بسمه تعالی

اعضاي كميته تدوين برنامه استراتژيك معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه

 -1دكتر بهروز دادخواه
معاون فرهنگي ودانشجويي

 -7حسين ضيا بخش
مسئول امور رفاهي

 -2ژيال خان بابازاده قديم
مدير دانشجويي

 -8رقيه كاظمي
رئيس اداره فرهنگي

 -3نقي دشتي
سرپرست فرهنگي

 -9يونس پرواسي
مسئول تربيت بدني

-4صداقت مرادي
امور عمومي

-10فرشاد سليمي
مسئول اداره تغذيه

 -3سعيد داداشيان
دبير كميته انضباطي

 -11محرم كوهكمري
رئيس حسابداري

 -4كامياب ملكي
رئيس اداره خوابگاهها

 -12محمد اميري
رئيس اداره مشاوره

1

مقدمه:

يكي از عناصر عمده در مديريت ،برنامه ريزي است .برنامه ريزي شالوده عناصر مديريتي وفرايندي است
كه سازمانها در قالب آن همه فعاليتها وكوششهاي خود را در مورد اهداف مورد نظر ،راه رسيدن به آن
وچگونگي طي مسير را در همديگر تركيب وادغام مي كند وهدف از اجراي آن دستيابي به نتايج
سازماني است .بنابر اين مديريت براي كليه منابع تحت اختيار خود بايستي برنامه ريزي مناسبي داشته
باشد.معاونت فرهنگي ودانشجويي نيز براي منتج شدن به نتيجه مطلوب از اين مقوله مستثني نيست
وبراي جلب مشاركت حداكثري دانشگاهيان در تعليم وتربيت انسانهاي متعهد وكارامد وارتقاي رفاهي
دانشجويان ،برنامه استراتژيك تدوين نموده است تا با ايجاد بستر مناسب وتوسعه تعامالت اثر بخش با
ساير واحدها به وظيفه معاونت كه تامين امور رفاهي دانشجويان وارتقاي سطح فرهنگي واجتماعي
دانشگاهيان است نائل گردد.
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چشم انداز:
ما برآنيم تا با استفاده از پتانسيلهاي درون وبرون دانشگاهي در زمينه هاي فرهنگيي ورفياهي باجليب مشياركت حيداكثري
دانشگاهيان در تعليم وتربيت انسانهاي متعهد ،اخالق مدارمنطبق با ارزشهاي اسالمي،جزو پنج دانشگاه برتردر بين دانشيگاه
هاي علوم پزشكي كشور باشيم.

ماموريت:
معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه عهده دار تأمين امور رفاهي دانشجويان و ارتقاء سطح فرهنگي دانشگاهيان ميباشد كه اين
مهم با ايجاد بستر مناسب و توسعه امكانات و تعامالت اثر بخش با ساير واحدهاي محقق مي گردد.
ارزشها:
 حفظ كرامت انساني
 توجه به فرهنگ اصيل اسالمي در راستاي نيل به اهداف الهي
 تامين رضايت مندي حداكثري دانشگاهيان
 صرفه جويي وپرهيز از اتالف منابع سازمان
 تكريم ارباب رجوع با انجام بموقع و صحيح وظايف محوله با تالش مضاعف وصادقانه


رعايت شايسته ساالري به عنوان يك اصل اسالمي در انتخاب مديران و مسئولين حوزه

 پرورش جسمي و رواني دانشجويان به عنوان اصول تعليم و تربيت و تزكيه نفس
 مسئوليت پذيري وپاسخگويي در امور فرهنگي ودانشجويي
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فرم( -)2شناسايی گروه هدف و گروه هاي ذينفع
شناسايی گروه هدف و گروه هاي ذينفع
انتظارات مشتريان

مشتريان خارج از

اولويت بندي نيازها

سازمان
)1پيمانكاران واجد
شرايط

• پرداخت بموقع حق الزحمه

انجام بموقع امور

• ايجاد بستر مناسب براي ارائه خدمات

)2دانش آموختگان
دانشگاههاي علوم
پزشكي

• انجام درست و بموقع امور
• برخورد مناسب

)3كسبه و بازاريان

•

انجام بموقع امور

ايجاد فلوچارت

دريافت بموقع مطالبات

• وجود فلوچارت مناسب براي راهنمايي
)4نهادهاوسازمانهاي
دولتي

• همكاري و دريافت بموقع خدمات

انجام بموقع امور

)5وزارت متبوع

• پاسخگويي بموقع به سؤاالت و درخواستها و نامه ها و ارائه
اطالعات

انجام بموقع امور

مشتريان داخلی

انتظارات مشتريان

اولويت بندي نيازها

سازمان
)1دانشجويان

• تأمين بموقع خدمات رفاهي از قبيل :امور تغذيه  ،خوابگاه ،وام و
اياب و ذهاب و ...

اموررفاهي

• ارائه خدمات فرهنگي از قبيل :برگزاري برنامه هاي مذهبي ،ملي
و مسابقات فرهنگي
• ارائه خدمات فوق برنامه از قبيل  :اردوهاي زيارتي ،سياحتي و ...
• ايجاد فضاي آزاد انديشي ونشاط سياسي وفرهنگي

• مشاركت دادن دانشجويان در تصميم گيريهاي مربوط به
دانشجويان

• برگزاري برنامه هاي ورزشي شامل :المپيادها و مسابقات ورزشي
و ...
)2كاركنان

• تأمين بموقع حقوق و مزايا و مورد تشويق قرار گرفتن ،استفاده
از نظرات و برخورداري از اردوهاي گردشگري
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تأمين بموقع حقوق و مزايا

• اجراي سبك مديريت مشاركتي در معاونت
• برگزاري كرسي هاي آزاد انديشي

)3اساتيد

• تشكيل به موقع جلسات كمسيون ماده ()1
• تشكيل گروه اساتيد مشاور فرهنگي

گروه هاي ذينفع
)1ساير
دانشگاه

واحدهاي

انتظارات گروه هاي ذينفع
• انجام بموقع درخواستها

)2وزارت متبوع

• انجام بموقع درخواستها

)3ساير دانشگاهها

• تعامل بين دانشگاهي
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اولويت بندي نيازها

پرسشنامه ( – )1شناسايی نقاط ضعف و قوت محيط داخلی سازمان

نقاط ضعف و قوت محيط داخلی سازمان

نوع اثر
قوت

ضعف

✓

 -تعداد پرسنل شاغل

1
✓

 -ميزان ترك شغل،غيبت و جابجايي شغلي در سازمان

ميزان
تاثير
1

 -توزيع سني پرسنل

✓

2

 -توزيع پرسنل از نظر جنسيت

✓

2

 -سطح حقوق و دستمزد پرسنل

✓

1

 -وضعيت استخدامي پرسنل

✓

2

نيروي كار

 -برنامه هاي ارتقا پرسنل

✓

2

-وضعيت و سطوح تحصيلي پرسنل

✓

2

-ارتباط وضعيت تحصيلي پرسنل با نوع رديف استخدامي

✓

1

-برنامه دورههاي آموزش بلند مدت و كوتاه مدت رسمي

✓

2

-برنامه آموزش ضمن خدمت پرسنل

✓

1

-نحوه استخدام و ورود به خدمت پرسنل

✓

2

-ميزان تناسب رديف استخدامي با توان اجرايي پرسنل

✓

1
2

پرداخت هاي غير نقدي به پرسنل✓

-ميانگين اضافه كار پرداختي به پرسنل

3
✓

ساير برنامه هاي رفاهي جهت پرسنل✓

ميانگين روزهاي كار پرسنل در يك سال-قيمت تمام شده هر روز حضور پرسنل در محل كار

2
.........

.........

-قيمت تمام شده هر ساعت حضور پرسنل در محل كار

.........

.........

.........

-قيمت تمام شده هر ساعت اشتغال به كار پرسنل

.........

.........

.........

-قيمت تمام شده هر ساعت كار مفيد پرسنل

.........

.........

.........

-ميزان هزينه هاي جاري

✓
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.........

1

3

نقاط ضعف و قوت محيط داخلی سازمان

نوع اثر
قوت

ضعف

ميزان
تاثير

نيروي كار

 -نسبت هزينه هاي پرسنلي به كل هزينه هاي جاري

✓

2

 -نحوه انتصابات در سازمان و ارتباط با شايسته ساالري

✓

2
✓

 -راضي بودن پرسنل از درآمد خود در سازمان

1

 -نسبت هزينه هاي جاري به كل هزينه سازمان

✓

1

 -تناسب ساختار سازماني با اهداف قانون

✓

2

✓

 تناسب ساختار سازماني با عمليات جاري (تعداد و تركيب نيروي انساني باعمليات جاري)

1

ساختار سازماني

 -شرح وظايف شغل،واحد،اداره

✓

3

 -مجاري رسمي ارتباط در سازمان( رعايت سلسله مراتب)

✓

2

-تشكل ها وسازمان هاي غير رسمي در سازمان ( نهاد – بسيج و) ...

✓

3
✓

پاسخگو بودن ساختار سازماني به نيازهاي روزمره و شرايط جديد-تعداد ساختمان هاي استيجاري

✓

تعداد كل ساختمان اداري در تملك سازمان در كشور

...

-تعداد ساختمان هاي نامناسب كه بايد تعويض شود.

2
2

...

....

✓

3

فرهنگ سازماني
اطالعاتمديريت

نظام

-نحوه ترتيب اثر دادن مديريت به پيشنهادهاي كاركنان

✓

3

-كاركنان خود را جزيي از پيكره سازمان مي دانند.

✓

3

-ميزان ارتباطات با ساير واحهاي سازمانها

✓

3

-ميزان ارتباطات خويشاوندي كاركنان در سازمان

✓

1

-متكي بودن سازمان بر اطالعات فرآيندي در تصميم گيري ها

✓

2

-به روز بودن و دقيق بودن اطالعات درون سازماني

✓

3
✓

-مكانيزه بودن نظام اطالعات مديريت در سازمان

2

-تعامل مديريت ها در دادن اطالعات به اين سيستم

✓

2

-نحوه نظارت بر واحدها

✓

3

فرآيند كار

✓

-بوروكراسي پاسخگويي به نياز مراجعين

2

-نحوه رسيدگي به شكايات جمعيت تحت پوشش

✓

2

-سرعت تغيير قوانين و مقررات در سازمان

✓

2

-مشخص بودن نحوه تعامل با سطوح بين بخشي

✓

2
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نقاط ضعف و قوت محيط داخلي سازمان

نوع اثر
قوت

ضعف

ميزان
تاثير

 -مدون بودن آيين نامه ها و دستور العمل ارائه خدمات

✓

3

 -مدون بودن آيين نامه ها و دستورالعمل هاي نظارت و ارزشيابي

✓

3

ارايه خدمات

 -مشخص بودن سياست هاي سازمان براي ارايه كنندگان خدمات درماني

...

...

.....

 -نسبت هزينه درمان عملكردي سازمان به سرانه مصوب

...

...

.....

 -زمان الزم براي ارائه خدمات هنگام تقاضا

✓

 -خدمات پر هزينه به تفكيك مراكز درماني

...

-توان سيستم موجود براي پاسخگويي به تقاضاهاي جديد

✓

2

-تناسب سطح و ميزان تحصيالت مديران با وظايف اداره تحت سرپرستي

✓

3

3
...

✓

تعداد مديران دانش آموخته رشته مديريت✓

سبك و شيوه مديريت در سازمان-معيار و ميزان شاخص شايستگي براي ارزيابي عملكرد و انتخاب مديران

2

✓

3

مديريت

✓

برنامه حمايت هاي عمومي از مديران (پرداخت هاي نقدي،غير نقدي وادامه تحصيل )

1
3

✓

-برنامه ارتقاء مديران در سازمان

.....

1

-امكان مشاركت پرسنل در تصميم گيري هاي سطح مياني

✓

3

-مكتوب و مدون بودن برنامه فعاليت تمام واحدهاي ستادي و صنفي

✓

2

-روشن بودن اهداف سازماني براي تمام كاركنان

✓

2

امكان مشاركت مديران در تصميم گيري هاي كالن سازمان

✓

3

-ميزان تمركز يا عدم تمركز مديريت در سازمان

...
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...

.....

پرسشنامه ( – )2شناسايی فرصت ها و تهديدهاي خارجی سازمان

ضعف

ميزان
تاثير

 احتمال برخورد صرفاً سياسي با مسائل دانشجويي و بزرگنمايي مشكالتكم اهميت ( به دليل جوان بودن جمعيت دانشجو)

✓

2

 تأثيرپذيري دانشجويان از جريانات فكري و سياسي خارج از دانشگاه ( بهدليل جوان بودن جمعيت دانشجو)

✓

2

 وجود دانشجويان غيربومي از قوميت هاي مختلف و ايجاد مشكالتفرهنگي و اجتماعي در دانشگاه

✓

2

عوامل اصلی تاثير گذار محيط

جمعيت

عوامل اصلی تاثير گذار محيط خارجی

نوع اثر
قوت

نوع اثر
قوت

ضعف

ميزان
تاثير

اطالعات

فناوري

 -ارتباط مناسب بين سازمان با وزارتخانه و دانشگاه

✓

2

 -ارتباط مستمر و موثر معاونت دانشجويي و فرهنگي با دانشگاههاي استان

✓

2

حوادث

✓

حوادث غير مترقبه ( زلزله  ،شرايط سخت اقليمي)

ضعف

ميزان
تاثير

 دخالت هاي بي مورد سازمانهاي موازي و برخي واحدهادر امور دانشجوييو فرهنگي

✓

2

-ميزان مساحت سرانه اتاق بر حسب تعداد كاركنان

✓

3

عوامل اصلي تاثير گذار محيط خارجي

ها

تشكل

نهادها و

-ميزان فضاي سبز بر حسب تعداد كاركنان و دانشجويان

نوع اثر

3

قوت

✓

2
✓

-ميزان ثبات سياسي جامعه

مسايل اجتماعي

✓

-ميزان آلودگي هوا

تعداد موسسات طرف قرارداد و كل موسسه ميزان دسترسي دانشجويان به مراكز بهداشتي و درماني وبيمارستانها
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1
✓

 بيكاري در جامعه ( بي انگيزه شدن دانشجويان ،عدم پرداخت بموقعاقساط وام هاي دانشجويي)

3
1

✓

1

✓

1

فرم ( – )1كنترل ارزيابی محيط داخلی و خارجی

نقاط ضعف

نقاط قوت

محيط داخلي سازمان

 .1وجود شرح وظايف شغل وواحد اداره
 .2استفاده مديران ازپيشنهادات كاركنان
 .3وجود ارتباط موثر با ساير واحدها
 .4استفاده از نظرات دانشجويان و كارشناسان در
برنامه ريزيهاي فرهنگي و رفاهي دانشگاه
 .5دسترسي آسان دانشجويان به مسئولين معاونت
 .6وجود ارتباط صميمي بين كاركنان و احساس
مسئوليت آنان نسبت به حل مشكالت معاونت
 .7وجود كاركنان عالقمند و با انگيزه در سازمان
 .8حمايت و پشتيباني مستمر مسئولين سازمان در
اجراي برنامه هاي فرهنگي و رفاهي
 .9باال بودن سطح رضايتمندي مشتريان
 .10وجودشوراي صنفي دانشجويان وشهرداران
خوابگاه
 .11تشكيل ماهانه وبموقع شوراي تخصصي
فرهنگي (به عنوان اتاق فكر فرهنگي دانشگاه)
 )12مشاركت دانشجويان در نهادهاي
دانشجويي
)13وجود پايگاه اطالع رساني مفدا
)14وجود شاخص پنل مديريتي در مديريت
دانشجويي
)15وجود كميته هاي فرهنگي (انطباق ،حجاب
وعفاف ،امر به معروف )...ودانشجويي
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)1
)2
)3
)4

ميزان مساحت سرانه اتاق بر حسب
تعداد كاركنان
كمبود فضاي فيزيكي براي كارهاي
اداري ودانشجويي
فرسوده بودن بعضي از ساختمانهاي
خوابگاههاي دانشجويي
نا كافي بودن پدافند غير عامل در
خوابگاههاي دانشجويي

فرصت ها
)1

)2
)3

محيط خارجي سازمان

)4

تهديدها

امكان اسيتفاده از امكانيات سياير دسيتگاهها
و دانشييگاهها در جهييت اجييراي برنامييه هيياي
فرهنگي و رفاهي دانشگاه
ارتباط مناسب بين معاونت با وزارتخانه
اسييييتفاده از خييييدمات ومنييييابع بخييييش
خصوصيييي در اميييور فرهنگيييي و اجيييراي
طرحها و پروژه هاي رفاهي و دانشجويي
ارتبيياط مسييتمر و مييؤثر معاونييت فرهنگييي و
دانشييجويي بييا دانشييگاههاي اسييتان وكييالن
منطفييه  2جهييت تبييادل اطالعييات وانتقييال
تجربيات

)1

)2

)3
)4

)5
)6

)7
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احتميييال برخيييورد صيييرفاً سياسيييي بيييا
مسييييائل دانشييييجويي و بزرگنمييييايي
مشكالت كم اهميت
دخالييت هيياي بييي مييورد سييازمانهاي
ميييوازي و برخيييي واحيييدها در اميييور
دانشجويي و فرهنگي
تاثير گذاري جريانات فكري وسياسي
خارج از دانشگاه بر دانشجويان
عدم صدور مجوز براي تغيير چارت
سازماني به تناسب نياز معاونت واستفاده
از نيروهاي طرحي
عدم تخصيص بموقع و كامل اعتبارات
معاونت
وجود دانشجويان غير بومي از قوميت
هاي مختلف و ايجاد مشكالت فرهنگي و
اجتماعي در دانشگاه
بي رغبتي خيرين جهت مشاركت در
امور رفاهي دانشجويان

جدول( -)3ماتريس ارزيابی عوامل داخلی معاونت فرهنگی و دانشجويی
عوامل داخلی IFE
ضريب

رتبه
<x<4
1

نمره
نهايي

 .1وجود شرح وظايف شغل وواحد اداره

3

3

9

 .2استفاده مديران ازپيشنهادات كاركنان

3

3

15

 .3وجود ارتباط موثر با ساير واحدها

2

3

6

 .4استفاده از نظرات دانشجويان و كارشناسان در برنامه ريزيهاي
فرهنگي و رفاهي دانشگاه

5

4

20

 .5دسترسي آسان دانشجويان به مسئولين معاونت

3

3

9

 .6وجود ارتباط صميمي بين كاركنان و احساس مسئوليت آنان
نسبت به حل مشكالت معاونت

3

3

9

 .7وجود كاركنان عالقمند و با انگيزه در سازمان

3

3

9

 .8حمايت و پشتيباني مستمر مسئولين سازمان در اجراي برنامه
هاي فرهنگي و رفاهي

3

3

9

 .9باال بودن سطح رضايتمندي مشتريان

6

4

24

 .10وجودشوراي صنفي دانشجويان وشهرداران خوابگاه

9

3

27

 .11تشكيل ماهانه وبموقع شوراي تخصصي فرهنگي (به عنوان اتاق
فكر فرهنگي دانشگاه)

5

3

15

 .12مشاركت دانشجويان در نهادهاي دانشجويي

8

3

24

 .13وجود پايگاه اطالع رساني مفدا

5

4

20

 .14وجود شاخص پنل مديريتي در مديريت دانشجويي

3

3

9

 .15وجود كميته هاي فرهنگي (انطباق ،حجاب وعفاف ،امر به
معروف )...ودانشجويي

7

3

21

نقاط قوت

نقاط ضعف

10

2

20

ناكافي بودن مساحت سرانه اتاق بر حسب تعداد كاركنان

6

2

12

فرسوده بودن بعضي از ساختمانهاي خوابگاههاي دانشجويي

10

1

10

نا كافي بودن پدافند غير عامل در خوابگاههاي
دانشجويي

6

2

12

كمبود فضاي فيزيكي براي كارهاي اداري ودانشجويي

جمع

100
12
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جدول( -)4ماتريس ارزيابی عوامل خارجی معاونت فرهنگی و دانشجويی
عوامل خارجيEFE

رتبه

فرصتها

ضريب

 .1امكييان اسييتفاده از امكانييات سيياير دسييتگاهها و دانشييگاهها در جهييت
اجراي برنامه هاي فرهنگي و رفاهي دانشگاه

10

<x<4
1

نمره
نهايي

4

40

3

30

8

4

32

 .4ارتبيياط مسييتمر و مييؤثر معاونييت فرهنگييي و دانشييجويي بييا دانشييگاههاي 15
استان وكالن منطفه  2جهت تبادل اطالعات وانتقال تجربيات

4

60

10

 .2ارتباط مناسب بين معاونت با وزارتخانه
 .3استفاده از خيدمات ومنيابع بخيش خصوصيي در اميور فرهنگيي و اجيراي
طرحها و پروژه هاي رفاهي و دانشجويي

تهديدها
 .1احتمييال برخييورد صييرفاً سياسييي بييا مسييائل دانشييجويي و بزرگنمييايي
مشكالت كم اهميت

12

2

24

 .2دخالييت هيياي بييي مييورد سييازمانهاي مييوازي و برخييي واحييدها در امييور
دانشجويي و فرهنگي

5

2

10

 .3تاثير گذاري جريانات فكري وسياسي خارج از دانشگاه بر دانشجويان

10

1

10

 .4عدم صدور مجوز براي تغيير چارت سازماني به تناسب نياز معاونت واستفاده
از نيروهاي طرحي

5

1

5

 .5عدم تخصيص بموقع و كامل اعتبارات معاونت

10

2

20

 .6وجود دانشجويان غير بومي از قوميت هاي مختلف و ايجاد مشكالت فرهنگي
و اجتماعي در دانشگاه

10

2

20

 .7بي رغبتي خيرين جهت مشاركت در امور رفاهي دانشجويان

5

2

10

جمع

100

13
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جدول( -)5ماتريس تهديدها،فرصت ها،نقاط ضعف و نقاط قوت(توز)

ليست نقاط قوت –S

عنوان

-S1وجود شرح وظايف شغل وواحد
اداره
-S2استفاده مديران ازپيشنهادات
كاركنان
-S3وجود ارتباط موثر با ساير
واحدها
-S4استفاده از نظرات دانشجويان و
كارشناسان در برنامه ريزيهاي
فرهنگي و رفاهي دانشگاه
-S5دسترسي آسان دانشجويان به
مسئولين معاونت
-S6وجود ارتباط صميمي بين
كاركنان و احساس مسئوليت آنان
نسبت به حل مشكالت معاونت
-S7وجود كاركنان عالقمند و با
انگيزه در سازمان
-S8حمايت و پشتيباني مستمر
مسئولين سازمان در اجراي برنامه
هاي فرهنگي و رفاهي
-S9باال بودن سطح رضايتمندي
مشتريان
-S10وجودشوراي صنفي
دانشجويان وشهرداران خوابگاه
-S11تشكيل ماهانه وبموقع شوراي
تخصصي فرهنگي (به عنوان اتاق
فكر فرهنگي دانشگاه)
-S12مشاركت
دانشجويان در نهادهاي
دانشجويي وفرهنگي
14

ليست نقاط ضعف –W
 -W1ناكافي بودن مساحت
سرانه اتاق بر حسب تعداد
كاركنان
-W2كمبود فضاي فيزيكي
براي كارهاي اداري ودانشجويي
-W4فرسوده بودن بعضي از
ساختمانهاي خوابگاههاي
دانشجويي
-W5نا كافي بودن پدافند غير
عامل در خوابگاههاي دانشجويي

-S13وجود پايگاه اطالع رساني مفدا
-S14وجود شاخص پنل مديريتي
در مديريت دانشجويي
-S15فعا ل سازي كميته هاي
فرهنگي (انطباق ،حجاب وعفاف ،امر
به معروف )...ودانشجويي
فرصت ها –O
-O1امكيييييان اسيييييتفاده از
امكانييات سيياير دسييتگاهها و
دانشييگاهها در جهييت اجييراي
برناميييه هييياي فرهنگيييي و
رفاهي دانشگاه
-O2ارتبييياط مناسيييب بيييين
معاونت با وزارتخانه
-O3اسييييتفاده از خييييدمات
ومنييابع بخييش خصوصييي در
اميييور فرهنگيييي و اجيييراي
طرحها و پيروژه هياي رفياهي
و دانشجويي
-O4ارتبيياط مسييتمر و مييؤثر
معاونييييييت فرهنگييييييي و
دانشييجويي بييا دانشييگاههاي
اسييتان وكييالن منطفييه 22
جهيييت تبيييادل اطالعيييات
وانتقال تجربيات

استراتژ هاي SO

استراتژي هاي WO

 -S4O1استفاده از نظرات
دانشجويان در بهينه كردن خدمات
رفاهي و فرهنگي
 -S9O2ارتقاء سطح رضايتمندي
مشتريان با استفاده ارتباط مناسب
بين معاونت با وزارتخانه
 -S4O3مشاركت دانشجويان در
اجراي برنامه هاي فرهنگي با
استفاده از خدمات بخش خصوصي
-S6O2ارتقاء ميزان احساس
مسئوليت كاركنان،نسبت به امور
محوله با استفاده از ارتباط مستمر
بين وزارتخانه
-S11O1استفاده از شوراي
فرهنگي به عنوان اتاق فكرجهت
استفاده از امكانات ساير دستگاهها و
دانشگاهها در خصوص اجراي برنامه
هاي فرهنگي
-S13O4استفاده از پايگاه اطالع
رساني مفدا براي تعامل با دانشگاه
هاي كالن منطقه 2جهت تبادل
اطالعات وانتقال تجربيات و ارتباط
مناسب بين معاونت ووزارت خانه
-S15O4استفاده از شاخص پنل

-W3O3رفييع كمبييود فضيياي
فيزيكييي بييراي كارهيياي اداري
ودانشييجويي بييا اسييتفاده از
خييييدمات ومنييييابع بخييييش
خصوصييي در امييور فرهنگييي و
اجيراي طرحهييا و پيروژه هيياي
رفاهي و دانشجويي

مديريتي جهت ارتباط مناسب بين معاونت
ووزارتخانه
15

-W5O3استفاده از خدمات بخش
خصوصي براي اجرا ي پدافند غير
عامل در خوابگاههاي دانشجويي
-W1O3استفاده از خدمات ساير
دستگاهها و بخش خصوصي براي
برگزاري دوره هاي شغلي كاركنان
و كارشناسان و مديران
-W4O3استفاده از منابع بخش
خصوصي جهت اجراي طرحها
وپروژه هاي رفاهي (احداث خوابگاه
هاي دانشجويي)

تهديدها –T

استراتژي هاي ST

استراتژي هاي WT

 -T1احتميييال برخيييورد صيييرفاً
سياسي بيا مسيائل دانشيجويي و
بزرگنمييييايي مشييييكالت كييييم
اهميت
-T2دخالييت هيياي بييي مييورد
سيييازمانهاي ميييوازي و برخيييي
واحييدها در امييور دانشييجويي و
فرهنگي
-T3تاثير گذاري جريانات فكري
وسياسي خارج از دانشگاه بر
دانشجويان
-T5عدم صدور مجوز براي تغيير
چارت سازماني به تناسب نياز
معاونت واستفاده از نيروهاي
طرحي
-T6عدم تخصيص بموقع و كامل
اعتبارات معاونت
-T7وجود دانشجويان غير بومي
از قوميت هاي مختلف و ايجاد
مشكالت فرهنگي و اجتماعي در
دانشگاه
-T8بي رغبتي خيرين جهت
مشاركت در امور رفاهي
دانشجويان مشاركت در امور
رفاهي دانشجويان

 -S3T2استفاده از ارتباط موثر با
ساير واحدها جهت برطرف كردن
دخالت هاي بي مورد برخي
واحدهاي موازي در امور دانشجويي
و فرهنگي
 -S4T7استفاده از مشاركت
دانشجويان و كاركنان و برنامه ريزي
مناسب جهت كاستن مشكالت
فرهنگي و اجتماعي دانشجويان
غيربومي ودانشجويان با قوميت ها
ي مختلف
 -S3T3استفاده از ارتباط موثر با
ساير واحدها جهت كنترل تاثير
گذاري جريانات فكري وسياسي
خارج از دانشگاه بر دانشجويان
مشاركت
-S12T3افزايش
دانشجويان در نهادهاي دانشجويي
جهت كنترل تاثير گذاري جريانات
فكري وسياسي خارج از دانشگاه بر
دانشجويان

 -W2T7استفاده از وجود
دانشجويان غيربومي براي رفع
مشكل فضاي فيزيكي (احداث
خوابگاه)
-W4T6استفاده از فرسوده بودن
خوابگاهها ي دانشجويي جهت
مجاب كردن مسئولين به
تخصيص به موقع وكامل اعتبارات
براي احداث خوابگاه

16

جدول شماره (-)6ماتريس داخلي وخارجي

نمره نهايي ماتريس عوامل داخلي 274
نمره نهايي ماتريس عوامل خارجي 261
1

4

استراتژي هاي WO

استراتژي هايSO

استراتژي هايWT

استراتژي هايST
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اهداف كالن)(G
رديف

عنوان هدف

G1

تامين نيازهاي رفاهی دانشجويان

G2

توسعه ظرفيت هاي فرهنگی دا نشگاه

اهداف اختصاصی()GO
 :G1تامين نيازهاي رفاهی دانشجويان
G1O1
G1O2
G1O3

توسعه وبهبود امور معيشتی دانشجويان
توسعه وبهبود فعاليتهاي ورزشی دانشجويان
توسعه سالمت روان دانشجويان
 :G2توسعه ظرفيت هاي فرهنگی دا نشگاه

G2O1

بهبود مستمر فعاليت هاي فرهنگی دانشگاه

G2O2

توسعه فوق برنامه فرهنگی دانشجويان

G2O3

توسعه طرح و برنامه هاي قرآن و عترت در دانشگاه

18

اهداف راهبردي:

 :G1O1توسعه وبهبود امور معيشتی دانشجويان
آموزش دانشجويان در خصوص حوزه دانشجويی ٪100برای دانشجویان جدیدالورود هر سال تا پایان
برنامه
توسعه و تامين فضاهاي خوابگاهی ٪10تا سال 1400
اعتبارسنجی و ارتقاي كيفی خوابگاهها
اعتبارسنجی و ارتقاي كيفی غذا خوريهاي دانشجويی هر ساله تا پايان برنامه
ارتقاي كيفيت تغذيه دانشجويان ٪15تا سال 1402
افزايش مشاركت اجرايی دانشجويان در امور رفاهی دانشجويان ٪50تا سال 1402

:G1O2توسعه وبهبود فعاليتهاي ورزشی دانشجويان
افزايش مشاركت دانشجويان در فعاليتهاي ورزشی ٪40تا سال 1400
توسعه ورزشهاي همگانی وقهرمانی٪30تا پایان سال 1400
:G1O3توسعه سالمت روان دانشجويان
ارتقاي سالمت روان دانشجويان٪40تا سال 1402
افزايش مشاركت دانشجويان در ارتقاي سالمت روان دانشجويی ٪30تا سال 1402
ارتقاي خود مراقبتی دانشجويان٪10تا پایان سال 1402

19

 :G2O1بهبود مستمر فعاليت هاي فرهنگی دانشگاه
افزايش نرخ مشاركت دانشجويان در برنامه ها فرهنگی ٪40تا 1402
افزايش نرخ مشاركت دانشجويان در نهادهاي فعال فرهنگی ٪30تا 1402
:G2O2توسعه فوق برنامه فرهنگی دانشجويان
افزايش سرانه آموزش فرهنگی وهنري ٪20تا پایان سال 1400
افزايش اردوهاي دانشجويی ٪20تا سال 1400

:G2O3توسعه طرح و برنامه هاي قرآن و عترت در دانشگاه
بهبود مستمر فعاليت هاي قرانی دانشگاه ٪40تا پایان سال 1402
افزايش مشاركت دانشگاهيان در طرح انطباق ٪40تا پایان 1402
افزايش مشاركت دانشگاهيان در طرح امر به معروف و نهی از منکر٪40تا پایان سال 1402
افزايش مشاركت دانشگاهيان در طرح حجاب وعفاف  ٪40تا پایان سال 1402
افزايش مشاركت دانشگاهيان در برنامه ها وكانون هاي قران وعترت  ٪30تا پایان سال 1402
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