برنامه پنج ساله
95 - 99

95

فهرست
بخش اول :بیانیهها
•
•
•
•

چشم انداز
مأموریت
ارزشهاي محوري
اهداف راهبردي

بخش دوم :تحلیل
• تحلیل اجزاء
• ماتریس SWOT

بخش سوم :تبیین راهبردها
•
•
•
•

استراتژي توسعه سرمایه اجتماعی
استراتژي مشارکت
استراتژي چابکسازي
استراتژي توسعه قلمرو

بخش چهارم :برنامهها
•
•
•
•

برنامههاي استراتژي توسعه سرمایه اجتماعی
برنامههاي استراتژي مشارکت
برنامههاي استراتژي چابکسازي
برنامههاي استراتژي توسعه قلمرو

بيانيه چشمانداز دانشگاه

دانشگاهارومیه در افق چشمانداز  1404دانشگاهی است توسعهیافته ،داراي
جایگاه مرجعیت علمی و فناوري بویژه در حوزه آب کشورکه در بین  10دانشگاه

جامع برتر ایران و  80دانشگاه برتر جهان اسالم قرار دارد.

بیانیه مأموریت
دانشگاه ارومیه دانشگاهی است جامع که بر اساس ارزشهای دینی و ملی ،کرامت انسانی ،اخالق حرفهای و
قانونمداری ،مأموریت خود را هدایت جامعه به سمت مرزهای جهانی توسعه با تربیت انسانهای متعالی و
تولید دانش و فناوری موردنیاز جامعه بنا نهاده ،در مسیر پاسخ به خواست متقاضیان تحصیالت دانشگاهی
کوشش مینماید .حوزه فعالیت و همکاری دانشگاه ،ایران و کشورهایی باعالیق و زمینههای مشترک بوده و
فناوری مورد استفاده برای دستیابی به این مهم ،دانش و تجربه منابع انسانی و امکانات سخت افزاری است.
ویژگیهای متنوع جغرافیایی و طبیعی و موقعیت ممتاز همجواری با چندین کشور ،تنوع دینی ،مذهبی و
فرهنگی در منطقه و نیز گستردگی عرصه فیزیکی ،ظرفیت بسیار باالیی را برای ایفای نقش محوری دانشگاه
در توسعه کشور و منطقه فراهم ساخته است .این دانشگاه ،توسعه علمی ،فرهنگی و باال بردن ظرفیت
کارآفرینی جامعه را رسالت خود دانسته؛ توجه خود را به توانمندسازی منابع انسانی در راستای سرمایه
اجتماعی و رفاه نسبی معطوف نموده ،تالش در مرزهای دانش برای نیل به دستاوردهای نوین علمی را مورد
توجه ویژه قرار میدهد.

ارزشهای محوری دانشگاه
فرصت خدمت در دانشگاه امانتی است که جامعه به مسئولین آن سپرده است و دانشجویان امانتهای اصلی
در این خصوص میباشند؛ لذا دانشجو بعنوان سرمایه ملی مورد احترام و تکریم قرار گرفته و منابع در
راستای تربیت دانشجویانی مسئولیتپذیر و آیندهنگر به کار برده میشوند.
ایجاد امنیت خاطر برای کارکنان و آرامش روانی برای خانوادههای ایشان در اولویت توجه خواهد بود؛

تفاوت میان کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند و کسانی که تالش میکنند و کسانی که تالش
نمیکنند در تمام شئون دانشگاه مورد توجه قرار میگیرد؛

ارزشهایمحوریدانشگاه

ادامه...

 آزادی اندیشه و بیان با ارایه مستندات و استدالل و رعایت ادب انجام میگیرد؛
 احترام به تفاوتهای دینی و قومی ،با رعایت چارچوبهای نظام دانشگاهی را ارج مینهیم؛
 ما مسئولیت اجتماعی خود را در قبال مسایل و معضالت جامعه درک کرده و در جهت رفع آنها
با روشهای علمی اهتمام میورزیم؛
 فرآیندهای سازمانی را برای اجرای هرچه بهتر رسالت سازمانی مان مورد بازبینی قرار داده و ب ا
توجه به اصل بکارگیری تجربیات و یادگیری ،مورد اصالح مستمر قرار خواهیم داد.

اهداف راهبردی (كیفي) برنامه






ارتقای سطح فرهنگ امید و نشاط ،صداقت و امانتداری با
تأکید بر وحدت ملی در دانشگاه
حرکت به سمت تشکیل دانشگاه کارآفرین و ثروتآفرین
کاهش وابستگی به بودجه دولتی
ارتقای جایگاه دانشگاه در بین دانشگاههای ایران ،جهان
اسالم و جهان

٭الزم به ذکر است که اهداف راهبردی برای برد زمانی چشمانداز تدوین شدهاند.

اهداف كمّي








افزایش  30درصدی شاخص توسعه سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان
اصالح فرآین د آموزش ی و پژوهش ی ب ه نح وی ک ه ح داقل  25درص د
دانشآموختگان برای کارآفرینی توانمندسازی شوند؛
مشارکت در تشکیل حداقل  ۱0شرکت دانش بنیان؛
بستن حداقل  30قرارداد تولید و فروش دانش فنی؛
تأمین حداقل  40درصد بودجه جاری دانشگاه از محل درآمدهای اختصاصی؛
کسب حداقل رتبه دهم بین دانشگاههای جامع کشور ،و قرار گرفتن در ب ین
 80دانشگاه برتر جه ان اس الم و ح داقل رتب ه  2000در پایگ اه اس تنادی

.SCOPUS

بخش دوم  :تحلیل

فرصتها









همسایگی با سه کشور
وجود استعدادهای کشاورزی
وجود منابع آب مناسب نسبت به بقیه مناطق کشور
وجود ذخایر غنی معدنی در استان
وجود دریاچه ارومیه
تنوع قومی ،دینی و مذهبی
جاذبههای طبیعی و گردشگری استان

تهدیدات












عدم استقالل کامل دانشگاه در تدوین برخی آیین نامهها و مقررات
ضعف اعتماد صنعت نسبت به دانشگاه
پایین بودن شاخصهای توسعه استان
ورود دانشجویان با رتبههای پایین
شیوع فرهنگ مدرکگرایی در متقاضیان ورود به دانشگاه
گسترش بیرویه آموزش عالی کشور
وجود شرایط ناعادالنه رقابتی در مراکز آموزش عالی
ضعف فرهنگ کارآفرینی در جامعه
آسیبپذیری اجتماعی دانشجویان در شرایط تهدیدآمیز
اختالفات قومی و مذهبی
عدم حساسیت نسبت به مسایل اعتقادی و دینی

نقاطقوت












باور مدیریتی در جهت حمایت از تفکر استراتژیک
جامع بودن دانشگاه
وجود بالغ بر  500نفر عضو هیأت علمی (استاد ،دانشیار ،استادیار)
حضور  ۱6000دانشجو در دانشگاه ارومیه
وجود محققین برجسته ،پژوهشکدهها و مراکز تحقیقاتی
وجود کارشناسان عالی ،خبره و ارشد
وجود برخی تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی
فضای فیزیکی کافی برای توسعه دانشگاه
فضای منحصر به فرد پردیس شهر
زمینهای زراعی و باغی
حضور اعضای هیأت علم ی و کارکن ان در ک ارگروهه ای تخصص ی و س اختار
مدیریتی استان

نقاطضعف














وابستگی بودجه دانشگاه به منابع دولتی
بهرهوری پایین درمنابع انسانی ،انرژی و ...
نبود سیستم جامع اطالعات مدیریت
نبود سیستم نظارت داخلی
آشنایی ناکافی مدیران با شرح وظایف ،قوانین و فرآیندهای مختلف دانشگاهی
حجم کاری زیاد غیرضروری مدیران ارشد
تسلط بوروکراسی و برنامه ریزی براساس منابع به جای تأمین من ابع براس اس
اهداف برنامه
عدم انعطاف و انطباق ساختار سازمانی با اهداف و مأموریت دانشگاه
ضعف کارگروهی و هماهنگی در بخشهای مدیریتی دانشگاه
ضعف انتقال مهارتهای عملی به دانشجویان در فرآیند آموزش
فرسوده و ناکافی بودن فضاهای کالبدی آموزشی و رفاهی

عوامل داخلي

ماتريس سوات ()SWOT

قوتها ()S

ضعفها ()W

عوامل خارجي

فرصتها ()O

استراتژی توسعهقلمرو

استراتژیچابکسازی

تهدیدات()T

استراتژی مشارکت

استراتژی توسعهسرمایهاجتماعی

استراتژی توسعه سرمایه اجتماعي
این استراتژي در بخش تهدیدات و نقاط ضعف طرح گردیده است .با توجه به اینکه
ضعفهاي دانشگاه ارومیه از سنخ مهارتی بوده و در واقع منابع با بهرهوري پایین مورد
استفاده قرار میگیرد ،میتوان از راهبردي استفاده کرد که با ایجاد مهارتها ،منابع
دانشگاه را فعال کرده و نسبت به تهدیدها پاسخ مناسب داد .این استراتژي با تبدیل
هزینههاي مصرفی به سرمایه ،از نیروي کارکنان براي بهبود فرآیندها بهره گرفته و با
غنیسازي و گردش شغلی در بخشهاي مختلف به انتقال تجربه انباشته میپردازد .با
مشارکت دانشجویان در اجراي آن ،میتوان ضمن ایجاد نشاط و امید ،هزینهها را کاهش
داده و با توانمندسازي در منابع انسانی ،زمینه توسعه سرمایه دانشجویی را فراهم آورد.
استراتژي توسعه سرمایه اجتماعی زمینهساز ارتقاء برند دانشگاه ارومیه شده و موجب
کاهش وابستگی آن به منابع دولتی میشود.

استراتژی مشاركت
در این استراتژي دانشگاه حیطه فعالیتهایی که به طور مشترك با همکاري
یک یا چند سازمان به انجام میرساند را تعیین مینماید .سازمانهاي مذکور
برمبناي اهداف و مأموریت دانشگاه مورد ارزیابی و غربال قرار گرفته و ترکیبی
از آنها که میتوانند با دانشگاه به هم افزایی در منابع برسند انتخاب
میشوند .ازطرفی ،ارزیابی همزمان محیط خارج و سیماي دانشگاه امکان
شناسایی دامنهاي از موقعیتهایی را فراهم میسازد که میتواند با منابع
دانشگاه راه جذب منابع سایر سازمانها را پیدا کند.
الزمه اجرایی شدن استراتژي مشارکت تدوین آییننامه جامع براي نظاممندي
و ساماندهی در این موضوع خطیر براساس شاخصهاي مدنظر دانشگاه و در
راستاي اهداف کالن میباشد.

استراتژی چابک سازی
در این استراتژي به ایجاد جهش در فرآیندهاي سازمانی با توسل به پتانسیلهاي
فرصتها تأکید میشود .این استراتژي با کوتاه کردن مسیر تصمیمگیري و تمرکززدایی
در حوزه اجرایی ،دانشکدهها را بعنوان بخشهاي کلیدي دانشگاه موظف میسازد روي
فرصتها تمرکز نمایند .در مرحله بعد با چابکسازي فرآیندهاي منابع انسانی به تهیه
طرح تجاري براي استفاده از فرصتها میپردازد .استراتژي چابکسازي به مهندسی
مجدد فرآیندها و همچنین بهینهسازي و هدفمند کردن سامانه ارتقاء کارکنان و تشکیل
تیمهاي عملیاتی میپردازد .این استراتژي با تمرکز روي فرصتهاي محیطی منجر به
ایجاد ارتباط ارگانیک با مسایل جامعه شده و به پاالیش رشتههاي تحصیلی ،تأسیس
رشته هاي کاربردي و تدوین برنامه راهبرد شخصی براي دانشجویان میشود .استراتژي
چابکسازي در فرآیندهاي ارزشآفرین به تدوین پروژههاي سرمایهگذاري جهت تحقق
اهداف درآمدي و تربیت دانشجویان کمک خواهد کرد.

استراتژی توسعه قلمرو
استراتژي توسعه قلمرو با بکارگیري منابع و نقاط قوت دانشگاه و نیز عرضه
رشتهها و خدمات جدید مورد نیاز جامعه ،دستیابی به اهداف کالن دانشگاه را
تسهیل مینماید.
تحقق این استراتژي مستلزم شکلگیري سامانه اطالعات توانمنديها ،قابلیتها و
تجهیزات دانشگاه میباشد .ارایه خدمات مشاورهاي مبتنی بر توانمنديهاي
موجود دانشگاه و شناسایی پروژههاي ارزشزا در قالب این استراتژي انجام
میگیرد.

برنامه و اقدامات استراتژی توسعه سرمایه اجتماعي
ردیف

برنامه

هدف برنامه

محتوا

اهداف کالن دانشگاه

1

ایجاد سیستم
اطالعات مدیریت

تأمیناطالعات
مناسببراي
تصمیمگیري

طراحیوپیادهسازي سیستمجامعاطالعاتی
مبتنیبردادههاي آموزشی،پژوهشی،دانشجویی،
اداريومالیودادههاي محیطی

بسترسازيبراياهدافوپوششدادن
نقاطضعف

2

نظام ارزیابی و
توانمندسازی
کارکنان

ایجادبهرهوري و
نشاطدرکارکنان

طراحیوپیادهسازي نظامبازخوردعملکرد،
مشارکت،تشویق ،تنبیهوگردششغلیکارکنان

بسترسازيبراياهدافوپوششدادن
نقاطضعف

3

تشکیل دفتر
اقتصادی

بررسیقابلیتها وارایهطرحهاي درآمدزاوارزیابی تأمینحداقل 40درصدازبودجهجاري
تربیتحداقل25درصدکارآفرین
ایجاددرآمدپایدار طرحهاي اقتصاديوبازاریابیوبازارسازي براي
عقدحداقل 30قراردادفروشدانشفنی
محصوالتدانشگاه

4

ایجاد شهرداری
دانشجویی

مسئولیتپذیري
دانشجویان

5

ایجاد تشکلهای
مردمنهاد

6

برنامهریزی منابع
انسانی

ارتقاءجایگاه
اجتماعیدانشگاه
توانمندسازي و
توسعهمنابع
انسانی

فعالسازي شورايصنفیدانشکدهها وطراحی
ایجادنشاط،صداقت،امیدوامانتداري
نظامتربیتیدرشورايفرهنگیدانشگاهوتشکیل
تربیتحداقل25درصدکارآفرین
تیمهاي کاريباحضوردانشجویان
بهرهبرداري ازقابلیتهاي علمیوسرمایههاي
اجتماعیاعمازفارغالتحصیالن وخیرین
توسعهآموزشهاي متناسبباشغل،گردششغلی
وغنیسازي شغلی،تدوین برنامکه جامعارزیابی و
ارتقاي شغلی کارکنان

عقدحداقل 30قراردادفروشفناوري
تأمینحداقل 40درصدازبودجهجاري
بسترسازيبراياهدافوپوششدادن
نقاطضعف

برنامهواقداماتاستراتژیچابکسازی
ردیف

برنامه

هدف برنامه

محتوا

اهداف کالن دانشگاه

1

اصالح ساختار
سازمانی

بهبودتشکیالت
اداري

اصالحساختاردانشگاهمتناسببافرصتها،تفویض اختیار
بهدانشکدههاجهتکاهشفعالیتهايحوزههايستادي

بسترسازيبراياهداف
ششگانه

کاهش تصدیگری

برونسپاري

شناساییفعالیتهايخارجازمأموریتاصلیدانشگاهو
برونسپاريآنها

بسترسازيبراياهداف
ششگانه

3

اصالح فرآیندها

بهبودفرآیندهاي
سازمان

احصاءفرآیندها،شناساییرویههايمعیوبوبوروکراتیکو
بهبودآنها

بسترسازيبراياهداف
ششگانه

4

مدیریت موثر
منابع

افزایشبهرهوري
منابع

تهیهبرنامهجامعجلوگیريازاتالفمنابعوتخصیص
بهینهمنابع،شناساییمنابعدرآمدزاباتکیهبرفرصتها

بسترسازيبراياهداف
ششگانه
تأمینحداقل 40درصد
بودجهجاري

2

ردیف

برنامه و اقدامات استراتژی مشاركت
محتوا

اهداف کالن دانشگاه

برنامه

هدف برنامه

1

کاربردی کردن
پژوهشهای
دانشگاهی و
تحصیالت تکمیلی

نهادینهکردن
ارتباطدانشگاهو
صنعت

2

اصالح و توسعه
فرآیند کارآموزی و
کارورزی دانشجویی

توانمندسازي

3

همکاری با سایر
دانشگاهها

ایجادهمافزایی

همکاريباسایردانشگاهها (داخلیو
خارجی)درقالبفعالیتهاي علمیو
دانشجوییمشترك،ارایهخدماتمتقابل

بسترسازيبراياهدافششگانه

4

مشارکت جهت
تشکیل شرکتهای
دانش بنیان

تسریعدرایجاد
شرکتهاي
دانشبنیان

ایجادبسترمناسببرايتشکیلشرکتهاي
دانشبنیان بااتکاءبرقابلیتهاي دانشگاهو
جذبسرمایهگذار

حمایتازتشکیلحداقل 10شرکت
دانشبنیان توسطدانشگاه

تدوینواجرايبرنامههايآموزشی،
کارآفرینتربیتشدنحداقل25
پژوهشیودانشجوییاعمازتأسیس
درصدفارغالتحصیالندانشگاه
دانشکده،پژوهشکدهورشتههاي تقاضامحور،
تامینحداقل 40درصدبودجهجاري
فرصتهاي مطالعاتیصنعتیودورههاي
دانشگاهازمحلعوایداختصاصی
آموزشکوتاهمدت بصورتمشارکتی
ایجادنشاط،صداقت،امیدوامانتداري
ارتباطباواحدهايصنعتیوخدماتی
کارآفرین تربیتشدنحداقل25
متناسبباسرفصلدروسمصوبونیاز
درصدفارغالتحصیالن دانشگاه
دانشجویانهررشتهومهارتآموزي
عقدحداقل 30قراردادفروشفناوري
دانشجویان

برنامهواقداماتاستراتژیتوسعهقلمرو
ردیف
1

2

3

برنامه

تشکیلپژوهشکدهعلومآب ،ارائهخدماتمشاورهايدرزمینزه
تبدیل ش دن ب ه مرج ع افززززایشسزززط  مهندسیآبایجادرشتههايعلمیبینرشزتهايدرحزوزهآب
علمی و فنی مطالعات آب مرجعیززززززززتو دردانشکدهها،تکمیلآزمایشگاههايمربوطه،کسبجایگاهارائه
دهندهتأییدیه طرحهاتیمربوطبهآبومحصوالتوتجهیزات
تأثیرگذاري
کشور
مربوطه
انتشارمجالتبینالمللی،فرصتهايمطالعاتیخارجازکشور،
ارتقا جایگاه ب ینالملل ی
حضوربینالمللی جذبدانشجویانخارجی،افزایشتعدادارجاعزاتبزهتولیزدات
دانشگاه
علمیدانشگاه

ایج اد مراک ز رش د تبززدیلعلززمبززه
ثروت
تخصصی

4

توسعه کارآفرینی

5

ب ازنگری و تأس
رشتههای جدید

6

هدف برنامه

محتوا

ایجاددفاترکسبوکاربراياساتیدوایجادمراکزرشداقماري

اهداف کالن دانشگاه
کاهشاتکابهبودجهدولتی،تأثیرگذاريدر
کشورومنطقه

قرارگززرفتندررتبززه 2000دانشززگاههززاي
جهانو 10کشور

ایجادنشاط،صداقت،امیدوامانتداري
تربیتحداقل25درصدکارآفرین

توسززززعهمنززززابع آموزشکارآفرینی،طزرحهزايکارآفرینانزهاسزاتید،بازدیزدهاي ایجادنشاط،صداقت،امیدوامانتداري
صنعتی،استارتآپدانشجویی
انسانی
تربیتحداقل25درصدکارآفرین
یس

توسعه مدیریت سبز

آموزشنیازمحور

اجراي رسالت
اجتماعی

بازنگريسرفصلدروسورشتههايموجودبراساسنیازهزاي
جامعهوتعریفرشتههايجدیدوبینرشتهايبااتکابر قابلیت بسترسازيبراياهدافششگانه
هايموجود
تدوین برنامهاصالحمحیط زیست،اجراي پروژههاي دوستدار
محیط زیست وهمکاري براي تدوین استانداردهاي مربوطهو
درگیر کردن دانشجویان بهاین امر

ایجادنشاط،صداقت،امیدوامانتداري

