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نهاد؛ از این رو نقش آموزش عالی در این قرن بیش از
پیش مورد توجه کشورها می باشد .بدین جهت ،تحول
در آموزش عالی و به تبع آن تحول در دانشگاهها امری
اجتناب ناپذیر است .از جمله این تحوالت ،تأکید بر بین
المللی شدن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی است.
در شرايط جهاني شدن اقتصاد ،فرهنگ و فناوري،
جذب دانشجويان خارجي موجب مشارکت فعال در روند
جهاني توليد علم و تسهيل انتقال فناوري و غني شدن
فرآيند آموزش مي شود.
امروزه عواملي چون ظهور آموزش عالي به مثابه يک
کسب و کار و نقش کليدي دانش آموختگان خارجي در
توسعه فرهنگي و اجتماعي کشورهاي مبداء و تاثير تحرک
و جابه جايي دانشجويان در ارتقاء سرمايه انساني باعث
توجه به مزيت هاي پنهان جذب دانشجويان خارجي شده
است.
همچنين نقش آموزش چند فرهنگي در غنا بخشيدن
به آموزش ها و ارتقاي برابري ،احترام ،پذيرش و فهم
متقابل فرهنگ ها اهميت بين المللي سازي آموزش عالي
را مضاعف کرده است.
هر کشوری که پیوند بیشتری با جامعه علمی بین

سرآمدیهمهجانبه
کیفیتتوانسته است بر سرمایه های اجتماعی و
در دارد
المللی

سیاسی خود بیافزاید و جایگاه خودرا در دنیا ارتقا دهد.
به گفته وزیر علوم ،توان علمی برخی دانشگاههای
کشور به قدری است که صندلیهای آنان را میتوان با
دانشجویان خارجی پر کرد و این در حالی است که یک
دانشگاه غیردولتی در ترکیه که فقط  ۹سال از تأسیس
آن میگذرد ،بیش از  ۴۰هزار دانشجوی خارجی جذب
کرده است.
در حال حاضر ،دانشگاههای بزرگ کشور در لیست
دانشگاههای برتر دنیا قرار دارند؛ ولی ،به این نسبت
دانشجوی خارجی جذب دانشگاههای کشور نمیشوند.
جذب دانشجو ،ایجاد پروژههای مشترک با دانشگاههای
مطرح کشورهای دیگر ،استاد راهنمای مشترک و برگزاری
نشستهای علمی مشترک با دانشگاههای دیگر کشورها
از مواردی است که وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در
راستای بین المللی شدن دانشگاه ها دنبال می کند.
دانشگاه تربیت مدرس نیز در راستای برنامه های طرح
تحول راهبردی خود ،برون گرایی و حضور فعال بین
المللی و جذب دانشجوی خارجی را در دستور کار قرار
داده است تا گامی مثبت در جهت برنامه های کالن کشور
در امور بین الملل بردارد.

سومین نشست هماندیشی اساتید در خصوص
تحول فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد
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سومین نشست هماندیشی اساتید در خصوص تحول
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ،با حضور معاون فرهنگي
و اجتماعي و جمعي از مديران و مسئوالن فرهنگي
دانشگاه و اعضای هیات علمی دانشکدههای علوم
انسانی ،هنر و کشاورزی 25 ، ،دي ماه در سالن شورا
برگزار شد.
در ابتداي اين نشست دكتر محمد جواد ناطق معاون فرهنگي
و اجتماعي دانشگاه در سخناني اظهار داشت :در اين نشست از
اعضای هیات علمی دانشکدههای علوم انسانی ،هنر و کشاورزی
که پیش از این در بسته موفقیت مودت این معاونت برای
همکاری با طرح تحول اعالم آمادگی كرده بودند ،حضور دارند
كه اميدواريم بتوانيم از نظرات سازنده اعضاي هايت علمي در
جهت پيشبرد اهداف فرهنگي دانشگاه بهره مند شويم.
وي تصريح كرد :تا كنون بيشتر فعاليت هاي فرهنگي و
اجتماعي دانشگاه در سطح دانشجويان بوده است كه در نظر
داريم از اين پس اين روند را در سطح اساتيد نيز پيش ببريم.
در ادامه سيد اسماعيل موسوي نسب مدير امور فرهنگي
دانشگاه در سخناني اظهار داشت :برنامه هاي مناسبتي مذهبي،
ملي ،جشن هاي سنتي ،اردوهاي داخل شهر تهران و نيز
اردوهاي زيارتي و برنامه اعزام به حج و عتبات عاليات ،برگزاري
مسابقات كتاب ،جشنواره هاي مختلف ،آموزش هنر وصنايع
دستي و برگزاري مسابقات قرآني از فعاليت هاي اين مديريت
مي باشد.
وي افزود :در سطح خوابگاه ها نيز از فرصت فراغتي كه در آنجا
براي دانشجويان وجود دارد استفاده مي كنيم و از ائمه جماعات

براي برپايي نماز جماعت و مناسبت هاي ديني و مذهبي در
خوابگاه ها بهره مي گيريم .همچنين مشاور روانشناسي و تربيتي
نيز به خوابگاه ها اعزام مي شوند تا در جهت بهبود وضعيت
سالمت روحي و وراني دانشجويان و حل مشكالت آنان راهگشا
باشند.
در ادامه دكتر شهروز شريعتي مدير امور سياست گذاري
و برنامه ريزي خاطرنشان كرد :عمده كار اين مديريت بر
روي انجمن ها معطوف است و ما انتخابات  70انجمن علمي
دانشجويي را برگزار كرديم .در زمينه نشريات دانشجويي نيز،
سامانه نشريات دانشجوي راه اندازي شد كه محمل مناسبي
در زمینه افکار
سنجی و کرسی های براي مستند سازي فعاليت هاي دانشجويان را فراهم مي كند.
وي ادامه داد :افكار سنجي و كرسي هاي آزاد انديشي نيز
آزاداندیشی به حمایت
از ديگر فعاليت هاي مديريت برنامه ريزي و سياست گذاري
و همفکری اعضای
دانشگاه است كه در اين راستا نياز به حمايت و همفكري از سوی
هیات علمی به ویژه اعضاي هيات علمي به ويژه اساتيد دانشكده علوم انساني هستيم.
اساتید علوم انسانی در زمينه طرح تحول معاونت فرهنگي نيز در اين مديريت برنامه
نیاز است.
ريزي و پيگيري مي شود كه در حال حاضر سند راهبردي
معاونت فرهنگي با  14راهبرد تدوين شده است.
وي با اشاره به برگزاري برنامه گذر كتاب خاطر نشان كرد:
گذر كتاب برنامه اي براي نقد و بررسي آثار روز جهان است كه
كتاب هاي مفيد و روز جهان در اين مراسم معرفي خواهند شد.
همچنين دومين دوره جشنواره حيات امسال با محوريت صلح
در قالب ادبيات داستاني و نقاشي برگزار مي شود.
در ادامه اعضاي هيات علمي حاضر در جلسه به بيان نظرات
و ديدگاه هاي خود درباره مسائل فرهنگي دانشگاه پرداختند.

در بيست و هفتمين نشست كميته راهبري طرح تحول راهبردي

موضوع انتقال مالكيت بسته هاي موفقيت
به دانشكده ها بررسي شد
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در بيست و هفتمين نشست كميته راهبري طرح
تحول راهبردي دانشگاه كه يازدهم دي ماه با حضور
رييس و اعضاي كميته برگزار شد ،موضوع انتقال
مالكيت بسته هاي موفقيت به دانشكده ها مورد واحد  PMOمركزي
بررسي قرار گرفت.
مطالعه و بررسي الزم
در اين نشست در خصوص موضوع بكارگيري را براي ارتقاي بيشتر
دانشجويان مشمول بنياد نخبگان مطرح شد كه هر يك كيفيت بسته هاي
از واحد هاي دست اندركار طرح تحول اقدام فوري نمايند
طرح تحول با توجه به
و به ويژه براي اعالم نياز و به كارگيري دانشجويان مقاطع
كارشناسي ارشد كه وقت آزادتري دارند اقدامات الزم را معيارهايمصوبقبلي
براي تعريف بسته ها
انجام دهند.
انجام دهند
همچنين با توجه به چالش هاي مختلف به كارگيري
دانشجويان در طرح تحول و لزوم اعمال مالحظات
خاص در همكاري آنان دقت الزم مبذول شود .همچنين
جلسه توجيهي مشترك دانشجويان با مديران واحد هاي
مديریت برنامه معاونت ها از سوي واحد PMOمعاونت
دانشجويي برنامه ريزي و اجرا گردد.
در ادامه دكتر ذگردي بحث هايي را در خصوص تصوير
اجتماعي طرح تحول در دانشگاه و كيفيت آنها مطرح
نمود و پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد شد واحد PMO
مركزي مطالعه و بررسي الزم را براي ارتقاي بيشتر كيفيت
بسته هاي طرح تحول با توجه به معيارهاي مصوب قبلي

براي تعريف بسته ها انجام دهند و نتيجه را براي عملياتي
شدن پيشنهاد ها در كميته راهبري مطرح نمايند.
در مورد موضوع انتقال مالكيت نيز مقرر شد PMO
مركزي دانشگاه ضمن بررسي و توجه به محتواي پيام
دكتر البدوي در اين زمينه و نيز پيشنهادها و اظهار نظر
اعضاي كميته ،پيشنهاد جامعي را آماده و در كميته ارائه
نمايند.
اعضاي كميته همچنين بر لزوم تمركز زدايي در كنار
توجه به سبك سازي و روان سازي فرآيند ها ،تمركز
واحدهاي ستادي بر سياست گذاري و نظارت و ارزيابي،
تعيين دامنه و گستره دقيق انتقال مالكيت ،تعيين برخي
مصاديق عيني مشمول انتقال مالكيت ،تعريف يك دوره
گذار در قالب تفاهم نامه و سپس انعقاد قرارداد نهايي،
توجه به منافع كالن سازمان ،طرفين و به ويژه مقصد در
انتقال مالكيت ،توجه بيشتر به دانشكده هاي بزرگ و مادر
در موضوع انتقال مالكيت ،ترغيب بيشتر دانشكده ها به
انتقال مالكيت از طريق ارزيابي مصاديق انتقال مالكيت
ايجاد شده تاكنون همچون تمركززدايي در حوزه هاي
مختلف و اصالح نگرش ها و و رويه ها و تعريف بسته
هاي فراگير و يا بحراني مورد نياز انتقال مالكيت طرح
و پيشنهاد نهايي واحد PMOمركزي در اين باره تاكيد
كردند.
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های بزرگ و مادر،
زمینهمشارکت
بیشتر آن ها در
طرح تحول فراهم
گردد

5

بهمن 1396

در بیست و هشتمین جلسه کمیته راهبری طرح
تحول راهبردی دانشگاه که  25دی ماه با حضور
رئیس و اعضای کمیته برگزار شد ،ضمن اعالم
تاریخ یکم اسفندماه برای آغاز اجرای موج
چهارم طرح تحول راهبردی دانشگاه ،مقرر شد
در موج چهارم تالش شود با تعریف بسته های
قابل انتقال به دانشکده ها بویژه دانشکده های
بزرگ و مادر ،زمینه مشارکت بیشتر آن ها در
طرح تحول فراهم گردد .در طول موج چهارم،
بررسی و آسیب شناسی موج های اول ،دوم و
سوم و برنامه ریزی برای بهبود روش های آتی
در اجرای طرح از سوی معاونت ها در حوزه ذی-
ربط به عمل آید.
در ابتدای این نشست دکتر مینایی نایب رئیس
کمیته راهبری بر تکمیل کاربرگ ارزیابی و آسیب
شناسی موج های اول ،دوم و سوم ،تعریف دقیق و به موقع
بسته های موج چهارم و انتقال مالکیت بسته ها به دانشکده
ها تأکید کرد .در ادامه برنامه زمانبندی تعریف و تصویب
بستههای موفقیت موج چهارم اجرای طرح تحول تصویب و
ن اولیه و کلیات موضوع
مقرر شد ،پس از تعریف ایده یا عنوا 
بستههای موفقیت پیشنهادی ،جلسه مشترک با نماینده
 PMOمرکزی برای بررسی و اصالح عناوین پیشنهادی
برگزار گردد و سپس عنوانهای پیشنهادی اولیه در جلسه
کمیته راهبری مطرح و بررسی شود .همچنین مقرر گردید
بررسی نهایی بستههای موفقیت پیشنهادی بر اساس
فرمهای شناسنامه تکمیل شده در جلسه مشترک کمیته
راهبری و هیأت رئیسه دانشگاه در روز دوشنبه  23بهمن
ماه صورت گیرد و اجرای موج چهارم طرح تحول راهبردی از
یکم اسفندماه آغاز شود.
در بخش دیگری از این جلسه دکتر نهاوندی مدیر دفتر
ارزیابی و بهینه سازی عملکرد در خصوص نحوه تعیین درصد
تحقق هدف هر یک از بسته های موفقیت اظهار داشت:
اطالعاتی که از فرم اختتام و شناسنامه بسته ها در قالب یک
کاربرگ طراحی شده است ،بارگذاری و بر اساس آن درصد
تحقق هدف هر یک از بسته ها تعیین می شود.
وی ضمن ارائه گزارش ادواری ارزیابی
موج های اول و دوم اجرای طرح تحول
راهبردی تصریح کرد :ما تا اینجا بیشتر
روی خروجی های ( )outcomeبسته ها
یعنی خروجی ملموس و کوتاه مدت متمرکز
شدیم (همچون آیین نامه ها ،نرم افزارها،

سامانه ها و )...که بعد از اجرای آنها انتظار داریم
تغییراتی در ( Learningآگاهی ،دانش ،قالب های فکری و)...
و ( Actionتغییر در رفتار و تصمیم گیری ها) ایجاد شود .پس
از این به مرور باید روی شاخص های اثربخشی در میان مدت و
بلندمدت از جمله تغییرات در محیط دانشگاه ،مسئولیت های
ملی ،منطقه ای و بین المللی و ...متمرکز شویم )Outcome
و ( Impactو اعتقاد داریم تا خروجی را نداشته باشیم نمی
توانیم به پیامدها و اثربخشی فکر کنیم.
پس از توضیحات دکتر نهاوندی مقرر گردید در خصوص
بسته¬های خاتمه نیافته و یا خاتمه مشروط موج های اول
و دوم پس از بررسی بیشتر توسط  PMOمرکزی ،تصمیم
الزم برای حذف ،لغو قطعی ،اصالح و یا ادامه کار گرفته شود و
تمامی موارد در پایگاه داده های دفتر ارزیابی به عنوان کارنامه
واحدهای PMOثبت گردد .همچنین مقرر شد دفتر ارزیابی
و بهینه سازی عملکرد از این پس تالش نماید شاخص های
مربوط به  Impactو  Outcomeها را برای تحقق روال ها
و اولویت های محوری طرح تعریف نموده و زمان مورد انتظار
تحقق هر یک را نیز پیشنهاد دهد.
در ادامه ی نشست  28کمیته راهبری طرح تحول راهبردی
گزارش بسته های انگیزشی غیر هیأت علمی (ویرایش بازنگری
شده اول) و مواردی در خصوص بسته های نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری ارائه و مقرر شد یک کارگاه آموزشی برای
کارشناسان و مدیران  PMOمعاونت ها درباره اصول تعریف
طراحی بسته های طرح تحول از سوی واحد  PMOمرکزی
و دبیرخانه طرح تحول برگزار شود.
در پایان بیست و هشتمین جلسه کمیته راهبری طرح
تحول راهبردی دانشگاه برخی نکات و الزامات تعریف بسته و
اجرای طرح راهبردی در موج چهارم مورد تأکید قرار گرفت .در
این راستا مقرر شد در موج چهارم تالش شود با تعریف بسته
های قابل انتقال به دانشکده ها بویژه دانشکده های بزرگ و
مادر ،زمینه مشارکت بیشتر آن ها در طرح تحول فراهم گردد.
در طول موج چهارم ،بررسی و آسیب شناسی موج های اول،
دوم و سوم و برنامه ریزی برای بهبود روش های آتی در اجرای
طرح تحول از سوی معاونت ها در حوزه ذی ربط به عمل آید.
ضمناً هرگونه بازنگری در روال های مصوب و محتوای آن ها
در صورت لزوم و بصورت موردی ،صرفاً با تأیید کمیته راهبری
میسر شود.
همچنین به منظور فراهم کردن فرصت تأمل و برنامه ریزی
بیشتر ،تعداد بسته های ستادی می تواند
کاهش یابد .سبک سازی فرایندهای انجام کار
از اولویت بیشتری برخوردار شود و غیر از
مواردی که در حیطه حاکمیتی سازمان
است ،در بقیه موارد می توان نسبت به
برون سپاری با مشورت کمیته راهبری اقدام
نمود.

دانشــــگاه تــربـیت مـــدرس

اجرای موج چهارم
طرح تحول راهبردی دانشگاه
از اول اسفندماه آغاز می شود

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه:

باید در تعریف بسته های موفقیت به سمت طرح وایده های
جدید و تحولی گام برداریم
دانشــــگاه تــربـیت مـــدرس
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عضو کمیته راهبری طرح تحول راهبردی دانشگاه
ضمن اشاره به این مطلب که حدود  70درصد بسته های
موفقیت تعریف شده در راستای امور جاری واحد ها است
و محور تحولی آن ها نیز مشخص نمی باشد ،بر اهمیت
طراحی بسته های منبعث از خود طرح تحول هرچند
کوچک ،که کار و ایده ی جدیدی را ارائه می دهند تأکید
کرد و گفت :در طراحی پروژه ها در حوزه های مختلف
ممکن است برنامه و ایده های گوناگونی به ذهن ما برسد
اما باید به الویت ها بیشتر توجه کرد.
دکتر فتح الهی به تکالیف ،وظایف و خدماتی که بصورت
جاری در حوزه های مختلف دانشگاه انجام می شود اشاره کرد
و گفت :ما قبل از طرح تحول راهبردی تکالیفی و وظایفی
داشتیم و خدماتی در حوزه های مختلف ارائه می کردیم .با
آغاز اجرای طرح تحول و در راستای تحقق اهداف آن باید
یک رویکرد تحولی نسبت به تکالیف ،وظایف و خدمات قبلی
داشته باشیم .اگر بخواهیم سازگاری و انطباق بین کارهای قبلی
که انجام می شد و کارهایی که در قالب بسته های موفقیت
در اجرای طرح تحول راهبردی انجام می شود ،رخ بدهد باید
تحول اتفاق افتاده را در آنها مشخص کنیم.
وی افزود :اموری که قبال انجام می شد به صورت جاری بود.
اگر همان کارها را در قالب بسته های موفقیت تعریف و طراحی
می کنیم باید محور تحولی آن را نیز مشخص کنیم .اگر تحول
در فرایند ،تحول در ساختار ،تحول در رویه ،تحول در نیروی
انسانی ،تحول در بهینه سازی هزینه ها و  ...اتفاق می افتد باید
این تحول مشخص شده و دیده شود.
دکتر فتح الهی با اشاره به این مطلب که حدود  70درصد
بسته های تعریف شده همان کارهای جاری واحد ها است،
اظهار داشت :بیشتر بسته های طراحی شده مربوط به امور

با آغاز اجرای طرح
تحول و در راستای
تحقق اهداف آن باید
یک رویکرد تحولی
نسبت به تکالیف،
وظایف و خدمات قبلی
داشتهباشیم
ایجاد کار تحولی و جدید
در امور جاری دانشگاه
باید در شناسنامه بسته
های موفقیت مشخص
شود

باید در راستای تعریف و
طراحی پروژه ها بیشتر
فکر شود و به جای
تأکید بر تعداد و تنوع
بسته ها ،به غنی تر
شدن برنامه ها اندیشید
تا در نهایت فرهنگ
دانشگاه تربیت مدرس
متمایزشود

جاری دانشگاه است و اغلب کار جدیدی که نسبتی با طرح
تحول راهبردی داشته باشد ،ارائه نشده است .باید در بخش
سازگاری و انطباق کارایی و اثربخشی را روشن کنیم ،باید
کاهش هزینه ها را مشخص کنیم و بگوییم درست است که
این کار جزء وظایف و تکالیف قبلی ما در دانشگاه بوده است
اما هم اکنون در حال انطباق آن با طرح تحول هستیم و با این
اتفاقات در حال افزایش کارایی ،بهبود اثربخشی ،کاهش هزینه
ها ،تحول در ساختار و رویه و نیروی انسانی هستیم .ایجاد کار
تحولی و جدید در امور جاری دانشگاه باید در شناسنامه بسته
های موفقیت مشخص شود.
وی در ادامه در تشریح دسته دوم بسته های موفقیت گفت:
نوع دیگری از بسته های موفقیت تعریف و طراحی شده ،بسته
ها یا پروژه هایی هستند که منبعث از خود طرح تحول می
باشند .این بسته ها ،کار جدیدی را ارائه می دهند که برای
اولین بار طرح می شود و سابقه ای در دانشگاه ندارد.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه طراحی بسته های جدید
که حتی ایده ی کوچکی را دنبال می کنند بسیار مهم ارزیابی
کرد و افزود :طرح چنین بسته هایی هر چند کوچک بسیار
بهتر از آن است که در یک واحد  8بسته تعریف کنیم که
اتفاقی در آنها نمی افتد .طرح بسته های جدید و تحولی که
حتی ایده کوچکی را در گوشه ای از دانشگاه در راستای تحقق
اهداف طرح راهبردی رقم می زنند و کار جدیدی را دنبال می
کنند بسیار حائز اهمیت است و البته برای طراحی چنین بسته
هایی نیز باید فکر و اندیشه ی زیادی به کار گرفت.
دکتر فتح الهی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد:
ما برای اجرای طرح تحول راهبردی چه در راستای انطباق با
گذشته و چه در راستای طراحی پروژه های جدید با حجم
وسیعی از طرح و ایده و برنامه مواجه می شویم که برخی از
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در جلسه كميته راهبري طرح تحول راهبردي دانشگاه كه
 23بهمن ماه با حضور هيات رييسه دانشگاه برگزار شد ،مدير
 PMOمعاونتفرهنگيواجتماعيبهتشريح
بسته هاي موفقيت موج چهارم طرح تحول
راهبرديپرداخت.
دكتر شهروز شريعتي مدير  PMOمعاونت
فرهنگي و اجتماعي دانشگاه با اشاره به بسته هاي
موفقيت اين معاونت در موج چهارم اظهار داشت :از
جمله بسته هاي موفقيت موج چهارم ،طرح سپهر
فرهنگي زير مجموعه طرح نشاط مي باشد كه
انتظار داريم خروجي بسته؛ امكان سنجي ،مكان
يابي و انتخاب طرح هاي برتر از فضاهاي تعاملي
مي باشد.
وي افزود :در چارچوب طرح مودت ،تعدادي از
اعضاي هيات علمي كه براي برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي اعالم
آمادگي كردند را شناسايي كرديم كه در اين راستا سه نشست با
حضور اساتيد مورد نظر از دانشكده هاي مختلف برگزار كرديم و در
ترم آينده كارگروه هايي را با محوريت بررسي ابرچالش هاي موجود
در كشور مشخص مي كنيم و آنهايي كه جنبه عمومي فرهنگي و
اجتماعي دارد در محيط علمي براي رفع مسائل و مشكالت در سطح
دانشگاهي مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد كه اميدواريم مجمع
فرهنگي و اجتماعي اساتيد بتواند گام مهمي را در اين راستا بردارد.

دكتر شريعتي تصريح كرد :طراحي ساختار اجرايي واگذاري امور
دانشكده اي و انجمن هاي علمي دانشجويي از ديگر بسته هاي ترم
چهارم مي باشد كه ما شيوه نامه اجرايي را تهيه
كرديم ولي اجراي آن مستلزم كارهاي ميداني
است تا انتقال مالكيت و تمركززدايي را انجام دهيم.
وي خاطر نشان كرد :بسته هاي ديگر اين معاونت
در خصوص كارگروه خانواده و بانوان دانشگاه است
كه در گام هاي اجرايي آن برگزاري سه نشست
تخصصي را پيش بيني كرديم كه مسائل مربوط
به داوري مسائل خانواده ،مسائل حقوقي و عمومي
زنان را در برمي گيرد كه اين طرح در راستاي
طرح بنيان مي باشد .همچنين ما تجربه برگزاري
نشست گذر كتاب را عملياتي كرديم و اين مراسم
مي تواند تشكيالتي باشد تا كمك هاي خوبي در
حوزه مسائل بانوان و خانواده داشته باشد.
مدير  PMOمعاونت فرهنگي و اجتماعي در پايان گفت :بسته
موفقيت ديگر در زمينه حقوق مالكيت فكري و اجتماعي و سرقت
علمي است كه به گفتمان سازي در سطح دانشگاه نياز دارد و اين
بسته در راستاي طرح نگرش مي باشد كه بايد با برگزاري حداقل 5
نشست و كارگاه تخصصي موضوع و قبح سرقت هاي علمي را يادآور
شده و آموزش دهيم.
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نشست و كارگاه هاي تخصصي در خصوص حقوق مالكيت
فكري و سرقت علمي برگزار مي شود
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آنها به شدت هزینه بر است .در این جا الویت بندی و نحوه ی انتخاب بسیار
اهمیت دارد.
وی خاطر نشان کرد :بنیاد گرایی در حوزه طرح ها و شروع از پایه تا
پیشرفته یک اصل است که باید به آن در بخش های مختف دانشگاه بیشتر
توجه شود .در اجرای بسته ها باید به این نکته فکر کنیم که آیا واقعا این
الویت اول است؟ در موج نخست بیشتر به بسته هایی فکر می شد که در
عین هزینه بر نبودن برای اجرای طرح تحول راهبردی مهم بودند.
عضو کمیته راهبری طرح تحول راهبردی دانشگاه به اهمیت سیمای
کلی بسته های موفقیت در واحدها و در سطح دانشگاه اشاره کرد و گفت:
در طراحی بسته های موفقیت در یک واحد ،کمتر به سیمای کلی بسته ها
توجه شده است .باید به این نکته بیندیشیم که آیا بسته های طراحی شده
در یک واحد قادر هستند یک سیمای کلی به ما ارائه دهند و در کنار یکدیگر
قابل چیدن بوده و جورچینی به ما می دهند؟
دکتر فتح الهی اضافه کرد :باید بر روی محورهای اساسی فعالیت واحدها،
بسته های موفقیت را تعریف کرده و انتخاب کنیم .باید الیه های مختلفی
را از بنیاد تا باال طراحی کرده و حلقه به حلقه پیش برویم و در نهایت به
یک سیمای کلی در دانشگاه دست یابیم .در واقع باید الیه ها را یکی پس
از دیگری در راستای پیشرفت ایجاد کرده و ضمن اشراف به فعالیت های
انجام شده در یک الیه بدانیم که الیه ی بعدی چیست .اگر چنین کاری در

بخش های مختلف صورت گیرد و الیه ها را درست انتخاب کرده و درجه
بندی کنیم ،ارتباط بین واحد های گوناگون دانشگاه نیز ایجاد می شود و رشد
موزون و پیشرفت دانشگاه در بخش های آموزشی ،پژوهشی ،اداری و مالی
و  ...به وجود می آید.
وی در ادامه به حوزه فرهنگی اشاره کرد و گفت :فرهنگ دانشگاهی دارای
سه مؤلفه ی عمومی ،حرفه ای و تخصصی است .باید این مؤلفه ها را تبدیل
به پروژه کرد تا دانشگاه به لحاظ فرهنگی غنی شده و فرهنگ دانشگاه تربیت
مدرس متمایز شود.
دکتر فتح الهی با اشاره به این مهم که دانشگاه تربیت مدرس به لحاظ
فرهنگی به عنوان تنها دانشگاه جامع تحصیالت تکمیلی که ُد ّره التاج
دانشگاه های کشور است ،برای اینکه همچون گوهری تابان خود را نشان
دهد به طرح و برنامه نیاز دارد اظهار داشت :طرح هایی که وجود دارد در
دانشگاه های دیگر نیز قابل اجراست .باید در راستای تعریف و طراحی
پروژه ها بیشتر فکر شود و به جای تأکید بر تعداد و تنوع بسته ها ،به
غنی تر شدن برنامه ها اندیشید تا در نهایت فرهنگ دانشگاه تربیت
مدرس متمایز شود.
وی در پایان تأکید کرد :باید ضمن اجرای بسته ها در دانشگاه انسجام کلی
پروژه ها در بخش های مختلف حفظ شود و همراه با اجرای پروژه فرهنگ
صحیح دانشگاهی را بنا بگذاریم.

مدير  pmoمعاونت پشتيباني و منابع انساني؛

از برگزاري دوره هاي مديريت دانش در راستاي توسعه
سرمايه انساني دانشگاه خبر داد
دانشــــگاه تــربـیت مـــدرس
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رسول اندايش مدير  pmoمعاونت پشتيباني و منابع انساني
در بيست و نهمين نشست كميته راهبري طرح تحول كه 23
بهمن ماه برگزار شد ،برنامه هاي اين معاونت را در موج چهارم
مطرح تحول راهبردي دانشگاه تشريح كرد.
رسول اندايش مدير  pmoمعاونت پشتيباني و منابع انساني به بسته
هاي موفقيت اين معاونت در موج چهارم طرح تحول راهبردي اشاره و
اظهار داشت :بحث روان سازي و تسهيل فرآيندهاي دانشگاه با تاكيد
بر كاهش بروكراسي و استفاده از سيستم هاي يكپارچه را در ترم آينده
طرح تحول نيز ادامه خواهيم داد .شناخت ،تحقيق و استقرار و يكپارچه
سازي سيستم هاي دانشگاه نيز در حال انجام است و برخي از سيستم
ها مانند حسابداري تعهدي جزء شرح وظايف ذاتي واحد مربوطه شده
و بسته اي به صورت مجزا براي آن ها تعريف نشده است.
وي افزود :سيستم بودجه نيز با توجه به نواقص موجود در آن،
متاسفانه پيشرفت محسوسي نداشته است و با دعوت از دكتر انواري
رستمي سعي كرديم تا سيستم ها از وضعيت فعلي خارج شوند و كارها
پيشرفت بهتري داشته باشد .فرآيندهاي دانشگاه در برخي موارد بايد
اصالح گردد و از نو بازنويسي شود زيرا متناسب با نيازهاي فناوري
دانشگاه نيستند .در خصوص سيستم حضور و غياب ،فاز تحقيق و
شناسايي آن به اتمام رسيده و وارد بخش استقرار شده ايم .فاز دوم
سيستم اموال نيز در حال انجام است و ما مرتب با وزارت اقتصاد و
دارايي در ارتباط بوديم و كدينگ ها را به روز مي كرديم كه اميدواريم
در ترم آينده به بهره برداري نهايي برسد و مالكيت آن در اختيار اداره
اموال قرار بگيرد.
وي تصريح كرد :با توجه به ارتباط سيستم حقوق و دستمزد به

سيستم بودجه و عدم پيشرفت سيستم بودجه ،در سيستم حقوق
و دستمزد نيز پيشرفت خاصي حاصل نشده است .فاز اول سيستم
ارزشيابي كاركنان انجام شده و در فاز نهايي آن مالكيت به واحد
مربوطه كه مسئوليت كار را بر عهده دارد واگذار خواهد شد.
مدير  pmoمعاونت پشتيباني و منابع انساني ادامه داد :در
خصوص سيستم مكاتبات اداري نيز با توجه به وجود مشكالت در
تنظيمات كامپيوتري ما از طريق سيستم هاي به روز و اندرويد،
سيستم هاي مميزي را شروع كرديم و در حال حركت به سمت
جايگزيني سيستم ها هستيم و اميدواريم اوايل سال آينده آموزش
هاي الزم را براي سيستم هاي جديد براي كارمندان و دانشگاهيان
داشته باشيم.
وي گفت :در زمينه مستندسازي الكترونيكي فرآيندهاي دانشگاه
ما پرونده هاي اداري را در ترم دوم و پرونده هاي مالي را در ترم
سوم الكترونيكي كرديم و امور مربوط به پرونده هاي حقوقي نيز در
حال انجام است .در راستاي توسعه سرمايه انساني دانشگاه نيز ما در
حال پياده سازي دوره هاي مديريت دانش با مشورت مهندس زهرايي
هستيم تا با بازنشستگي افراد در دانشگاه دچار مشكل دانشي نشويم.
همچنين دوره آموزشي آيين نامه هاي آموزشي ،پژوهشي ،دانشجويي،
فرهنگي و پشتيباني نيز براي كارشناسان برگزار مي شود كه نياز به
برگزاري اين دوره ها از سوي واحدهاي مختلف دانشگاه به ما اعالم شد.
وي در پايان اظهار داشت :معرفي دانشگاه براي جذب منابع پايدار
درآمدي از طريق موقوفات و تامين يك يا دو درصد بودجه از طريق
منابع درآمدزايي پايدار دانشگاه از ديگر برنامه هاي معاونت پشتيباني
دانشگاه در موج آتي طرح تحول راهبردي دانشگاه است.

من هب ضرورتِ اقدا م ،معتقدم .دانستن کافی نیست ،باید دانستهاهیمان را هب کار ببریم.
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مدیر  PMOمعاونت پژوهشی و فناوری از طراحی و تدوین
مجموعه بسته های موفقیت ذیل روال های حوزه پژوهشی تا
موجدهمدرقالبیکبستهموفقیتفراگیردرموجچهارمطرح
تحول راهبردی خبر داد و تأکید کرد بسته های موفقیت تعریف
شده در دانشکده ها باید قابلیت تعمیم به دانشگاه و امکان پیاده
سازی در سطح کل دانشگاه را داشته باشند.
دکتر جعفریان در خصوص بسته های موفقیت موج چهارم طرح
تحول راهبردی دانشگاه در حوزه معاونت پژوهشی و فناوری گفت:
در موج چهارم اجرای طرح تحول راهبردی دانشگاه ،دو بسته موفقیت
فراگیر در حوزه ستاد معاونت پژوهشی و فناوری داریم و الباقی بسته
های موفقیت از طریق دانشکده ها مدیریت و اجرا می شود.
وی در اشاره به نحوه کار و تعامل با دانشکده ها توضیح داد :روش
کار در نیمسال نخست سال تحصیلی بدین ترتیب بود که از حوزه
معاونت پژوهشی نامه هایی به دانشکده ها ارسال شد و از دانشکده های
عالقمند به شرکت در اجرای طرح تحول راهبردی دعوت بعمل آمد.
در این راستا  14دانشکده ،نمایندگان خود را معرفی کردند و در ادامه
جلسه هماهنگی با حضور  5دانشکده ی مهندسی شیمی ،مهندسی
صنایع و سیستم ها ،کشاورزی ،علوم ریاضی و فنی و مهندسی برگزار
شد .دانشکده هایی که نماینده ای معرفی نکردند در موج بعدی در این
خصوص اقدام خواهند کرد.
مدیر  PMOمعاونت پژوهشی و فناوری افزود :در موج قبل 4 ،بسته
موفقیت در  4دانشکده داشتیم که در موج چهارم نیز همین مسیر را
ادامه داده و از دانشکده ها خواستیم تا پایان بهمن ماه عناوین بسته
ها را نهایی کنند .فرایند طوالنی بود و تا به امروز یک بسته موفقیت
دریافت ،نهایی و شناسنامه آن قطعی شده است.
دکتر جعفریان ادامه داد :این بسته موفقیت در ذیل روال تمرکز
و هدایت منابع در قلمرو تحقیقاتی نوظهور و پیشرو توسط دانشکده
کشاورزی با عنوان “ پایش حوزه های نوظهور علم در جهان و بررسی
تطبیقی آن در دانشگاه تربیت مدرس ( در زمینه کشاورزی) “ تهیه
و پیشنهاد شده است .شناسنامه این بسته آماده است و انتظار داریم
تا پایان بهمن ماه بسته های موفقیت بقیه ی دانشکده ها را نیز جمع
بندی کنیم.
وی با تأکید بر این نکته که در تعریف و طراحی بسته های موفقیت
در دانشکده ها در دور اول ،سخت گیری نشده است تصریح کرد:
برای آغاز فعالیت دانشکده ها و مشارکت آنها در طرح تحول راهبردی

دانشگاه ،در دور اول در خصوص تعریف بسته های موفقیت سخت
گیری نکردیم تا کار را شروع کنند .در مورد نحوه اجرای بسته ها نیز
مقرر گردید که دانشکده ها بسته های تعریف شده را برای خودشان
اجرا کنند اما با تأکید بر این موضوع که باید این بسته های موفقیت
دانشکده ها قابل تعمیم به دانشگاه باشد .بدین معنی که در موج
بعدی ،بسته های تعریف شده در دانشکده ها بتواند در سطح کل
دانشگاه پیاده سازی شود و قابلیت تعمیم در دانشگاه را داشته باشد.
به عنوان مثال بسته ی موفقیت دانشکده کشاورزی در خود دانشکده
بطور تخصصی اجرا می شود و مدلی که از آن استخراج می گردد ،در
صورت عالقمندی در سایر دانشکده ها در موج های بعدی اجرا خواهد
شد و در واقع دانشکده کشاورزی بانی می شود و دانشکده های دیگر
را هدایت و راهنمایی می کند.
مدیر  PMOمعاونت پژوهشی و فناوری در تشریح بسته های
موفقیت حوزه ستاد معاونت گفت :در حوزه ستاد معاونت پژوهشی و
فناوری برای موج چهارم اجرای طرح تحول دو بسته موفقیت طراحی
شده است .عنوان بسته اول “ طراحی و تدوین مجموعه بسته های
موفقیت ذیل روال های حوزه پژوهش و فناوری تا موج دهم “ است
که بر اساس آن ما در نیمسال پیش رو ،بسته های موفقیت تا انتهای
موج دهم را تعریف می کنیم .شناسنامه این بسته تدوین شده و آماده
است و مدیران بسته نیز مدیران حوزه پژوهش و فناوری هستند که
هر یک زیر روال های مربوط به خود قرار است بسته های موفقیت تا
موج دهم را تدوین کنند.
دکتر جعفریان اضافه کرد :بسته موفقیت” ارزیابی و تثبیت بسته
های موفقیت اجرا شده در موج های  2 ،1و  ”3همینطور طراحی نظام
استقرار ،انتقال مالکیت و نظارت بر بسته های موفقیت اجرا شده در
موج های گذشته ،بسته ی دیگر حوزه ستاد معاونت پژوهشی و فناوری
است که مدیریت آن با اینجانب می باشد و قرار است بصورت فراگیر
در کل حوزه اجرا شود 6 .عضو هیأت علمی بطور متوسط هر کدام 10
بسته موفقیت را عهده دار خواهند شد و نظام پایش این بسته ها در
موج چهارم اتفاق می افتد.
وی در پایان خاطر نشان کرد :در موج چهارم که یک دوره تقریبا
 4ماهه می باشد ،مرور و برنامه ریزی مجدد اتفاق می افتد و بعد از
آن ادامه ی فرایند از سرگرفته خواهد شد .در موج چهارم ،بسته های
موفقیت موج های اول ،دوم و سوم که به دلیلی کات شده و یا دچار
محدودیت زمانی شده اند ،مورد بازنگری قرار گرفته و تثبیت می شوند.
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مدیر  PMOمعاونت دانشجویی در تشریح روال ها و بسته
های موفقیت موج چهارم اجرای طرح تحول راهبردی دانشگاه
در آن معاونت گفت :در موج چهارم اجرای طرح تحول راهبردی
در معاونت دانشجویی بسته های موفقیتی در روال های مختلف
همچون،سرآمدیهمهجانبهدرکیفیتارائهخدماتدانشجویی،
برون سپاری خدمات دانشجویان ،ایجاد و پایش پرونده سالمت
دانشگاهیان،تسهیلفرایندهایدانشجوییباتأکیدبراستفاده
از سیستم های یکپارچه اتوماسیون ،توسعه جهشی فضاهای
فعالیت دانشجویی و تقویت مدیریت تغییر در
اجرای طرح تحول تعریف و طراحی شد.
دکتر رستگار با اشاره به بحث کمبود بودجه اظهار
داشت :برخی از بسته های تعریف شده بسیار وابسته به
بودجه هستند و اگر بودجه آنها تأمین نشود فقط در حد
طراحی این بسته ها فعالیت خواهیم کرد اما اگر بودجه
ی کافی فراهم شود به سمت اقدام و اجرا خواهیم رفت.
برخی روال ها خیلی بودجه بر نیستند اما در بحث
خدمات دانشجویی که بودجه بر است می توان از طریق
بخش خصوصی سازوکاری ایجاد کرد.
وی افزود :بحث مهمی که در راستای برخی بسته های
موفقیت مطرح می شود بحث برون سپاری است که در همین راستا
در نیمسالی که گذشت برای تکمیل برخی پروژه های دانشگاه و یا به
منظور آغاز پروژه های جدید جلساتی با افراد مختلفی که عالقمند
به نوعی مشارکت در تأمین بودجه بودند ،برگزار کردیم و طرح های
خوبی نیز ارائه شد .برون سپاری و تصمیم گیری در مورد آن بحث
بسیار جدی و مهمی است که مستلزم تأیید اعضای شورای راهبری و
حمایت دانشگاه است.
دکتر رستگار در ادامه به برخی از عناوین بسته های موج چهارم
اشاره کرد و گفت :بسته “ بررسی منابع استرس و موانع انجام فعالیت

بدنی اعضای هیأت علمی خانم دانشگاه” یکی از بسته هایی است که
توسط دو تن از اساتید خانم تعریف و پیشنهاد شد و به دلیل ضرورت
بررسی این مسئله مورد استقبال قرار گرفت .در راستای بحث پایش،
دو پایش دیگر در قالب یک بسته با عنوان”پایش تندرستی کارمندان”
طراحی کردیم که فاز اول آن آغاز شده و فاز دوم در موج چهارم اجرا
می شود.
مدیر  PMOمعاونت دانشجویی با اشاره به اهمیت تعریف بسته های
موفقیت در دانشکده ها افزود :یکی از بسته های موفقیتی که خارج از
حوزه معاونت دانشجویی تعریف شد بسته واگذاری امور
جاری وام و خوابگاه دانشکده کشاورزی به خود دانشکده
است که در راستای تمرکز زدایی با مدیریت دکتر آقا
علیخانی انجام می شود.
دکتر رستگار با طرح عنوان بسته موفقیت “راه اندازی
سالن ورزش بانوان” تشریح کرد :بحث راه اندازی سالن
ورزش بانوان از یک سال و نیم پیش آغاز شد وانبار
دانشگاه در اختیار ما قرار گرفت .گوشواره شمالی این
سالن طی دو موج اول و دوم کامل شد و انتظار می
رفت که این سالن در موج سوم به اتمام برسد که به
دلیل مشکالت بودجه محقق نشد .از سوی دیگر به
دلیل افزایش تعداد متقاضی در ساعات مختلف برای مجموعه ورزشی
دانشگاه ،نیاز راه اندازی هر چه سریع تر این سالن به شدت احساس
می شود و برون سپاری یکی از راهکارهای تکمیل این پروژه است.
وی همچنین از دو بسته ی “ محوطه سازی خوابگاه احمدی
روشن” و “ساماندهی بوستان دانشجو در ضلع شمالی مجموعه ورزشی
دانشگاه” به عنوان دو بسته ی دیگرکه منوط به تأمین بودجه می
باشند نام برد و گفت :این دو بسته در صورت عدم تأمین مالی در فاز
طراحی و آماده کردن نقشه ها خواهند ماند و در صورت رسیدن بودجه
اجرایی می شوند.
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دكتر محمد تقي احمدي
رييس دانشگاه در بيست و
نهمين نشست كميته راهبري
طرح تحول راهبردي كه 23
بهمن ماه برگزار شد ،بر اهميت
تحول نيروي انساني در پيشرفت
طرح تحول راهبردي دانشگاه
تاكيد كرد.
دكتر احمدي رييس دانشگاه در
اين نشست خاطر نشان كرد :تعريف
بسته هاي موفقيت در موج هاي اول و دوم طرح تحول
در تعريف يك
در مجموعه حوزه ها بر اساس پيشنهادهاي حوزه ها و با
يك گشاده دستي آغاز شد و درباره عناوين بسته ها سخت بستهموفقيتبايد
گيري صورت نگرفت .از حاال به بعد بايد دقيق تر و علمي تر اهداف دانشگاه و
روال هايي كه
امور مهم تر و با اهميت تر و امور كم اهميت تر شناسايي و
بر عهده هر حوزه
درباره آنها تصميم جدي گرفته شود.
وي افزود :در تعريف يك بسته موفقيت بايد اهداف هست مورد توجه
قرار گيرد
دانشگاه و روال هايي كه بر عهده هر حوزه هست مورد
توجه قرار گيرد و مشخص شود بهترين كاري كه براي

اجرايي كردن روال و نيل به آن هدف
هست چيست كه اين كار به خالقيت
ظريف ،دقيق و جمعي افراد نيازمند
است و بايد طرحي نو در اين زمينه
درانداخته شود.
رييس دانشگاه تصريح كرد:
در حال حاضر در نتايج برخي از
بسته ها انسجام الزم وجود ندارد
و مشخص نيست قطعات پازل چه
سيستمي را توليد مي كند كه بايد
طراحي سيستمي در بسته ها انجام شود و ارزيابي اثر
بخشي آن ها صورت گيرد و اموري كه به عنوان بسته
پيشنهاد داده مي شود از جنس نوآوري فرآيندي يا
نوآوري سامانه اي باشد.
وي تاكيد كرد :يكي از امور بسيار مهم در راستاي طرح
تحول راهبردي ،تحول نيروي انساني دانشگاه است كه بايد
بينش كارمندان ،دانشجويان و اعضاي هيات علمي تغيير
كند و همه تبديل به نيروهاي خالق شوند تا بتوانيم سير
تحولي دانشگاه را به نقطه مطلوبي برسانيم.
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دکتر رستگار وجود خوابگاه های استیجاری را از جمله معضالت
معاونت دانشجویی و دانشگاه دانست و از تعریف بسته هایی برای حل
این مشکل در موج چهارم طرح تحول خبر داد و تأکید کرد :کاهش
 25درصدی خوابگاه های استیجاری به شدت وابسته به بودجه است.
بطور کلی مباحث مربوط به خدمات دانشجویی مثل خوابگاهها ،توسعه
فضاهای ورزشی بسیار بودجه بر است.
وی در راستای روال سیستمی کردن از بسته سیستمی کردن
خدمات ورزشی یکپارچه دانشگاه که فاز مطالعاتی آن انجام شده است
نام برد .این بسته در نیمسال پیش رو وارد فاز اجرایی می شود .فاز دوم
راه اندازی درگاه الکترونیکی صندوق رفاه در سامانه گلستان در موج
چهارم اجرا شده و این بسته با اجرای فاز  2به پایان می رسد .بسته
کمیسیون موارد خاص نیز که قرار بود در موج سوم پایان یابد به دلیل
نیاز به مصوبه هیأت رئیسه دچار تأخیر و به موج چهارم منتقل شد.
مدیر  PMOمعاونت دانشجویی در بخش دیگری از سخنان خود به
بسته فراگیر کار دانشجویی و مشکالت آن اشاره کرد و گفت :در مورد
کار دانشجویی با دو مشکل مواجه بودیم .مشکل اول در مورد نحوه
انعقاد قرار داد بود که در موج سوم طرح تحول ،نوع قرار داد ها تغییر
کرد و این مشکل مرتفع شد .اما مشکل دوم بحث نامشخص بودن
محل پرداخت حقوق دانشجویان است .البته این پرداخت ها با پیگیری

های زیاد صورت می گیرد اما با توجه به بزرگ شدن و گسترش کار
دانشجویی و افراد زیادی که در این مقوله درگیر شده اند باید تصمیم
گیری درستی در خصوص پرداخت مالی انجام شود .اگر می خواهیم
روال کار دانشجویی ادامه و توسعه یابد باید ردیف بودجه آن در سال
 97مشخص شود.
رئیس دانشگاه بسته کار دانشجویی را بسیار مهم تلقی کرد و بر
ادامه آن با قوت بیشتر تأکید نمود .وی استفاده از نیروی کار دانشجویی
را برای کمک به اجرای طرح تحول راهبردی دانشگاه و همچنین در
راستای ایجاد فرهنگ بهره مندی از خدمات دانشجویان در دانشگاه
مفید ارزیابی کرد.
دکتر احمدی توجه اعضای جلسه را به میزان اثربخشی و میزان
هزینه بری بسته ها جلب کرد و گفت :باید در شناسنامه بسته ها
نسبت اثربخشی به هزینه بر بودن طرح لحاظ شود .باید پروژه بطور
علمی ارزیابی شود که چقدر اثربخش و اثرگذار است و چقدر هزینه
بر خواهد بود .در تمامی حوزه ها ضمن بررسی بسته های وابسته به
بودجه  ،باید برخی از بسته ها که اثربخشی متوسط دارند به تأخیر
انداخت و الویت با اجرای بسته هایی است که نسبت اثربخشی آنها به
هزینه بری بیشتر است .این الویت باید برای تمامی روال ها و بسته ها
رعایت شود.
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اجرايي شدن
سامانه هوشمند
مقررات آموزشي
در موج چهارم
طرح تحول راهبردي
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مدير  pmoمعاونت آموزشي در بيست و نهمين
نشست كميته راهبري طرح تحول راهبردي كه 23
بهمن ماه با حضور هيات رييسه دانشگاه برگزار شد،
به معرفي كوتاهي از بسته هاي موفقيت موج چهارم
اين معاونت پرداخت.
دكتر احسان نيكبخش مدير  pmoمعاونت آموزشي با
اشاره به بسته هاي موج چهارم اين معاونت اظهار داشت:
بحث استقالل دانشكده ها و تشكيل شوراي آموزشي
دانشكده ها در موج سوم در دانشكده هاي پزشكي ،منابع
طبيعي و علوم دريايي ،كشاورزي ،علوم انساني ،مديريت و
اقتصاد و حقوق انجام شد و در موج چهارم در مجموعه
دانشكده هاي فني و مهندسي ،علوم پايه و هنر صورت مي
گيرد.
وي گفت :سامانه هوشمند مقررات آموزشي را براي موج
آينده اجرايي و عملياتي مي كنيم كه كمك خواهد كرد كه
قوانين به راحتي و قابل جستجو مي باشند كه به تسهيل كار
شوراي آموزشي دانشكده ها نيز كمك خواهد كرد.
در خصوص پياده سازي مقررات آموزشي در سامانه
گلستان نيز حجم خوبي از بازنگري قوانين و مقررات در
معاونت آموزشي انجام شده و در حال حاضر در بستر سامانه
گلستان در حال پياده سازي است تا به تدريج از حجم
كارهاي كاغذي كم شود.
وي ادامه داد :در دفتر آموزش هاي آزاد نيز كاري را در
دانشكده ها به صورت موردي در حال پيگيري هستيم كه

در موج چهارم بحث
يادگيري تركيبي از
دفتر آموزش هاي
آزاد به دفتر امور
هيات علمي انتقال
مي يابد و تمامي
اساتيد را به صورت
سيستماتيكوارد
چرخهيادگيري
تركيبي مي كنيم

بانك اطالعاتي از دوره هاي آموزشي كه مي توان در دانشگاه
برگزار نمود ،ايجاد شود و بازاريابي دوره هاي آموزشي در
دانشگاه آغاز گردد و بتوانيم از صنعت و بخش دولتي دوره
هاي آموزشي را سفارش بگيريم و اجرا كنيم.
وي با اشاره به معرفي دانشگاه به جامعه هدف علمي در
داخل و خارج از كشور گفت :در اين راستا در  3دانشكده،
ضبط كالس درس را دنبال و پيگيري مي كنيم تا در سامانه
دانشگاه بارگزاري شود كه هم به نشر علم و هم به معرفي
دانشگاه كمك خواهد كرد.
مدير  pmoمعاونت آموزشي در خصوص احياي آزمون
تخصصي زبان دانشگاه تصريح كرد :ما آزمون زبان دانشگاه
را مجددا احيا كرديم و مي خواهيم اين آزمون را در حد
بين المللي و در سطح تافل برگزار كنيم و در گام بعدي
آزمون شنيداري و گفتاري را در آزمون زبان وارد مي كنيم
و زير ساخت هاي الزم را اضافه كرده تا به سطح آزمون
تافل برسيم.
وي افزود :در موج چهارم بحث يادگيري تركيبي از
دفتر آموزش هاي آزاد به دفتر امور هيات علمي انتقال مي
يابد و تمامي اساتيد را به صورت سيستماتيك وارد چرخه
يادگيري تركيبي مي كنيم.
دكتر نيكبخش در خصوص تعيين ظرفيت پذيرش
دانشجو تاكيد كرد :تعيين ظرفيت پذيرش دانشجو از بحث
هاي دائمي معاونت آموزشي با دانشكده ها مي باشد كه در
اين راستا مي خواهيم بازنگري اساسي روي فرمول آن انجام

روشن و قطعی بودن هدف  ،نقطهی شروع تمام موفقیتاهست.

در زمينه
ساماندهيمديريت
برنامه ريزي درسي در
قالب شوراي آموزشي
دانشكده ها ،اختيارات
برنامه درسي به
دانشكده هاي منتخب
ظرف  6ماه آينده
داده خواهد شد
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دهيم و در قالب شورايآموزشي دانشكده ها ،اين امر را
به دانشكده ها واگذار كنيم .در زمينه ساماندهي مديريت
برنامه ريزي درسي در قالب شوراي آموزشي دانشكده ها،
اختيارات برنامه درسي به دانشكده هاي منتخب ظرف 6
ماه آينده داده خواهد شد  .بانك اطالعاتي انجمن دانش
آموختگان نيز در حال آماده سازي است تا از ترم آينده
تكميل و اجرايي گردد.
وي در ادامه در خصوص به روز رساني سامانه دوره
هاي يادگيري الكترونيكي ،انتخاب نرم افزار پذيرش
دانشجو و عقد قراداد با پيمانكار ،استفاده بهينه از ظرفيت
پرديس و كار مطالعاتي از نظر امور آموزشي،پژوهشي و
مالي پرديس طي  5سال گذشته جهت برنامه ريزي هاي
راهبردي آينده ،مطالعه تطبيقي دانشجويان استعدادهاي
برتر ،انتقال مالكيت سامانه تقويم يكپارچه دانشگاه به هر

معاونت و پيگيري راه اندازي رشته ها در دوره دكتري
پيوسته مطالبي را عنوان كرد.
وي در پايان گفت :طي مكاتباتي كه با دانشكده هاي
مختلف داشتيم از آنها خواستيم كه اگر مطلب جديدي
به ذهن آنها مي رسد اعالم كنند كه دانشكده هاي
پزشكي ،منابع طبيعي ،فني و مهندسي ،مهندسي صنايع
و سيستم ها ،هنر و معماري ،مديريت و اقتصاد و علوم
رياضي اعالم آمادگي كردند و مباحثي مانند راه اندازي
دوره هاي مشترك با دانشگاه هاي برتر بين المللي ،ارتقاي
كيفيت آموزشي دروس ،كاوش داده هاي سامانه گلستان
و استفاده از ابزار هاي آماري داده كاوي و برون سپاري
برگزاري دوره هاي پويايي و بالندگي اعضاي هيات علمي
به دانشكده علوم انساني مطرح شد.
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اعالم نحوه ارتباط دفتر  PMOمرکزی با سایر
واحدهای مرتبط با امور طرح تحول راهبردی
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امکان مشاوره حضوری جهت ارتباط با دفتر
 PMOمرکزی در ایام هفته در محل دانشکده
مهندسی صنایع و سیستمها مهیا می باشد.
با هدف ارتقاء سطح ارتباط دفتر  PMOمرکزی با دفاتر
 PMOموجود در دانشگاه و سایر واحدهای مرتبط با امور
طرح تحول راهبردی ،ضمن وجود امکان برگزاری جلسات
موردی حسب درخواست و مشاوره تلفنی ،امکان مشاوره

حضوری در ایام هفته در محل دانشکده مهندسی صنایع و
سیستمها وجود دارد.
همکاران دانشگاهی با هماهنگی قبلی می توانند روزهای
یکشنبه ،از ساعت  11:00-9:00با دکتر ذگردی و روزهای
چهارشنبه از ساعت  15:00-13:00با دکتر نیکبخش
مشاوره حضوری داشته باشند.
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