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ح تحول دانشـگاه و شناسایی  باتوجه به سـیر پیشرفت طر
چالش هـا و توانمندیهـای دانشـگاه در حوزه هـای مختلـف، و 
ح نتایج بدست آمده به صورت عمومی، نشست های  لزوم طر
هم اندیشـی متعددی برگزار گردید كه در ادامه گزارش اجمالی 

این نشست ها ارائه می شود. 

الــف-�جلســات�هم�اندیشــی�کمیته�هــای�پژوهش،�
نوآوری�و�فناوری/�آموزش/�و�فرهنگی،�اجتماعی،�

دانشجویی
كمیته های پژوهش-نوآوری و  نشست های هم اندیشـــی 
فناوری، آموزش و فرهنگی، اجتماعی، دانشـــجویی به ترتیب 
گردیـــد.  در روزهـــای 14، 19 و 22 اردیبهشـــت مـــاه 95 برگـــزار 
احصاء چالش ها و توانمندی های دانشگاه صنعتی اصفهان در 
كمیته اصلی فعالیتی حجیم و ارزشـــمند در قالب  قالب شـــش 
كار میدانی به  كه با توجـــه به نحـــوه انجـــام  ح تحول بـــود  طر
روشهای پرسشنامه و مصاحبه در سه كمیته پژوهش، نوآوری 

و فناوری، آمـــوزش، و فرهنگی، اجتماعی، دانشـــجویی، این 
گیـــری از توانمنـــدی همـــكاران عضو هیأت  كمیته ها با بهـــره 
علمی، نتایج بدســـت آمده را در این جلســـات هم اندیشی ارائه 

نمودند. 

بـه  اشـاره  بـا  فنـاوری  و  نـوآوری  پژوهـش،  كمیتـه  رئیـس 
تكمیـل حـدود 150 پرسشـنامه توسـط اعضـای هیئـت علمـی 
كیـد نمود تمامـی افـرادی كه ایـن پرسـش نامه ها را  دانشـگاه تا
تكمیـل كـرده بودنـد نیـز بـه طـور خـاص بـه ایـن جلسـه دعـوت 
شدند و با مشاهده جمع بندی و تحلیل پاسخ های خود توسط 

ح سؤاالت مربوطه پرداختند.  این كمیته، به طر

بـا دعـوت از مدیـران ایـن  كمیتـه آمـوزش نیـز  در نشسـت 
حوزه، شورای برنامه ریزی آموزشی و شورای آموزشی دانشگاه 
و همچنین در نشست كمیته فرهنگی، اجتماعی، دانشجویی 
نیـز بـا دعـوت از سرپرسـتان دانشـجویی فرهنگـی و نهادهـای 
مرتبـط فرهنگـی اعـم از نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری، 
مركز معارف اسالمی، مركز مشاوره، مركز بهداشت، خوابگاه ها، 
و  تحقیقـات  نتایـج  فرهنگـی،  حـوزه  و  دانشـجویی  حـوزه 
بررسی های بدست آمده در این حوزه ها نیز مورد ارزیابی و نقد 

قرار گرفت. 

حاشـیه  در  راهبـردی  برنامه ریـزی  دفتـر  مدیـر  همچنیـن 
كـه یـک برنامـه راهبـردی  جلسـات هم اندیشـی بـا بیـان ایـن 
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یک برنامه راهبردی 
شامل سه سطح 

یا الیه است افزود: 
الیه اول شامل 

شناسایی وضعیت 
موجود، الیه دوم 

گذاری و  هدف 
ترسیم چشم انداز و 
الیه سوم به دست 

آوردن راهبردها و 
راهکارهایی است تا 

از وضعیت موجود 
به وضعیت مطلوب 

برسیم.

نوعـی زیرسـاخت و الیه ای به منظـور ارتباط دانشـگاه با بیرون 
از خود و جامعه بین الملل به شمار می رود. 

بـا توجه بـه نتایـج ارزشـمند به دسـت آمـده می توان در سـه 
كـه تحقـق  كاركردهـا، اهـداف بسـیارخوبی ترسـیم نمـود  حـوزه 
پذیـر  امـكان  آن  زیرسـاخت های  در  تحـول  بـدون  امـر  ایـن 
نیسـت. به عنوان مثال ممكن است دانشـگاه در ُبعد پژوهش 
هدف گذاری خوبی انجام دهد اما برای رسـیدن به آن اهداف 
و  انسـانی  نیـروی  فرآیندهـا،  نامه هـا،  آییـن  سـاختارها،  بایـد 
كـه الزم اسـت در یـک محیـط علمـی فراهـم  انگیـزه و نشـاط 

باشد، تأمین شود. 
كاركنـان و دانشـجویان از جملـه  توجـه بـه دانـش آموختـگان، 
ایـن  كالن  اهـداف  راسـتای  در  بررسـی  درحـال  مهـم  مـوارد 
غ  كـه بـا توجـه بـه عـدم ارتبـاط دانشـگاه بـا فـار ح می باشـد  طـر
التحصیالن، راهكارهای مناسبی به منظور مرتفع ساختن این 

مشكل پیش بینی خواهد شد. 

ب-�نشســـت�هم�اندیشـــی�مســـئولین�طـــرح�تحول�
دانشگاه�صنعتی�اصفهان�وکارکنان�دانشگاه�

دانشــگاه  تحــول  ح  طــر مســئولین  هم اندیشــی  نشســت 
صنعتی اصفهــان وكاركنان دانشــگاه با هدف تبییــن ضرورت 
كاركنان و  ح مرتبط بــا  ح تحــول، ارائه بخشــی از نتایج طــر طر
كاركنان در تاریــخ 95/3/8 در تاالر  اخذ نظرات و دیدگاه هــای 

شهید فتوحی برگزار شد. 

شامل سـه سـطح یا الیه اسـت افزود: الیه اول شـامل شناسایی 
وضعیت موجود، الیه دوم هدف گذاری و ترسـیم چشـم انداز و 
الیـه سـوم بـه دسـت آوردن راهبردهـا و راهكارهایـی اسـت تـا از 
وضعیـت موجود به وضعیـت مطلوب برسـیم. وی اضافه كرد: 
كنون  ح ما مرحله اول را پشت سر گذاشته ایم و هم ا در این طر
در مرحلـه دوم قـرار داریـم و بـه دلیـل حساسـیت، ایـن مرحلـه 
بـا تعییـن چشـم انداز و  ایـن مرحلـه  كـه در  بـر می باشـد  زمـان 

اهداف به بخش های مورد نظر نهایی نزدیک خواهیم شد.

ح تحول،  با توجه به تقسیم بندی وظایف شش كمیته طر
توسـعه  و  وفنـاوری،  نـوآوری  پژوهـش،  آمـوزش،  كمیته هـای 
كاركردهای وظایف اصلی دانشـگاه می پردازند  همكاری ها بـه 
كه با نگاهی به اسـناد باالدسـتی، در راستای سـه رسالت اصلی 
دانشگاه ها یعنی تربیت نیروی انسانی، تولید علم و فناوری و 
ایفـای مسـئولیت اجتماعـی عمـل می نماینـد. و پرداختـن بـه 
الزامـات، زیرسـاخت ها و یا پیش نیازهای سـه كمیته ذكر شـده 
ح می باشـند. كمیته  از وظایـف اصلی سـه كمیتـه دیگر این طـر
سـازمان و مدیریـت منابـع در راسـتای ایجـاد بهبـود و اصالح در 
كمیتـه فرهنگـی اجتماعـی و دانشـجویی بعنـوان  ایـن حـوزه، 
بسترسـاز فكـری و فرهنگـی دانشـگاه و كمیته دیگر نیز مسـائل 

حوزه روابط بین الملل را بر عهده دارد. 

از آنجا كه دانشگاه یک نهاد بین المللی است و ذات علم و 
تولید علم مرز نمی شناسد، بنابراین كمیته روابط بین الملل به 
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گفتۀ رئیس  به 
کمیته فرهنگی، 
اجتماعی و 
ح  دانشجویی طر
تحول، مطالعه 
و بررسی اسناد 
باالدستی مرتبط، 
درک ارتباط بین 
ارکان مختلف 
دانشگاه، مخاطبین 
و چالش ها، 
بهره مندی از نظرات 
دانشگاهیان، 
تدوین فهرست 
اولویت بندی 
شده چالش ها و 
راهکارها و تعیین 
مولفه های اصلی 
چشم انداز فرهنگی، 
اجتماعی دانشگاه 
را باید از جمله 
اقدامات انجام 
شده توسط این 
کمیته دانست.

مدیـــر دفتـــر برنامه ریـــزی راهبـــردی دانشـــگاه صنعتـــی 
كاركردهای  اصفهان، گفتگو محوری، توجه به همه ابعاد و 

دانشـــگاه، علمی بـــودن، مشـــاركت بدنه دانشـــگاه و 
ح  كید بر فرهنگ سازی و اجرایی بودن طر پویایی، تأ

ح دانست و لزوم بهره  را مهمترین ویژگی های این طر
برداری صحیح از منابع دانشـــگاه در مسیر حركت رو به 

كیفیـــت زندگـــی دانشـــگاهیان به  جلو، ارتقـــای 
منظور ایجاد انگیزش، نشـــاط، امید و احساس 
تعلق در آن ها؛ و نیز ارتقای پویایی، اثربخشی و 

كارآمـــدی در جهـــت تعالـــی ســـازمانی دانشـــگاه 
ح  صنعتی اصفهـــان را از مهمتریـــن محورهای طر

تحول عنوان كرد. 

تحـول  ح  طـر منابـع  مدیریـت  و  سـازمان  كمیتـه  رئیـس 
گزارشـی از عملكـرد ایـن  دانشـگاه صنعتـی اصفهـان نیـز بـا ارایـه 
گـردآوری و بررسـی اطالعـات حـوزه سـازمان و مدیریـت  كمیتـه؛ 
منابـع دانشـگاه، برگـزاری جلسـات و مصاحبـه بـا مدیـران ارشـد و 
و  چالش هـا  اسـتخراج  و  بررسـی  كاركنـان،  نماینـدگان  و  میانـی 
توانمندی ها و پیشنهاد پروژه های بهبود را از جمله فعالیت های 
كـرد.  ایشـان همچنیـن  كمیتـه سـازمان و مدیریـت منابـع بیـان 
زمیـن و منابـع فیزیكـی، تولیـدات علمـی، سـرمایه انسـانی، برنـد 
ایـن  دانشـجویان  و  علمـی  هیئـت  اعضـای  وجـود  دانشـگاه، 
دانشـگاه را از مهمتریـن نقـاط قـوت دانشـگاه صنعتـی اصفهـان 
كرد كه بـا توجه به آن ها می توان با چالش هایی همچون  عنوان 
عـدم توجه الزم به تجاری سـازی تولیـدات علمی و عدم اسـتفاده 

از منابع بالقوه دانشگاه مقابله نمود. 

ح  طـر دانشـجویی  و  اجتماعـی  فرهنگـی،  كمیتـه  رئیـس 
ح،  تحول نیز تالش در جهت همگرایی در كمیته و شـورای طر
مطالعـه و بررسـی اسـناد باالدسـتی مرتبـط، درک ارتبـاط بیـن 
اركان مختلف دانشـگاه، مخاطبین و چالش هـا، بهره مندی از 
شـده  اولویت بنـدی  فهرسـت  تدویـن  دانشـگاهیان،  نظـرات 
تعییـن مولفه هـای اصلـی چشـم انداز  و  راهكارهـا  و  چالش هـا 
فرهنگـی، اجتماعـی دانشـگاه را از جملـه اقدامـات انجام شـده 

توسط این كمیته دانست. 

در ادامـه كاركنان حاضر در این نشسـت به بیان دیدگاه ها، 
ح تحول  پیشنهادات، انتقادات و سـؤاالت خود در رابطه با طر
دانشـگاه صنعتـی اصفهـان در حوزه هـای مختلـف پرداختنـد و 

ح تحول نیز به آنان پاسخ گفتند.  مسئولین طر
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كمیته های    
ح تدوین  مطالعاتی طر
برنامه تحول دانشگاه 

در 6 حوزه مطالعاتی 
»فرهنگی، اجتماعی، 
دانشجویی/ سازمان 

و مدیریت منابع/ 
روابط بین الملل/ 

توسعه همكاری های 
منطقه ای/ پژوهش، 

فناوری و نوآوری/ 
آموزش« از ابتدای 
ح، و بالفاصله  طر

پس از تعیین اعضای 
هر كمیته، جلسات 

كاری مختلفی را 
برگزار كردند كه حضور 

با انگیزه و فعاالنه 
اعضای كمیته ها 

از ویژگیهای ممتاز 
این جلسات بود. 
از ابتدای تشكیل 

این جلسات كه 
كلید  از خرداد 94 
خورد تا تابستان 

امسال، دستاوردهای 
ارزنده ای حاصل شد 
گزارش هر یک  كه در 

از كمیته ها به اختصار 
به آنها اشاره شده 

است. 



كـه متشـكل از 6 عضـو  كمیتـه مطالعاتـی فرهنگـی، اجتماعـی، دانشـجویی 
هیئت علمی دانشـگاه می باشـد، فعالیت خود را از اوایل تیرمـاه 1394 آغاز كرده 

و در این مدت به اقدامات زیر پرداخته است:
تالش در جهت ایجاد همسویی در نگرش اعضا به مقوله فرهنگ

كمیتـه، از جملـه:  كاری  مطالعـه و بررسـی اسـناد باالدسـتی مرتبـط بـا حـوزه 
كشـور، سـند دانشـگاه اسـالمی، و نقشـه مهندسـی فرهنگـی  نقشـه جامـع علمـی 

كشور
فرهنگـی،  عرصه هـای  در  دانشـگاه  در  موجـود  چالش هـای  شناسـایی 
اجتماعـی، دانشـجویی: در مجموع 54 چالش اصلی شناسـایی و در 6 سـرفصل 
اجتماعـی )سـبک زندگی(، اعتقـادی )دینی(، سـازمانی )سـاختاری(، آموزشـی، 

صنفی و سیاسی دسته بندی شد. 
دریافـت نقطـه نظـرات دانشـگاهیان )اعـم از مدیـران مرتبـط بـا حوزه هـای 
مسـائل  پیرامـون  كارمنـدان(  دانشـجویان،  اسـاتید،  دانشـجویی،  فرهنگـی، 
فرهنگـی، اجتماعـی، دانشـجویی از طریـق برگـزاری 19 جلسـه مصاحبـه و دو 

جلسه هم اندیشی عمومی
طراحـی و توزیـع پرسشـنامه اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه: در قالـب ایـن 
مهمتریـن  شـد  خواسـته  دانشـگاه  علمـی  هیئـت  اعضـای  كلیـه  از  پرسشـنامه، 
چالش هـا، توانمندی هـا، و راهكارهـا در حـوزه فرهنگـی، اجتماعی، دانشـجویی 

دانشگاه را معرفی نمایند. 
تحلیـل نتایـج پرسشـنامه: بـا انجـام تحلیـل محتـوا بـر روی پرسشـنامه های 
جمـع آوری شـده، نقطـه نظـرات اعضـای هیئـت علمـی جمع بنـدی و تحلیـل 
گردیـد. بـه عنـوان نمونـه، یكـی از نتایـج بدسـت آمـده آن اسـت كـه از نقطـه نظـر 
بسـیاری از اسـاتید، افزایـش امیـد، انگیـزه، و نشـاط در دانشـگاهیان )بـه ویـژه 

بـه  بایـد  دانشـجویان( 
عنـوان یكـی از اصلی تریـن اولویت های فرهنگی دانشـگاه مـورد توجه 

قرار گیرد. 
بررسـی آسـیب های اجتماعی موجود در دانشـگاه بر مبنای 

نظرسنجی انجام شده از دانشجویان

مولفه هـای  كمیتـه  ایـن  فـوق،  اقدامـات  انجـام  از  پـس 
كلیـدی فرهنگـی، اجتماعـی را كه بایـد در چشـم انداز آتی دانشـگاه 

ح زیر شناسایی كرده است: مورد توجه ویژه قرار گیرد، به شر
ایجاد نظام جامع و هماهنگ برنامه ریزی 

بهبود انگیزه و خود باوری
تقویت بنیان فكری- اعتقادی- اخالقی

بهبود كیفیت زندگی دانشگاهیان )محیطی، رفاهی(
ارتقاء مناسبات اجتماعی

ح  فعالیت های آتی كمیته مطالعاتی فرهنگی، اجتماعی، دانشجویی به شر
زیر می باشد: 

گـذاری حـوزه فرهنگـی، اجتماعـی، دانشـجویی )در افـق 10 سـاله و 5  هـدف 
ساله(

استخراج و تعریف راهبردهای اساسی
تعریف راهكارها و برنامه های راهبردی

اجـرای  كنتـرل  و  نظـارت  جهـت  عملكـردی  شـاخص های  ارائـه  و  تدویـن 
برنامه ها

كمیته سازمان و مدیریت منابع 
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طوالنی و پیچیده بودن فرآیندها
عدم یكپارچگی و موازی بودن برخی از فرآیندها 

كاركنـان اعضـای غیرهیئـت علمـی بـا تعـداد اعضـای  عـدم تناسـب تعـداد 
هیئت علمی و دانشجو
جذب بدون ضابطه

نبود سیستم ارزشیابی اثربخش و كارآمد
اعضـای  موثـر  شـغلی  ارتقـاء  سیسـتم  نبـودن 

غیرهیئت علمی
انگیزشـی  سیسـتم  و  انگیـزه  وجـود  عـدم 

مناسب و اثربخش
نبود سیستم 
جانشین پروری

نبود سیستم 
كارامد برنامه ریزی 

نیروی انسانی
اثربخش نبودن 

بـه  آمـوزش  سیسـتم 
منابـع  توانمندسـازی  منظـور 

انسانی
توجــــــــــه نشــــــــــدن بــــــــــه 

علمی  تولیدات  تجاری سازی 
دانشگاه

دارای  دانشـگاه  دیگـر  سـویی  از 
نقـاط قـوت و پتانسـیل های متعـددی 

می باشد كه از آن جمله می توان به 
منابع فیزیكی دانشگاه

تولیدات علمی
سرمایه انسانی )اعضای هیئت علمی، غیرهیئت علمی و 

دانشجویان(
برند دانشگاه 

ح ذیل می باشد: اشاره نمود. در این راستا فعالیت های آتی كمیته به شر
برنامه ریزی و نظارت بر اجرای پروژه های بهبود موضوعات

اولویت دار )بازنگری ساختار سازمانی، مدیریت فرآیندها، نظام ارزشیابی 
و انگیزش(

تعیین اهداف، راهــــــــــــــــــــــــــبردها و برنامه های عملیاتی حوزه سازمان و 
منابع

تعیین شاخص های عملكردی، اهداف كمی و مقاصد برنامه در افق 5 ساله

جایگاه تأثیرگذار دانشـگاه و تغییرات پی در پـی محیطی، ضرورت پرداختن 
كـه  حوزه هایـی  از  یكـی  اسـاس  ایـن  بـر  می سـازد.  آشـكار  را  تحـول  برنامـه  بـه 
گیـرد سـازمان و  می بایسـت بـه عنـوان زیرسـاخت های برنامـه مـورد توجـه قـرار 
مدیریت منابع می باشـد. برنامه تحول هنگامی می تواند موجب ارتقاء دانشگاه 
كـه منابـع در دسـترس آن بدرسـتی مدیریـت و تقویـت شـوند. از ایـن رو بـر  شـود 
كمیتـه سـازمان و مدیریـت منابـع بـه عنـوان یكـی از  ح،  اسـاس سـاختار طـر
كمیته هـای مطالعاتـی، همزمان بـا آغاز فـاز تدوین برنامه شـروع به فعالیت 
كنون بالغ بر 25 جلسـه  ح تا نمـود. این كمیته در طی فعالیت خود از آغاز طر
برگـزار نمـوده اسـت. در طـی جلسـات مختلـف برگـزار شـده موضوعات ذیـل مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت:
ح از جملـه بیانیـه مأموریت،  بررسـی مسـتندات تهیه شـده توسـط شـورای طر

بیانیه ارزش، اصول و مضمون تحول 
برگزاری جلسه مشترک با سـایر كمیته ها، متولیان حوزه های اداری و مالی و 

تعدادی از مدیران میانی دانشگاه 
تبادل نظر با سایر كمیته ها 

بررسی آمار و اطالعات حوزه اداری و مالی مرتبط با وظایف كمیته 
استخراج چالش ها و توانمندی های دانشگاه در حوزه سازمان

پـس از برگزاری جلسـات مشـترک بـا مدیران ارشـد و میانـی حـوزه اداری مالی 
دانشگاه، بررسی آمار و اطالعات مربوط به این حوزه و بحث و تبادل نظر توسط 
ح در حوزه سـازمان و مدیریت منابع اسـتخراج  اعضای كمیته، چالش های مطر

گردید كه برخی از آنها عبارتند از:
توزیـع  تناسـب  عـدم  و  تعـداد  نظـر  از  دانشـگاه  تشـكیالت  و  سـاختار  ضعـف 

پستهای سازمانی 
ح شغلها ح وظایف و شر عدم شفافیت در شر

عدم تفویض اختیار مناسب 
عدم تطابق شغل با شاغل در ساختار دانشگاه 

در  امنـا  هیـأت  قانونـی  ظرفیت هـای  از  نامتناسـب  و  محـدود  اسـتفاده 
سیاست گذاری های كالن دانشگاه

محدود بودن و عدم تنوع منابع مالی
عدم تحقق بموقع و كامل بودجه های سنواتی دانشگاه در سالهای اخیر

غالب بودن نگاه هزینه ای به جای درآمدی
تعریف نامناسب فرآیندها بدلیل نگاه وظیفه گرا به جای فرآیندی

هدفمند نبودن فرآیندها
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در ادامه مسیر 
ح تحول  تدوین طر
دانشگاه، این 
کمیته وظیفه تدوین 
اهداف، استراتژی ها 
و برنامه های 
عملیاتی پیشنهادی 
حوزه بین الملل را 
بر عهده دارد و در 
حال حاضر برای 
آزمایش توانمندی 
ح، با مشارکت  طر
کز مرتبط درصدد  مرا
راه اندازی و تقویت 
مرکز دانشجویان 
واستادان خارجی 
در دانشگاه است.

مركــز  یــک  دانشــگاه 
علمــی بین المللی اســت و 

و  كارآ  می توانــد  صورتــی  در 
كــه مســتقل و دارای  مؤثــر باشــد 
محیطــی شــاد، آزاد، برخــوردار از 

روابــط  دارای  و  جمعــی  مشــاركت 
متقابــل بین المللــی باشــد. روابــط بین 

و  دانشــمندان  كــه  باشــد  حــدی  در  بایــد  المللــی 
دانشــجویان از هر جــای دنیا بتواننــد در دانشــگاه كار و زندگی 
كنند و دانشــگاهیان ایرانــی هم بتوانند به راحتــی و با تكیه بر 
فرهنگ ایرانی اســالمی خود در عرصه های بیــن المللی مؤثر و 
گذاری هــای علمــی بیــن المللــی مشــاركت فعــال  در سیاســت 
داشته باشند. این توانمندی ها مطمئنأ موجب افزایش سطح 
دسترســی دانشــگاه بــه منابــع مختلف می گــردد كه ایــن خود 
توســعه ی  و  پژوهــش  آمــوزش،  بــر  فراوانــی  تأثیــر  می توانــد 
همكاری ها به عنوان كاركردهای اصلی دانشگاه داشته باشد. 
تعامــالت بین المللــی همچنین دانشــگاه را بــه محیطی فعال 
برای جــذب علم و انتقال آن تبدیل می كنــد و موجب افزایش 
بهــره وری حوزه هــای مختلــف آن می شــود. ازایــن رو روابــط 
بین الملل در تمامی حوزه های دانشــگاه نقش آفرین اســت. با 
ایــن رویكرد و بــه منظــور برنامه ریزی بــرای توســعه و افزایش 
توانمندی های دانشگاه در این حوزه، كمیته روابط بین الملل 
كــه دارای ارتباطات  با حضــور 7 نفــر از اعضــای هیئت علمــی 
كارهــای  اهــم  گردیــد.  تشــكیل  هســتند  بین المللــی  مؤثــر 

صورت گرفته عبارتند از:
بین المللـی  تقویـت جایـگاه  ایجـاد زمینه هـای الزم جهـت 
دانشـگاه از قبیل تعریـف مفهوم روابـط بین المللـی، مصادیق، 

مزایا، معایب و الزامات بین المللی شدن 
مسـووالن  و  كمیته هـا  سـایر  بـا  مشـترک  جلسـه  برگـزاری 

دانشجویی و همكاری های بین المللی دانشگاه
مصاحبه با خبرگان حوزه روابط بین الملل

مطالعه ی استراتژی بین المللی دانشگاه های برتر خارجی
اسـتخراج چالش هـا و توانمندی های دانشـگاه در حـوزه روابط 

بین الملل
ح از جملـه  بررسـی مسـتندات تهیه شـده توسـط شـورای طـر

بیانیه مأموریت، بیانیه ارزش، اصول و مضمون تحول 
نتایـج  مطالعـه  و  تصمیم گیـر  نهادهـای  بـا  ارتبـاط  ایجـاد 

میزگردها و مقاالت علمی مرتبط با موضوع
مطالعه اهداف و فعالیت های دانشـگاه های معتبر داخل و 

ج كشور  خار

در نهایت پس از طی 
فـــوق  گـــــام های  نمـــودن 
چالش هـــای مهـــم در حـــوزه ی 
كه  گردید  روابط بین الملل اســـتخراج 

برخی از آنها عبارتند از:
نبود نقشه ی  راه و برنامه ای مدون در حوزه بین المللی 
كم بهـادادن به حـوزه ی روابـط بین الملل و نبـود امكانات و 
در  المللـی  بیـن  فعالیت هـای  بـرای  نیـاز  مـورد  سـاختارهای 

دانشگاه
امـور  در  تصمیم سـازی  بـر  نامرتبـط  عوامـل  تأثیرگـذاری 

بین الملل
عدم استفاده بهینه از منابع انسانی به خصوص اعضای هیئت 

علمی و دانشجویان در گسترش و تقویت تعامالت بین المللی
نبـــود تجربـــه و عالقمنـــدی اســـاتید بـــه برگـــزاری دوره هـــا 

وكارگاه های آموزشی بین المللی 
عـــدم تعریف دوره هـــای جدید بین دانشـــگاهی در ســـطح 

بین المللی 
عـــدم تدویـــن و به كارگیری سیاســـت های انگیزشـــی برای 
فعـــاالن حـــوزه بیـــن الملـــل و در برخـــی از مـــوارد جلوگیـــری از 

فعالیت های موثر بین المللی دانشگاهیان
عـــدم آمادگی الزم در دانشـــجویان و اعضـــای هیات علمی 
برای مشـــاركت موثر در فعالیت ها وتصمیم سازی های علمی 

بین المللی
فقـــدان فرهنگ ســـازی الزم در رابطـــه بـــا لـــزوم بین المللی 

بودن دانشگاه و عدم شناخت فرهنگ ارتباط بین الملل
نگرانی عمیـــق از آســـیب پذیری فرهنگـــی ناشـــی از روابط 

بین المللی 
گاهی از منابع بالقوه مالی بین المللی و نحوه جذب آنها ناآ

عدم توانایی جذب حامیان مالی بین المللی
و  اســـتادان  حضـــور  قوانیـــن  و  روش هـــا  در  تنـــوع  عـــدم 
تصمیم ســـازی های  و  بین المللـــی  مجامـــع  در  دانشـــجویان 

بین المللی 
نبـود برنامـه مشـخص و مـدون جهـت معرفـی دانشـگاه در 

سطح بین المللی
در  دانشـــجویان  شـــركت  اداری  فرآیندهـــای  كارآیـــی  نا

همایش های علمی بین المللی و فرصت های مطالعاتی
نبود ارتباط مستمر دانشگاه با دانش آموختگان

دانشـگاه  پژوهشـی  و  آموزشـی  برنامه هـای  نبـودن  بـه روز 
متناسب با سطوح بین المللی

کمیته�
روابط�

بین�الملل
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كمیته پژوهـش و فنـاوری یكی از كمیته های شـش 
ح تدویـن برنامـه تحـول دانشـگاه  گانـه مطالعاتـی طـر
بـوده كه بر اسـاس سـاختار مصـوب و از تیرماه سـال 94 

فعالیت خود را شروع كرده است. 
كمیتـه تـا تیرمـاه 95 تعـداد 20  از زمـان شـروع فعالیـت 

جلسـه رسـمی و 4 جلسـه كارگـروه تخصصـی برگزار شـده 
كنون  است. سـرفصل های اصلی فعالیت كمیته از آغاز تا

و  بررسـی  نظـرات،  پنـج دسـته هم اندیشـی  در  را می تـوان 
مشاركت در تدوین مولفه های اولیه تحول، تدوین چالشهای 
در  مشـاركت  و  بررسـی  كمیتـه،  بـا  مرتبـط  حـوزه  در  دانشـگاه 
تدوین بیانیه های جدید مأموریت و ارزش ها ؛ چشـم انداز افق 
كـه در ادامـه بـه  1404 و اهـداف دانشـگاه تقسـیم بندی نمـود 

ح مختصر هر كدام پرداخته می شود.  شر

هم�اندیشی�نظرات
برنامـه  تاثیـر موضـوع تدویـن  و  بـه اهمیـت  بـا توجـه 

طبیعـی  تحولـی،  دیـدگاه  بـا  دانشـگاه  راهبـردی 
كـه همگـی  كـه الزم اسـت هركـدام از اعضـاء  بـود 

بودنـد،  برخـوردار  ارزشـمندی  تجربیـات  از 
دیدگاه هـای خـود از لحـاظ آسـیب شناسـی 

و  قبلـی  برنامه هـای  موجـود،  وضعیـت 
تـا  نماینـد  بیـان  آینـده  دغدقه هـای 

ایـن  در  را  الزم  همگرایـی  بتـوان 
رابطه حاصل كرد. 

بررســی�و�مشــارکت�
در�تدویــن�مولفه�هــای�

اولیه�تحول�
پس از برگزاری جلسات اولیه و جمع بندی نظرات اعضاء كمیته 
پژوهـش و فنـاوری، هماننـد سـایر كمیته هـا بررسـی موضوعاتی 
از قبیـل چرایـی ضـرورت تحـول در دانشـگاه، تـم اصلـی آن و 
گرفـت و منجـر بـه اسـتنتاج  حوزه هـای مشـمول تحـول صـورت 
عباراتی با عناوین اصول پارادایم، مضمون و محورهای تحول 

ح ارائه شد.  گردید و بازخورد آن به شورای طر

تدوین�چالشهای�دانشگاه�در�
حوزه�پژوهش�و�فناوری

موضــــوع مهــــم بعــــدی مطالعه و اســــتنتاج 
چالشــــهای اصلی دانشــــگاه در حوزه پژوهش 
و فنــــاوری بــــود. اعضــــاء كمیتــــه پــــس از بحث 
پیرامــــون چگونگی تدویــــن این چالشــــها به این 
كه با توجه به اهمیــــت موضوع این  نتیجه رســــیدند 
امر از طریق مراجعه به نظرات سایر اعضاء هیات علمی 
دانشــــكده ها و پژوهشــــكده ها حاصل شــــده و روش آن نیز 
طراحی و ارسال پرسشنامه با همكاری متخصصان مربوطه، 

تعیین گردید. 

تدوین�بیانیه�های�جدید�مأموریت�و�ارزش�های�
دانشگاه

یكـی از موضوعاتـی كه وقت نسـبتًا زیـادی از همـه كمیته های 
ح را بـه خـود اختصـاص داد، تدویـن  مطالعاتـی و شـورای طـر
بیانیه جدید مأموریت و ارزشـهای محوری و سپس چشم انداز 
افـق 1404 دانشـگاه بـود. دلیـل اصلی ایـن امر حساسـیت فوق 
كلمـات بكاربـرده شـده و  ح تحـول بـر  العـاده همـه عوامـل طـر
مفهومـی بود كه از آن برداشـت می گردید. لـذا در این خصوص 
ح بصورت  ده ها ویرایش از بیانیه ها بین كمیته ها و شورای طر

رفت و برگشت مبادله شد.

کمیته��پژوهش
فناوری�و�نوآوری
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كمیته مطالعاتی توســعه همكاریهای منطقه ای به عنوان 
ح تدویــن برنامه  یكــی از كمیته هــای مطالعاتی شــش گانه طر
تحول دانشــگاه، كار خود را بطــور عملی از اوائــل تیرماه 1394 
آغاز كرده اســت. ایــن كمیته متشــكل از 7 عضــو هیئت علمی 
كار  كنــون در جهت پیشــبرد  دانشــگاه می باشــد و این اعضــا تا 
كمیته طــی 37 جلســه كاری بــه بحث و تبــادل نظــر در زمینه 
جامعــه  بــا  دانشــگاه  همكاریهــای  توســعه  و  ارتقــا  نحــوه 
پرداخته انــد. جلســات اولیــه كمیته غالبًا بــه بیــان آزاد نظرات 
وهم اندیشــی اعضای محترم كه همگی از تجربیات باالیی در 
ارتبــاط بــا جامعــه برخــوردار می باشــند، در ارتبــاط بــا شــناخت 
وضعیت موجود، آسیب شناسی و دغدغه های دانشگاهیان و 
مدیران صنایع و ارائه پاسخ به سئواالت كلیدی زیر سپری شد:

نیـاز دارد؟ چـرا؟ و در چـه  بـا جامعـه  ارتبـاط  بـه  آیـا دانشـگاه 
سطحی؟

چگونـه  جامعـه  بـا  ارتبـاط  در  دانشـگاه  موجـود  وضعیـت 
ارزیابی می شود؟

برتـر(  غیـر  )برتـر/  دیگـر  دانشـگاه های  بـا  ارتبـاط  وضعیـت 
چگونه باید باشد؟ 

آیـا جامعـه از دانشـگاه جلوتـر اسـت یـا دانشـگاه از جامعـه؟ 
)پیشتازی در فناوری، ارتباطات اجتماعی و...(

آیا جامعه باید خود را با دانشـگاه هماهنگ كند یا دانشـگاه 
خود را با جامعه؟

میزان مقبولیت دانشگاه در جامعه امروز ایران چقدر است؟
گر  آیا جامعه امروز قابل اصالح است یا باید بازسازی شود و ا

نیازمند بازسازی است نقش دانشگاه در آن چیست؟
چـه نـوع ارتباطـی بیـن جامعـه و دانشـگاه می توانـد بـه رفـع 

نیاز جامعه و رفع مشكالت صنعت منجر شود؟

و  معضـــالت  بـــه  پاســـخگویی  راســـتای  در 
سئواالت فوق اقدام به برگزاری جلسات متعدد 
با اســـاتید دانشـــگاه و ســـایر نهاد های بیرون از 
دانشـــگاه و مدیـــران بـــا تجربـــه صنایع اســـتان 

كلیدی  گردید و در نهایت مصادیـــق مؤلفه های 
ح و ارائه شد: ح زیر مطر به شر

صنعـت  بـا  ارتبـاط  و  فنـاوری  اداره  تبدیـل   .1
دانشـگاه بـه مركـز برنامه ریـزی و مدیریـت توسـعه 

همكاری های منطقه ای دانشگاه با هدف: 
و  ملـی  چالش هـای  تحلیـل  و  شناسـایی  الـف - 

منطقه ای
ب - كمک در رفع مشكالت ذینفعان دانشگاه

ح ها و پروژه ها ج-  ارائه خدمات و پشتیبانی مناسب از طر
د- ایجاد زیرساخت های الزم جهت توسعه همكاری دانشگاه 

با جامعه

كالن  مسـائل  حـل  بـرای  پیشـتازی  و  آمادگـی   .2
امكانـات  بكارگیـری  طریـق  از  ملـی  و  منطقـه ای 

صنعتـی  دانشـگاه  فنـی  و  علمـی  ظرفیتهـای  و 
سـایر  ذینفعـان،  مشـاركت  و  اصفهـان 
كـز علمـی و تحقیقاتـی داخـل  دانشـگاه ها و مرا

ج كشور و خار

كارگروههـای تخصـص محـور  كیفـی  كمـی و  3. توسـعه 
ذینفعـان  و  علمـی  هیئـت  اعضـای  مشـاركت  بـا 

پاسـخگویی  جهـت  دانشـگاه  صنعتـی 
مناسب و پایدار به نیازهای جامعه

كیفـی دفاتـر تحقیـق و توسـعه  4. توسـعه كمـی و 
در  مـادر  صنایـع  و  صنعتـی  مجموعه هـای 

دانشـگاه بـه منظور برقـراری ارتبـاط مؤثر 
كارگروههای تخصص محور و سـایر  با 

ساختارهای پژوهشی دانشگاه

كیفـی قطبهـای  كمـی و  5. توسـعه 
علمی-صنعتی و استفاده از ظرفیت 
انجمن های علمی مرتبط با صنایع 
اولویت هـای  راسـتای  در  بـزرگ 

 شالوده نهائی 
رسالت دانشگاه 
در بعد توسعه 
همکاریهای 
منطقه ای، 
جمع بندی  
گردید...

کمیته
توسعه�

همکاری�های
منطقه�ای
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مشارکت در سیاست گذاری ها، تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها«

در نهایت پیشران های مهم و تأثیرگذار بر تحقق رسالت فوق، 
ح زیر شناسائی و معرفی گردید: به ترتیب اهمیت به شر

1. موانـع قانونـی و حقوقـی )آئیـن نامه هـا و بخـش نامه هـای 
ترفیـع،  ارتقـا و  نامه هـای  آئئـن  بویـژه  وزارتـی و دانشـگاهی و 
ح وظائـف اعضـای هیـات علمـی و سـایر  تمدیـد، جـذب و شـر
كادمیـک در مسـیر  آ آزادیهـای  كـم فعلـی مخالـف  مقـررات حا
آئیـن  اصـالح  ضـرورت   - منطقـه ای  همكاری هـای  توسـعه 
نامه هـا و بـه رسـمیت شـناختن حقـوق مالكیـت فكـری افـراد 

)استاد/ دانشجو( به طور شفاف(

2. موانع ســـاختاری و ســـازمانی )ضرورت تغییر ســـاختار اداره 
فنـــاوری و ارتباط با صنعت از نظر كارآمـــدی، بهره وری و ارائه 
پشتیبانی از ثبت و فروش یا تجاری  خدمات حمایتی و   
ســـازی ایده ها و ســـایر خدمات ســـتادی مؤثر و بویـــژه حقوقی 

قراردادها(

و  رسـالت  سـازی  )فرهنـگ  فرهنگـی  ریشـه  بـا  موانـع   .3
ملـی  و  منطقـه ای  چالشـهای  حـل  در  دانشـگاه  مأموریتهـای 
بعنـوان یـک وظیفـه ملـی - ضـرورت تبییـن و نهادینـه نمـودن 

مأموریت و رسالت تحول یافته دانشگاه(

4. موانـع مرتبـط بـا تقاضـا محـور نبـودن طرحهـای تحقیقاتـی و 
رسـاله های تحصیالت تكمیلی )ضرورت اصـالح فرایند های اخذ 

پایان نامه ها و دوره های كارآموزی با مشاركت صنعت و جامعه(

در  جامعـه  بـا  همـكاری  الگوهـای  انـواع  توسـعه  و  تببیـن   .5
كلیـه  كلیـه سـطوح )ضـرورت نهادینـه و مسـتند نمـودن 
الگو های ارتباط و مشـاركت دانشگاهیان با جامعه 

و بالعكس(

كلیـه سـازمانها و نهادهـای  6. مشـاركت و حضـور در 
بعنـوان  نهـاد  مـردم  و  خصوصـی  دولتـی،  از  اعـم 
بخشـی از فعایتهـای اجتماعـی و سـازمانی )ضـرورت 
باز نمـودن دربهای دانشـگاه بـروی جامعـه و بالعكس 
حضـور دانشـگاهیان در جامعـه( پـس از تعییـن اهـداف 
كمیتـه در صـدد تعییـن راهبردهـا و  كالن دانشـگاه، ایـن 
شـاخصهای سـنجش عملكردی كمـی و كیفی دسـتیابی به 
اهداف كالن دانشـگاه در برنامه 5 ساله تحول دانشگاه خواهد 

بود. 

كشـور و متناسـب بـا پتانسـیل های دانشـگاه و  توسـعه صنعتـی 
نیازهای منطقه ای

 6. به رسمیت شـــناختن و تسهیل حمایت فعالیت های اعضای 

هیئت علمی مرتبط با توسعه همكاریهای منطقه ای

7. حمایـت از تأسـیس و فعالیت های اعضـای هیئت علمی در 
شركت های دانش بنیان

انعـكاس  و  نظـرات  دریافـت  منظـور  بـه  سـپس 
انتظارات جامعـه )بعنـوان ذینفعان دانشـگاه( و بویژه 
بخش خصوصـی از دانشـگاه، جلسـه ای با حضور 
صنایـع  از  محتـرم  نماینـدگان  از  تعـدادی 
مختلـف اسـتان برگـزار شـد و پیرامـون مسـائل 
مشـترک و ارائـه راهكارهایـی در جهـت بهبـود و 
ارتباطـات  و  همكاریهـا  توسـعه  و  تقویـت 
دانشـگاهیان با جامعـه و بالعكـس، بحث 
و تبـادل نظر شـد و بیانیـه زیر بـه عنوان 
شـالوده نهائی رسالت دانشـگاه در بعد 
ای،  منطقـه  همكاریهـای  توسـعه 

جمع بندی گردید:
»ارتقای اثربخشی اجتماعی، کسب 
جایگاه پیشرو در منطقه و جایگاه 

شاخص در کشور به منظور 
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كمیتـه مطالعاتـی آمـوزش به عنـوان یكـی از كمیته هـای مطالعاتی 
ح تدویـن برنامـه تحـول دانشـگاه، متشـكل از 7 عضـو  گانـه طـر شـش 

كـرده و تـا  كار خـود را از اواخـر خردادمـاه 1394 آغـاز  هیئـت علمـی دانشـگاه، 
كنـون طی 25 جلسـه به بحـث و تبادل نظر پرداخته اسـت. ایـن كمیته، به 
عنـوان اولین گام، به بررسـی و تحلیل نقـاط قوت و ضعف برنامـه راهبردی 

قبلـی دانشـگاه در حـوزه آموزش پرداخـت. پس از چند جلسـه تبـادل نظر، 
تصمیم برآن شدكه پیش از هر گونه برنامه ریزی برای حوزه آموزش، یک 
چارچـوب نظـری بـرای مطالعـات آتـی تعییـن شـود. بر مبنـای مطالعـات و 
در  آمـوزش  رسـالت  عنـوان  بـه  زیـر  چارچـوب  نهایتـا  گسـترده ،  مباحـث 

دانشگاه ها تعیین شد:

»توانمندسازی نیروی انسانی در سه بعد تخصصی )مرتبط با 
رشته تحصیلی(، سازمانی )توانمندی های مدیریتی و کارآفرینی(، 
و اجتماعی )مرتبط با شخصیت اجتماعی( به منظور ایفای نقش 

موثر در جامعه«

در پـی آن، و در راسـتای ارزیابـی چارچـوب نظـری تدویـن شـده و بـا 
هـدف طراحی یک پرسشـنامه برای یـک مطالعه میدانی وسـیع تر، این 
كمیتـه اقـدام بـه برگـزاری جلسـات مصاحبـه بـا 5 نفـر از افـراد برجسـته 
دانشـگاه در حوزه آموزش نمود. خالصه نتایج مصاحبه ها نشان داد كه 
تمامـی ایـن افـراد بـر چارچـوب نظـری تعییـن شـده اتقـاق نظـر داشـته و 
همانند اعضای كمیته آموزش باور دارند كه دانشگاه صنعتی اصفهان، 
كنـون، اساسـًا بـر توانمندسـازی نیـروی انسـانی در بعـد  از بـدو تاسـیس تا
تخصصی تمركز داشته و نقش كمرنگ تری در توانمندسازی افراد در دو 

بعد سازمانی و اجتماعی ایفا نموده است. 

و  مختلـف  جلسـات  در  شـده  ح  مطـر مباحـث  جمع بنـدی  از  پـس 
دانشـگاهی،  همـكاران  سـایر  نظـرات  یافتـن  جهـت  در  مصاحبه هـا، 
در  آمـوزش  وضعیـت  بررسـی  و  شناسـایی  هـدف  بـا  پرسشـنامه ای 
دانشگاه، عوامل موثر بر كیفیت آموزش و نیز چالش های اصلی در این 
گیـری تصادفـی بیـن اعضـای  حـوزه طراحـی و بـر مبنـای اصـول نمونـه 
هیئـت علمـی دانشـگاه توزیـع شـد. پـس از جمـع آوری پرسشـنامه ها، 
گرفـت. از  نظـرات دریافـت شـده مـورد ارزیابـی و تحلیـل مقدماتـی قـرار 

جمله نتایج این ارزیابی می توان به موارد زیر اشاره كرد:
عـدم توجـه شایسـته بـه توانمندسـازی افـراد در دو بعـد سـازمانی و 

اجتماعی در نظام آموزشی دانشگاه
كاهش معنادار انگیزه دانشجویان به تالش علمی در گذر زمان

دوره هـای  ورودی  دانشـجویان  علمـی  توانمنـدی  كاهـش 
تحصیالت تكمیلی در گذر زمان

انتظـارات  و  موجـود  وضعیـت  بیـن  توجـه  قابـل  شـكاف 
كیفیـت  دانشـگاهیان در عوامـل اجتماعـی و محیطـی موثـر بـر 
»انگیـزه  دانشـگاه«،  محیـط  »شـادابی  جملـه:  از  آمـوزش 
كـز علمـی معتبـر بیـن المللـی«، و »تعامـل   دانشـجویان«، »ارتبـاط بـا مرا

       دانشگاه با صنعت و جامعه«. 

پـس از انجـام یـک "تحلیـل عاملـی" بـر روی نظـرات دریافـت شـده و 
دسته بندی آن ها، مجموعه عوامل كلی زیر شناسایی و نام گذاری شد:
كنش محیطی و اجتماعی )شـامل: پیوند آموزش و پژوهش، تعامل 
دانشـگاه بـا صنعـت و جامعه، روابـط اسـتاد و دانشـجو، شـادابی محیط 
دانشـگاه، انگیـزه داشـتن دانشـجویان بـرای تـالش علمـی، توانمنـدی 
برنامه ریـزی  و  مدیریـت  فراینـد  كارایـی  ورودی،  دانشـجویان  علمـی 

كز علمی معتبر بین المللی( آموزشی، ارتباط با مرا
اعضـای هیئـت علمـی )شـامل: توانمنـدی، رضایـت شـغلی، تعلـق 
خاطـر به دانشـگاه، امكانات رفاهی، نظـم و انضباط آموزشـی، كارایی 
فرایند تبدیل وضعیت و ارتقاء اعضای هیئت علمی، وجود دسـتیاران 

آموزشی، به روز بودن محتوای آموزشی ارائه شده( 
اسـتقالل در برنامه ریـزی و مدیریـت )شـامل: اسـتقالل دانشـگاه در 
كارایی فرایند جذب و اسـتخدام هیئت علمی،  برنامه ریزی آموزشـی، 

استقالل دانشگاه در جذب و استخدام هیئت علمی(
كاركنـان مرتبـط بـا حـوزه آمـوزش،  زیرسـاخت )شـامل: توانمنـدی 

رضایت شغلی كاركنان حوزه آموزش، زیرساخت های آموزشی(

نتایج بدسـت آمده از تحلیل های فوق الذكر در قالب یک جلسـه با 
اعضای محترم شـورای دانشگاه و نیز یک جلسه هم اندیشی عمومی 
ارائـه و نقطـه نظـرات دانشـگاهیان در این خصـوص دریافت شـد. در 
ادامه بررسـی نظرات دریافت شـده، این كمیته نظـر خواهی از دانش 
كار قـرار داد و در یـک اقـدام  آموختـگان ایـن دانشـگاه را در دسـتور 
مشـترک بـا سـایر كمیته هـا، بـر اسـاس تجربیـات قبلـی حاصـل شـده، 

ح یک پرسشنامه كلی تر نمود.  اقدام به طر
ح تحول، متشـكل از مجریان  جزییات این پرسشـنامه در كمیتـه طر
تصویـب  و  بررسـی  مـورد  مطالعاتـی،  كمیته هـای  مسـئولین  و  ح  طـر

نهایی قرار گرفت. 

در حـال حاضر كمیته آمـوزش، به دنبال تعییـن اهداف بلندمدت 
حـوزه آموزش بـر مبنـای مطالعات صـورت گرفته )و یـا در حـال انجام( 
است تا در ادامه راهبردهای اساسی، راهكارها و برنامه های راهبردی 

برای نیل به این اهداف استخراج و تعریف شود. 

کمیته�آموزش...
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بیانیه    
مأموریت 
دانشگاه 

صنعتی 
اصفهان

بیانیه    
چشم انداز 

دانشگاه در 
افق1404



یكـــی از 
ح تدوین برنامه تحول  فعالیتهای اصلی طـــر

دانشـــگاه، تدویـــن مأموریت1 دانشـــگاه اســـت. مأموریت یا رســـالت 
دانشگاه، نشان دهنده فلسفه و ماهیت دانشگاه می باشد. به عبارت دیگر با بررسی 

و مالحظه همزمان علل وجودی/ ایجادی دانشگاه، روندهای جهانی علم و دانش و فناوری، و 
گرفتن نیازهای اجتماعی باید وظایف كالن دانشـــگاه در چارچوب بیانیه مأموریت2 تبیین شود.  در نظر 

مأموریت تدوین شده از سویی بیان كننده تعهدات و انتظارات دانشگاه بوده و از سوی دیگر تعیین كننده قالب و 
چارچوب كلی فعالیتهای آحاد دانشـــگاهیان در آینده می باشـــد. بنابراین گزافه نیســـت كه آن را به منزله قانون اساسی 

ح تحول با تصویب اصول و مضمون تحول، بستر مناسب را برای تدوین بیانیه مأموریت فراهم  دانشـــگاه تلقی نمائیم. طر
كـــه چندین ماه به طـــول انجامید، اعضای كمیته هـــای مطالعاتی، كمیته  ســـاخت. در فرآیند تدوین بیانیه مأموریت دانشـــگاه 

ح به صورت فعاالنه ای مشـــاركت داشتند و با ارائه نظرات دقیق و كارشناســـانه در محتوای مأموریت جدید  كارشناســـی و شورای طر
دانشـــگاه، نمودی از شكل گیری هویت اجتماعی را به نمایش گذاشتند. در ابتدا عناصر و مولفه های اصلی مأموریت دانشگاه به قرار 

زیر تعیین گردید:
ویژگی های منحصر به فرد4  فلسفه تاسیس )علت ایجادی. وجودی(3    

انتظارات سایر ذینفعان6  ارزشهای محوری5      
الزامات/ تعهدات دانشگاه7     

)در همین شماره نشریه، به فلسفه تاسیس دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1353 به طور اجمالی اشاره شده است(. سپس 
مصادیق هر مولفه با اســـتفاده از نظرات اعضـــای كمیته های مطالعاتی تعیین گردید. همچنین بـــرای تعیین فرمت بیانیه 

مأموریت دانشـــگاه بركوتاه، مختصر و مفید بودن بیانیه در عین سازگاری با اصول و مضمون تحول، و نیز هماهنگی با 
كید شـــد. افزون بر آن متن بیانیه بایـــد حتی االمكان حـــس اختصاصی بودن برای دانشـــگاه  اســـناد باالدســـتی تا

صنعتی اصفهان را به خواننده القا كند. در نهایت پس از طی گام ها و مراحل ذكر شده و رفت و برگشت های 
ح، بازخوردهای مختلف و ارزشـــمندی از همه  متعدد بین كمیته های مطالعاتی و شـــورای طـــر

ح و اعضای هیـــات علمی اخـــذ گردید. بخصوص بـــا برگزاری  دســـت اندركاران طـــر
جلســـات هم اندیشـــی در تاریخهای 94/11/28 )بـــا حضور اعضای 

كمیته های مطالعاتی( و 94/12/25 )با حضور 

پــــی�نوشــــــت�:
1. Mission
2. Mission statement
3. Core purposes
4. Core competencies
5. Core values
6. Interest of stakeholders
7. Commitments

�مأمــوریت�دانشـݡݡگاه
بیانیه مأموریت

دانشگاه صنعتی اصفهان ...
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اعضـــــــــای 
هیــــــأت رئیسه، شـــورای دانشـــگاه و شورای 

گردید و  ح(، پیش نویس نهایی بیانیه مأموریت دانشگاه تهیه  طر
ح تدوین برنامه تحـــول با اصالحات  خ 95/4/2 كمیتـــه راهبری طر در جلســـه مور

جزئی به تصویب رســـید. بیانیه مأموریت مصوب دارای ویژگیهای مختلفی است. از آن جمله 
می توان به دو ویژگی مهم این بیانیه اشاره كرد. اواًل در تدوین بیانیه مأموریت بیش از 40 نفر از اعضای 

كمیته های مطالعاتی مشاركت داشتند. ثانیًا در متن نهایی به 3 رسالت عمده دانشگاه یعنی تولید علم، دانش و 
فناوری، پرورش و تربیت نیروی انسانی، و ایفای مسئولیتهای اجتماعی توجه جدی شده است. متن بیانیه مأموریت 

ح ذیل است: مصوب دانشگاه، همراه با توضیحات پاورقی آن، به شر

ح تدوین برنامه تحول 95/04/02( بیانیه مأموریت دانشگاه صنعتی اصفهان )مصوب کمیته راهبری طر
دانشـــگاه صنعتی اصفهان نهادی علمی، مســـتقل8 با پیشـــینه ی درخشـــان و دارای پردیس9 شـــهرگونه و یكپارچه در شـــهر تاریخی 

و فرهنگی اصفهان اســـت كه وظیفه ی خود را خلق، توســـعه، انتشـــار و انتقال دانش در حوزه های علوم، فناوری و زمینه های مرتبط 
می داند. در این راستا، دانشگاه با ایجاد محیطی پویا، شـــاداب و افتخارآفرین، به آموزش و پژوهش با كیفیت در باالترین تراز جهانی 
به منظور پرورش انسان های توانمند10، كارآفرین، اخالق مدار و مســـئول در قبال نیازهای اساسی جامعه، می پردازد. این نهاد علمی 
بین المللی به عنوان مهم ترین نقطه كانونی كریدور علم و فناوری11 اصفهان، خود را متعهد می داند با مشاركت و همكاری ذینفعان 

در توسعه پایدار و رفع چالش های مهم محلی12، ملی و جهانی با نگرش به تمدن ایرانی- اسالمی، تاثیرگذار و پیشگام باشد. 
دانشگاه صنعتی اصفهان به ارزش های محوری زیر متعهد و پای بند است:

كادمیک13 و مشاركت جمعی14 عقالنیت، آزادی آ
قانون مداری و اخالق حرفه ای

توجه به منافع ملی و ارتباط مستمر با جامعه 
فرهنگ اصیل ایرانی- اسالمی

تعالی و كارآمدی سازمانی 
هویت جمعی15در عین احترام به تنوع نگرش های فردی

كرامت و منزلت دانشگاهیان

پــــی�نوشــــــت�:
8. منظور از مســـتقل بودن دانشـــگاه، برخورداری از اســـتقالل در تصمیم گیری های آموزشـــی، 

پ ژوهشی، اداری و روابط بین المللی در چارچوب سیاست های كالن كشور می باشد. .

9. پردیس: معادل فارسی كلمه ی Campus بوده و وسعت حدود 2300 هكتاری دانشگاه، یک 

ویژگی منحصر بفرد محسوب می شود..

10. توانمنـــدی عالوه بـــر مؤلفه های تخصصـــی و حرفه ای، ســـازمانی و اجتماعـــی، جنبه های 

خالقیت و خودباوری را نیز در بر می گیرد.

كه از جمله ی  كریدور علم و فناوری اصفهان، دربرگیرنده ی مولفه ها و عناصر مهمی اســـت   .11

آنها می تـــوان به دانشـــگاه صنعتی اصفهـــان، شـــهرک علمـــی  و تحقیقاتی اصفهان، دانشـــگاه 

اصفهان و ... اشاره كرد.

12. در رفع چالش های محلی، توجه و تمركز بر مســـائل و مشـــكالت عمده ی اســـتان اصفهان و 

كید است.  مناطق همجوار، قطعًا مورد تأ

كه اعضای  كادمیک )معادل عبـــارت Academic Freedom( به این مفهوم اســـت  13. آزادی آ

هیأت علمی، دانشـــجویان و محققان، با ریزبینی و نقادی علمی، در بیان نظریات و یا نقد آثار 

دیگران بدون واهمه از عواقب آن اقدام كنند.

توجه به عـــدم ایجاد حاشـــیه های غیرضروری در مســـایل علمی نیز، یک ضرورت دانشـــگاهی 

محسوب می شود.

14. منظور از مشاركت جمعی، شورا محور بودن تصمیمات دانشگاه است.

گفتمان مشـــترک و ذهنیت مشترک در سطح دانشگاه  15. منظور از هویت جمعی، شكل گیری 

می باشد.
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با تدوین و نهایی شـــدن مأموریت، نوبت به ترســـیم چشم انداز1 دانشـــگاه می رسد. افق 
زمانی مورد نظر در تدوین چشـــم انداز دانشگاه، هماهنگ و متناسب با چشـــم انداز 20 ساله كشور، سال 1404 تعیین 

شده است. 

چشم انداز دانشگاه در افق 1404، عبارت از آینده و اهداف مطلوبی است كه دانشگاه در راستای تحقق مأموریت خود، می خواهد در ظرف زمانی 
تعیین شده بدان نایل شـــود. برای تدوین بیانیه چشـــم انداز 2 باید همزمان نگاهی به حال و نگاهی نیز به آینده داشته باشیم تا بتوانیم تعیین كنیم 

جایگاه دانشگاه در حال حاضر چیست و با توجه به چالش ها و توانمندیهای مختلف خود، قصد دارد در آینده به چه جایگاهی برسد؟

ح تدوین برنامه تحول دانشـــگاه جهت طراحی و ترسیم چشم انداز دانشـــگاه در افق مورد نظر، فرآیند سیستماتیک و منظمی را با در نظر گرفتن  طر
رویكرد تركیبی دنبال كرد. از یک ســـو بر اساس فعالیت حجیم و ارزشمند صورت گرفته در كمیته های مطالعاتی، چالش ها و توانمندیهای دانشگاه در 
ابعاد مختلف شناسایی گردید و بر اساس آن اهداف وظیفه ای )بخشی( تعریف شد )= رویكرد پایین به باال(. از سوی دیگر اسناد باالدستی، مضمون و 
محورهای تحول، و نیز بیانیه مأموریت مصوب شده مجددًا با نگاهی دقیق و موشكافانه تجزیه و تحلیل شد)= رویكرد باال به پایین(. با تلفیق این 

دو رویكرد، مضامین3 كلی قابل ارائه در بیانیه چشم انداز استخراج گردید.

ح و تیم كارشناسی در   پس از آن بر اســـاس بازخوردها و نظرات كارشناســـی ابراز شده توســـط كمیته های مطالعاتی، اعضای شـــورای طر
جلســـات فشـــرده كاری به تنظیم و تدوین بیانیه چشـــم انداز همـــت گمارند. این فرآینـــد در نهایت منجـــر به ارائه پیـــش نویس بیانیه 

ح تدوین برنامه تحول نیز پس از یک جلسه كاری فشرده، در تاریخ 95/4/9  چشم انداز به كمیته راهبری گردید و كمیته راهبری طر
با اصالحات جزئی بیانیه چشم انداز دانشگاه در افق 1404 را به تصویب رســـاند. بیانیه چشم انداز مصوب شده دارای دو ویژگی 

عمده و مهم است. اواًل در تعریف چشم انداز به یكپارچگی موضوعات توجه شده است.

 یعنی نگاه جامع و كل نگر به دانشگاه در تدوین بیانیه چشـــم انداز لحاظ شده است. ثانیًا تا حد ممكن 
كید شود. متن  سعی گردیده است بر اولویت ها و ارجحیت های دانشـــگاه در افق زمانی مورد نظر تا

بیانیه چشـــم انداز دانشـــگاه در افـــق 1404، به همـــراه توصیفات مربوط بـــه عبارتهای 
ح روبرو است: چشم انداز، به شر

چشم�انداز�دانشگاه
بیانیه چشم انداز دانشگاه

در افق 1404
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بیانیه�چشم�انداز�دانشگاه�صنعتی�اصفهان�
ح تدوین برنامه تحول 95/04/09( )مصوب كمیته راهبری طر

دانشگاه صنعتی اصفهان در افق 1404 برخوردار از فضای علمی و فرهنگی پویا و كیفیت گرا، دانشگاهی است:
دارای مرجعیت علمی و فناوری در آسیا، 

سرآمد در تربیت دانش آموختگانی توانمند در تراز جهانی، اخالق مدار و نقش آفرین در توسعه كشور، 
تأثیرگذارترین دانشگاه كشور در منطقه پیرامونی خود و یكی از سه دانشگاه برتر كشور برای تحقق جامعه دانایی محور 

توصیف�چشم�انداز�
فضای علمی و فرهنگی، عالوه بر ابعاد فیزیكی و سخت افزاری، مناسبات و تعامالت اجتماعی، ابعاد نرم افزاری و كیفیت زندگی در دانشگاه را نیز در 

بر می گیرد. 
مرجعیت علمی و فناوری به معنای جایگاه برجسته دانشگاهیان در میان صاحبان نظریه و سبک علمی در تراز جهانی و همچنین مراجعه مستمر 

متخصصان و نهادهای داخلی و خارجی به دستاوردهای نوآورانه ی آموزشی و پژوهشی این دانشگاه است. 
دانشگاه صنعتی اصفهان در افق چشم انداز خود، پیشگام و پیشرو در تربیت دانش آموختگانی توانمند است كه عالوه بر مولفه های تخصصی 

و حرفه ای، سازمانی و اجتماعی، جنبه های خالقیت و خود باوری را منطبق با استانداردهای جهانی دارا بوده و متصف به اخالق - در همه 
ابعاد حرفه ای، دینی، اجتماعی و... - هستند. این دانش آموختگان با نگاهی جامع نگر، در جهت توسعه كشور افتخارآفرینی كرده و 

مسئولیت های محوله را به بهترین نحو به انجام می رسانند. 
دانشگاه صنعتی اصفهان در مقایسه با سایر دانشگاه های كشور، بیشترین تأثیرگذاری را در سیاست گذاری ها، تصمیم گیری ها و 

برنامه ریزی های توسعه اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی در منطقه پیرامونی خود دارد. منطقه پیرامونی این 
دانشگاه شامل استان اصفهان و استان های همجوار آن است

همچنین دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان یكی از سه دانشگاه برتر كشور در تصمیم سازی، فرهنگ سازی و 
ارزش آفرینی به منظور شكل گیری جامعه ای مبتنی بر خرد و دانایی )Knowledge-based society( كه در 

كید می شود،  آن بر مولفه های اجتماعی و فرهنگی، اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان تا
دارای جایگاه شاخص و برجسته ای است. 
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پــــی�نوشــــــت�:
1. Vision
2. Vision  statement
3. Themes



دانشـــگاه صنعتـــی اصفهـــان، نخســـت در ســـال1353 بـــا نام 
دانشـــگاه صنعتـــی آریامهـــر اصفهـــان و بـــه عنوان بخشـــی از 
دانشـــگاه صنعتـــی آریامهـــر تهـــران )شـــریف فعلـــی( بنا شـــد. 
گذشـــته را از نشان مشابه آنها نیز  همراهی این دو دانشگاه در 

می توان دریافت.
ایـــن مجموعه آموزشـــی در فضایـــی به وســـعت تقریبی 2300 
گتریـــن  هكتـــار ســـاخته شـــده و از ایـــن حیـــث، یكـــی از بـــزر 

كمپ های دانشگاهی ایران را در اختیار دارد.
پس از انقالب اســـالمی در سال 57، دانشگاه صنعتی اصفهان 
از دانشگاه شریف جدا شـــد و به عنوان یک مجموعه مستقل 
كار خود ادامه داد. این دانشـــگاه همانند شریف، بر اساس  به 

الگوی مدرن دانشگاه ام آی تی آمریكا طراحی شده است.
پروژه دانشـــگاه صنعتی بـــرای دســـتگاه آموزش عالـــی ایران، 
كادمیـــک قدیمی و  گـــذاری بـــود از سیســـتم آمـــوزش آ درواقع 
رایج فرانســـوی به شـــیوه های پیش روی آمریكایی در تربیت 

دانشجو.
گروه قابل توجهی از دانشـــجویان مســـتعد ایرانی  در آن دوره، 
بـــرای تحصیـــل به ایـــاالت متحـــده اعزام شـــدند و موسســـات 
ج تاون و  مختلفی با الگوبرداری از دانشگاه های هاروارد، جور

كلمبیای آمریكا در ایران تاسیس شد.
اما ایده ی راه اندازی مجموعه ای با الگوی ام آی تی همچنان 
كه افزایش بهای نفت و انباشت حجم  كار بود. چرا در دســـتور 
زیادی از ســـرمایه، ایران را به ســـرعت به ســـوی صنعتی شدن 
كه ارائـــه دهنده  پیش می بـــرد و نیـــاز به نیـــروی متخصصـــی 
راهكارهـــای عملی باشـــد، بیـــش از هر زمان دیگری احســـاس 

می شد.
نخســـتین واحد ایـــن دانشـــگاه در تهـــران راه اندازی شـــد. اما 
ســـر  در  بلندپروازانه تـــری  ایـــده  دســـت اندركاران  هم زمـــان، 
می پروراندنـــد؛ ایده راه اندازی دانشـــگاه صنعتـــی در اصفهان، 
دومین شـــهر توســـعه یافته ایـــران در جایـــی كه صنایـــع نوپا و 
استراتژیک آهن و فوالد، كم كم آن را به قلب صنعت غیرنفتی 

ایران بدل می كرد.
كادمیک »آرتور  در همین راســـتا قراردادی با موسسه مشـــاوره آ
.دی. لیتل« بسته شد. دكتر گوردون براون از روسای دانشگاه 
كـــرد تـــا درایران بـــه تحقیقات  ام آی تـــی ایـــن فرصـــت را پیدا 
گســـترده اش در حوزه آموزش عالی و تكنولوژی آموزشی ام آی 

تی، جامه عمل بپوشاند.
گو را كه  ج بوگلیارلو از دانشـــگاه ایلینوز شـــیكا او همچنیـــن جور

براون به نظریاتش عالقه مند بود، وارد این پروژه كرد.
كنون زمانی است كه باید انعطاف  دكتر بوگلیارلو معتقد بود كه ا

بیشـــتری در حـــوزه آمـــوزش 
ج دهیـــم و  صنعتـــی بـــه خـــر
بایـــد عمـــده توجهمـــان را به 
نیازهـــای  و  علـــم  تحـــوالت 
جدید صنعـــت در دهه پیِش 

رو معطوف كنیم.
كـــه نباید دروس   او می گفت 
بـــا  را  مشـــخصی  و  محـــدود 
مهندسی ســـاختمان،  عنوان 
ماشین، شیمی، برق و شبیه 
كنیـــم و برای  اینهـــا تدویـــن 
ســـالیان متمادی همان ها را 
به خورد دانشـــجوها بدهیم.
گـــروه، بـــه همـــراه دكتر  ایـــن 
مهـــدی ضرغامـــی، طراحان 
صنعتـــی  دانشـــگاه  اولیـــه 

اصفهان بودند.
دكتـــر  یادداشـــــــت های  در   
نهایـــی  ح  طـــر كـــه  بـــراون 
دانشـــگاه بـــر اســـاس آن هـــا 

نوشته شده است، آمده: 
»ایـــده اصلـــی ایـــن موسســـه 
آموزشـــی، شـــكل دادن یک 
كادمیک برای حل  فعالیت آ
مشكالت پیش روی صنعت 
تشـــریفات  از  غ  فـــار ایـــران، 
معمـــول دانشـــگاهی اســـت. 
نیاز واقعـــی ایرانیان و تمایل 
عمیقشـــان بـــرای توســـعه و 
كه به  پیشـــرفت تكنولوژیک 
نیازمند  تخصصـــی  آمـــوزش 
اســـت، نباید صرفا رونوشتی 
باشد از الگوی سیستم های 
كه با 20 سال تاخیر به  غربی 
دستشـــان رســـیده. آنچه در 
این جـــا بنا می شـــود، باید بر 
اســـاس فرهنگ و شخصیت 

اجتماعی ایرانیان باشد. «
منبع: ماهنامه سرآمد- 
شماره هفتم- دی 93

فلسفه تأسیس 
دانشگاه صنعتی 
اصفهان )سال 
)1353 
در یادداشت های 
دکتر براون؛ یکی 
از رؤسای اسبق 
 MIT دانشگاه
ح  که طر امریکا 
نهایی دانشگاه 
صنعتی اصفهان بر 
اساس آن ها نوشته 
 شده، آمده است:

»ایده اصلی این 
موسسه آموزشی، 
شکل دادن یک 
کادمیک  فعالیت آ
برای حل مشکالت 
پیش روی صنعت 
غ از  ایران، فار
تشریفات معمول 
 دانشگاهی است. 
نیاز واقعی 
ایرانیان و تمایل 
عمیقشان برای 
توسعه و پیشرفت 
که به  تکنولوژیک 
آموزش تخصصی 
نیازمند است، نباید 
صرفا رونوشتی 
باشد از الگوی 
سیستم های غربی 
که با 20 سال 
تاخیر به دستشان 
رسیده. آنچه در 
این جا بنا می شود، 
باید بر اساس 
فرهنگ و شخصیت 
اجتماعی ایرانیان 
 باشد.«

مجلۀسرآمد، 
شمارۀ هفتم، 
دیماه93

دانشگاه�
صنعتی�

اصفهان�یا�
نصف�جهان�
»ام�آی�تی«
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گاهی  امـروزه عواملی مانند پیشـرفت تكنولـوژی، افزایش آ
گسـتردگی ابزارهـای ارتبـاط  مـردم، شـدت رقابـت و همچنیـن 
اجتماعـی، سـازمان های بـزرگ را وادار به تغییـر در نگرش خود 

نسبت به حال و آینده كرده است.
كـه تصمیم گیـران بـه تدریج بـه این بـاور رسـیده اند  بـه صورتی 
بقـای  بـرای  گذشـته  در سـال های  كـه  كـه روش هـای سـنتی 
سـازمان آنهـا در صحنـه رقابـت مفیـد و اثربخـش بـوده دیگـر 
در فضـای كنونـی، كارایـی الزم را ندارنـد. بـه عبارتـی دیگـر نیاز 
بـه تغییـر نگـرش و رویـه در بسـیاری از فعالیت های سـازمانی و 

روزمره روز به روز بیشتر احساس می شود.

بسـیار  مباحـث  از  یكـی 
سـال های  در  كـه  مهمـی 
كم توجهـی  مـورد  گذشـته 
گرفته اسـت،  مدیران قرار 
مدیـــــــــــــریت  موضـــــــــوع 

استراتژیک می باشد. 
می توان مدیریت استراتژیک 

را بدین گونه تعریف كرد:
اجـــــرا تدویـــــن،  علـــــم  و  "هنـــــر    

تصمیمـــــات  ارزیابـــــی  و 
كـــــه  وظیفـــــه ای چندگانـــــه 
ســـــازمان را قادر می سازد به 
خود  بلندمدت  هدف هـــــای 

دست یابد. "
یـک  اسـتراتژیک  مدیریـت 

موضوع میان رشته ای و گسترده 
كـه در سـال های اخیر مـورد توجـه بسـیاری از سـازمان ها  اسـت 
گرفتـه اسـت. هـدف ایـن نوشـتار توضیـح  و اندیشـمندان قـرار 
بحـث  هـدف،  بلكـه  نیسـت  اسـتراتژیک  مدیریـت  تشـریح  و 
"تدویـن  یعنـی  رشـته  ایـن  زیرشـاخه های  از  یكـی  دربـاره ی 

چشم انداز" است]1,2[. 

تصمیم گیـران بـه منظـور برنامه ریـزی و اجـرای اسـتراتژی 
بیانیـه  ابتـدا  تأثیرگـذار،  مدیـران  تمامـی  كمـک  بـا  مناسـب، 
مأموریتی كه بیان كننده هدف و فلسفه وجودی سازمان است 
اینكـه ماهیـت وجـودی سـازمان  از  پـس  را تدویـن می كننـد. 
مشـخص شـد، حال نیاز اسـت تـا هدف گذاری هـای بلندمدتی 
بـرای سـازمان تعیین شـود و بـه اطالع تمامی سـطوح سـازمانی 
رسانده شـود تا بتوان برای رسیدن به آن اهداف در بازه زمانی 

كار  كـرده و اسـتراتژی های الزم را بـه  مشـخص، برنامه ریـزی 
گرفـت. لـذا نیـاز بـه تدویـن سـندی مكتـوب و معتبـر یـا همـان 

چشم انداز احساس می شود.

كـرد:  تعریـف  زیـر  صـورت  بـه  می تـوان  نیـز  را  چشـم انداز 
"چشـم انداز یـک هـدف مطلـوب در مقیـاس زمانـی مشـخص 
اسـت كه باید در راسـتای رسـالت سـازمان )مأموریت سـازمان( 
چشـم انداز  اسـت،  مشـخص  تعریـف  از  كـه  همانطـور  باشـد". 
بـرای  عبارتـی  بـه  اسـت.  زمـان  جنـس  از  مأموریـت  برخـالف 
تدویـن چشـم انداز بایـد نگاهـی به حـال و نگاهـی نیز بـه آینده 
داشـته باشـیم تا بتوانیم تعیین كنیم جایگاه ما در حال حاضر 
چیسـت و بـا توجـه بـه نقـاط قـوت و ضعـف داخلـی سـازمان و 
محیـط  در  شـده  ایجـاد  تهدید هـای  و  فرصت هـا  همچنیـن 
بیرونی )در زمان حـال و آینده( قصد داریم 
به چه جایگاهی در سال های آتی برسیم؟

اما چالشـی كه در ایـن مرحله بـا آن رو به 
رو هسـتیم، این اسـت كه شـاید بتـوان بـا گـردآوری اطالعات از 
منابع مختلف به دید خوبی از شـرایط موجود دسـت پیدا كرد، 
كـه در آینده ممكـن اسـت ایجاد  امـا چگونـه می تـوان شـرایطی 
كـه بـه ذهـن برسـد،  كـرد؟ شـاید اولیـن جوابـی  شـود را ترسـیم 
پیش بینـی آینده باشـد. البته كه برای دسـت یابی به شـرایطی 
كـه در آینـده ممكـن اسـت اتفـاق بیفتـد بایـد پیش بینـی انجام 
داد، امـا در مبحـث مدیریـت اسـتراتژیک و تدویـن چشـم انداز، 
به خاطر حساسیت باال و تأثیرگذاری كه چشم انداز می تواند بر 
ج داد و  كل سـازمان داشته باشد، باید وسواس بیشـتری به خر

چارچوب مشخصی را برای پیش بینی آینده در نظر گرفت.
آینـده  پیش بینـی  بـرای  كـه  پركاربـردی  روش هـای  از  یكـی   
روش  می شـود،  اسـتفاده  چشـم انداز  تدویـن  مرحلـه  در 

"سناریونویسی" است ]3[. 

همانطور كه از نام این روش پیدا سـت، در این روش قصد 
بـر ایـن اسـت تـا پیش بینی هایـی در مـورد آینـده انجـام شـود و 

چشم انداز یک 
هدف مطلوب 
در مقیاس زمانی 
مشخص است 
که باید در راستای 
رسالت سازمان 
)مأموریت سازمان( 
باشد.

کاربرد�
سناریو
نویسی�

در�تدوین�
چشم�انداز

نویسندگان:
احمد احمدی یزدی،

حامد موگویی
دانشجویان دکتری صنایع، 
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می شوند سناریوهای "جسـتجوگر"1 می گویند. به عبارتی دیگر 
ما به دنبال ساختن سناریویی هستیم كه احتمال وقوع كمی 
گر اتفاق بیفتد بر روی سـازمان بسیار تأثیرگذار خواهد  دارد اما ا

بود. 

آینده محتمل آینده ای اسـت كه احتمال وقوع باالیی دارد 
و می توان با اسـتفاده از شرایط فعلی آن را پیش بینی كرده و بر 
اسـاس آن تصمیـم گرفت. به سـناریوهایی كه بر اسـاس آینده 
"پیش بینی كننـده"2  سـناریوهای  می شـوند  تنظیـم  محتمـل 
می گویند. این نوع سـناریوها اصواًل خیلی بلندمدت نیسـتند و 
سـازمان برای مواجهه با آنها باید از تمامی منابع خود اسـتفاده 

كند. 

آینـده مطلـوب آینـده ای اسـت كـه سـازمان عالقه مند اسـت 
بـه آن برسـد و امیدوار اسـت كه این آینـده اتفاق بیفتـد. واضح 
اسـت كه سناریوسـازی بـرای تدوین چشـم انداز باید بر اسـاس 

این آینده صورت گیرد. 
بـه سـناریوهایی كـه بر اسـاس آینـده مطلـوب تنظیم می شـوند 
سـناریوهای "هنجـاری" 3 می گوینـد. ایـن سـناریوها بـر اسـاس 
دو فرض ساخته می شـوند. فرض اول اینكه سازمان و محیط 
در سـال های آتـی شـرایط فعلـی خـود را حفـظ كند و فـرض دوم 
 اینكـه شـرایط سـازمان در سـال های آتـی دسـت خوش 
عمـده ای  تغییـرات    

شود. 

ی   ســــــــته بند د
ی  ش هــــــــا و ر
از  سناریونگاری 
بی  دیدگاه 
شاب ]5[ 

نیــــز 
د  جو و
د  ر ا د
كــــــــه به 
صــــــــورت 
به  مختصر 
تشریح چند مورد 

از آنها می پردازیم:
روش  قضاوتـی: ایـن 
كـه بنیـان آن بـر پایـه  روش  

نحوه رفتار سـازمان برای برخورد با شـرایط پیش بینی شـده در 
آینـده در قالـب سـناریوهایی، برنامه ریـزی و مشـخص شـود. 
چندیـن  اسـت  ممكـن  كـه  شـود  ایجـاد  سـوال  ایـن  شـاید 
پیش بینـی و دیـدگاه مختلـف بـرای آینده وجود داشـته باشـد، 
لذا سـازمان نمی تواند بـرای مواجهه با تمامـی پیش بینی های 

موجود برنامه ریزی كند. پس چگونه باید عمل كرد؟ 

اقـدام و  كـه هـر  كـرد  ایـن نكتـه توجـه  بـه  بایـد  در جـواب 
جهت گیری سازمان می تواند برای مواجهه با شرایط متعددی 
تدویـن  مرحلـه  در  كـه  شـود  )دقـت  باشـد  مناسـب  آینـده  در 
چشـم انداز، ما در سـطح كالن سـازمان قرار داریـم و تصمیمات 
كـه  زمانـی  آن،  بـر  مضـاف  اسـت(.  تأثیرگـذار  سـازمان  كل  بـر 
گیـری،  سـناریوهای مختلـف تدویـن شـدند، جهـت تصمیـم 
كثـر  ا توافـق  مـورد  كـه  می شـوند  انتخـاب  سـناریوهایی 
 تصمیم گیران باشـند و در نهایت چشـم اندازی كه قرار اسـت بر 

پایـه ایـن سـناریوها تدویـن شـود، بـا در نظـر 
سـناریوها  ایـن  تمامـی  گرفتـن 

شـد  خواهـد  تنظیـم  و  تهیـه 
 .]2,3[

و  بوریسـون 
در   ]4[ همـكاران 

مطالعـه خـود بر اسـاس 
و  ممكـن  محتمـل،  آینـده  نـوع  سـه 

مطلـوب بـه تقسـیم بندی روش هـای 
سـناریونگاری پرداختنـد. الزم بـه ذكـر 

كـه سـازمان ها می تواننـد بر اسـاس  اسـت 
ماهیت و نیاز خود بر اسـاس هـر كدام از 
سـناریونگاری  بـه  آینـده  نـوع  سـه  ایـن 

بپردازند. 
آینـده ممكـن آینـده ای بعیـد اسـت امـا 

به هر حال احتمال اتفاق افتادن را دارد. به 
سناریوهایی كه بر اساس آینده ممكن تنظیم 

 یکی از روش های 
که برای  پرکاربردی 

پیش بینی آینده 
در مرحله تدوین 

چشم انداز استفاده 
می شود، روش 

"سناریونویسی" 
است. 

به سناریوهایی 
که بر اساس 

آینده محتمل 
تنظیم می شوند 

سناریوهای 
"پیش بینی کننده"2 

می گویند. این نوع 
 
ً
سناریوها اصوال
خیلی بلندمدت 

نیستند و سازمان 
برای مواجهه با آنها 
باید از تمامی منابع 
کند.  خود استفاده 
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ســـــناریو  روش  ایـــــن  در  پس نگـــــری:5  روش 
نویسان خارق العاده ترین و یا فاجعه آمیزترین 
كـــــه می تواند برای ســـــازمان اتفاق  حالتی 
بیفتد را به عنـــــوان یک ســـــناریو در نظر 
كه  می گیرند و سپس با نگرشی بازگشتی 
از آینـــــده به زمان حال اســـــت ســـــعی بر 
الزم  اقدامات  و  زیرســـــاخت ها  شناسایی 
برای رســـــیدن به آینـــــده خارق العاده و یا 

مقابله با آینده فاجعه آمیز دارند. 

در آخر الزم به ذكر است، روش های 
رشته  به  سناریونگاری فقط مختص 
و  نیســـــت  اســـــتراتژیک  مدیریـــــت 
در  گســـــترده ای  بســـــیار  استفاده 
زمینه های مختلف دارد. فقط 
الزم اســـــت تـــــا با شـــــناخت 
بـــــه  موقعیـــــت  از  درســـــت 
اســـــتفاده از ایـــــن روش هـــــا 

پرداخته شود. 

مراجع
نواندیشـی  )1386(؛  ریچـارد  اسـالتر،   ]1[
بـرای هـزاره نویـن، مفاهیـم، روش هـا و ایده های 
همـكاران،  و  ملكیفـر  عقیـل  ترجمــه  پژوهــی،  آینــده 
تهران: مؤسسـه آموزشـی و تحقیقاتـی صنایع دفاعـی، مركز 

آینده پژوهی. 
)1383(؛  مطلـق  وحیـدی  وحیـد  و  عزیـز  علیـزاده،   ]2[
كاربردهـا،  و  مبانـی  مفاهیـم،  سـناریو،  پایـه  بـر  برنامه ریـزی 

اندیشكده وحید
]3[ بنیـاد توسـعه فـردا )1384(؛ روش هـای آینـده نـگاری 

تكنولوژی، تهران: انتشارات گروه. آینده اندیشی
]4[ Lena B–rjesona, Mattias H–jera, Karl-Henrik 

Dreborgb, Tomas Ekvallc, G–ran Finnvedena, ” Sce-
nario types and techniques: Towards a user’s guide“, 
Futures, Vol. 38, No. 7, 2006, pp. 723-739. doi: 10. 
1016/ j. futures. 2005. 12. 002

 ]5[ P. Bishop, A. Hines and T. Collins, ” The Cur-
rent State of Scenario Development: An Overview of 
Techniques,“ Foresight, Vol. 9, No. 1, 2007, pp. 
5-25. doi:10. 1108/14636680710727516. 

قضاوت فردی یا گروهی در مورد آینده بنا 
چارچـوب  گونـه  هـر  از  عـاری  اسـت،  شـده 

دسـته  ایـن  تكنیک هـای  از  می باشـد.  روش شناسـانه ای 
می تـوان بـه روش هـای پیش بینـی هوشـمند، تصویرسـازی و 

بازیگری اشاره كرد. 
پایـه  بـر  كـه  روش  ایـن  در  انتظـار:4  مـورد  آینـده  روش 
محتمل تریـن آینـده می باشـد فقط یـک سـناریو تولید می شـود 
كه این سناریو را می توان مبنایی برای ساختن دیگر سناریوها 
تولیـد  ایـن روش  بـر اسـاس  اولیـن سـناریوها  دانسـت. اصـواًل 
می شـوند. از تكنیک هـای ایـن دسـته می تـوان بـه روش هـای 

برون یابی روند و تحلیل اثرات متقابل اشاره كرد. 
روش سـناریو ثابـت: در ایـن روش یـک سـناریو ثابـت بـرای 
بررسـی  بـا  خبـرگان  سـپس  و  شـده  گرفتـه  نظـر  در  سـازمان، 
پیامدهای ناشـی از این سناریو بر روی سـازمان بحث و تبادل 
نظـر می كننـد. از تكنیک هـای ایـن دسـته می تـوان بـه روش 

ماتریس SRI اشاره كرد كه در ادبیات موضوع موجود است. 

پــــی�نوشــــــت�:

1. Explorative
2.Predictive
3. Normative
4. Expected future 
method
5. Back casting
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در  تغییـر  پذیـرش  بـرای  كاركنـان  توانمندسـازی 
كار فعلـی آنها انجـام می شـود. این  محیـط كسـب و 

نوع از تحول زمان بر است و می بایست برنامه ریزی 
شـده باشـد و شـرط تحقـق آن هدایـت و حمایـت مدیریـت 

ارشد سازمان است. تحول سازمانی نیازمند تصویری مطلوب 
از آینـده اسـت و بـر جنبه هـای نـرم افـزاری سـازمان و فرهنـگ 
سازمانی)جنبه های انسـانی و اجتماعی سـازمان( تكیه دارد و 
البته شامل برنامه هایی نیز برای جنبه های سخت 

افزاری سازمان است. 
سازمان در چرخه حیات خود با مسائل و چالشهای 
متفاوتی مواجه می شـــــود. با افزایش عمـــــر، بزرگی و 

سالخوردگی، سازمان دچار فرسودگی و بی حركتی 
می شود، تكنولوژیهای مورد استفاده آن 
فرسوده می شوند، استراتژیهای آن دیگر 

به روز نیســـــتند، مســـــائل استراتژیک 
خاصی به وجود می آید، فرهنگ سازمانی 

با استراتژی های سازمان ناسازگار می شود و 
شرایط جدید محیطی را بر نمی تابد، فرآیندها 
و ســـــاختارهای سازمان دچار 
افراطـــــی  پیچیدگی هـــــای 
مدیران  دیدگاه  می شوند، 
كـــــرده و نو  توســـــعه پیـــــدا 
كاركنان دچار ركود  می شود، 
رخـــــوت  و  فكـــــری 

می شوند.

 
اینها همه مصادیقی 
از منشأ درونی تحول 

هستند. 

انجام هرگونــــــه تغییر و تحول در یک 
سازمان مســــــتلزم ایجاد شرایط و 

مناسب  ســــــازمانی  بسترهای 
می باشد. این نوشتار در صدد 
توضیح و تبیین شــــــرایط الزم 

برای تحول سازمانی است. 

تعریف�تحول
تحول حركتی اســــــت به 
فعلی  وضعیت  فراسوی 

وضعیت  یــــــک  طریق  از 
گــــــذار و بــــــه ســــــمت یک 

وضعیت آتی و یا به عبارتی 
دیگر تحول، فعالیت و یا تالشی 

برنامه ریزی شــــــده و بلند مدت است 
كه ســــــازمان )ویا فــــــرد( را به 

سمت جایگاه باالتر 
حركت می دهد. با 
این تعریف مدیریت 

پشتیبانی  معنی  به  تحول 
گذارشــــــان  كاركنــــــان در  از 

به  آنها  فعلــــــی  از وضعیــــــت 
توسط  كه  است  آتی  وضعیت 

پروژه هــــــای تحــــــول صــــــورت 
می گیرد. 

تحول سـازمانی نیز با ایـن مفهوم، 
ایجـاد و توسـعه راه حلهـای خالقانـه 

و جدیـد اسـت. فرآینـدی كـه بـا هدف 

  تدوین:  مهندس صنوبر قاسمی  

تحول حرکتی 
است به فراسوی 

وضعیت فعلی از 
طریق یک وضعیت 

گذار و به سمت 
یک وضعیت آتی و 

یا به عبارتی دیگر 
تحول، فعالیت و یا 
تالشی برنامه ریزی 

شده و بلند مدت 
که سازمان  است 

)ویا فرد( را به سمت 
تر حرکت  جایگاه باال

می دهد.
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شرایط�الزم�برای�
تحول�در�یک�

سازمان�چیست؟



الزم جهـت پذیـرش تغییـر ایجاد شـود و از نظـر سـازمانی انگیزه 
كافـی بـرای افـراد جهـت اعمـال تجربیـات و یافته هـای آنـان 
در مسـیر تحـول بوجـود آیـد و ابزارهـای الزم جهـت تحـول در 
كـرد باید  اختیـار باشـد. برای اینكـه بتـوان تحول مثبـت ایجاد 
زیرسـاخت های جامعـه اصـالح شـود، افـراد مسـتعد از طبقـات 
مختلـف اجتمـاع بایـد در ادارات جـذب شـوند و معمـواًل همیـن 

بایـد  می سـازند.  آمـاده  تغییـرات  بـرای  را  زمینـه  گـروه 
دسـتگاه اداری آمادگـی ایجاد تحول را داشـته باشـد و 

نیروهای

 

نی  ا  جو
كـــــــــــــــه 

جــــــــــــــــــذب 
دستگاه ها  این 

ســـــــــــــــازمان ها  ند و  می شــــــــــو
بر  كم  حا زائد  را روند  سازمان هــــــــــــــــــا 

جذب  نمایند.  افراد متحول  كارگیری  به  و 
سازمان ها  در  نیرو  استخدام  برای  می نماید  ایجاب  توانمند 

انواع�تحول  
از  انفصـال  بـدون  می توانـد  سـازمانی  تحـول 
كـه بـه آن  گذشـته سـازمان و در ادامـه آن باشـد 

"تحـول گام بـه گام" گفته می شـود. تحـول می تواند 
با گسسـتن از گذشـته سـازمان صـورت پذیـرد كـه در آن صورت 
"تحـول بنیـادی" نامیـده می شـود. همچنیـن تحـول می توانـد 
كـه آن را "تحول  كنشـی در برابـر محرک هـای محیطـی باشـد  وا
اسـاس  بـر  می توانـد  تحـول  آخـر  در  و  می نامنـد  كنشـی"  وا
كـه بـه آن "تحـول  پیش بینـی وقایـع و الزامـات محیطـی باشـد 

پیشگام" گفته می شود. 

مشکالت�اصلی�در�اجرای�تحول�)تغییرات�عمده�سازمانی(
مهمتریـن موانع بر سـر راه تحـول یا تغییـرات عمده سـازمانی را 

می توان در سه موضوع زیر برشمرد:
مقاومت در برابـر تغییرات: از آنجـا كه تغییر با 

همـراه  ناپایـداری  و  قطعیـت  عـدم  مقـداری 
كـه  كاركنانـی  امنیـت  و  ثبـات  بـر  اسـت، 

درمعـرض تغییر قرار دارنـد، تأثیر می گـذارد. از 
نگاه كاركنان، این موضع بدان معنا است كه 
بـا  رویارویـی  بـرای  تـازه ای  راه هـای  بایـد 
شـرایط، مشـكالت و محیط هـای جدیـد پیدا 

نماینـد )و ایـن رویكرد آسـان نیسـت، حتی بـرای مدیران 
تغییر، حداقل در اولین تجربه(. 

كنترل سازمانی: تغییرات سازمانی، نظام موجود 
كنتـرل سـازمانی را دگرگـون می سـازد، نحـوه توزیـع 
گـذار، نظـارت بر  كـرده و در مرحلـه  قـدرت را متحـول 
عملكرد و انجام اصالحات را دشوار خواهد ساخت. 

منابـع قـدرت از یـک نـگاه: هـر سـازمان، مثـل یـک 
گروه هـا و ائتالف هـای  افـراد،  از  نظـام سیاسـی متشـكل 

مختلفی است كه قدرت مدار هستند و یا برای دستیابی به آن 
تالش می كنند. از این رو، هر تغییراتی كه توزیع قدرت را بر هم 

زنـد، فعالیت هـای سیاسـی درون سـازمانی را بـر می انگیـزد. 
كـه بـی  كـس وبـر معتقـد اسـت اصـواًل در سـازمان هایی  ما
عدالتی شـكل می گیرد، منزلت، قـدرت، ثروت به صورت 

عادالنه توزیع نمی شود. 

در�جهت�تسهیل�امر�تحول�سازمانی�چه�باید�کرد؟
همـه افـراد و اعضـاء سـازمان بایـد بـه ضـرورت تحـول مسـتمر 
گاه باشـند و در جهت آن برانگیخته شـوند )آموزش مداوم به  آ
صـورت اثربخـش ارائـه شـود(. بایـد سـعی شـود تـا سـاختارهای 

همه افراد و اعضاء 
سازمان باید به 
ضرورت تحول 
گاه باشند  مستمر آ
و در جهت آن 
برانگیخته شوند
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و  تخصصی  گاهی های  آ ارتقــــــــــــای  و  مهارت  و  تجربه 
كمک می نماید و معمواًل  كاهش هزینه های آموزشی نیز 
هزینه  كاهش  و  بهره وری  افزایش  تغییرات،  هزینه  نیز 

می باشد. 

جمع�بندی:�نکات�قابل�توجه�درتغییر�و�تحول�سازمان�ها�
تحول از طریق زور، اجبار و ارعاب حاصل نمی شود. 

تحول از طریق شانس و اقبال بوجود نمی آید. 
مدیران الگوی رفتارو پرچمداران تحول هستند. 

تحـول از طریق ابـالغ آئین نامه، بخش نامه و دسـتورالعمل 
اتفاق نمی افتد. 

مانـع  هـم  و  هسـتند  تحـول  عامـل  هـم  مدیـران 
تحول. 

هدف تحول و عامل تحول، انسانها هستند. 
و  مدیـران  اعتقـاد  و  بـاور  بـه  تحـول 

مشاركت كاركنان بستگی دارد. 
تحول، تدریجی، مستمر و دائمی خواهد بود. 

تحول را از ذهن، اندیشه و سازمان خود باید شروع كرد. 
مهمترین ابزار تحول آموزش است. 

بـرای تحـول سـازمانها، ضـروری  كاری  تشـكیل تیم هـای 
است. 

باید برنامه های تحول همسو و هماهنگ اجرا شوند. 

منابع:
مدیریت.  مشــــــــاوران  جهانی  كنفرانــــــــس  چهارمین   -1

مدیریت و مشــــــــاوره در آســــــــتانه قرن بیست و 
یكم. مترجم: پرویز بختیاری. ناشر: سازمان 

مدیریت صنعتی. چاپ نخست: 1376 
2- الهاگن، گیز. انگیزش و مدیریت تحول. مترجم 

علی محمد گودرزی. نشر: رسا. فروردین 1384
3- الوانــی، دكتــر ســید مهــدی. مدیریت 
عمومی. نشر نی. چاپ هفتم. 1373

كی. ترایاندیس،  4- جین، آر. 
مدیریت  بر  مدیریت  سی.  اچ. 
مهیار  مترجمــــــــان:  ناپذیــــــــر. 
سرحدی، حسن محمد رضائی 
و  آموزشی  بیدگلی. مؤسســــــــۀ 
تحقیقاتی صنایع دفاعی، مركز 
فناوری  و  علوم  پژوهی  آینده 

دفاعی 1381.

شـــــــــــــــرایطی از قبیل "گزینش علمی و عملی" به منصه ظهور 
گذاشته شود. 

عهده  بر  لیاقت  اساس  بر  باید  سازمان  باالی  مشاغل 
رقابت و همچنین  باعث  این خود  و  گذار شود  وا افراد 

فرایند  معمواًل  می شود.  سازمان  در  مندی  رضایت  افزایش 
كه ابتدا بینش فرد  تغییر دگرگونی افراد به این صورت است 
نسبت به مســــــــــــأله تغییر خواهد كرد كه این امر را می توان از 
كرد. بعد از تغییر در بینش، نگرش فرد  طریق آموزش تسهیل 
كرد، بعد از تغییر نگرش فرد،  نسبت به مسأله تغییر خواهد 
تغییر رفتار فــــــــــــردی و در مرحله 
قرار  گروهی  رفتــــــــــــار  تغییر  آخر 
باید  مرحله  این  در  كه  می گیرد 
انتظار خالقیت جمعی را داشت. 
كرد،  حفظ  را  روند  این  بتوان  گر  ا
با مشكالت  را  ســــــــــــازمان ها  می توان 

كمتری متحول نمود. 
سیســــــــــــتم،  یک  تغییر  برای  اصواًل 
از  سیســــــــــــتم  آن  افراد  یكپارچگی 
باالیی  اهمیــــــــــــت 
ر  ا د ر خو بر
 . ست ا

گر  ا
افراد 
یــــــــــــک 

و  سیســــــــــــتم 
نظر  از  سازمان  یک 
نزدیک  هم  به  فكری، 
در  تحول  و  تغییر  باشند 
چندان  كار  سیستم  آن 
نخواهد  دشــــــــــــواری 
دیگر  طرف  از  بود. 
پائین  از  افراد  گر  ا
ســــــــــــطح  ترین 

د  جو كار را آغاز نمایند مو
توجه  با  بعد  و و  استعداد  به 

باالتر توانائی های خود به  سطح 
این  كنند،  پیدا  امر ارتقاء 
تعلق  احســــــــــــاس  باعث 
ســــــــــــازمانی  وفاداری  و 
ایجاد  به  و  می شــــــــــــود 

گر افراد یک  ا
سیستم و یک 
سازمان از نظر 
فکری، به هم 

نزدیک باشند تغییر 
و تحول در آن 

کار چندان  سیستم 
دشواری نخواهد 

بود.

31 شمارۀ دوم / شهریورماه 1395



كـه »كیفیت آموزش  مفهـوم كلیدی در این نشسـت آن بود 
گرفتـه اسـت.«  عالـی ایـران محـل مناقشـه عمومـی و ملـی قـرار 

این امر سبب: 
مخدوش شدن تصویر اجتماعی دانشگاه می شود. 

نازل بودن كیفیت آموزش عالی به معنای: 
اتالف سرمایه های با ارزش انسانی در این سرزمین

بـه عالوه بـه هدر رفتـن منابع مالـی و هزینه های فرصتی اسـت 
كـه بـرای تحصیـالت نزدیـک بـه پنـج میلیـون دانشـجو صـرف 

می شود. 

گـر نشـانه هایی از بحـث برانگیز شـدن آمـوزش عالـی به ما  ا
كـه در دنیـای جهانـی شـده و به  می رسـد بایـد نگـران بـود. چـرا 
و  اقتصـاد  و  زندگـی  كل  امـروز،  پرشـتاب  شـده  رقابتـی  شـدت 
جامعـه "دانـش بنیـان" شـده اسـت. مزیتهـای رقابتـی ملتهـا از 
نتیجـه  در  و  می گیـرد  شـكل  نـوآوری  و  دانـش  تولیـد  رهگـذر 
سرنوشت آینده ی ایران به سرنوشت آموزش عالی گره خورده 

است. 

مسـآله كیفیت آموزش عالی، مسـأله ای ملی اسـت، چالش 
آینـده ی ایـن سـرزمین اسـت و چالشـی جـدی بـرای هویـت و 
عالـی  آمـوزش  كیفیـت  امـا  اسـت.  عزیـز  ایـران  اقتـدار  و  عـزت 
چگونه بوجود می آید، چطور استقرار می یابد و چگونه تضمین 
می شـود؟ همـه می دانیم كـه: كیفیـت امری تصادفی نیسـت و 

گزاف به دست نمی آید. 
كیفیـت آموختنـی اسـت، سـاختنی اسـت. منتهـا ایـن سـاختن 
بایـد باهـم و به صـورت مشـاركت ملی همـه ذینفعان باشـد، هر 
چنـد مسـئولیت اصلـی بـر عهـده دولـت و وزارت علـوم اسـت. 
اینكـه سـودای  آمـوزش عالـی تحصیـل نمی شـود جـز  كیفیـت 
مشـترک همه ذینفعان ملی باشـد. كیفیت آمـوزش عالی امری 
اسـت كـه باید بـا مشـاركت همه اجتمـاع علمـی، دانشـگاهیان، 

نهادهـای  و  بنگاه هـا  مدیـران  سیاسـتگذران،  دانشـجویان، 
كار و ذینفعان اجتماعی ساخته بشود و زیسته بشود و  كسـب و 
تجربه بشـود: كیفیت آمـوزش عالی باید به میثـاق ملی تبدیل 

بشود. 

كیفیـت در  برخـی از مهـم تریـن خالءهـای نظـام تضمیـن 
آموزش عالی ایران عبارتند از: 

1-نهاد ملی چند جانبه میان دولت و دانشگاه و اجتماع علمی 
برای اعتبارسنجی وجود ندارد. 

2-اسـتانداردها و معیارهای مدونی برای آموزش عالی تدوین 
و تصویب نشده است. 

كارآمــدی از فراینــد ارزیابــی درونــی و بیرونی  3-نظــام موجــه 
نداریم. 

4-از انجمن هــای تخصصی و نهادهای حرفــه ای غیر دولتی 
برای اعتبارسنجی حمایت نكرده ایم. 

5-در نهادهای اعتبارسنجی معتبر جهان عضو نیستیم. 
6-بــازار ملــی اعتبارســنجی نداریــم و در بــازار جهانــی اعتبــار 

سنجی نیز شركت نداریم. 
7-از ممیزین بین المللی دعوت نمی كنیم. 

گونــه ما فاقد ســنخ شناســی و طبقه  8-آمــوزش عالی جنــگل 
 بندی معقول و موجهی است. 

9-گســترش آمــوزش عالــی در ایــران مســتقل از نظــام اعتبــار 
سنجی است. 

10-نهادهــای حرفــه ای و تخصصــی غیــر دولتــی بــرای رتبــه 
 بندی وجود ندارد. 

11-در رتبه بندی های جهانی وضع مطلوبی نداریم. 
12-انجمن دانشگاههای ایران و كنسرسیوم های دانشگاهی 

بوجود نیامده است. 
13-شـبكه دانشـگاههای اعتبارسنجی شـده را بوجود نیاورده 

ایم. 
انگیـزه مشـاركت در فعالیت هـای  14-اعضـای هیـأت علمـی 
ارزیابـی كیفیـت و تولید كیفیـت و نگهداری كیفیت را از دسـت 

داده اند. 

گزارش�پنل�
برگزارشده�

برای�بررسی�
موضوع�
»منشور
کیفیت

آموزش
عالی«

پنل بررسی موضوع »منشور 
کیفیت آموزش عالی« با 

حضور خبرگان و متخصصین 
دانشگاههای تهران، دست 

اندرکاران وزارت عتف و 
شورای عالی انقالب فرهنگی 

و مسئولین مؤسسه پژوهش 
و برنامه ریزی آموزش عالی در 

تاریخ 94/12/18 در محل 
مؤسسه مزبور برگزار گردید. 

در این پنل، هر یک از اعضای 
پنل دیدگاههای خود را درباره 

منشور کیفیت آموزش عالی 
کرات این  بیان کردند. مذا

پنل مبتنی بر نشستی بود که 
در بهمن ماه 94 در معاونت 

آموزشی وزارت عتف، با هدف 
تدوین منشور کیفیت برگزار 

شد.

32



كمیسیون ارتباط با جامعه كه این كمیسیون ها از متخصصان 
این حوزه تشكیل می شود. 

كیفیـت در آمـوزش عالـی را بایسـتی بـه صـورت  چشـم انداز 
شـفاف و مشخص هم برای آموزش عالی و هم برای ذینفعان 
ترسـیم كنیـم. اینكه مـا از كیفیـت چـه می خواهیم و قرار اسـت 
به كجا برسـیم؟ اصول تضمین كیفیت و اصـول ارتقاء و تعالی 
كدام هـا هسـتند؟ سـاختار سـتاد وزارت و سـاختار سـتاد  كیفیـت 
اختیـارات  حـدود  اسـت؟  صـورت  چـه  بـه  دانشـگاه ها  صـف 
بـه چـه  كیفیـت  مـا در حـوزه مدیریـت  و سـتاد  وظایـف صـف 
صورت اسـت؟ رویه هـا و فرایندهای ارزیابـی و تضمین كیفیت 
كدام ها هسـتند و به چه صورت باید عملیاتی شـوند؟ سطوح و 
و  معیارهـا  اسـت؟  صـورت  چـه  بـه  كیفیـت  تمركـز  حـوزه 
استانداردهای ارزیابی كیفیت كدام ها هستند؟ راهبردها برای 
تحقـق اینها كدام ها هسـتند و ما به چه صـورت می توانیم این 
كنیـم؟ مـا قبـل از اینكـه بـه فكـر تدویـن  راهبردهـا را عملیاتـی 

منشور باشیم بهتر است به فكر ضمانت اجرای آن باشیم. 

در ارزیابی كیفیت، مبحث به سه قسمت تقسیم می شود: 
و  راهكارهـا  تحلیل هـا،  و  تجزیـه  شـاخص ها،  و  »اطالعـات 

اقدامات. «

كیفیـت بـه عنـوان سـند ملـی تدویـن  گـر قـرار باشـد منشـور  ا
بشـود بایـد پاسـخی بـه این سـؤال باشـد كـه چـه تدبیـری برای 
كـه  گفـت  رفـع ایـن خالءهـا الزم داریـم؟ بـا اطمینـان می تـوان 
تدوین منشور كیفیت آموزش عالی ایران باید مبتنی بر رویكرد 
 »)Participatory Constructivism( ساخت گرایی مشـاركتی«

باشد. 

كیفیـت  منشـور  بـرای  گام  پنـج  رویكـرد،  ایـن  اسـاس  بـر 
پیشنهاد می شود: 

گام یک: مسأله گشایی
گام دو: بررسی فنی مسأله

گام سه: اجماع سازی و تدوین
گام چهار: تصویب و ابالغ
گام پنجم: اجرا و ارزیابی

گشـایی اولیـه  كـه مسـأله  گام نخسـت در ایـن مسـیر  گویـا 
كنـون بـه امید حـق در این پنـل، گام  اسـت، طی شـده اسـت و ا

دوم برداشته می شود. 
در آموزش عالی بایـد اصولی برای رویه ها و اعمال خوب وجود 
داشـته باشـد و نهادینـه شـود و منشـور كیفیـت آمـوزش عالی ما 
كـه برای هر فـردی كه قصـد مدیریت  بایـد دارای اصولی باشـد 
بـر فعالیـت آمـوزش عالـی در سـطح ملـی را دارد، الـزام آور باشـد. 
كـه ارزیابـی  مـا ابتـدا بایـد الگویـی را طراحـی و تدویـن نماییـم 
راهبـردی(. داشـتن  )ارزیابـی  كنـد  وزارتخانـه شـروع  از  اول  را 
كمیسـیون های تخصصـی در دفتـر نظـارت و ارزیابی بـر مبنای 
كمیسـیون های  عنـوان  تحـت  علـوم  وزارت  مأموریت هـای 
و  فرهنگـی  كمیسـیون  آموزشـی،  كمیسـیون های  پژوهشـی، 

کیفیت امری 
تصادفی نیست 

گزاف به دست  و 
نمی آید.

کیفیت آموزش 
عالی امری است 

که باید با مشارکت 
همه اجتماع علمی، 

دانشگاهیان، 
دانشجویان، 

سیاستگذران، 
مدیران بنگاه ها و 

کسب  نهادهای 
کار و ذینفعان  و 

اجتماعی ساخته 
بشود و زیسته 
بشود و تجربه 
کیفیت  بشود: 

آموزش عالی باید 
به میثاق ملی تبدیل 

بشود. 
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گردیـده  كشـور  كیفیـت نظـام آمـوزش عالـی در  منجـر بـه افـت 
برخـی  گرایانـه  كمـی  رویكردهـای  مـوارد  ایـن  از  یكـی  اسـت. 
مدیـران و سیاسـتگذاران بـوده اسـت. نكتـه دوم در خصـوص 
نظـام آمـار و اطالعات اسـت. یكـی از زیرسـاخت های الزم برای 
ارزیابی، وجود نظام آمار و اطالعات اسـت و این موازی كاری، 
كـه  بـه شـدت در خـود وزارت علـوم هـم در حـال انجـام اسـت 
معاونتهـا و دفاتـر مختلـف اطالعـات مشـابهی را از دانشـگاه ها 
دریافـت می كننـد. بـه جـز وزارتخانـه، نهادهـای مختلـف مثـل 
استانداری ها و ... نیز همین كار را انجام می دهند. این باعث 
خستگی و سـردرگمی دانشگاه ها می شـوند. نكته دیگر، بحث 

رتبه بندی است. 

چهار منبع نیاز برای تعریف كیفیت وجود دارد: 
نـگاه مصـرف  از  بایـد  بـرای سـطوح تحصیـل،  1-دانشـگاه ها 
كننده به مقوله كیفیت نگاه كنند. ما منشور كیفیت نوشتاری 

نمی خواهیم. بلكه عملیاتی و رفتاری می خواهیم. 
رشـته های  مـورد  در  نیازسـنجی  چـه  دولتـی،  بخـش  2-در 
تحصیلـی انجـام شـده اسـت؟ آمایـش رشـته های تحصیلـی از 

كجا آمده است؟ چه كسانی را درگیر كرده ایم؟
3-در بخش غیر دولتی و خصوصی باید جلب مشـاركت بشـود 

و این شدنی است و دانشگاه ها اصاًل سراغ تعالی نرفته اند. 
كار  غ التحصیـالن مـا بـرای  4-بـازار خارجـی: چنـد درصـد فـار
كیفیـت در آمـوزش  ج می رونـد؟ در بحـث  یـا تحصیـل بـه خـار
عالـی، نبایـد وزارتخانـه بگویـد و دانشـگاه ها انجام دهنـد. قرار 
كاری  گروه هـای آموزشـی بگوینـد مـا چـه  اسـت دانشـكده ها و 
كنـد. نیـاز ما  می خواهیـم انجـام دهیـم و وزارت علـوم حمایـت 
فقط آموزش نیسـت به پژوهش، مشـاوره و خدمـات اجتماعی 
هـم نیـاز داریـم. یكـی از نـكات مهـم كیفیـت، رقابـت اسـت. ما 
كیفیـت داشـته  كارگروههـای صنعـت و بـازار را در بحـث  بایـد 
باشـیم كـه به مـا در گروههای آموزشـی كمـک كند كـه بهتر كار 

كنیم، باید اولویت هایمان كیفیت محور باشد. 

منبع�گزارش:
و  پژوهـش  مؤسسـه   - فنـاوری  و  تحقیقـات  علـوم،  وزارت 
گـزارش پنـل اولیـه بـرای بررسـی  برنامه ریـزی آمـوزش عالـی - 
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گـردآوری آمـار و  در بخـش اطالعـات و شـاخص ها، بحـث 
حوزه هـای  در  شـده  انجـام  فعالیتهـای  تمامـی  از  اطالعـات 
كیفیت  گـر بـه آییـن نامـه ارزیابـی  ح می شـود. ا كادمیـک مطـر آ
دانشـگاه مراجعه نمایید، كلیه فعالیتها مورد نظر اسـت و حتی 
كیـد شـده اسـت كـه منظـور فعالیتهای آموزشـی،  در یـک بنـد تأ
قسـمت  ایـن  در  می باشـد.  مدیریتـی  و  فرهنگـی  پژوهشـی، 
گـردآوری آمـار و اطالعـات، بررسـی صحـت و اعتبـار اطالعـات، 
تدویـن و تعیین مقادیر شـاخص ها و نمایش مقادیـر در جدول 
و نمودارها برای مونیتور شـدن این وضعیت برای مدیرانی كه 
در ایـن سـطح قـرار دارنـد و دانشـگاه ها را اداره می كننـد، الزم 
از  یكـی  شـاید  اسـت.  راهـكار  و  تحلیـل  دوم  بخـش  اسـت. 
بخش هـای مدیریتی ما كه در این قسـمت ضعیف عمل كرده 
گـذاری  اسـت، تحلیـل و بررسـی نتایـج و ارزیابـی اسـت، نشـانه 
كلیـدی اسـت، اعتبارسـنجی واحدهـا و تدویـن راهـكار  نقـاط 
خ دهـد. بخش  كـز دانشـگاهی اتفـاق ر اسـت كـه بایـد درون مرا
كـز  مرا عمـده  بـه  توجـه  بـا  اقـدام  ایـن  اسـت.  اقـدام  بعـدی 
كـه در قالـب دفتـر یـا  كـز  دانشـگاهی از وزارت عتـف تـا بقیـه مرا
واحـد، فعالیـت می كننـد، ابـالغ ایـن راهـكار و پایـش عملكـرد 
است و پس از آن باید دسته بندی صورت بگیرد و اعطای مهر 

كیفیت در درون صورت بگیرد. 

مسـأله حاضـر ایـن اسـت كـه منشـور كیفیـت قـرار اسـت چـه 
كاری انجـام دهـد؟ یعنـی آیـا ایـن منشـور می توانـد یـک الـزام 
قانونـی باشـد یا قصد ایجـاد یک الـزام درونی و اخالقـی را دارد؟ 
كیفیـت بـه عنـوان یـک مسـأله  كـه در وزارت علـوم،  تـا زمانـی 
ح نشود بسـیاری از این مطالب در حد اسـناد و مدارک باقی  طر
كیفیـت در ابتـدا بایـد بـه یـک درک و زبـان  می ماننـد. منشـور 
ذینفعـان  و  سـازان  تصمیـم  سیاسـت گذاران،  بیـن  مشـترک 

آموزش عالی منجر شود. 

مسـایل و مشـكالتی از جنبه هـای مختلـف وجـود دارنـد كه 

کیفیت،  در ارزیابی 
مبحث به سه 
قسمت تقسیم 
می شود: اطالعات 
و شاخص ها، 
تجزیه و تحلیل ها، 
راهکارها و 
اقدامات.

تدوین منشور 
کیفیت آموزش عالی 
ایران باید مبتنی 
بر رویکرد ساخت 
 گرایی مشارکتی
 Participatory
 Constructivism
باشد. 
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كاركنـان  میـان  در 
زحمــــــــــــــــتكش  و  خـدوم 

كـه  عزیزانـی  هسـتند  دانشـگاه، 
علیرغـم تحمـل زحمـات سـخت و 
طاقـت فرسـا و فعالیـت در شـرایط و 
كمتـر  سـخت،  محیط هـای 
كمتـر  شـناخته شـده و یـا در واقـع 

دیده می شوند!

نشـریه »تحـول راهبـردی« بـر 
آن اسـت تا در هر شـماره به سـراغ 
رفتـه  عزیـزان  ایـن  از  چنـد  تنـی 
فعالیت هـا،  دهنـده  وانعـكاس 

مشكالت و انتظارات آنها باشد. 
همكارانـی  شـماره  ایـن  در 
و  سـبز  واحدهـای فضـای  از 
بـه سـؤاالت  خوابـگاه خواهـران 

نشریه پاسخ داده اند:

سؤال�1(
 لطفًا خودتان را معرفی كرده 
و سابقه و نوع كار خود را بیان 

كنید. 

سؤال�2(
كار خـــود بـــا چـــه مشـــكالت و   در 

معضالت مهمی مواجه هستید؟

سؤال�3(
 چه انتظار یا خواسته ای از مسئولین 

دانشگاه دارید؟

دیده
می�شوید�...
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سـال   26.5 حـدود  هسـتم،  طاهریـان  احمدرضـا 
كار در دانشـگاه دارم و جـزو نیروهـای قـراردادی  سـابقه 
حق الزحمه ای فضای سـبز می باشـم. من بـا تمام وجود 
انجـام  می دهنـد  ارجـاع  كـه  را  كارهایـی  كـرده ام  سـعی 

دهم.
مـا  كاری  سـختی های  و  كاری  شـرایط  متاسـفانه  امـا   
آنگونه كه باید و شـاید توسـط مسـئولین دیده نمی شود. 
بایـد در جنـگل با موتور شـخصی دور بزنیم، امـا خبری از 

بیمه، حق شیفت و حق سرویس نیست. 
كـه بـا تغییـر  بیمـه بیـكاری مـا قطـع شـده و مـا نگرانیـم 
مدیریت هـا، مبـادا روزی بیاید كه بـه ما بگوینـد دیگر به 

كار شما نیازی نداریم.

مصاحبه�با�کارکنان�فضای�سبز�دانشگاه

عبداهلل کمالی هستم، با احتساب بیمه حدود 
گـر سـنوات قبلـی بـدون  27.5 سـال سـابقه دارم و ا
بیمـه را هـم در نظـر بگیرنـد بیـش از 30 سـال اسـت 
اداره  در  مـن  اصلـی  كار  دارم.  فعالیـت  سـابقه  كـه 
فضای سـبز اسـت اما كارهـای دیگری مثـل بنایی، 
انجـام  نیـز  را  و...  كشـی  جـدول  و  كاری  سـنگ 
داده ام. مشـكالت كاری من عمدتا در شـیفت شب 
كـه باید بـا موتور شـخصی  و روزهـای تعطیـل اسـت 
خودم رفت و آمد كنم، كه در تاریكی شبها احتمال 
را  شـب  شـیفت  حـق  اسـت.  زیـاد  خیلـی  تصـادف 
كاری  كـرده و بـه جـای آن اضافـه  سالهاسـت قطـع 
می دهنـد، آن هـم دو مـاه دیرتـر و فقـط سـاعاتی را  
كه هسـتیم محاسـبه می كنند. در صورتی كه شـبها 
نمی شـود آب را پـای درختـان گذاشـت و رفـت. من 
درختـان  حـال  بـه  دلـم  امـا  می شـوم  اذیـت  خیلـی 
كارم را انجـام  می سـوزد و بـا وجـود مشـكالت زیـاد 
می دهـم. انتظـار مـن از مسـئولین چنـد چیـز اسـت: 
كاری، بیمـه بیـكاری، شـیفت شـب، حـق  اضافـه 

سرویس و پول بنزین. 
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رقیه حیدری آیت، دانشـجوی كارشناسـی ارشـد مشـاوره خانـواده ام كه هم 
كنون نزدیک 1.5 سال است در دانشگاه مشغول به كار به عنوان ناظر خوابگاه  ا

خواهران هستم. 
كاری داشـته ام. ضمـن تشـكر از همـه مسـئولین  قبـل از دانشـگاه هـم تجربیـات 
خوابـگاه بـه چنـد مـورد از مشـكالت خـودم بـه عنـوان یـک نیـروی شـركتی اشـاره 
می كنـم. یكـی از دغدغه هـا - مشـابه آنچـه خانـم رحیمـی اشـاره كردنـد- نبودن 
همـه  تقریبـًا  و  اسـت  شـب  شـیفت  بـرای  بخصـوص  ذهـاب،  و  ایـاب  سـرویس 

دریافتی من بابت هزینه كرایه پرداخت می شود.
بعالوه در روزهای تعطیل یا سـاعات خلوت، بحث امنیت تردد جای تامل دارد. 
كاركنـان قـراردادی شـرایط  از لحـاظ عملكـرد، نیروهـای شـركتی در مجموعـه بـا 
یكسـانی دارند اما به صورت كاماًل متفاوت با این دو دسته برخورد می شود )مثاًل 

در بحث فرم ادامه تحصیل، یا بیمه تكمیل درمان و...(. 
باالخـره تكلیـف مـن معلـوم شـود: آیـا جـزو پرسـنل دانشـگاه هسـتیم یـا نیسـتیم؟ 

ادامه این وضعیت باعث دلسردی می شود. 

كار كه از سال 81 در  زهرا رحیمی زهرا رحیمی هسـتم، دارای 15 سال سابقه 
تربیـت بدنـی مشـغول بـكار شـدم و در 5 سـال اخیـر در خوابـگاه مشـغول خدمـت 

كنون ناظر خوابگاه خواهران می باشم. هستم و هم ا
كاماًل  اصلـی تریـن مشـكل آن اسـت كه بـه عنـوان یـك نیـروی شـركتی، وضعیـت 
متفاوتی نسبت به نیروهای قراردادی دارم و شرایط كاری سخت تری را نسبت 
بـه آنهـا باید تحمـل كنم. بـه عنـوان مثال بـرای ایـاب و ذهـاب، امكان اسـتفاده 
از سـرویس بـرای امثـال من میسـر نیسـت و كارت تـردد برایمان صادر نمی شـود. 
كـه  لـذا مجبـور هسـتم هزینـه رفـت و آمـد بـه دانشـگاه را شـخصًا پرداخـت نمایـم 
از مشـكالت،  یكـی دیگـر  اسـت.  مـا خانمهـا خیلـی سـخت  بـرای  ایـن موضـوع 
طوالنی بودن سـاعات شـیفت شـب )به مدت 16 سـاعت( اسـت، عالوه بر آن كه 
حقـوق این شـیفت به صـورت كامـل و درسـت پرداخت نمی شـود. مشـكل دیگر 
در سركشـی بـه طبقـات و اتاقهـای خوابگاه، نبودن آسانسـور اسـت كـه در نتیجه 
تعـداد زیـادی پلـه را در طـول شـب بایـد چندیـن بـار بـروم و برگـردم. مشـكل دیگر 
عـدم اختصـاص مرخصـی تشـویقی بـه نیروهـای شـركتی اسـت )بخصـوص در 

بحث مرخصی زایمان كه دغدغه از دست دادن كار خودم را داشتم(.
خواسـته اصلی بنده از مسـئولین دانشـگاه آن اسـت كـه بالخره تكلیـف نیروهای 
شركتی روشن شود. تفاوت های غیر اصولی، در كار و روحیه اثر منفی می گذارد. 

مصاحبه�با�همکاران�خوابگاه�خواهران
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معرفی
�دفتر�

برنامه�ریزی�
راهبردی�...

دانشـگاه  راهبـردی  برنامه ریـزی  دفتـر 
صنعتی اصفهان بـه منظور تمركـز و افزایش 
كیفیت فعالیتهـای مرتبط بـا برنامه های 
در  اصفهـان  صنعتـی  دانشـگاه  كالن 
از  یكـی  عنـوان  بـه   1391 مـاه  بهمـن 
واحدهـای تابعـه حـوزه ریاسـت دانشـگاه، 

فعالیت خود را آغاز نمود.

»پیش از آن، کمیته برنامه ریزی استراتژیک 

دانشگاه به عنوان یکی از زیرمجموعه های 

دفتر نظارت و ارزیابی، این مسئولیت را بر عهده 

داشت.(«

اهم�فعالیت�های�این�دفتر�عبارتند�از:       
برای  تالش  و  بازنگری  تكمیل، 
راهبردی  برنامه  آرمانهای  تحقق 
حوزه های  همكاری  با  دانشــــــــگاه 
آموزشــــــــی، پژوهشــــــــی، دانشجویی، 

فرهنگی و اجتماعی و اداری مالی

همـكاری در تدویـن برنامه هـای راهبـردی و 
عملیاتی حوزه های مختلف دانشگاه

همـكاری در بازنگـری و بـه روز 
رسانی برنامه های تدوین شده

بخش هـای  عملكـرد  ارزیابـی 
برنامه هـای  تحقـق  در  مختلـف 

تدوین شده

برنامه ریـزی  دفتـر  كنـون  ا هـم 
ح  طـر متولـی  عنـوان  بـه  راهبـردی 
تدوین برنامـه تحول دانشـگاه با حضور 
مدیـر دفتـر )بصـورت پـاره وقـت(، دو نفـر 
كارشـناس )یـک نفـر تمـام وقت و یـک نفر 
پاره وقت( و یک نفر منشـی و مسئول دفتر 
انجـام  بـر  عـالوه  وقـت(  تمـام  صـورت  )بـه 
ارائـه  دار  عهـده  دفتـر،  جـاری  فعالیت هـای 
ح  خدمـات سـتادی و پشـتیبانی مرتبـط بـا طـر

تدوین برنامه تحول دانشگاه نیز می باشد. 
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گزارش�تصویری�...

کمیته مطالعاتی آموزش جلسه 

جلسۀ هم اندیشی 
کمیته های  اعضای 
ح تدوین برنامه  طر
تحول  در خصوص 
مأموریت دانشگاه

کمیتۀ فرهنگسازی و مستندسازی جلسه 

ح تدوین برنامه تحول  در خصوص مأموریت دانشگاه کمیته های طر جلسۀ هم اندیشی اعضای 

ح تدوین برنامه تحول  کارشناسی طر جلسه 
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