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در آستانه ی بهار طبیعت و با یادآوری دعای ارزنده ی تحویل 
كاركنان  سال نو، بهترین احوال را برای همه ی عزیزان، همكاران، 
و دانشجویان گرامی مسئلت می نمائیم و امیدواریم بركت و سعادت 

گردد. قرین زندگی فردی و اجتماعی شان 

اصواًل نوآوری و پویایی و نوشــــــــدن، الزمه ی ارتقاء و رشد هر نهاد یا 
سازمان انسانی- اجتماعی است. در اینگونه نهادها و سازمان ها، 
تداوم موفقیت همواره نیازمند ارزیابی و بازنگری شرایط و عملكرد 
جاری اســــــــت تا در صورت لــــــــزوم با اعمال تغییــــــــرات در اهداف، 
برنامه ها، سیاست ها و روش ها حركت روبه رشد آن نهاد یا سازمان 

حفظ شده و استمرار یابد.

دانشگاه صنعتی اصفهان نیز به عنوان یك نهاد برتر آموزش عالی 
با درك ضرورت تحول و پویایــــــــی در جهت گیری های آینده خود، 
دســــــــت اندركار تدوین برنامه تحول خویش با نگاه راهبردی شده 
ح تدوین برنامه تحول دانشگاه صنعتی اصفهان  است. در واقع طر
با محوریت دفتر برنامه ریزی راهبردی و با مشــــــــاركت بیش از 45 

نفر از اعضای هیــــــــأت علمی فرهیخته و صاحبنظر 
دانشگاه از ابتدای سال جاری آغاز شده و در 

صدد است تا با بررسی و مطالعه وضعیت 
كنونی دانشــــــــگاه و احصای چالش ها و 
توانمندی های آن با نگرشــــــــی تحول 
خواهانــــــــه بــــــــه تدوین ســــــــند برنامه 

دانشگاه بپردازد.
از  دانشگاه  تحول  برنامه 

جهــــــــت  آن 

كه در صورت اجرا و پیاده سازی صحیح  اهمیتی مضاعف می یابد 
و پایش مســــــــتمر می تواند منجر به تغییرات مهم و قابل توجهی در 
كه ادعا شود  گر  گزافه نیست ا همه شئون و اركان دانشگاه شود. لذا 
ح با سرنوشت و آینده ی آحاد  موفقیت یا احیانًا عدم توفیق این طر
گره خورده و  كاركنان ودانشجویان-  دانشگاهیان –اعم از اساتید، 
می تواند با فرهنگ سازی صحیح به یك مطالبه و خواست عمومی 
كننده  دانشگاهیان تبدیل شود. یقینًا یكی از سازوكارهای تضمین 
ح، مشاركت و نظارت عمومی همگان  اجرای موفق خروجی این طر

است.

نشریه »تحول راهبردی« به عنوان نشریه داخلی دفتر برنامه ریزی 
راهبردی به دنبال آن اســــــــت تا با اطالع رسانی صحیح در سطح 
ح  دانشــــــــگاه از نحوه ی اجرای فرایند و ارائه ی دســــــــتاوردهای طر
گفتمان و ذهنیت  تحول و با بسترسازی مناســــــــب، به شكل گیری 
كمك نماید. لذا از  مشترك »تحول در دانشــــــــگاه صنعتی اصفهان« 
همه مخاطبین و خوانندگان محترم نشریه درخواست می شود تا با 
ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات سازنده خود، مددرسان این دفتر 

در نهادینه سازی »تحول راهبردی« باشند.
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آموزش عالی در جهان دچار وضعیت »فوق پیچیدگی« شده است. از یك سو فرصت های آموزشی بسط 
یافته و با افزایش دانشگاه ها و دانشجویان در مقیاس جهانی، عدالت آموزشی گسترش می یابد. اما در عین حال 

گســــــــترش فزاینده، دولت ها از تأمین بودجه و امكانات الزم دانشــــــــگاه ها ناتوان و عاجز شده و در نتیجه  با این 
»مشاركت« متقاضیان آموزش عالی در تأمین بخشی از هزینه ها به »ضرورت اجتماعی« اجتناب ناپذیری بدل 

شده و این نگرانی را پدید آورده است كه آموزش عالی »دور باطل« نابرابری های اجتماعی را بازتولید كند. از 
سوی دیگر، ظهور »جامعه دانش بنیان« نیازمندی جامعه به نهاد دانشگاه را به امری واقعی تر تبدیل 

كرده و دانشگاه را نیز به سوی پاسخگویی به نیازهای روز جامعه به حركت انداخته است. اما مجددًا 
این نگرانی را پدید آورده كه »رســــــــالت ازلی« و »فرازمانی« دانشگاه برای كشف حقیقت و بسط 

مرزهای دانش و تأمین »نیازهای فردا« فراموش شده و نهاد دانشگاه به یك موسسه خدمات 
آموزشی و پژوهشی »بازاری« و »سرمایه ساالر« تبدیل شود.

مجموعه این تناقضات، تردیدها و پرسش ها، باعث شده است تا امروز در جهان از 
»بحران آموزش عالی« سخن بگویند و ماهیت آن را، ماهیتی شناختی و معرفتی 

بدانند. آنچه در جهان واقع رخ داده اســــــــت، تغییر »بستر اجتماعی« آموزش 
عالی اســــــــت. به عبارت دیگر فهم آموزش عالی جدید و تحوالت آن، نیاز 

اساسی ماست. از این رو، دانشــــــــگاه های ما برای تولید و اشاعه تفكر و 
كتشاف و نوآوری و فناوری، برای پاسخگویی  دانش و خالقیت، برای ا

و در قبال مسئولیت های اجتماعی و فرهنگی و نقد و روشنگری خود، 
برای همكاری های علمی بین المللی، و سرانجام برای كارآفرینی و 

تولید ثروت و ارزش افزوده، نیاز به طرحی راهبردی دارند كه جز 
با مشاركت و یكپارچگی و رعایت اصل هم افزایی به دست نمی 

آید. دستیابی به چنین طرح و برنامه راهبردی نیازمند تغییر 
الگوی ذهنی ماست. این بستر و چهارچوب نوین ذهنی، 

جوهره و بنیان تفكر استراتژیك را تشكیل داده و 
عبارت از پارادایم فكری جدید است.

چرایی تحول در دانشگاه
سال اول / شماره اول

اسفندماه 1394
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كننده و  پارادایم فكری جدید، یعنی پارادایم تحول، در دانشــــــــگاه صنعتی اصفهــــــــان باید بمثابه یك تنظیم 

كننده میان تحوالت محیطی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از یك سو و توسعه علمی نهاد دانشگاه از  هماهنگ 
گر این پارادایم تحول در دانشگاه صنعتی اصفهان مبنا قرار گرفته و مبانی تفكر،  سوی دیگر نقش آفرینی كند. ا
خرد و عقالنیت ما را در حیطه مسائل و مفاهیم آموزش عالی به صورت هماهنگ و تثبیت شده عرضه بدارد، 

بسیاری از چالشها و مسائل حل می شوند. 

بنابراین نكته اساســــــــی، تبیین و تفهیم این مطلب است كه پیش نیاز تدوین برنامه راهبردی 
دانشــــــــگاه صنعتی اصفهان، تعریف و تثبیت یك الگوی ذهنی جدید درباره مفهوم تحول در 

دانشگاه می باشد.
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سابقه تدوین برنامه راهبردی به حدود 11 سال 
قبل بر می گردد.

كه قباًل در دانشــــــــگاه   در ســــــــال 83 هســــــــته مطالعات راهبردی 
تشــــــــكیل شده بود، یك ســــــــری ســــــــؤاالت اصلی راجع به اهداف و 

كلی آموزش و پژوهش را با هیئت رئیسه وقت در  جهت–گیری های 
كار در همان  گذاشت اما به دلیل عدم دریافت بازخورد مشخص،  میان 

نقطه متوقف شد. 

در ســــــــال 85 بر اســــــــاس درخواســــــــت مدیریت وقت دانشگاه، دو 
صنایع  دانشكده  طرف  از  اســــــــتراتژیك  برنامه ریزی  پیشنهادیه 

كه باز  و پژوهشــــــــكده علوم و تكنولــــــــوژی زیردریا ارائه شــــــــد 
مدیریت  طرف  از  پاســــــــخی  و  ماند  متوقف  پیشــــــــنهادیه–ها 

وقت داده نشــــــــد. در ســــــــال 89 همزمان بــــــــا تصدی مدیریت 
كمیته برنامه ریزی  بعدی دانشــــــــگاه دفتر نظارت و ارزیابی » 

استراتژیك« را تشكیل داد و به دنبال آن ویرایش اول 
برنامه راهبردی دانشگاه در آن سال تهیه شد 

و مصوبه هیأت امنای دانشگاه را در بهمن 
كرد. ماه 91 دریافت 

را   1397 ســــــــال  برنامــــــــه  آن   
كرده و چشــــــــم–انداز  هدفگذاری 
شده  تهیه   97 افق  برای  دانشگاه 
بود و ویرایش دوم آن در سال 92 

تاریخچه برنامه ریزی راهبردی در 
دانشگاه

سال اول / شماره اول
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توســــــــط دفتر برنامه ریزی راهبردی تهیه شد. برنامه راهبردی، دو برنامه 
كه در پاییز 90  ح جامع پژوهش و فناوری دانشگاه  ضمیمه هم داشت؛ یكی طر
توســــــــط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تهیه شد و دیگری برنامه جامع 
كه در سال 92 توسط دفتر برنامه ریزی راهبردی تدوین و  آموزشی دانشگاه 

در اردیبهشت 92 به تصویب شورای دانشگاه رسید.

دفتر برنامه ریزی راهبردی به عنوان یك دفتر مستقل از دفتر نظارت 
و ارزیابی در ســــــــال 91 زیر نظر ریاست دانشــــــــگاه راه اندازی شد. با تغییر 
كلی اداره ی دانشگاه در سال  مدیریت دانشــــــــگاه و تغییر فضا و رویكرد 
كه برنامه قبلی به  1392 و بروز موانعی، این اســــــــتنباط تقویت شد 
دالیلی قابل اجرا نیست. لذا دفتر برنامه ریزی راهبردی در دوره 
جدید فعالیت خود، ابتدا تجزیه و تحلیل برنامه راهبردی قبلی 
گزارش مبسوطی در این خصوص  كار قرار داد و  را در دســــــــتور 
گزارش مذكور در جلسه دی ماه 93 در حضور هیئت  تهیه شد. 
رئیسه دانشگاه ارائه و جمع–بندی جلسه مذكور بر این 
كه باید برنامه–ای جدید در دانشگاه  گرفت  مبنا قرار 
با رویكرد تحولی تدوین شــــــــود. در بهمن 93 دفتر 
برنامه ریزی راهبردی پیشنهادیه–ای تحت عنوان 
ح تدویــــــــن برنامه تحول« را ارائه كرد و نهایتًا در  »طر
اسفند 93 این پیشنهادیه مورد تصویب هیات 
در  جدید  برنامه  گرفت.  قرار  رئیسه 
كه  واقع یك برنامه تحولی است 
قرار اســــــــت با نگرش راهبردی 

تدوین شود.
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مجموعه گزارش ها و مستندات پشتیبان 
برنامه راهبردی قبلی دانشــــــــگاه، نشان 
دهنده زحمــــــــات و تالش های ارزنده ای 
كه توسط دســــــــت اندركاران قبلی  است 
گرفته اســــــــت.  تدویــــــــن برنامه صورت 
گرفته،  اما علیرغم تالش هــــــــای صورت 
از لحاظ  گزارش های قبلی تهیه شــــــــده 
كار رفته و  تكنیكــــــــی، میزان دقت بــــــــه 
ابهامات  دارای  شده  اخذ  نتایج  صحت 
جدی است و لذا الزم است تدوین برنامه 

كار قرار گیرد.  جدیدی در دستور 

توجــــــــه بــــــــه هماهنگی بــــــــا برنامه ها و 
سیاست های كالن كشور، نیل به جایگاه 
بین المللی و در خور شــــــــأن دانشــــــــگاه 
صنعتی اصفهــــــــان وحضور تعیین كننده 
گذار در مناسبات علم و فناوری،  و تأثیر 
كشــــــــور  اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
با  دانشگاه  مدیریت  كه  می كند  ایجاب 
برنامه ریزی صحیــــــــح و هدفمند ضمن 
ترســــــــیم دورنمایی روشــــــــن و شفاف از 
افق های پیِش رو، و با جلب مشــــــــاركت 

و همدلــــــــی آحاد دانشــــــــگاهیان، جهت 
گیری های منطقی و مناسبی را به منظور 
اتخاذ  نظر  مورد  اهداف  به  دســــــــتیابی 

نماید.

ح تدوین برنامه تحول  پیشــــــــنهادیه طر
دانشگاه صنعتی اصفهان با این نگرش 
لزوم  به  توجه  با  اســــــــت.  شــــــــده  تهیه 
هماهنگ سازی و ایجاد هم راستایی بین 
سند تحول دانشگاه صنعتی اصفهان با 
سند  بخصوص  كشور،  باالدستی  اسناد 

كلیات طرح تدوین برنامه تحول
دانشگاه صنعتی اصفهان در افق 1404

سال اول / شماره اول
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چشم انداز 
بیســــــــت 

كشور،  ســــــــاله 
ز  ا ند چشــــــــم ا

صنعتی  دانشــــــــگاه 
در  یافته  تحول  اصفهان 

افق 1404 تصویر خواهد شد.

 از سوی دیگر شرایط و فضای برنامه ریزی 
كشــــــــور و ضرورتهای مربوط به آماده  در 
ســــــــازی و ایجاد بســــــــترهای فرهنگی و 
فكری الزم در بین آحاد دانشگاهیان در 
خصوص برنامه تحول و همراهی آنها در 
تدوین، اجرا و پیاده سازی برنامه مذكور 
ایجاب می كنند كه جزئیات برنامه تحول 
تر تدوین شود.  كوتاه  زمانی  بازه  در یك 

لذا این جزئیــــــــات در قالب 
اول  برنامه 

دانشگاه  تحول 
یك  برای  و  اصفهان  صنعتی 

دوره زمانی 5 ساله منتهی به سال 1399 
تدوین خواهد شد.
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شرح خدمات طرح مزبور در قالب پنج فاز و در یك بازه 13ماهه
 مطابق نمودار گانت پیش بینی شده است.

سال اول / شماره اول
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ساختار و اركان اجرایی طرح تدوین برنامه تحول:
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اعضای كمیته راهبری:
محمود  ســــــــید  دكتر  كمیته:  رئیس 

مدرس هاشمی )رئیس محترم دانشگاه(

كمیته: اعضای محترم هیأت  اعضای 
رئیسه دانشــــــــگاه )آقایان دكتر مصلحی، 
دكتر خادمی، دكتر ابطحی، دكتر كالنتری، 
دكتر برنجكوب و حجت االسالم امینی(/ 
دكتر محمدحسن عباسی/ دكتر غالمرضا 
قربانــــــــی/ دكتر مجتبی ازهــــــــری/ دكتر 
سیدرضا حجازی/ دكتر ابراهیم شیرانی/ 

دكتر سیدحسن قاضی عسكر 

دبیر كمیته: دكتر بهروز ارباب شیرانی 
)مدیر دفتــــــــر برنامه ریــــــــزی راهبردی و 

ح( مجری طر

اعضای شورای طرح:
رؤســــــــای  شــــــــیرانی/  ارباب  بهروز  دكتر 
كمیته های مطالعاتی )دكتر بیژن برومند/ 
دكتر مهــــــــدی بیجــــــــاری/ دكتر مهدی 
صالحی/ دكتر نــــــــادر فتحیان پور/ دكتر 
جعفر قیصری/ دكتر سیدمهران نحوی( 
ح )دكتــــــــر علی رجالی،  و مشــــــــاورین طر
حسن  مهندس  و  فرشچیها  عباس  دكتر 

جوادی(
دبیر شورا: مهندس رسول حشمتی

اعضای كمیته آموزش:
رئیس كمیته: دكتر بیژن برومند 

امینی/  امیرمظفر  دكتر  كمیته:  اعضای 
دكتر محمدرضا چمنی/ دكتر محمد دخیل 
علیان/ دكتر علی زینل همدانی/ دكتر امیر 

عبدالملكی/ دكتر سیدمسعود سیدی

ســــــــیدمحمدرضا  دكتر  كمیته:  دبیر 
حسینی نسب

اعضــــــــای كمیتــــــــه پژوهش، 
فناوری و نوآوری: 

رئیس كمیته: دكتر جعفر قیصری

اعضــــــــای كمیته: دكتــــــــر محمود 
انصافی/  علی اصغر  دكتر  اشــــــــرفی زاده/ 
دكتر امیرمهــــــــدی حلبیان/ دكتر فتح اله 
میرلوحی/  آقافخــــــــر  دكتر  كریــــــــم زاده/ 

مهندس حمید میرمحمدصادقی

دبیر كمیته : مهندس حسن جوادی

فرهنگی،  كمیتــــــــه  اعضــــــــای 
اجتماعی و دانشجویی: 

رئیس كمیته: دكتر سید مهران نحوی
 

محمدرضا  دكتــــــــر  كمیته:  اعضای 
احمدزاده/ دكتر مریم ذكری/ دكتر احمد 
صابونچی/ دكتر بهناز عمومی/ مهندس 

سیدرضا مطهری 

ســــــــیدمحمدرضا  دكتر   : كمیته  دبیر 
حسینی نسب

اعضــــــــای كمیته ســــــــازمان و 
مدیریت منابع: 

رئیس كمیته: دكتر مهدی بیجاری 

اعضای كمیته: مهندس ابوالحســــــــن 
اردلی/  رئیسی  غالمعلی  دكتر  فتحیان/ 

دكتر احمدرضا زمانی

دبیر كمیته : مهندس سیدجواد صالح زاده

ساختار و اركان اجرایی 
طرح تدوین برنامه تحول

سال اول / شماره اول
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توســــــــعه  كمیته  اعضــــــــای 
همكاری های منطقه ای: 

رئیس كمیته: دكتر نادر فتحیان پور 

كمیتــــــــه: دكتــــــــر محمدرضا  اعضــــــــای 
احســــــــانی/ دكتر محمد ذره بینی/ دكتر 
محمدرضا  دكتر  ســــــــفیانیان/  علیرضا 
طرقی نژاد/ دكتــــــــر محمدرضا فروزان/ 
دكتر مهدی قیصری/ دكتر مهدی معلم 

دبیر كمیته : مهندس صنوبر قاسمی

روابــــــــط  كمیتــــــــه  اعضــــــــای 
بین الملل: 

رئیس كمیته: دكتر مهدی صالحی 

اعضــــــــای كمیته: دكتر جمشــــــــید 
پرویزیان/ دكتر محمود تبریزچی/ دكتر 
خ سماوی/ دكتر  علی رجالی/ دكتر شادر

حسین فرزانه فرد

دبیر كمیته : مهندس سید جواد صالح زاده

اعضای كمیته فرهنگ سازی و 
مستندسازی:

ارباب  بهــــــــروز  دكتر  كمیته:  رئیس 
شیرانی

مرتضی  دكتر  آقایان  كمیته:  اعضای 
مهندس  منشئی/  محمد  دكتر  راستی/ 
سوخك/  احد  مهندس  شمس/  مجید 
علی مجیری/ شــــــــاهین حدادی پور/ 

خانم شیرین عشاقی

دبیر كمیته : مهندس رسول حشمتی
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گزارشی از جلسات سخنرانی ها و 
سمینارهای برگزار شده

دفتر برنامه ریزی راهبردی به منظور ایجاد شــــــــرایط و بسترهای ذهنی الزم 
گفتمان و ذهنیت مشــــــــترك در خصوص تدوین برنامه  جهت شــــــــكل گیری 
تحول در دانشگاه و فرهنگ سازی مناســــــــب، اقدام به برگزاری سمینارها، 
كارگاه های آموزشی مختلفی نموده است. در ادامه مهمترین  سخنرانی ها و 

اقدامات انجام شده در این زمینه به اجمال معرفی می شوند.

 در تاریخ 94/03/10، دانشگاه صنعتی اصفهان میزبان دبیر شــــــــورای برنامه ریزی راهبردی دانشگاه 
صنعتی شریف و مدیر برنامه و بودجه دانشگاه فردوسی مشهد بود. در این 

ح تدوین برنامه تحول  كار طر كه در آغاز به  نشســــــــت 
دانشــــــــگاه صنعتی اصفهان و با حضور مسئولین و 
ح مزبور برگزار  كمیته های مطالعاتــــــــی طر اعضای 
شــــــــد، آقای دكتر محمدرضا آراســــــــتی ضمن بیان 
تفاوت هــــــــای برنامه ریزی راهبردی و برنامه ریزی 
كید كردند كه در تهیه برنامه راهبردی  بلند مدت تأ
دانشگاه و تدوین استراتژی ها، از دو رویكرد فرمول 
 )Forming( دهی  شكل  و   )Formulating( بندی 
باید به صورت تركیبی و با ســــــــازماندهی مناسب 
بخش  مهمترین  ایشان  همچنین  كرد.  استفاده 
غیرانتفاعی-از  سازمان های  در  راهبردی  برنامه 
جمله در دانشگاه ها- را تدوین صحیح مأموریت 
عنوان كردند. آقای دكتر آراستی در ادامه سخنان 
خود به لزوم اتخاذ تفكر اســــــــتراتژیك به عنوان 

كید و با  پیش نیاز فرآیند تدوین برنامه راهبردی تأ
برشمردن اشتباهات رایج در برنامه ریزی راهبردی، 

بیان نمودند كه دانشگاه صنعتی شریف بعد از گذراندن چند تجربه 

الف(  ارائه تجربیات دانشگاههای صنعتی شریف و فردوسی مشهد
در خصوص تدوین برنامه راهبردی

سال اول / شماره اول
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كنون در تجربه چهارم دست اندركار تدوین  نسبتًا ناموفق، ا
برنامه راهبردی خویش با رویكردی جدید است. 

در ادامه این جلسه، آقای دكتر یعقوب مهارتی ضمن 
بیان تاریخچه ای از تدوین برنامه راهبردی دانشگاه 
فردوسی مشــــــــهد و لزوم به روز رسانی برنامه در مقطع 
فعلی، بر جهت گیری دانشــــــــگاه فردوسی مشهد به 
كید نمودند. ایشان نیز  سمت دانشگاه نسل سوم تأ
راهبردی در میان  اتخاذ نگرش  در صحبتهای خود 
مدیران را پیش نیاز برنامه ریزی راهبردی دانســــــــته 
كه این موضوع یــــــــك الزام و نه یك  كردند  كید  و تأ
كه باید به عنوان یك پارادایم، تعریف و  دستور است 
تبیین شود.فرهنگ سازی و همگام نمودن بدنه ی 
دانشگاه با تدوین و اجرای برنامه راهبردی، موضوع 
مهم و مورد توجه آقای دكتر مهارتی بود و در ادامه 
از تجربیات دانشگاه  نمونه ها و شواهدی  بیان  به 

فردوسی مشهد در این خصوص پرداختند.

 در پایان جلسه، حضار سؤاالت و دیدگاه های خود
 را در مورد تجربیات ارائه شده بیان نمودند.
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كر صالحی دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه  در این كارگاه آموزشی كه با حضور دكتر غالمرضا ذا
شد، ریزی آموزش عالی ایران در تاریخ 94/04/22 در دانشگاه صنعتی اصفهان  برگزار 

اعضای شورای دانشگاه، مسئولین و اعضای كمیته راهبری 
ح تدوین برنامه  و كمیته های مطالعاتی طر

صنعتی  دانشــــــــگاه  تحول 
اســــــــتماع  ضمن  اصفهان 
یافته های  تریــــــــن  مهــــــــم 
برنامه  حوزه  در  تحقیقاتی 
ریزی آموزش عالی، به ارائه 
دیدگاه ها و نظرات خود در 
این باره پرداختند.دانشیار 
برنامه  و  پژوهش  مؤسسه 
ایران  عالی  آموزش  ریزی 
به  اشاره  با  كارگاه  این  در 
ضرورت و اهمیت شناخت 
حكمرانــــــــی  الگوهــــــــای 
بررسی  به  عالی،  آموزش 
ومقایسه سه الگوی مهم 
ناپلئونــــــــی، هومبولتی و 
خاستگاه  كه  كسبریجی  ا
كشــــــــورهای فرانسه،  آن 

اســــــــت  انگلیس  و  آلمان 
كر  ذا پرداخت. دكتر غالمرضا 

صالحی با بیان مشكالت و چالش های پیش 
كه  روی نظــــــــام آموزش عالی ایران، آشــــــــفتگی علمی 

برخاسته از آشــــــــفتگی در نظریه، نداشتن الگو و گریز از محصوالت تئوریک 
كرد. این  كشــــــــور عنوان  كنونی نظام آموزش عالی  اســــــــت را مهم ترین مشكل 

ب( كارگاه آموزشی شناخت الگوهای مختلف دانشگاهی در جهان
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محقق برنامه ریزی آموزش عالی با اشاره به لزوم درس گرفتن از الگوهای آموزشی جهان، كاركردهای چندگانه دانشگاه ها، رهبری 
دانشگاه ها در تحوالت علمی و نیز تحوالت سریع و پیچیده را از جمله دالیل این امر بیان كرد. وی در ادامه با تشریح الگو های مهم 
كمی،  كنار آینده و شاخص های  گفت: در این الگو در  كرد و  آموزش عالی جهان، نماد »الگوی ناپلئونی« را دانشگاه پاریس عنوان 
الزم است به گذشته نیز نگاه شود. وی ایده آلیسم آلمانی را از جمله زمینه های »الگوی هومبولتی« بعنوان دیگر الگوی آموزش عالی 
مورد بررســــــــی در این كارگاه بیان كرد و افزود: پژوهش، پیشبرد مرزهای دانش و صنعت و تدریس یافته های حاصل از پژوهش، از 
كسبریجی«،  كرصالحی با بیان نظریه رشد در آموزش عالی به عنوان مبنای »الگوی ا جمله وظایف دانشگاه ها در این الگو است. ذا
كســــــــفورد را نماد این الگو بیان كرد و گفت: انعطاف پذیری در آموزش و توجه به نیازهای روان شناختی دانشجویان  دانشــــــــگاه ا
كرصالحی در پایان با بیان بخشی از مسائل و  به عنوان یک اصل از جمله مشــــــــخصه های این الگوی آموزش عالی است. دكتر ذا
چالش های بوجود آمده به دلیل برنامه های نامناسب و یا عدم وجود برنامه در سیستم آموزش عالی ایران، برلزوم برنامه ریزی و 
كید كرد. در این كارگاه آموزشی، شركت  انسجام در نظام آموزش عالی كشور به منظور نیل به اهداف مهم و راهبردی دانشگاه ها تأ

كنندگان به ارائه نقطه نظرات و سؤاالت خود پیرامون مباحث مرتبط با برنامه ریزی آموزش عالی پرداختند. میزان به 
كارگیری یافته های علمی به دست آمده در حوزه برنامه ریزی آموزش عالی توسط نهادهای مؤثر و تصمیم 

گیرنده در بخش اجرایی، جایگاه شاخص های متعدد آموزشی، پژوهشی و نیز جایگاه معاونت های 
فرهنگی در الگوهای آموزشی و نیز سیستم فعلی آموزش عالی ایران، تاریخچه آموزش 

عالی ایران و خاســــــــتگاه های بومی و ملی، نقش ها، وظایف، مسئولیت ها، 
میزان استقالل، مســــــــائل اقتصادی، مشكالت مدیریتی و دیگر 

مســــــــائل و چالش های پیش روی دانشگاه ها و نظام 
ح  كشــــــــور، از جمله موارد مطر آموزش عالی 

كنندگان  شــــــــركت  توسط  شده 
در این نشست بود. 
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نشست بررسی چالش های توسعه علمی در ایران با سخنرانی دكتر 
رضا منصوری استاد دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ 94/07/15 
در تاالر شهید فتوحی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد. در این 
كاركنان و  نشســــــــت كه با حضور جمعی از اعضای هیأت علمی، 
دانشجویان این دانشــــــــگاه برگزار شد، ابعاد مختلف دو مفهوم 
مهم توسعه و علم و تحوالت مربوط به آن ها مورد بحث و بررسی 
كمبود بودجه پژوهش و  گرفت. دكتر منصوری با انتقاد از  قرار 
تحقیقات در كشور به ذكر چند نمونه از تجربیات شاخص علمی 
كشور پرداخت و افزود:  گذشته و مقایسه آن با وضعیت فعلی 
حضور بیش از یكصد منجم ابزار ســــــــاز از مناطق مختلف در 
گذشته در رصدخانة مراغه از افتخارات علمی ایران است كه در 
شرایط كنونی چنین امكانی وجود ندارد. این محقق برجسته 
كیهان شناســــــــی با بیان خاطراتی از مرحوم  علم فیزیک و 
مجتهدی در تأســــــــیس دانشگاه صنعتی شریف به بخشی 
كرد و  گذشته اشاره  از اساسنامه این دانشــــــــگاه در 50 سال 
گر از بهترین  گفت: داشتن مدرک دكترا به تنهایی، حتی ا
دانشگاه های دنیا اخذ شــــــــده باشد برای رسیدن به مقام 
استادی در دانشگاه ها كافی نیست. استاد دانشگاه صنعتی 

گوناگون در سطوح مختلف  شــــــــریف در ادامه با ارائه چالش های 
كرد: عالوه بر چالش ها در سطوح سیاست های ملی،  علم تصریح 

چالش هایی وزارتی، دانشــــــــگاهی و پژوهشگاهی،  بــــــــا 
مفهوم تاریخی نیز مواجه هستیم كه توهم در  شناخت 

علم، توهم در شــــــــناخت مفهوم 
از  شناخت  در  ابهام  و  دانشگاه 
جمله  از  غیر،  به  قیاس  خود- 

استاد  آنها است.  مهم ترین 
شریف  صنعتی  دانشگاه 
با بیان اینكه برنامه ریزی 

راهبردی درصورت قیاس به 
غیر ناموفق خواهد بود، به طرح 

برنامه ریزی  زمینه  در  ســــــــؤاالتی 
راهبردی پرداخت. در ادامه این نشست 

و دانشجویان دانشگاه  اعضای هیأت علمی 
صنعتی اصفهان به طرح پرسش های خود در رابطه با طرح 

تدوین برنامه تحول این دانشگاه پرداختند. 

ج( جلسه سخنرانی با موضوع »بررسی چالش های توسعه علمی در ایران«
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در تاریخ 94/10/28 نشست صمیمانه اعضا 
كمیته های مطالعاتی، شورای  و مســــــــئولین 
طرح و كمیته فرهنگ ســــــــازی و مستندسازی 
طرح تدوین برنامه تحول با حضور تنی چند از 
گردید.  اعضای هیأت رئیسه ی دانشگاه برگزار 
در این جلسه، مدیر طرح و مسئولین كمیته های 
گانه به بیان اقدامات  مطالعاتی به صورت جدا
انجام شــــــــده، پیشــــــــرفت های صورت گرفته و 
دستاوردهای مرحله ای طرح مرتبط با حوزه های 

فعالیتی خــــــــود پرداختند. همچنین اعضای 
كمیته های مطالعاتی با 

حضــــــــور و تعامل موثر در جلســــــــه، نقطه 
نظرات، انتقادات و پیشــــــــنهادات خود در 
خصوص كارهای انجام شده را ارائه كردند.

كمیته های  كثر اعضای  استقبال و حضور ا
مطالعاتی و مشــــــــاركت آنهــــــــا در مباحث – 

بخصوص طرح نقطه نظرات چالشی و بعضًا 
متضاد- از نكات قابل توجه این جلسه بود.

د( جلسه هم اندیشی اعضا و مسئولین كمیته های مطالعاتی

 طرح تدوین برنامه تحول
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دســــتاوردهای 
 طــــرح

برنامه  تدوین  ح  طــــــــر اینكه  علیرغم 
تحول دانشگاه از نظر محتوایی در نیمه راه 
كنون به دستاوردهای  خود قرار دارد، اما تا 
تبیین و  پیرو  آمده است.  نایل  ارزشمندی 
الزامات تحول در دانشگاه  تشریح دالیل و 
صنعتی اصفهان، در قالب پاسخ به سؤاالت 
گانه ی ذیل، تالش هــــــــای ارزنده و  ســــــــه 
مشــــــــاركت همه جانبه ای در ســــــــه سطح 
ح و  كمیته هــــــــای مطالعاتی، شــــــــورای طر
گرفت و بر اساس آن  كمیته راهبری صورت 
و محورهای تحول در  اصول، مضمــــــــون 

دانشگاه صنعتی اصفهان مصوب شد.
سؤاالت اساسی در باب تحول در دانشگاه 

به قرار ذیل است:

مبانی تحول در دانشگاه، كدام است؟
در پاسخ به این سؤال، اصول 7گانه تحول 

ح زیر تهیه و تصویب شد: به شر
به عنوان  دانشــــــــگاه  بر جایگاه  كید  تا  )1
یک نهاد علمی، دانش محور، مســــــــتقل و 

بین المللی در فرایند توسعه ملی
كیفیت دانشگاه  2( حفظ و ارتقاء اعتبار و 

صنعتی اصفهان در ابعاد مختلف 
3( تعمیق اندیشه دینی در شئون مختلف 
فكر، روش و رفتار و نهادینه سازی فرهنگ 

اصیل انقالب اسالمی 
4( ارتقاء فرهنگ به ویژه اخالق حرفه ای 

در میان دانشگاهیان
5( باور به هویت جمعــــــــی و تقویت آن با 

مشاركت گسترده دانشگاهیان
و  واقع بین  جامع،  دیدگاه  شدن  كم  حا  )6
كید بر حل  آینده نگر در علم و فناوری با تأ

چالش های جامعه 
7( رویكرد یكپارچه و منسجم در تدوین و 

اجرای برنامه تحول

روح و جوهره و تم كلــــــــی این تحول 

چیست؟

ح زیر، جوهره و روح  مضمون تحول به شر
اصلی تـــــــحــــــــــــــول در دانشــــگاه را بیـــــــان 

می كند:
 »دانشگاه صنعتی اصفهـــــان« یک دانشگاِه

برتــــــــر از نظــــــــر ارزش های اخالقــــــــــــی،     
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اجتماعـــــی و علمی
و      فرآیندها  ورودی ها،  تمام  در  كیفیت گرا 

خروجی ها
اثرگذار و پیشرو در سطوح محلی، ملی و     

بین المللی

ابعاد و حدود تحول در دانشگاه كدام 

است؟

در پاسخ به سؤال ســــــــوم، محورهای 6گانه 
ح زیر مورد اجماع و تصویب قرار  تحول به شر

گرفت.

كیفیت و توسعه هدفمند آموزش  1( ارتقای 
در جهت توانمندسازی نیروی انسانی برای 
سازمانی  تخصصی،  موثر  نقش های  ایفای 
و  اجتماعی  گیــــــــری(،  و تصمیم  )مدیریتی 

كارآفرینی بر اساس معیارهای معتبر
كیفی پژوهش در جهت  و  كمی  ارتقای   )2
توســــــــعه  و  علم  تولید  پژوهشــــــــگر،  تربیت 
انتقال و بومی سازی فناوری های  فناوری، 
پیشــــــــرفته و ارزش آفرینی در اقتصاد دانش 

بنیان
كلیدی در تصمیم سازی ها  3( ایفای نقش 
اولویت منطقه  با  و حل چالش های جامعه 

پیرامونی 
4( ارتقاء جایگاه بین المللی دانشگاه 

5( ارتقــــــــای كیفیت زندگی دانشــــــــگاهیان 
و  امید  نشــــــــاط،  انگیزش،  ایجاد  به منظور 

احساس تعلق در آنها
كارآمدی  و  اثربخشــــــــی  پویایی،  ارتقاء   )6

درجهت تعالی سازمانی دانشگاه

كمیته های  بر دســــــــتاورد فوق،  عالوه 
همه  فعالیت های  با  تحول  ح  طر مطالعاتی 
جانبه و شناخت ابعاد و جنبه های مختلف 
آوری  جمع  بــــــــا  و  دانشــــــــگاه  فعالیت های 
اطالعــــــــات از منابع و روش های مختلف -از 
و  اطالعات  پرسشــــــــنامه،  مصاحبه،  جمله 
ذینفعان  با  جلســــــــه  مكتوب،  گزارش های 
داخلی و خارجی- فهرســــــــتی از چالش ها و 
حوزه های  در  را  دانشــــــــگاه  توانمندی های 

مختلف شناسایی كرده اند.
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آقای مجتبی كریمی بختیاری

كریمی هستم، 35 ساله دارای     مجتبی 
یك فرزند پسر 4 ســــــــاله ناشنوا و بیش فعال، 
مدرك تحصیلی دیپلم، شــــــــاغل در چاپخانه 
كار  به  مشغول  اصفهان،  صنعتی  دانشــــــــگاه 
كتاب را  كه داخل  با دســــــــتگاه دو ورقی چاپ 
كتاب را می  كند و فرم هــــــــای داخل  چاپ می 

زند، به مدت 6 سال است 
و  بوده  شركتی  صورت  به 
در حال حاضر با شــــــــركت 

آرامین قرارداد دارم.
  چــــــــون با مــــــــواد اولیه 
بنزین  آی،  بی  اس  مركب، 
در  دارم،  ســــــــروكار  سرب  و 
كاری بسیار سخت و  شرایط 
می  انجام  كار  آلوده  محیطی 
نیرو  كمبود  رغم  علی  دهم. 
كرده ام صادقانه  ولی ســــــــعی 
جابجایی  كنــــــــم.  فعالیــــــــت 
هوای  و  ســــــــنگین  كاغذهای 
مشكالت  سرب،  حاوی  آلوده 
تنفســــــــی و ضررهــــــــای زیادی 
و  كرده  ایجاد  بدنم  و  ریه  برای 
كاركردن با ماشین های فرسوده 
آنها  از عمر  كه حدود 40 ســــــــال 
كاری  گذرد، جزو مشــــــــكالت  می 

اینجانب است.
نداشــــــــتن  اصلیم  مشــــــــكل    
جزء  است.  دانشــــــــگاه  با  قرارداد 
كه  هستم  پشــــــــتیبانی  نیروهای 

كار و... نیز به بنده  هیچگونه ســــــــختی 
ســــــــختی  همه  این  با  نمی–گیرد.  تعلق 
كار، از ریاست دانشگاه می خواهم فكری 

از  آخر  در  كنند.  شركتی  نیروهای  حال  به 
هیات رئیسه محترم دانشگاه، ریاست مركز 
زاده(  حسه  )آقای  چاپخانه  ریاست  و  نشر 

و  شرایط  درك  و  همكاری  بابت  ویژه  تشكر 
سختی ها را دارم.

دیده می شوید ...

كه علیرغم تحمل زحمات سخت و طاقت فرسا و فعالیت در  كاركنان خدوم و زحمتكش دانشگاه، هستند عزیزانی  در میان 
شرایط و محیط های سخت، كمتر شناخته شده و یا در واقع كمتر دیده می شوند!

نشریه »تحول راهبردی« بر آن است تا در هر شماره به سراغ تنی چند از این عزیزان رفته وانعكاس دهنده فعالیت ها، مشكالت 
و انتظارات آنها باشد.

در این شماره دوتن از همكاران بزرگوار چاپخانه دانشگاه به سؤاالت نشریه پاسخ داده اند:
كنید. كار خود را بیان  سؤال 1( لطفًا خودتان را معرفی كرده و سابقه و نوع 

كار خود با چه مشكالت و معضالت مهمی مواجه هستید؟ سؤال 2( در 
سؤال 3( چه انتظار یا خواسته ای از مسئولین دانشگاه دارید؟
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آقای علی شمسی

  علی شمسی هستم، 35 ساله دارای دو 
فرزند، شــــــــاغل در چاپخانه دانشگاه صنعتی 
و  چاپ  دستگاه  با  بكار  مشــــــــغول  اصفهان، 
سربرگ ها و پوستر و مجالت و اوراق اداری و 
كه در این  كارگزینی، به مدت 12 سال  احكام 
سالها به صورت شركتی بوده و در حال حاضر با 

شركت آرامین قرارداد دارم.
كار داشــــــــتن با مواد شیمیایی، نفت و    سرو 
كاری بسیار سخت و محیطی  بنزین، شــــــــرایط 
آلوده، مشكالت تنفســــــــی ناشی از تنفس هوای 

آلوده حاوی سرب، مشكالت بدنی 
بــــــــه خاطر 

كاركردن  و  سنگین  كاغذهای  جابجایی 
با ماشین های فرسوده كه حدود 40 سال 

كاری  گذرد، از دشواریهای  از عمر آنها می 
ماســــــــت. در واقع در معرض انواع خطرها 

بوده و هستیم.
كنون از این شركت به    از ســــــــال 82 تا 
آن شركت قرارداد بسته و انتظار دارم روزی 

برای همه چاپ  كه  را  كه حكم هایی  برسد 
كنم بــــــــرای خودم نیز چاپ كنم و حكم  می 

كارگزینی خودم را ببینم...
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معرفی دفتر برنامه ریزی راهبردی

دفتر برنامه ریزی راهبردی دانشــــــــگاه صنعتی اصفهان به منظور 
كالن  كیفیت فعالیتهای مرتبــــــــط با برنامه های  تمركز و افزایش 
دانشــــــــگاه صنعتی اصفهان در بهمن ماه 1391 به عنوان یكی از 
واحدهای تابعه حوزه ریاست دانشگاه، فعالیت خود را آغاز نمود. 
كمیته برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه به عنوان  )پیش از آن، 
یكی از زیرمجموعه های دفتر نظارت و ارزیابی، این مسئولیت را 

بر عهده داشت(.

اهم فعالیت های این دفتر عبارتند از:
   تكمیل، بازنگــــــــری و تالش برای تحقق 
با  راهبردی دانشــــــــگاه  برنامه  آرمانهــــــــای 

همكاری حوزه های آموزشی، 
 ، هشــــــــی و پژ

دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی و اداری مالی
   همــــــــكاری در تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی حوزه های 

مختلف دانشگاه
تدوین  برنامه های  رسانی  روز  به  و  بازنگری  در  همكاری     

ه شد
   ارزیابی عملكرد بخش های مختلف در تحقق برنامه های تدوین 

شده

برنامه ریزی  دفتر  كنون  ا هم 
راهبــــــــردی بــــــــه عنوان 
تدوین  طــــــــرح  متولی 
دانشگاه  تحول  برنامه 
بــــــــا حضور مدیــــــــر دفتر 
)بصورت پاره وقت(، یك نفر 
كارشــــــــناس )بصورت تمام وقت( و یك 
نفر منشی و مســــــــئول دفتر )به صورت تمام وقت( عالوه 
بر انجام فعالیت های جــــــــاری دفتر، عهده دار ارائه 
خدمات ستادی و پشتیبانی مرتبط با طرح 
تدوین برنامه تحول دانشگاه نیز 

می باشد.

سال اول / شماره اول

اسفندماه 1394
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