داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ٍ خذهبت ثْذاؽتی ٍ درهبًی تجزیش
داًؾکذُ پیزاپشؽکی
ثزًبهِ اعتزاتضیک گزٍُ آهَسؽی َّؽجزی
()1391 – 1394
گزٍُ آهَسؽی َّؽجزی دا ًؾکذُ پیزاپشؽکی اس عبل  1372فؼبلیت رعوی خَد را آغبس ًوَدُ اعت  .ایي گزٍُ آهَسؽی ثب ثْزُ گیزی اس اهکبًبت
داًؾکذُ پیزاپشؽکی ٍ داًؾگبُ ػلَم پشؽکی تجزیش ٍ ثب اعتفبدُ اس تجبرة ارسؽوٌذ اعبتیذ ٍ دا ًؼجَیبى رؽتِ َّؽجزی در جْت تَلیذ ػلن ٍ
داًؼ ٍ ارتمبی عغح عالهت جبهؼِ تالػ هی کٌذ .
رسالت ()Mission
رعبلت گزٍُ آهَسؽی َّؽجزی داًؾکذُ پیزاپشؽکی تزثیت ًیزٍی اًغبًی هتؼّْذ ٍ کبرآهذ در

رؽتِ َّؽجزی در همبعغ کبرؽٌبعی پیَعتِ ٍ

ًبپیَعتِ ثزای پبعخگَیی ثِ ًیبسّبی ًظبم ارایِ خذهبت عالهت جبهؼِ هی ثبؽذ .
ایي گزٍُ در ًظز دارد در راعتبی ثزًبهِ اعتزاتضیک داًؾگبُ ٍ ٍسارت هتجَع گبم ثزداؽتِ ٍ ثز آى اعت ثب در ًظز گزفتي ًیبسّبی ًظبم ار

ایِ

خذهبت عالهت ،در جْت افشایؼ داًؼ ًظزی ٍ تَاًوٌذی ّبی ػولی داًؾجَیبى َّؽجزی ،فزصت ّبی آهَسؽی هٌبعت را ثب اعتفبدُ اس
تجبرة ػلوی ٍ ارسؽوٌذ اعبتیذ گزٍُ ،در اختیبر آًبى لزار دّذ .
دور نما ()Vission
گزٍُ آهَسؽی َّؽجزی داًؾکذُ پیزاپشؽکی ثز آى اعت ثب تَعؼِ ٍ ارتمبء ایي رؽتِ ٍ افشایؼ تَاى ػلوی داًؾجَیبى ٍ اعبتیذ گزٍُ ثِ ػٌَاى یکی اس

ارتمبیٍجبیگبُ ػلوی داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ٍ خذهبت ثْذاؽتی ٍ درهبًی تجزیش در عغح کؾَر ٍ هٌغمِ خبٍ
هحغَةة گؾتِ
ُ
گزٍُ ّبی آهَسؽی عزاس اٍل داًؾگبُ ٍ عغح کؾَر
ًوبیذ
کوک .

ارزش ها ()Values
 تأکیذ ثز اصَل ٍ اعتبًذاردّبی اخاللی اًغبًی در عزاحی ثزًبهِ ّبی آهَسؽی ثز اعبط آهَسُ ّبی دیي هجیي اعالم
 تؼْذ ثِ رػبیت هَاسیي اخاللی در اًجبم فؼبلیت ّبی آهَسؽی ٍ پضٍّؾی
 هب در گزٍُ آهَسؽی خَد داًؾجَ هحَری ،هغئَلیت پذیزی ،هؾبرکت ،پبعخگَیی ،لبًَى هذاری ،ارتمبی کیفیت آهَسػ ٍ ارتمبی هْبرت
ّبی خَدی را جشء ارسػ ّبی ثٌیبدیي خَد هی داًین .
تحلیل ()SWOT
ًمبط لَت)strengths( :
ٍ :S1جَد اػضبی ّیئت ػلوی تَاًوٌذ ٍ ػاللوٌذ ثِ فؼبلیت ّبی آهَسؽی ٍ پضٍّؾی در گزٍُ
ٍ :S2جَد هزکش آهَسػ هْبرتْبی ثبلیٌی گزٍُ جْت آهَسػ هْبرتْبی ػولی داًؾجَیبى َّؽجزی

 :S3تجزثیبت تؼذادی اس اعبتیذ گزٍُ در سهیٌِ هذیزیت اجزایی در عغح داًؾکذُ ٍ داًؾگبُ
ٍ :S4جَد داًؾجَیبى ػاللِ هٌذ ثِ پضٍّؼ در ثیي داًؾجَیبى َّؽجزی
ّ :S5وکبری اػضبی ّیئت ػلوی گزٍُ ثب پزٍصُ ّب ٍ عزاحی تحمیمبتی داًؾکذُ ّب ٍ هجالت داًؾگبُ
 :S6ایفبی هَثز ًمؼ اعتبد راٌّوب تَعظ اعبتیذ ثزای داًؾجَیبى گزٍُ
ًمبط ضؼف)Weaknesses( :
ً :W1جَد همبعغ تحصیالت تکویلی در گزٍُ
 :W2کبفی ًجَدى تؼذاد اػضبی ّیئت ػلوی گزٍُ
ً :W3جَد ًیزٍی اًغبًی کبرؽٌبط در گزٍُ آهوَسؽی ٍ هزکش آهَسػ هْبرتْبی ثبلیٌی گزٍُ
 :W4کبفی ًجَدى فضبی آهَسؽی هزکش آهَسػ هْبرتْبی ثبلیٌی گزٍُ
 :W5ػذم ّوکبری هٌبعت تؼذادی اس هتخصصیي ثیَْؽی ٍ ثِ تجغ آى

کبرؽٌبعبى َّؽجزی ؽبغل در هزاکش آهَسؽی ٍ درهبًی

در جْت

آهَسػ ػولی داًؾجَیبى َّؽجزی
فرصت ها )Opportunities( :
ٍ :O1جَد ًگزػ هثجت ٍ حوبیت هذیزیت داًؾکذُ اس فؼبلیتْبی آهَسؽی ٍ پضٍّؾی گزٍُ
 :O2حوبیت هذیزیت داًؾکذُ ٍ داًؾگبُ اس گزٍُ در جْت تَعؼِ کوی ٍ کیفی تحصیالت تکویلی ٍ تأعیظ رؽتِ ّبی جذیذ
اطتیذ گزٍُ در کویتِ ّب ٍ ؽَراّبی هختلف داًؾکذُ ،داًؾگبُ ٍ ٍسارت
 :O3حضَر ثزخی اس ا
 :O4حوبیت حَسُ اداری ٍ هبلی داًؾکذُ اس تَعؼِ فضبّبی آهَسؽی گزٍُ آهَسؽی
ٍ :O5جَد کویتِ تحمیمبتی داًؾجَیی فؼبل در داًؾکذُ
تهدیدها)Threats( :
 :T1پبییي ثَدى هجلغ حك الشحوِ عبػتی هزثیبى ثبلیٌی حك التذریغی گزٍُ در همبیغِ ثب هجلغ عبػت اضبفِ کبری آًبى در هزاکش آهَسؽی ٍ
درهبًی
 :T2ػذم ارسػ گذری السم ٍ کبفی ثِ فؼبلیتْبی آهَسؽی اعبتیذ در همبیغِ ثب فؼبلیتْبی حصٍّؾی
ً :T3بهؾخص ثَدى هؼیبرّبی ارسؽیبثی فؼبلیتْبی آهَسؽی اػضبی ّیئت ػلوی
 :T4فزاّن ًجَدى اهکبى اداهِ تحصیل هزثیبى گزٍُ در رؽتِ تحصیلی خَد
 :T5هحذٍدیت اختیبرات هزثیبى ثبلیٌی گزٍُ در حیغِ آهَسػ در هحیظ ّبی ثبلیٌی

ذینفعان)Stakeholder( :
 .1داًؾجَیبى رؽتِ َّؽجزی همغغ کبرؽٌبعی پیَعتِ
 .2داًؾجَیبى رؽتِ َّؽجزی همغغ کبرؽٌبعی ًب پیَعتِ
 .3اػضبی ّیئت ػلوی گزٍُ آهَسؽی َّؽجزی
 .4کبرکٌبى آهَسؽی  ،اداری ٍ هبلی داًؾکذُ
 .5هغئَلیي داًؾکذُ ٍ داًؾگبُ ٍ ٍسارت هتجَع
 .6دریبفت کٌٌذگبى خذهبت ثْذاؽتی ٍ درهبًی
اهداف کلی)GOALS( :
 : G1جذة اػضبی ّیئت ػلوی جذیذ در گزٍُ آهَسؽی
 :G2تصَیت ٍ پذیزػ داًؾجَ در همبعغ تحصیالت تکویلی
 :G3جذة ًیزٍی اًغبًی کبرؽٌبط در گزٍُ آهَسؽی ٍ هزکش آهَسػ هْبرتْبی ثبلیٌی گزٍُ
 :G4افشایؼ فضبی آهَسؽی هزکش آهَسػ هْبرتْبی ثبلیٌی گزٍُ آهَسؽی
 :G5افشایؼ اًگیشُ ّوکبری کبرؽٌبعبى َّؽجزی ؽبغل در هزاکش آهَسؽی ٍ درهبًی ثب افشایؼ حك الشحوِ عبػتی دریبفتی هزثیبى ثبلیٌی حك
التذریظ گزٍُ
 :G6ایجبد اهکبًبت رفبّی هٌبعت ثزای اعبتیذ ٍ داًؾجَیبى گزٍُ در هزاکش آهَسؽی درهبًی اهبم رضب (ع) ٍ ؽْیذ هذًی
اهداف اختصاصی)Objectives( :
 : G1جذة اػضبی ّیئت ػلوی جذیذ در گزٍُ آهَسؽی
 :G1O1جذة عبالًِ یک ًفز ػضَ ّیئت ػلوی جذیذ تب پبیبى ثزًبهِ
 :G2پذیزػ داًؾجَ در همبعغ تحصیالت تکویلی
 :G2O1پذیزػ داًؾجَ در رؽتِ تکٌَلَصی گزدػ خَى در همغغ کبرؽٌبعی ارؽذ اس هْز عبل 94
 :G3جذة ًیزٍی اًغبًی کبرؽٌبط در گزٍُ آهَسؽی ٍ هزکش آهَسػ هْبرتْبی ثبلیٌی گزٍُ
 :G3O1جذة یک ًفز کبرؽٌبط َّؽجزی در گزٍُ آهَسؽی تب پبیبى عبل 93

 :G3O2جذة یک ًفز کبرؽٌبط َّؽجزی در هزکش آهَسػ هْبرتْبی ثبلیٌی گزٍُ تب پبیبى عبل 93
 :G4افشایؼ فضبی آهَسؽی هزکش آهَسػ هْبرتْبی ثبلیٌی گزٍُ آهَسؽی
 :G4O1افشایؼ فضبی آهَسؽی هزکش آهَسػ هْبرتْبی ثبلیٌی گزٍُ ثِ دٍ ثزاثز فضبی هَجَد تب پبیبى عبل 94
 :G4O2ایجبد دٍ فضبی ؽجیِ عبسی ؽذُ اتبق ػول ٍ  PACUتب پبیبى عبل 94
 :G5افشایؼ اًگیشُ ّوکبری کبرؽٌبعبى َّؽجزی ؽبغل در هزاکش آهَسؽی ٍ درهبًی ثب افشایؼ حك الشحوِ عبػتی دریبفتی هزثیبى ثبلیٌی حك
التذریظ گزٍُ
 :G5O1افشایؼ حك الشحوِ عبػتی دریبفتی هزثیبى ثبلیٌی حك التذریغی گزٍُ تب هؼبدل دریبفتی عبػتی اضبفِ کبری آًبى تب پبیبى عبل 93
 :G6ایجبد اهکبًبت رفبّی هٌبعت ثزای اعبتیذ ٍ داًؾجَیبى گزٍُ در هزاکش آهَسؽی درهبًی اهبم رضب (ع) ٍ ؽْیذ هذًی
 :G6O1تحَیل ٍ تجْیش یک اتبق کٌفزاًظ ثزای اعبتیذ ٍ داًؾجَیبى گزٍُ َّؽجزی در هزکش آهَسؽی ٍ درهبًی اهبم رضب (ع) تب پبیبى عبل 94
 :G6O2تحَیل ٍ تجْیش یک اتبق کٌفزاًظ ثزای اعبتیذ ٍ داًؾجَیبى گزٍُ َّؽجزی در هزکش آهَسؽی ٍ درهبًی ؽْید هذًی تب پبیبى عبل 94

