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چابکسازياستراتژي•
قلمروتوسعهاستراتژي•

برنامه ها:چهارمبخش
اعیاجتمسرمایهتوسعهاستراتژيبرنامههاي•
مشارکتاستراتژيبرنامههاي•
چابکسازياستراتژيبرنامههاي•
قلمروتوسعهاستراتژيبرنامههاي•

بیانیه ها:اولبخش
اندازچشم•
مأموریت•
محوريارزشهاي•
راهبردياهداف•

تحلیل:دومبخش
اجزاءتحلیل•
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دانشگاهچشماندازبيانيه

دارايتوسعهیافته،استدانشگاهی1404چشماندازافقدردانشگاه ارومیه

دانشگاه10بیندرکشورکهآبحوزهدربویژهفناوريوعلمیمرجعیتجایگاه

.داردقراراسالمجهانبرتردانشگاه80وایرانبرترجامع



بیانیه مأموریت

ویحرفه ااخالقانسانی،کرامتملی،ودینیارزش هایاساسبرکهجامعاستدانشگاهیارومیهدانشگاه

ومتعالیانسان هایتربیتباتوسعهجهانیمرزهایسمتبهجامعههدایتراخودمأموریتقانون مداری،

نشگاهیداتحصیالتمتقاضیانخواستبهپاسخمسیردرنهاده،بناجامعهموردنیازفناوریودانشتولید

وودهبمشترکزمینه هایوباعالیقکشورهاییوایراندانشگاه،همکاریوفعالیتحوزه.می نمایدکوشش

.استزاریافسختامکاناتوانسانیمنابعتجربهودانشمهم،اینبهدستیابیبرایاستفادهموردفناوری

وبیمذهدینی،تنوعکشور،چندینباهمجواریممتازموقعیتوطبیعیوجغرافیاییمتنوعویژگی های

دانشگاهحوریمنقشایفایبرایراباالییبسیارظرفیتفیزیکی،عرصهگستردگینیزومنطقهدرفرهنگی

یتظرفبردنباالوفرهنگیعلمی،توسعهدانشگاه،این.استساختهفراهممنطقهوکشورتوسعهدر

مایهسرراستایدرانسانیمنابعتوانمندسازیبهراخودتوجهدانسته؛خودرسالتراجامعهکارآفرینی

وردمراعلمینویندستاوردهایبهنیلبرایدانشمرزهایدرتالشنموده،معطوفنسبیرفاهواجتماعی

.می دهدقرارویژهتوجه



ارزش های محوری دانشگاه

اصلیامانت هایدانشجویانواستسپردهآنمسئولینبهجامعهکهاستامانتیدانشگاهدرخدمتفرصت

درمنابعوگرفتهقرارتکریمواحترامموردملیسرمایهبعنواندانشجولذامی باشند؛خصوصایندر

.می شوندبردهکاربهآینده نگرومسئولیت پذیردانشجویانیتربیتراستای

بود؛خواهدتوجهاولویتدرایشانخانواده هایبرایروانیآرامشوکارکنانبرایخاطرامنیتایجاد

تالشهککسانیومی کنندتالشکهکسانیونمی دانندکهکسانیومی دانندکهکسانیمیانتفاوت

می گیرد؛قرارتوجهمورددانشگاهشئونتمامدرنمی کنند



 ؛می گیردبا ارایه مستندات و استدالل و رعایت ادب انجام بیانآزادی اندیشه و

 ؛می نهیمنظام دانشگاهی را ارج چارچوب هایو قومی، با رعایت دینیتفاوت هایاحترام به

ما مسئولیت  اجتماعی خود را در قبال مسایل و معضالت جامعه درک کرده و در جهت رفع آن ها

با روش های علمی اهتمام می ورزیم؛

 ا قرار داده و ب  بازبینیمورد سازمانی مانهرچه بهتر رسالت اجرایفرآیندهای سازمانی را برای

.دادخواهیم، مورد اصالح مستمر قرار یادگیریو تجربیاتبکارگیریتوجه به اصل 

...ادامهارزشهایمحوریدانشگاه



برنامه( كیفي)اهداف راهبردی 

ا  ارتقای سطح فرهنگ امید و نشاط، صداقت و امانت داری ب
تأکید بر وحدت ملی در دانشگاه  

رینثروت آفو کارآفریندانشگاه تشکیلبه سمت حرکت
دولتیبه بودجه وابستگیکاهش
جهانایراندانشگاه هایبیندانشگاه در جایگاهارتقای ،

اسالم و جهان

.الزم به ذکر است که اهداف راهبردی برای برد زمانی چشم انداز تدوین شده اند٭



كمّياهداف 

 درصدی شاخص توسعه سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان30افزایش
        درص د  25اصالح فرآین د آموزش ی و پژوهش ی ب ه نح وی ک ه ح داقل

شوند؛توانمندسازیکارآفرینیبرایدانش آموختگان
 شرکت دانش بنیان؛۱0مشارکت در تشکیل  حداقل
 فنی؛و فروش دانش تولیدقرارداد 30بستن حداقل
 اختصاصی؛درصد بودجه جاری دانشگاه از محل درآمدهای 40تأمین حداقل
 ین کشور، و قرار گرفتن در ب  کسب حداقل رتبه دهم بین دانشگاه های جامع

در پایگ اه اس تنادی   2000دانشگاه برتر جه ان اس الم و ح داقل رتب ه     80
SCOPUS.



تحلیل : بخش دوم 



فرصتها

 کشوربا سه همسایگی
 کشاورزی  وجود استعدادهای
 رمناطق کشوبقیهبه وجود منابع آب مناسب نسبت
وجود ذخایر غنی معدنی در استان
 ارومیهوجود دریاچه
 و مذهبی  دینیقومی، تنوع
طبیعی و گردشگری استان  جاذبه های



تهدیدات

 و مقررات نامه هاآیین برخیاستقالل کامل دانشگاه در تدوین عدم
 صنعت نسبت به دانشگاه  ضعف اعتماد
 توسعه استانهای شاخصپایین بودن
 پایین رتبه هایورود دانشجویان با
 در متقاضیان ورود به دانشگاه گرایی مدرکفرهنگ شیوع
 آموزش عالی کشور بی رویهگسترش
وجود شرایط ناعادالنه رقابتی در مراکز آموزش عالی
 فرهنگ کارآفرینی در جامعه ضعف
تهدیدآمیزاجتماعی دانشجویان در شرایط پذیری آسیب
 مذهبی قومی و اختالفات
 نسبت به مسایل اعتقادی و دینی عدم حساسیت



نقاطقوت

   باور مدیریتی در جهت حمایت از تفکر استراتژیک
 جامع بودن دانشگاه
 (، دانشیار، استادیاراستاد)علمی هیأت نفر عضو 500وجود بالغ بر
 دانشجو در دانشگاه ارومیه           ۱6000حضور
 و مراکز تحقیقاتی پژوهشکده هابرجسته، وجود محققین
                     وجود کارشناسان عالی، خبره و ارشد
 پیشرفته آزمایشگاهی تجهیزات برخیوجود
فضای فیزیکی کافی برای توسعه دانشگاه
فضای منحصر به فرد پردیس شهر
زراعی و باغیزمین های
 تخصص ی و س اختار   ک ارگروه ه ای  علم ی و کارکن ان در   هیأت حضور اعضای

استانمدیریتی 



نقاطضعف

 دولتی دانشگاه به منابع بودجهوابستگی
 بهره وری پایین درمنابع انسانی، انرژی و ...
 نبود سیستم جامع اطالعات مدیریت
 نبود سیستم نظارت داخلی
شگاهی           آشنایی ناکافی مدیران با شرح وظایف، قوانین و فرآیندهای مختلف دان
                     حجم کاری زیاد غیرضروری مدیران ارشد
 راس اس  تسلط بوروکراسی و برنامه ریزی براساس منابع به جای تأمین من ابع ب

اهداف برنامه                   
عدم انعطاف و انطباق ساختار سازمانی با اهداف و مأموریت دانشگاه
 ضعف کارگروهی و هماهنگی در بخش های مدیریتی دانشگاه
ضعف انتقال مهارت های عملی به دانشجویان در فرآیند آموزش
فرسوده و ناکافی بودن فضاهای کالبدی آموزشی و رفاهی



(SWOT)ماتريس سوات 

(W)هاضعف(S)هاقوت

چابکسازیاستراتژیتوسعهقلمروستراتژیا(O)هافرصت

اعیتوسعهسرمایهاجتمستراتژیامشارکتستراتژیا(T)تهدیدات

عوامل داخلي

عوامل خارجي



توسعه سرمایه اجتماعيستراتژیا

کهاینبهتوجهبا.استگردیدهطرحضعفنقاطوتهدیداتبخشدراستراتژياین
وردمپایینبهرهوريبامنابعواقعدروبودهمهارتیسنخازارومیهدانشگاهضعفهاي
منابعمهارتها،ایجادباکهکرداستفادهراهبرديازمیتوانمیگیرد،قراراستفاده
بدیلتبااستراتژياین.دادمناسبپاسختهدیدهابهنسبتوکردهفعالرادانشگاه

باوتهگرفبهرهفرآیندهابهبودبرايکارکناننیرويازسرمایه،بهمصرفیهزینههاي
با.ازدمیپردانباشتهتجربهانتقالبهمختلفبخشهايدرشغلیگردشوغنیسازي
کاهشراهزینههاامید،ونشاطایجادضمنمیتوانآن،اجرايدردانشجویانمشارکت

.آوردمفراهرادانشجوییسرمایهتوسعهزمینهانسانی،منابعدرتوانمندسازيباوداده
وجبموشدهارومیهدانشگاهبرندارتقاءزمینهسازاجتماعیسرمایهتوسعهاستراتژي
.میشوددولتیمنابعبهآنوابستگیکاهش



مکاريهبامشتركطوربهکهفعالیتهاییحیطهدانشگاهاستراتژيایندر
کورمذسازمانهاي.مینمایدتعیینرامیرساندانجامبهسازمانچندیایک

رکیبیتوگرفتهقرارغربالوارزیابیمورددانشگاهمأموریتواهدافبرمبناي
انتخاببرسندمنابعدرافزاییهمبهدانشگاهبامیتوانندکهآنهااز

امکاندانشگاهسیمايوخارجمحیطهمزمانارزیابیازطرفی،.میشوند
عمناببامیتواندکهمیسازدفراهمراموقعیتهاییازدامنهايشناسایی
.کندپیداراسازمانهاسایرمنابعجذبراهدانشگاه
مندينظامبرايجامعآییننامهتدوینمشارکتاستراتژيشدناجراییالزمه

درودانشگاهمدنظرشاخصهايبراساسخطیرموضوعایندرساماندهیو
.میباشدکالناهدافراستاي

استراتژی مشاركت



ايپتانسیلهبهتوسلباسازمانیفرآیندهايدرجهشایجادبهاستراتژيایندر
مرکززداییتوتصمیمگیريمسیرکردنکوتاهبااستراتژياین.میشودتأکیدفرصتها

رويمیسازدموظفدانشگاهکلیديبخشهايبعنوانرادانشکدههااجرایی،حوزهدر
تهیههبانسانیمنابعفرآیندهايچابکسازيبابعدمرحلهدر.نمایندتمرکزفرصتها

یمهندسبهچابکسازياستراتژي.میپردازدفرصتهاازاستفادهبرايتجاريطرح
شکیلتوکارکنانارتقاءسامانهکردنهدفمندوبهینهسازيهمچنینوفرآیندهامجدد

بهجرمنمحیطیفرصتهايرويتمرکزبااستراتژياین.میپردازدعملیاتیتیمهاي
أسیستتحصیلی،رشتههايپاالیشبهوشدهجامعهمسایلباارگانیکارتباطایجاد
راتژياست.میشوددانشجویانبرايشخصیراهبردبرنامهتدوینوکاربرديهايرشته

قتحقجهتسرمایهگذاريپروژههايتدوینبهارزشآفرینفرآیندهايدرچابکسازي
.کردخواهدکمکدانشجویانتربیتودرآمدياهداف

استراتژی چابک سازی



عرضهزنیودانشگاهقوتنقاطومنابعبکارگیريباقلمروتوسعهاستراتژي
اردانشگاهکالناهدافبهدستیابیجامعه،نیازموردجدیدخدماتورشتهها
.مینمایدتسهیل
وابلیتهاقتوانمنديها،اطالعاتسامانهشکلگیريمستلزماستراتژياینتحقق

توانمنديهايبرمبتنیمشاورهايخدماتارایه.میباشددانشگاهتجهیزات
انجاماستراتژياینقالبدرارزشزاپروژههايشناساییودانشگاهموجود
.میگیرد

استراتژی توسعه قلمرو



ياستراتژی توسعه سرمایه اجتماعاقداماتبرنامه و 

ف
دی
ر

اهداف کالن دانشگاه  محتواهدف برنامهبرنامه

1
ایجاد سیستم  
اطالعات مدیریت

تأمیناطالعات
مناسببراي
تصمیمگیري

سیستمجامعاطالعاتیپیادهسازيطراحیو
ی،آموزشی،پژوهشی،دانشجویدادههايمبتنیبر

محیطیدادههاياداريومالیو

براياهدافوپوششدادنبسترسازي
نقاطضعف

2
ارزیابی و نظام 

توانمندسازی
کارکنان

وبهرهوريایجاد
نشاطدرکارکنان

عملکرد،نظامبازخوردپیادهسازيطراحیو
ارکنانوگردششغلیکتنبیهمشارکت،تشویق،

براياهدافوپوششدادنبسترسازي
نقاطضعف

3
تشکیل دفتر  
اقتصادی

ایجاددرآمدپایدار
یدرآمدزاوارزیابطرحهايوارایهقابلیتهابررسی

برايبازارسازيوبازاریابیواقتصاديطرحهاي
دانشگاهمحصوالت

درصدازبودجهجاري40تأمینحداقل
درصدکارآفرین25تربیتحداقل

قراردادفروشدانشفنی30عقدحداقل

4
ایجاد شهرداری  

دانشجویی
پذیريمسئولیت

دانشجویان

وطراحیدانشکدههاشورايصنفیفعالسازي
شکیلنظامتربیتیدرشورايفرهنگیدانشگاهوت

دانشجویانکاريباحضورتیمهاي

امیدوامانتدارينشاط،صداقت،ایجاد
درصدکارآفرین25تربیتحداقل

5
تشکل هایایجاد 

مردم نهاد
ارتقاءجایگاه

دانشگاهاجتماعی
سرمایههايوعلمیقابلیتهايازبهرهبرداري

خیرینوفارغالتحصیالناجتماعیاعماز
قراردادفروشفناوري30حداقلعقد

درصدازبودجهجاري40تأمینحداقل

6
ع برنامه ریزی مناب

انسانی

وتوانمندسازي
توسعهمنابع
انسانی

لیشغمتناسبباشغل،گردشآموزشهايتوسعه
ویارزیابجامعبرنامکهتدوین،شغلیغنیسازيو

کارکنانشغلیارتقاي

بسترسازيبراياهدافوپوششدادن
نقاطضعف



سازیبرنامهواقداماتاستراتژیچابک

ف
دی
ر

اهداف کالن دانشگاهمحتوابرنامههدف برنامه

1
اصالح ساختار  

سازمانی
بهبودتشکیالت

اداري
اختیار،تفویضهافرصتاصالحساختاردانشگاهمتناسببا

ستاديهايهايحوزهفعالیتجهتکاهشهادانشکدهبه
براياهدافبسترسازي

ششگانه

2
سپاريبرونگریتصدیکاهش 

هوشناساییفعالیتهايخارجازمأموریتاصلیدانشگا
برونسپاريآنها

براياهدافبسترسازي
ششگانه

یندهاآفراصالح3
یندهايآفربهبود

سازمان
یکومعیوبوبوروکراتهايرویه،شناسایییندهاآفراحصاء

بهبودآنها
براياهدافبسترسازي

ششگانه

4
مدیریت موثر  

منابع
وريبهرهافزایش

منابع
تهیهبرنامهجامعجلوگیريازاتالفمنابعوتخصیص

هارصتفبهینهمنابع،شناساییمنابعدرآمدزاباتکیهبر

براياهدافبسترسازي
ششگانه

درصد40حداقلتأمین
جاريبودجه



و اقدامات استراتژی مشاركتبرنامه
ف
اهداف کالن دانشگاه  محتوابرنامههدف برنامهردی

1

کاربردی کردن  
پژوهش های
دانشگاهی و 
یتحصیالت تکمیل

نهادینهکردن
ارتباطدانشگاهو

صنعت

،آموزشیتدوینواجرايبرنامههاي
تأسیسپژوهشیودانشجوییاعماز

،حورتقاضامرشتههايدانشکده،پژوهشکدهو
دورههايمطالعاتیصنعتیوفرصتهاي
بصورتمشارکتیکوتاهمدتآموزش

25کارآفرینتربیتشدنحداقل
درصدفارغالتحصیالندانشگاه

درصدبودجهجاري40تامینحداقل
دانشگاهازمحلعوایداختصاصی

2
صالح و توسعه  ا

کارآموزی وفرآیند
دانشجوییکارورزی 

توانمندسازي

صنعتیوخدماتیارتباطباواحدهاي
باسرفصلدروسمصوبونیازمتناسب

مهارتآموزيدانشجویانهررشتهو
دانشجویان

امانتداريایجادنشاط،صداقت،امیدو
25تربیتشدنحداقلکارآفرین

دانشگاهالتحصیالندرصدفارغ
قراردادفروشفناوري30عقدحداقل

3
همکاری با سایر  

هادانشگاه
همافزاییایجاد

داخلیو)دانشگاههاهمکاريباسایر
علمیوفعالیتهايدرقالب(خارجی

متقابلدانشجوییمشترك،ارایهخدمات
بسترسازيبراياهدافششگانه

4
مشارکت جهت 

هایشرکتتشکیل 
دانش بنیان

تسریعدرایجاد
شرکتهاي
دانشبنیان

تهايشرکایجادبسترمناسببرايتشکیل
شگاهودانقابلیتهايبااتکاءبردانشبنیان

سرمایهگذارجذب

شرکت10حمایتازتشکیلحداقل
توسطدانشگاهدانشبنیان



توسعهقلمروبرنامهواقداماتاستراتژی

ف
دی
ر

اهداف کالن دانشگاه  محتوابرنامههدف برنامه

1
تبدیل ش دن ب ه مرج ع    
علمی و فنی مطالعات آب

کشور

افززززایشسزززط 
مرجعیززززززززتو

تأثیرگذاري

نزهارائهخدماتمشاورهايدرزمیعلومآب،تشکیلپژوهشکده
رشتههايعلمیبینرشزتهايدرحزوزهآبایجادمهندسیآب

اهارائهدردانشکدهها،تکمیلآزمایشگاههايمربوطه،کسبجایگ
زاتطرحهاتیمربوطبهآبومحصوالتوتجهیدهندهتأییدیه

مربوطه

اريدرکاهشاتکابهبودجهدولتی،تأثیرگذ
کشورومنطقه

2
ی الملل  ب ین ارتقا جایگاه 

دانشگاه  
یبینالمللحضور

شور،مطالعاتیخارجازکفرصتهايانتشارمجالتبینالمللی،
جذبدانشجویانخارجی،افزایشتعدادارجاعزاتبزهتولیزدات

علمیدانشگاه

دانشززگاههززاي2000قرارگززرفتندررتبززه
کشور10جهانو

3
ایج   اد مراک   ز رش   د 

تخصصی
تبززدیلعلززمبززه

ثروت
ارياقمبراياساتیدوایجادمراکزرشدکسبوکارایجاددفاتر

امانتداريایجادنشاط،صداقت،امیدو
کارآفریندرصد25تربیتحداقل

کارآفرینیتوسعه 4
توسززززعهمنززززابع

انسانی
کارآفرینانزهاسزاتید،بازدیزدهايطزرحهزايآموزشکارآفرینی،

صنعتی،استارتآپدانشجویی
امانتداريایجادنشاط،صداقت،امیدو

کارآفریندرصد25حداقلتربیت

5
س   یس أتب   ازنگری و 

جدیدهای رشته
نیازمحورآموزش

يبازنگريسرفصلدروسورشتههايموجودبراساسنیازهزا
قابلیتبااتکابررشتهايجامعهوتعریفرشتههايجدیدوبین

هايموجود
براياهدافششگانهبسترسازي

سبزمدیریتتوسعه 6
رسالتاجراي

اجتماعی

ردوستداپروژههاياجراي،زیستمحیطبرنامهاصالحتدوین
مربوطهواستانداردهايتدوینبرايهمکاريوزیستمحیط

امراینبهدانشجویانکردندرگیر
امانتداريایجادنشاط،صداقت،امیدو


