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MISION
زسبلت (هبهَزیت)
ثسخدَزدازی اش
ّودداى ثدب
هبهبئی
داًطکدُ پسستبزی ٍ
(SETTING
THE
CONTEXT
(
هحیػهت،صدت ،هتؼْدد ٍ
کبزکٌدبى
اػعبی ّیئدت ػلودی ٍ
ٍظؼیت

شیسهدوَػدِّدبی
ه،تلف زضتِ
همبؼغ
داًطدَ دز
کبزآهد ثِ
ّدبی
یکدی اش
ّودداى
تسثیتهبهبیی
پسستبزی ٍ
داًطکدُ
پدسداشد .ایدي
پصضکی
ّوداىتْبی
پصضکی ٍ فَزی
ػلَم هبهبیی
پسستبزی،
دزهدبى
هیثْداضت-
ٍشازت
ٍاثستِ ثِ
داًطگبُ
آهدَششخْت ازتمدب
آفسیٌیآىٍ ثستالش دز
داًطکدُ ثِ
داًطددَیبى
ازشش توسکص
هٌظَزثبضد کِ
پصضکی هی
ٍ آهَشش
پصضدکی ثدَهی ٍ
کبزضٌبسی ،فَزیتْدبی
پسستبزی ،هبهبیی ٍ
داًص
داًطددَیبى
کبزضٌبسدی ازضدد،
پسستبزی دزسؽَح
دز
پصضدکی
فَزیتّبی
کبزضٌبسی ٍ
دزسؽح
هبهبیی
ّدبی
فؼبلیدت
داًطدَیبىاًددبم
اًسدبًی ثدِ
سدسهبیِ ّدبی
تؼبلی
هٌدبثغٍ
پطدتیجبًی
ّدایت،
ثسگصازیتبکٌَى
ایي ٍداًطکدُ
کبزداًی است.
سؽح
تَسؼِ
ثسًبهِثب ّبی
پژٍّطی
آهَشضی،
پسداشدً .ظیس آهَشش ،اًدبم
فؼبلیتّبیی
فَق اًدبم
هدٍى ثِ
ثسًبهِ
ًظبزت
الرکس هی
ّبیّبی
گسٍُ
اًسبًی

ی آهبز ٍ اؼالػدبت ػلودی ،ؼسح ّبی پژٍّطی ،پسداشش ٍ ػسظِ

ایي داًطکدُ ظوي احتدسام ثدِ کساهدت اًسدبًی کلیدِ

ًطس کتت ٍ هدلِ ٍ همبالت ،ثسگصازی کٌگدسُ ّدب ،سدویٌبز ّدب ٍ

ذیٌفؼبى (اػدن اش داًطددَیبى ،اػعدبی ّیئدت ػلودی،

ّبی آهَشضی ٍ ثبشآهَشی پسداختِ است.کبزگبُ

کبزکٌبى ٍ  )...ثب سسلَحِ لساز دادى هؼیدبز ّدبی اخدالق

ایي داًطکدُ ًیص هبًٌد سبیس هساکص دٍلتدی ،آیٌددُای سسضدبز اش

اسالهی-حسفِ ای ٍ ثدب ثْدسُ گیدسی اش ا دَب زّجدسی

افصایص ًیبش ثِ آهَشش زا ثِ ّوساُ کبّص هٌبثغ اًسدبًی ٍ هدبلی

اخاللی – هؼٌَی هسبػی خَد زا دز زاستبی ازتمب کیفیت

ی کیفیدت آهدَشش ٍ پیص زٍ دازد .تَاًبیی ثسای حفظ ٍ تَسدؼِ

هیٍ گیسد.
اخسایی ثکبز
پژٍّطی ٍ
تَسدؼِ
پطدتیجبًی
افدصایص
آهَشضی،ثِ ّوساُ
ّبیایي هحیػ
فؼبلیت دز
ی پژٍّص
ی پٌح سبلِ فساّن آٍزدُ است.التصبدی ،ثستسی ثسای ایي ثسًبهِ
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دٍزًوب

هب هی خَاّین اش پیطگبهبى تَسؼِ داًص
پسستبزی ٍ هبهبیی دز کطَز ثبضین ٍ ظوي
ازتمبی تَاًودیْبی خَد دز توبهی شهیٌِ ّب،
دز ثیي پٌح داًطکدُ پسستبزی ٍ هبهبیی ثستس
کطَز لساز گیسین.
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Values
(ازشضْب)
MISSION
 هب ًسجت ثِ هدیسیت داًص هتؼْد ّستین.
(هبهَزیت)
 هب ثِ یبدگیسی فسدی ٍ زسبلت
ّستین.
سبشهبًی هتؼْد





هب فؼبلیتْبی خاللبًِ ٍ ًَآٍزاًِ زا ازج هی ًْین.
داًطددکدُ پسسددتبزی ٍ هبهددبئی ّوددداى ثددب
هب ثس هسئَلیت پریسی ٍ پبس،گَیی اختوبػی تبکید هی کٌین.
ثسخَزدازی اش ًیسٍی اًسبًی هت،صت ،هتؼْد
هب هتؼْد ثِ زػبیت هؼیبزّبی اخالق اسالهی-حسفِ ای ّستین.
ٍ کبزآهد ثوٌظَز تؼلین ٍ تسثیت داًطددَ دز
هب هتؼْد ثِ پسٍزش تفکس خالق ٍ اًتمبدی دز ذیٌفؼبى ّستین.
همبؼغ ه،تلف تحصیلی زضتِّبی پسسدتبزی
ٍ هبهددبئی ٍ فَزیددتّددبی پصضددکی ،اخددسای

پژٍّص ،ثسگصازی ثبشآهَشّدب ٍ ّودبیصّدبی
ػلوی ت،صصی ٍ ازائِ خدهبت هطبٍزُ ای دز
زاستبی ازتمبء سالهت خسوی ٍ زٍاًی آحدبد
خبهؼِ تبسیس گسدیدُ است.
ایي داًطکدُ هصون اسدت ثدب پبیجٌددی ثدِ
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تحلیل ذیٌفؼبى
ذیٌفؼبى خبزخی

ذیٌفؼبى داخلی
ّ یأت زئیسِ داًطکدُ،

ٍ شازت ثْداضددت -دزهددبى ٍ

 هدیساى گسٍُ ّب،

آهَشش پصضکی،

 اػعبی ّیئت ػلوی،

 داًطگبُ هسثَغ

 ضَزای آهَشضی،

 سبیس داًطکدُّبی داًطگبُ،

 ضَزای پژٍّطی،

 هساکددص آهَشضددی -دزهددبًی ٍ

 کویتِ پژٍّطی داًطدَیبى،

ثْداضتی،

 کبزکٌبى،

 ضجکِ ّبی ثْداضت ٍ دزهبى،

 داًطدَیبى.

ً ظبم پسستبزی،
 هددخَیبى ٍ ثیوبزاى،
 افساد خبهؼِ،
 ثسًبهِ ّبی آهَشش پسستبزی.
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ضٌبخت هحیػ سبشهبى
الف -تحليل هحيػ داخلی
ة -تحليل هحيػ خبسجی
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الف -تحلیل هحیػ داخلی
( ًمبغ لَت ٍ ظؼف داخلی)
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نقاط قوت
ٍ -1خَد اػعبی ّیئت ػلوی تَاًوٌد
ٍ -2خَد  skill labپیطسفتِ ٍ هدْص
ٍ -3خَد کتبث،بًِ ت،صصی دز داًطکدُ
ٍ -4خَد دٍزُ تحصیالت تکویلی ٍ Ph.D
 -5داضتي سبیت اختصب ی
 -6گسٍُّبی فؼبب آهَشضی
 -7ثسلسازی ًظبم هدیسیت کیفیت
 -8استمساز ٍ پیبدُ سبشی ثیوِ هسئَلیت داًطدَیی تَسػ داًطکدُ
 -9خبیگبُ هٌبست داًطکدُ دز زتجِ ثٌدی ٍشازت هتجَع
ً -11گسش هثجت ثَزد ت،صت پسستبزی ٍشازت هتجَع ًسجت ثِ داًطکدُ
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نقاط ضعف
 -1هیصاى کن هطبزکت اػعبء ّیئت ػلوی دز تَلید داًص
 -2حدن ثبالی کبزآهَشی
 -3کوجَد فعب ی آهَشضی
ً -4بهٌبست ثَدى چبزت سبشهبًی
ً -5داضتي ثسًبهِ استساتژیك
 -6ازتجبغ کن ثب سبیس داًطکدُ ّب(ػلوی ٍ پژٍّطی)
ً -7داضتي هدلِ ثِ شثبى اًگلیسی
ً -8داضتي تبسیسبت هستمل
ً -9بکبهل ثَدى سیستن ازشضیبثی کبزکٌبى ٍ اػعب ّیئت ػلوی
 -11پبئیي ثَدى اًگیصُ داًطدَیبى ،کبزکٌبى ٍ اػعبی ّیئت ػلوی
ً -11جَد ازتجبؼبت ثسٍى داًطگبّی (داخلی ٍ ثیي الوللی)
ً -12جَد سیستن پبداش
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ة -تحلیل هحیػ خبزخی
(تحلیل فس تّب ٍ تْدیدّبی خبزخی)
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فرصتها
 -1افصایص زًٍد تفَیط اختیبز ثِ داًطکدُ
ً -2گسش هثجت هسئَلیي داًطگبُ ثِ داًطکدُ
ً-3گسش هثجت ٍشازت ثْداضت ًسجت ثِ تَسؼِ آهَشش ػبلی
-4تَخِ دٍلت ثِ گستسشIT
ً -5یبش کطَز ثِ فبزؽ التحصیالى فَزیتّب
 -6لبًَى اخسای ثسًبهِ ثبشآهَشی پسستبزاى ٍ هبهبّب تَسػ داًطکدُ
 -7پریسش ًظبم هدیسیت کیفیت دز تحَب سبشهبى
-8ػعَیتدزکتبث،بًِّبی دیدیتبب ٍ ثبًکْبی اؼالػبتی
 -9تَخِ ثِ خبهؼِ ًگس ثَدى خدهبت پسستبزی ٍ هبهبئی
 -11هَلؼیت خغسافیبیی ًسجت ثِ هسکص
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تهدیدها
 -1کوجَد فعبّبی فیصیکی آهَشش ثبلیٌی دز هساکص ثْداضتی ٍ دزهبًی
 -2پبییي ثَدى هیصاى اضتغبب فبزؽ التحصیالى
 -3دضَاز ثَدى ازتمبء اػعبی ّیئت ػلوی
 -4تغییس سسیغ سیبستْبی اخسایی کطَز
 -5ت،صیت ًبکبفی اػتجبزات
ٍ -6خَد دستَزالؼول ّبی هحدٍدکٌٌدُ خْت اداهِ تحصیل اػعبی ّیئت ػلوی
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فس ت ّبی
هحیؽی(خبزخی)
استساتژی تغییس
خْت

استساتژی تَسؼِ

ظؼف ّبی داخلی

لَت ّبی داخلی

استساتژی تدافؼی

استساتژی تٌَع

تْدیدّبی
هحیؽی ( خبزخی )ػودُ
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تؼییي هَظَػبت استساتژیك
پیص زٍی داًطکدُ
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پس اص تحليل هحيػ داخلی -خبسجی داًطکذُ ٍ تعييي هَقعيبت ّبی آى دس ًوَداس  – SWOTهَظَعبت
استشاتژیک ثِ تشتيت ریل تعييي گشدیذ.
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ییي

ثستش آهَصش
ًبهٌبست ثبليٌی

كوجَد فعبی
فيضیکی دس
داًطکذُ (ت)

(ت)
ػدم ت،صیت ثِ
هَلغ اػتجبزات

کیفیت پبییي
آهَشش

(ت)

چبزت سبشهبًی
ًبهٌبست (کوجَد

هطکل

کبزضٌبس ثبلیٌی)
(ض)

حزف دٍسُ ضجبًِ
اًگيضُ كن
داًطجَیبى

(ت)

(ت)
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دز کل  4استساتژی  :زاُ اًداشی ،ازتمبء فؼبلیتْبی پژٍّطی ،ثْجَد فسآیٌد کبزآهَشیْب ،افصایص فعبی فیصیکی

داضتي سبیت
اختصبصی(ق)S

تغييش سشیع
سيبستْبی اجشایی
كطَس(ت)T

ٍجَد اععبی
ّيئت علوی
تَاًوٌذ(ق)S
تَسعِ
تحصيالت
تکويلی

دضَاس ثَدى استقبء
اععبء ّيئت
علوی (ت)T

پبئيي ثَدى
اًگيضُ داًطجَیبى
(ت)T

ثشقشاسی ًظبم
هذیشیت
كيفيت (ق)S

اًجبم اسصیبثی
دسًٍی
(ق)

ٍجَد
ٍ Skill lab
كتبثخبًِ
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كوجَد فعبی
آهَصضی ٍ فيضیکی
كبفی(ت) T

سیبست ٍشازت،بًِ
(ت)

ًذاضتي ثشًبهِ
استشاتژیک

(ض)
تغییسات سسیغ
سیبستْبی اخسایی
کطَز(ت)

ظعف دس هذیشیت
هٌبثع
هطکل
ػدم دستسسی ثِ
اؼالػبت ّوکبزاى

ًبكبهل ثَدى سيستن
اسصضيبثی

(ض)

(ض)
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هطبسكت كن اععبء
ّيئت علوی دس
تَليذ داًصW

ًداضتي ثسًبهِ
استساتژیكW

سيستن
اسصضيبثی
ًبهٌبستW

استقبء سيستن اسصضيبثی
كبسكٌبىّ ،يئت علوی،
فشآیٌذّبی آهَصضی ٍ
پژٍّطی

افضایص تفَیط
اختيبس ثِ
داًطکذُ O

پزیشش ًظبم
هذیشیت كيفيت دس
تحَل سبصهبى

اجشای ثبصآهَصیO

ًگشش هثجت
هسئَليي ثِ
داًطکذُO
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ًذاضتي هشكض
تحقيقبتی (ض)

استجبغ كن ثب سبیش
داًطکذُّب (ض)

هحذٍدیت پزیشش
دس دٍسُّبی
تحصيالت تکويلی
(ت)

تَليذ داًص كن
( هطکل) (ض)

هحذٍدیت پزیشش
هقبالت

اهکبى اداهِ تحصيل
كن (ت)
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ظعف دستَس
العول ّبی
هَجَد

تؼداد هحدٍد
الگَّبی هَفك
ازتجبؼبت ثسٍى
داًطگبّی

ًجَد استجبؼبت
ثشٍى داًطگبّی

کن اّویت ثَدى
آهَشش شثبى
اًگلیسی

عذم پزیشش
داًطجَی خبسجی
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ثش حست هعيبسّبی اّذاف  ،عولی ثَدى ،تبثيش ثش هطتشیّ ،ضیٌٍِ ،جَد فشصت ،فشاگيرشی ٍ سرعت ٍ
اٍليتجٌذی اًجبم ضذُ اٍلَیيتْبی تعييي ضذُ ضبهل:

اٍلَیتّب:
اٍلَیت  :1کیفیت آهَشش
اٍلَیت  : 2تحصیالت تکویلی
اٍلَیت  :3هدیسیت هٌبثغ
اٍلَیت  :4سیستن ازشضیبثی
اٍلَیت  :5تَلید داًص
اٍلَیت  :6ازتجبؼبت ثسٍى داًطگبّی
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ًتیدِ ًْبیی:

 -1ثْجَد کیفیت آهَشش
 -2تحصیالت تکویلی
 -3ظؼف هدیسیت هٌبثغ
 -4ازتمبء سیستن ازشضیبثی
 -5ازتمبء تَلید داًص
 -6ثسلسازی ازتجبؼبت ثسٍى داًطگبّی
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هَظَع ازتجبؼبت داخلی ٍ ثیي الولل داًطکدُ پسستبزی ٍهبهبیی
هَظَػبت استساتژیك :
 -1کیفیت آهَشش
 Goalازتمب کیفیت آهَشش ًظسی
 Goalازتمب کیفیت آهَشش ثبلیٌی
Goalتَسؼِ آهَشش هدبشی
 -2تحصیالت تکویلی
 Goalگستسش زضتِ ّبی همؽغ کبزضٌبسی ازضد پسستبزی
 Goalگستسش تحصیالت تکویلی دز زضتِ هبهبیی (کبزضٌبسی ازضد ٍ )Ph.D
 Goalگستسش تحصیالت تکویلی ثیي زضتِ ای
 -3هدیسیت هٌبثغ
 Goalازتمب ثْسُ ٍزی ٍ ثْجَد هدیسیت هٌبثغ اًسبًیف هبلی ٍ فیصیکی
 -4سیستن ازشضیبثی (کبزکٌبى ،اػعب ّیئت ػلوی)
الف -کبزکٌبى
 Goalثبشًگسی ٍ ا الح هؼیبزّبی ازشضیبثی کبزکٌبى
 Goalازتمب هطبزکت کبزکٌبى دز ثبشًگسیَ ا الح هؼیبزّبی ازشضیبثی
 Goalپیبدُ سبشی سیستن ازشضیبثی کبزکٌبى ثس اسبس هؼیبز ّبی ػیٌی
ة -اػعبی ّیئت ػلوی
 Goalازتمب تَاًودی ّبی آهَشضی اػعبی ّیئت ػلوی
 Goalازتمبی تَاًوٌدی ّبی پژٍّطی اػعبی ّیئت ػلوی
 -5تَلید داًص
 Goalازتمب هدیسیت داًص دز شهیٌِ ّبی خلك ،کست ،تَشیغ ٍ استفبدُ اش داًص
 -6ازتجبؼبت ثسٍى داًطگبّی
 Goalثسلسازی ٍ گستسش ازتجبؼبت ػلوی ٍ پژٍّطی ثب داًطکدُ ّبی پسستبزی داخل کطَز
 Goalثسلسازی ٍ گستسش ازتجبؼبت ػلوی ٍ پژٍّطی ثب داًطکدُ ّبی پسستبزی خبزج اش
کطَز
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اّداف کلی داًطکدُ :
 ازتمب کیفیت آهَشش ًظسی
 ازتمب کیفیت آهَشش ثبلیٌی
 تَسؼِ آهَشش هدبشی
 گستسش زضتِ ّبی همؽغ کبزضٌبسی ازضد پسستبزی
 گستسش تحصیالت تکویلی دز زضتِ هبهبیی (کبزضٌبسی ازضد ٍ )Ph.D
 گستسش تحصیالت تکویلی ثیي زضتِ ای
 ازتمب ثْسُ ٍزی ٍ ثْجَد هدیسیت هٌبثغ اًسبًیف هبلی ٍ فیصیکی
 ثبشًگسی ٍ ا الح هؼیبزّبی ازشضیبثی کبزکٌبى
 ازتمب هطبزکت کبزکٌبى دز ثبشًگسیَ ا الح هؼیبزّبی ازشضیبثی
 پیبدُ سبشی سیستن ازشضیبثی کبزکٌبى ثس اسبس هؼیبز ّبی ػیٌی
 ازتمب تَاًودی ّبی آهَشضی اػعبی ّیئت ػلوی
 ازتمبی تَاًوٌدی ّبی پژٍّطی اػعبی ّیئت ػلوی
 ازتمب هدیسیت داًص دز شهیٌِ ّبی خلك ،کست ،تَشیغ ٍ استفبدُ اش داًص
 ثسلسازی ٍ گستسش ازتجبؼبت ػلوی ٍ پژٍّطی ثب داًطکدُ ّبی پسستبزی داخل کطَز
 ثسلسازی ٍ گستسش ازتجبؼبت ػلوی ٍ پژٍّطی ثب داًطکدُ ّبی پسستبزی خبزج اش کطَز
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