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Strategic
Plan
مسایل زیست محیطی،به عنوان
Changeو به تبع آن
توسعه پایدار
2016-25نوین،
با تغییر پارادایم توسعه از کالسیک به
یکی از مولفههای اصلی توسعه پایدار ،تبدیل به دغدغه اصلی سازمان های بین المللی و اندیشمندان و
برونگراییوحضور
تعامل شبکه ای و
جامعه نسبت به اهمیت مسائل زیست
میـاناین
مراکز علمی و تحقیقاتی شده است .در
مردمالمللی
آگاهی بیـن
میانایافزایش فعال
رشتـه
محیطی در قالب توسعه پایدار در جهان از اهمیت باالیی برخوردار است  .مطالعات و تجربیات موجود،
طـرح
اولویت
جملگی براین نکته صحه گذاشته است که 4
الزاما باید از مجرای نیروی انسانی بگذرد ،از سوی
پایدار
توسعه
راهبردی
تحول
دیگر یکی از مهمترین ارکان مربوط به منابع انسانی که نقش اساسی در توسعه متوازن اقتصادی ،اجتماعی
اتکاییباشد.
آموزش می
سرآمدیهمهجانبه
و فرهنگی و زیستمحیطی دارد ،خود
کیفیت
در
پـایـداری
در دهههای اخیر برنامه ریزی و
راهبردی در نظام های آموزشی کشورهای گوناگون به عنوان رویکردی
موفق شناخته شده است .کاربرد برنامه ریزی راهبردی در نظام های آموزشی امکان می دهد که برنامه
ریزان به صورت فراکنشی( )Proactiveو نه واکنشی) (Reactiveبه استقبال آینده بروند ،و در این
رهگذر ،انسان ،فنآوری و محیط زیست را به صورت یک مجموعه در نظر گیرند.
برنامه ریزی راهبردی مستلزم برخورداری از تفکر راهبردی است .منظور از تفکر راهبردی ژرف نگری
بخردانه در سه سطح فراسوی کالن ،کالن و خرد است .بنابراین دستیابی به فرآیند تفکر راهبردی مهمترین
تجربه ای است که برای دست اندرکاران برنامه ریزی حاصل می شود .بهبود آینده جامعه ،مستلزم انتخاب
این شیوه تفکر و برنامه ریزی است.
با این شیوة تفکر ،حتی اگر عمل ما در سطح خرد (کالس درس یا مدیریت یک نهاد آموزشی) انجام
پذیرد ،تفکر و اندیشه ما (در سطح فراسوی کالن) به شهروندانی معطوف خواهد بود که در نهایت به جامعه
وارد میشوند .برای مثال ،در برنامه ریزی راهبردی هنگام تعریف نتایج نظام آموزشی(مقصد) با در نظر
گرفتن سطوح سه گانه یادشده ابتدا ،سیمای شهروند مطلوب از منظردیدگاههای توسعه پایدار و محیط
زیست در سطح فراسوی کالن(جامعه) تصویر میشود .هرگاه در این سطح خصیصه هایی مانند :احترام
به طبیعت ،خودکفایی ،اتکای به خود ،انضباط کار ،سخت کوشی ،خردگرایی ،زیبایی شناسی ،خالقیت،
حفاظت از محیط زیست ،ارج نهادن به صلح و تفاهم بین المللی ،ارج نهادن به میراث فرهنگی ،لذت بردن از
مطالعه ،افزایش بهره وری و رقابت پذیری مورد تأکید و توافق جمعی قرار گیرد ،الزم است در طراحی نظام
یادگیری و برنامه ریزی درسی(سطح کالن) این ویژگی ها در قالب هدف های تدریس یادگیری بازنویسی
و پیگیری شود.
با توجه به تاکید طرح تحول راهبردی دانشگاه در خصوص ظرفیت ها و توسعه آموزش محیط زیست و
توسعهپایدار،گامهایاساسیطراحیوتدوینراهبردبرنامههایآموزشتوسعهپایدار،تحتتاثیرشاخصهای
اصلی طراحی شده است .دلیل این امر را میتوان در نگاه همهجانبه و انعطافپذیر برنامهریزی راهبردی دانست
کهبادرنظرگیرینقاطقوتوملصاحظهنقاطمنفیتالشداردتاازدلتهدیدهایموجوددررویهآموزشتوسعه
پایداروزیستمحیطی،بهبازسازیفرصتهاییامکاندهدکهازدلهمینتهدیدهابیرونمیآید.
بر اساس مطالعات صورت گرفته باید ویژگیهای الزم برای راهبردهای طراحیشده و اصول ضروری برای
برنامهریزی راهبردی مورد توجه قرارگیرد .کلیة فعالیت ها و گام های برنامه نیز باید جزء به جزء و به طور
دقیق و مشروح ،مشخص و تعریف گردیده و جدول زمان بندی فعالیت های مربوط به برنامه آموزشی به
طور دقیق مشخص گردد.

بیست و یکمین جلسه کمیته راهبری
طرح تحول راهبردی دانشگاه برگزار شد
دانشــــگاه تــربـیت مـــدرس
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با هدف
”خوداتکایی و
پایداریاقتصادی”
بر تعریف حداقل
دو بسته موفقیت
در امور درآمدزایی
تأکید شد
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در بیست و یکمین جلسه کمیته راهبری
طرح تحول راهبردی دانشگاه که  20شهریور ماه
برگزار شد ،اعضای کمیته ضمن تأکید بر اولویت
“خوداتکایی و پایداری اقتصادی” به عنوان یکی
از اولویت های اصلی طرح تحول ،خواستار تعریف
حداقل دو بسته موفقیت در امور درآمدزایی توسط
معاونتپشتیبانیدانشگاهشدند.
در ابتدای این نشست گزارش روند بررسی بسته های
موفقیت موج سوم پژوهشی ،فرهنگی  -اجتماعی و
دانشجویی از سوی دبیرخانه کمیته راهبری ارائه و گزارش
بسته های موفقیت موج سوم معاونت پشتیبانی و نیروی
انسانی و معاونت آموزشی توسط مدیران  PMOمربوطه
مطرح شد.
در ادامه جلسه اعضای کمیته راهبری با اشاره بر
اولویت راهبردی “خوداتکایی و پایداری اقتصادی” به
عنوان یکی از اولویت های مهم طرح تحول دانشگاه،
لزوم تعریف حداقل دو بسته موفقیت در امور درآمدزایی
با اهداف کمی و برنامه اجرایی مشخص توسط معاونت
پشتیبانی را مطرح نمودند .همچنین بر هدفمند کردن
آموزش های بین المللی شدن تأکید کردند .بدین منظور
که آموزش ها صرفا به آموزش زبان انگلیسی محدود

نشده بلکه آموزش ها به گونه ای برنامه ریزی شود که
تعداد افراد مشخصی در یک زمان معین ،مهارت های
بین المللی شدن را فرا بگیرند .در این راستا پیشنهاد شد
برای استاندارد سازی سایت اینترنتی دانشگاه مطابق با
معیارهای دانشگاه های تراز اول دنیا ،چند نفر تحت
آموزش های خاص قرار بگیرند.
در بیست و یکمین جلسه کمیته راهبری در خصوص
بحث راه اندازی رشته های میان رشته ای مصوب شد
که در بسته های موفقیت موج سوم معاونت آموزشی
عالوه بر تصویب کامل برنامه یک رشته در مراجع
دانشگاه ،نسبت به پیشبرد فرایند بررسی دو رشته
دیگر اقدام شود .همچنین مقرر شد به منظور روزآمد
شدن سایت فارسی و انگلیسی دانشکده ها و گروه
های آموزشی ،یک دستورالعمل از سوی مرکز فناوری
اطالعات پشنهاد و پس از تصویب در معاونت پژوهشی
و شورای دانشگاه حداکثر ظرف مدت یکماه برای اجرا
ابالغ شود.
در جلسه  21کمیته راهبری طرح تحول راهبردی
دانشگاه مجددا تأکید شد که تمامی واحدها در تعریف
بسته های موفقیت ،معیارها و الزامات طراحی شده از
سوی دبیرخانه و  PMOمرکزی را رعایت نمایند.

امتیاز ارزیابی عملکرد هر معاونت در موج دوم اعالم می شود؛

کسب میانگین امتیاز زیر  70درصد ،به
تغییر مدیریت بسته یا ساختار می انجامد
دانشــــگاه تــربـیت مـــدرس
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در بیستمین جلسه کمیته راهبری طرح تحول
راهبردی دانشگاه که ششم شهریور ماه با حضور دکتر
احمدی رئیس و اعضای کمیته برگزار شد ،ضمن تصویب
برنامه زمانبندی جلسات کمیته راهبری در نیمه دوم سال
جاری ،مقرر گردید دفتر ارزیابی و بهینه سازی آخرین
امتیاز ارزیابی عملکرد هر معاونت در موج دوم اجرای
طرح را به دبیرخانه کمیته راهبری اعالم کند و در صورت
کسب میانگین ارزیابی زیر  ، 70%از سوی دبیرخانه با
مشورت  PMOمرکزی و رئیس دانشگاه ،تصمیم نهایی
در خصوص تغییر مدیریت بسته یا ساختار اتخاذ گردد.
در ابتدای جلسه بیستم کمیته راهبری ،دکتر مینایی قائم مقام
رئیس دانشگاه در طرح تحول با اشاره به آغاز موج سوم اجرای
طرح در مهرماه سال  96ابراز امیدواری کرد که با تکیه بر تجارب
دو موج گذشته ،گام های مؤثرتری برای عملیاتی نمودن طرح
برداشته شود به نحوی که در بخش های مختلف شاهد تحول
جدی در فعالیت های جاری دانشگاه باشیم.
در این نشست از سوی مدیریت دفتر نظارت ،ارزیابی و بهینه
سازی عملکرد دانشگاه ،بر تکثر و تنوع بیشتر در مدیریت بسته
های موفقیت معاونت ها که تضمین کیفیت بسته ها را به همراه
خواهد داشت ،تأکید شد .همچنین تاریخ  15آبانماه به عنوان
آخرین مهلت برای اختتام بسته های باقی مانده موج دوم تعیین
شد و مقرر گردید چنانچه بسته ای تا تاریخ مذکور اختتام نیافت،
نسبت به لغو بسته با نظر دفتر ارزیابی و دبیرخانه طرح تحول،
اقدام شود .دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد نیز موظف گردید
پس از تاریخ پانزدهم آبانماه آخرین امتیاز ارزیابی عملکرد هر
معاونت در موج دوم اجرای طرح را به دبیرخانه اعالم کند و
در صورت کسب میانگین ارزیابی زیر  ، 70%از سوی دبیرخانه
با مشورت  PMOمرکزی و رئیس دانشگاه ،تصمیم نهایی در
خصوص تغییر مدیریت بسته یا ساختار اتخاذ گردد.
در بیستمین جلسه کمیته راهبری طرح تحول راهبردی
دانشگاه ،مقرر گردید از واژه “موج” صرفا برای برنامه زمانبندی
 18هفته ای اجرای طرح در هر نیمسال تحصیلی استفاده شود و

برای جلوگیری از ایجاد ابهام از به کار بردن آن به معنای مراحل
یا فازهای مطالعه و اجرای بسته ها ممانعت شود .همچنین توصیه
شد معاونت ها در صورت امکان ،یک یا دو بسته موفقیت با ماهیت
برون گرایی که اولویت برون گرایی دانشگاه را پوشش دهد ،در
با تکیه بر تجارب بسته های موج سوم تعریف نمایند .دبیرخانه کمیته راهبری
دو موج شاهد تحول نیز موظف گردید با توجه به شرایط و نکات تعریف بسته های
جدی در فعالیت موفقیت ،بسته های موج سوم را با تعامل با حوزه متولی ،با دقت
و به صورت حرفه ای بررسی نموده و موارد مهم برای تغییرات
های دانشگاه
جدی را با مشورت رئیس دانشگاه به  PMOمربوط ابالغ کند.
خواهیم بود
در جلسه بیستم کمیته راهبری قرار شد بسته های موج سوم
وابسته به بودجه های کالن که نیازمند مصوبه یا کسب اختیارات
از مراجع باالدستی یا بورکراسی زیاد و موارد مشابه هستند با
عنوان بسته بحرانی در شناسنامه مشخص شود .همچنین
مقرر گردید همه معاونت ها در تعریف بسته های موفقیت به
نحوی عمل نمایند تا موضوع انتقال مالکیت برخی از بسته ها به
دانشکده ها مورد توجه قرار گیرد و حداقل یک بسته در هر موج
در سطح دانشکده ها تعریف نموده و نسبت به انتقال مالکیت در
این زمینه اقدام نمایند.
در این نشست ،گزارش بسته های پیشنهادی معاونت فرهنگی
و اجتماعی ارائه و مقرر شد اصالحات در بسته های “آسیب
شناسی و توانمندسازی در برابر تهدیدهای شبکه های اجتماعی
مجازی”“ ،گفتگوی علمی میان رشته ای” و “تحول سبک
زندگی دانشجویان” اعمال و شناسنامه ها ی مربوط تکمیل شود.
همچنین در اجرای بسته های معاونت فرهنگی و اجتماعی به
ویژه در بسته “تحول سبک زندگی دانشجویان” به دانشکده
منابع طبیعی توجه گردد .در بررسی بسته های موفقیت معاونت
پژوهشی نیز مقرر شد در بسته هایی که با معاونت های دیگر از
جمله معاونت آموزشی همپوشانی دارد ،جلسات مشترک برای
پرهیز از موازی کاری ،تعامل بیشتر و ایجاد هم افزایی برگزار شود.
در بیستمین جلسه کمیته راهبری طرح تحول راهبردی
دانشگاه همچنین بر طراحی سیستم های  productivityو
تسریع در راه اندازی آنها توسط مرکز فناوری اطالعات تأکید شد.

هدف ،بدون ربانمه رزیی فقط یک آرزوست.

تشریح بسته های موفقیت معاونت دانشجویی
در گفتگو با دکتر رستگار
دانشــــگاه تــربـیت مـــدرس
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مدیر  PMOمعاونت دانشجویی بر ایجاد تحول
در خدمات دانشجویی با تعریف بسته های کم
هزینه ،تأثیرگذار و قابل اجرا در موج سوم طرح
تحول راهبردی دانشگاه تأکید کرد.
دکتر محمد علی رستگار با اشاره به  14بسته موفقیت
خاتمه یافته ی معاونت دانشجویی در موج دوم طرح
تحول راهبردی دانشگاه گفت 14 :بسته موفقیت معاونت
دانشجویی در پایان موج دوم طرح تحول راهبردی اختتام
یافت .البته تعداد بسته ها در ابتدای موج دوم بیشتر از 14
بسته بود که دو یا سه بسته موفقیت در مراحل اولیه به
دلیل مشکالت عمدتا بودجه ای و پاره ای مسائل دیگر،
حذف شدند و در نهایت  14بسته موفقیت به انجام رسید.
دکتر رستگار افزود :یکی از بسته ها مربوط به راه اندازی
خشکشویی صنعتی دانشگاه بود که مراحل اولیه آن در
موج اول آغاز شد و فاز دوم در حال انجام است و تا پایان
موج سوم نیز ،خشکشویی صنعتی بطور کامل راه اندازی
می شود.
وی در تشریح بسته های موفقیت مرتبط با فعالیت های
بهداشتی گفت“ :اخذ گواهی نامه ی ایزو برای آشپزخانه
های دانشگاه” ( آشپزخانه پردیس مرکزی و آشپزخانه
دانشکده کشاورزی) “ ،پیگیری طرح غربالگری سالمت
اعضاء هیأت علمی دانشگاه”“ ،تدوین کتابچه ی بهداشت،
خودمراقبتی و کمک های اولیه در زندگی دانشجویی”
”،تدوین کتابچه ی دستورالعمل ها و آئین نامه های
بهداشتی” و “ تجویز ویتامین  Dبرای اعضاء هیأت علمی
دانشگاه” بسته های مرتبط با فعالیت های بهداشتی موج
دوم بودند که با موفقیت انجام و اختتام آنها اعالم شد.
مدیر  PMOمعاونت دانشجویی ادامه داد :یکسری
از بسته های موفقیت موج دوم طرح تحول ،بسته های
مربوط به فعالیت های ورزشی بودند که شامل بسته
“برگزاری کالس های تابستانی ورزشی برای فرزندان

کارکنان دانشگاه” ،بسته “ برون سپاری استخر پردیس
مرکزی و استخر طالیه دانشکده کشاورزی” و بسته
“ راه اندازی سالن ورزشی بانوان” می باشد .مراحل راه
اندازی سالن ورزشی بانوان در  3فاز برنامه ریزی شد که
در موج دوم طرح
تحول  20مورد کار دو فاز اولیه که به ساخت ساختمان ( رختکن ،سرویس
دانشجویی در قالب های بهداشتی )...،اختصاص داشت به پایان رسیده است.
بسته فراگیر انجام شد امیدواریم مراحل اجرایی فاز سوم که به آماده سازی بدنه
کمبود بودجه و قوانین سوله و تجهیز سالن منجر می شود در موج سوم طرح
باالدستی دو عامل تحول ادامه یابد.
دکتر رستگار به بسته های سیستمی کردن خدمات
کند کننده اجرای
طرح تحول راهبردی دانشجویی اشاره و تصریح کرد :بسته “سیستمی کردن
اداره دانشجویان شاهد و ایثارگر” ،بسته “ سیستمی کردن
کمیسیون موارد خاص(فاز اول) “ و بسته “ سیستمی
کردن تأسیسات خوابگاهی(فاز دوم)” با موفقیت انجام
شده و به پایان رسیدند .در موج دوم طرح تحول راهبردی
یک بسته دیگر با عنوان “ شناسایی شاخص های بهینه
سازی محوطه های خوابگاههای دانشجویی ،با توجه به
اصول معماری ایرانی -اسالمی” نیز تعریف و طراحی
شد .این بسته در راستای برنامه دانشگاه برای تبدیل
خوابگاههای استیجاری به تملیکی و تمرکز خوابگاهها
در محدوده ی دانشگاه به منظور سهولت رفت و آمد
دانشجویان و تسهیل اداره ی امور خوابگاه طراحی شد
و هدف آن تعریف شاخص هایی برای استفاده بهینه از
محوطه های خوابگاهی با رعایت اصول معماری اسالمی
و ایرانی است.
وی در خصوص پیشرفت بسته فراگیر “کار دانشجویی”
گفت :بسته فراگیر “کار دانشجویی” در موج اول طرح
تحول با مشکالتی مواجه شد .همانطور که می دانید
فعالیت دانشجویان در 3بخش شامل دانشجویان دانشکده
پزشکی ،دانشجویان بنیاد ملی نخبگان و دانشجویانی که
برای انجام بسته های موفقیت به دانش و توان آنان نیاز
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بود ،تقسیم بندی شد اما به دلیل عدم وجود قرارداد مشخص ،بسته به
خوبی پیش نرفت .در موج دوم با پیگیری های صورت گرفته فرمت
قرارداد برای کاردانشجویی مشخص و بودجه آن نیز تأمین شد .در موج
دوم طرح تحول  20مورد کار دانشجویی در قالب بسته فراگیر انجام
شد .امیدواریم با ساختار ایجاد شده حضور دانشجویان در موج های
بعدی طرح تحول بیشتر شود.
مدیر  PMOمعاونت دانشجویی بسته های تعریف شده برای موج
سوم را تحولی تر دانست و اظهار داشت :بسته های موج سوم طرح
تحول راهبردی در معاونت دانشجویی با دقت بیشتری تعریف شد تا
بتوانیم با اجرای آنها خدمات دانشجویی را متحول کنیم .از سویی از
تعریف بسته هایی که به دالیل مربوط به بودجه و یا قوانین باالدستی
قابل اجرا نبودند ،پرهیز شد.
در تعریف بسته های موج سوم سعی برآن شد تا تمامی روال های
راهبردی دانشجویی و روال های مربوط به پشتیبانی که باید توسط
معاونت دانشجویی ،فرهنگی و پشتیبانی پوشش داده شود ،را اجرا
کنیم.
دکتر رستگار
تشریح کرد:
بسته سیستمی کردن خدمات
در پردیس و خوابگاههای دانشجویی
یکی از بسته های موج سوم است .این بسته باید
بصورت وسیع تر در تمامی حوزه ها انجام شود .در حال
حاضر خدماتی که در دانشگاه ارائه می شود دارای یک سیستم
پکپارچه نسیت بنابراین از آمار ،اطالعات و نحوه پوشش
خدمات نیز اطالعات جامعی در دست نیست .سیستمی کردن
خدمات به ما این امکان را می دهد که پایش بهتری از روند
خدمات رسانی داشته باشیم .ایجاد فرایند تسویه حساب
دانشجویی نیز یکی از بسته های موج سوم است که البته
تنها به معاونت دانشجویی مرتبط نیست بلکه با معاونت های
آموزشی و پژوهشی نیز ارتباط دارد و باید بصورت یکپارچه
انجام شود .تسویه حساب دانشجویی در حال حاضر بصورت
دستی صورت می گیرد.
وی افزود :راه اندازی درگاه صندوق رفاه دانشجویی در بستر
سیستم گلستان یکی دیگر از بسته های موج سوم است.
ند ا ر د
این درگاه در حال حاضر وجود
و دانشجویان در خصوص اخذ
وام ها و ثبت و ضبط شدن
بسته
با مشکالتی مواجه هستند.
مکانیزه کردن امور حسابداری صندوق قرض
الحسنه دانشجویی نیز یکی دیگر از بسته هایی
است که تحت روال تسهیل فرایندهای دانشجویی با تأکید بر استفاده

از سیستم های اتوماسیون تعریف شده و مجموع این بسته ها به
یکپارچه شدن سیستم می انجامد.
مدیر  PMOمعاونت دانشجویی از اجرای فاز دوم پیاده سازی
کمیسیون موارد خاص ،فاز سوم تکمیل سالن ورزشی بانوان ،بسته
بازبینی و به روز رسانی قوانین دانشجویی و ادامه بسته فراگیر کار
دانشجویی به عنوان بسته های دیگر این معاونت در موج سوم طرح
تحول راهبردی نام برد.
دکتر رستگار کمبود بودجه و وجود قوانین باالدستی را به عنوان
دو عامل کند کننده و بازدارنده ی اجرای برخی بسته ها برشمرد و
توضیح داد :دو مسئله جدی در اجرای طرح تحول راهبردی وجو دارد
که باعث کندی اجرای بسته ها و یا کنار گذاشتن برخی از بسته ها
می شود و در نهایت هم موجب می شود که روال ها پیش نروند .یکی
از این دو مسئله ،بحث بودجه است .در موج اول با مشکالت بیشتری
مواجه بودیم که بخشی از مسائل بودجه ای در موج دوم برطرف شد.
تجربیات اجرای دو موج از طرح تحول سبب شد تا در موج سوم به
سمت تعریف بسته هایی برویم که هم کم هزینه باشند هم تأثیرگذار
مقاومت کمتری در
از سویی با
اجرا رو به رو شوند.
وی تأکید کرد :در موج سوم
و موج چهارم طرح تحول راهبردی دانشگاه
باید تالش بیشتری صورت گیرد تا بسترهایی که
نیاز به آماده سازی زیرساختی دارند برای اجرا تعریف
شوند و با تالش مضاعف مشکالت بودجه ای زودتر
مرتفع شود.
دکتر رستگار ادامه داد :دومین مسئله ای که در اجرای برخی
بسته ها با آن مواجه هستیم ،قوانین باالدستی است .برخی
قوانین از اختیارات دانشگاه خارج هستند ،برخی در سطح
وزارت خانه تعریف شده اند و همین قوانین اجازه حرکت
به مدیران اجرایی طرح تحول راهبردی نمی دهد .در این
خصوص باید از طریق هیأت امنا مجوزهای خاصی اخذ شود
تا بتوان با سرعت مطلوب تری برنامه های راهبردی را پیش برد.
دکتر رستگار در پایان یادآور شد :برخی از بسته های موفقیت
طراحی شده بسته ی تحولی هستند و برخی دیگر کایزنی
می باشند .بدین معنی که حتی اگر طرح تحول نیز در جریان
نبود باید بعضی امور و فرایندها بطور مستمر بهبود یابد تا نتایج
بهتری حاصل شود .در واقع اجرای طرح تحول راهبردی موجب
تسریع برخی امور می شود تا با سرعت و کیفیت بهتری صورت
پذیرند .با وجود مشکالت ،در موج سوم بر
طراحیبستههایقابلاجرا،تمرکزکردیم
و امیدواریم در پایان موج سوم و چهارم طرح
تحول ،موانع رفع شود و به اهداف پیش بینی شده دست یابیم.

همیشه رد ربانمه رزیی کاراه ،از کاراهی سخت شروع کن .کاراهی آسان خود هب خود انجام می شوند.

مدير pmoمعاونت پشتيباني و منابع انساني:

بايد در زمينه مديريت تغيير و ايجاد تفكر سيستمي
در همكاران دانشگاهي ،فرهنگ سازي صورت گيرد
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تعامل ،همكاري و
مشاركت بیشتر در
بدنه دانشگاه موجب
پيشرفتروزافزون
طرح تحول راهبردي
خواهد شد
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طرح تحول
راهبردي دانشگاه براي
ايجاد تحول از باالترين
سطوحمديريتي
دانشگاه آغاز شده
است

محيطي چه در سطح دانشگاه و چه مجامع عمومي داشته
باشيم تا بتوانيم خيرين را جذب نماييم  .در خصوص روال
تقويت پايداري محيط زيستي دانشگاه و برنامه جامع نگهداري
بر اساس تصميم شوراي سبز دانشگاه  ،برگزاري دو كارگاه
تعريف شد و در موج سوم قرار است از ميان ساختمان هاي
دانشگاه يك ساختمان به عنوان نماد سبز دانشگاه معرفي شود
كه هر آن چه كه در آن ساختمان قرار مي گيرد و مصرف مي
شود دوستدار محيط زيست باشد.
وي ادامه داد :در زمينه اجراي سيستم حسابداري تعهدي
در موج اول ،فاز شناخت آن انجام شد و در موج دوم وارد
مرحله اجرا شد و از سوی معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع
وزارت علوم ،آقاي غالمرضا خاکسار مدیر امور مالی دانشگاه به
عنوان مسئول راه اندازی شورای راهبری حسابداری تعهدی
تعیین شد.در موج دوم  4000سند وارد سيستم شده و در
حال مغايرت گيري است كه پس از آن سيستم كامل عملياتي
خواهد شد .اين سيستم هم جز سيستم يكپارچه معاونت
پشتيباني و منابع انساني مي باشد و اگر ساير سيستم ها
همچون دريافت و پرداخت ،بودجه و  ...نتوانند به خوبي كار
كند اين سيستم نيز دچار اختالل خواهد شد.
وي به اجراي بخشي از پروژه فاضالب پرديس مركزي
دانشگاه اشاره و اظهار داشت :در زمينه فعاليت هاي دفتر
فني در موج دوم 60 ،در صد از پروژه اجراي فاضالب پرديس
مركزي دانشگاه انجام شد و  40درصد مابقي نيز در موج سوم
به اتمام مي رسد .در خصوص استقرار آزمايشي تصفيه فاضالب
دانشكده كشاورزي جلسات مناقصه برگزار شد ،مقدمات و
زيرساخت هاي نقشه اي در دانشكده فراهم شده و منتظر
تامين و تخصيص بودجه است تا در موج سوم با همكاري
معاونت علمي رياست جمهوري وارد فاز اجرا شود.
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مدير pmoمعاونت پشتيباني و منابع انساني در
گفتگويي بسته هاي موفقيت نيمسال سوم طرح تحول
راهبردي اين معاونت را تشريح كرد.
رسول اندايش مدير  pmoمعاونت پشتيباني و منابع
انساني با اشاره به بسته هاي موفقيت اين حوزه در موج دوم
طرح تحول راهبردي دانشگاه اظهار داشت :در موج دوم طرح
راهبردي ،منشور حقوقي اعضاي هيات علمي و كاركنان تهيه
و آماده شد و جهت اصالحات احتمالي براي صاحب نظران
دانشگاهي و متخصصين ارسال گرديد تا پس از آن ،جهت
تصويب به شوراهاي باالدستي دانشگاه ارسال گردد و پس
از تصويب و ابالغ ،آموزش هاي الزم به اعضاي هيات علمي و
غيرهيات علمي داده شود.
وي افزود :در زمينه روال توسعه سرمايه انساني دانشگاه با
تمركز بر بين المللي شدن دانشگاه ،دوره هاي آموزشي زبان
انگليسي را براي كاركنان برگزار كرديم كه اين كالس ها در 13
سطح و  14كالس برگزار شد كه در دانشكده هاي كشاورزي
و منابع طبيعي ،در همان محل دانشكده ها برگزار شد .در
حوزه حراست نيز با توجه به لزوم يادگيري برخي از اصطالحات
خاص حراستي ،دوره هاي آنان به صورت مجزا از ساير كاركنان
برگزار شد تا از آموزش هاي كاربردي تر و يكساني بهره بگيرند.
مدير  pmoمعاونت پشتيباني و منابع انساني يادآور شد :در
بحث الكترونيكي شدن اسناد بايگاني و پرونده پرسنلي اعضاي
هيات علمي و غير هيات علمي ،تمامي اسناد موجود ،اسكن
شده اما با توجه به اهميت دقت كار در اين زمينه ،بايد تمام
محتويات پرونده ها اسكن شود و در حال حاضر فرمت بندي و
فايل بندي بر اساس واحد ها و دانشكده ها صورت گرفته است
و بايد راستي آزمايي بين پرونده هاي كاغذي و الكترونيكي را
انجام دهيم.
وي تصريح كرد :در خصوص شناخت ،تحليل ،طراحي نصب
سيستم بودجه تمامي اقدامات آن انجام شده است كه اميدواريم
در موج سوم طرح تحول وارد مرحله اجرا شود .سيستم هاي
دريافت وپرداخت ،پرسنلي و احكام و سيستم اموال و احكام
در موج دوم ،شناخت و تحليل بر روي آن صورت گرفت و در
موج سوم به مرحله اجرا در مي آيد.
وي ادامه داد :در زمينه فراهم نمودن مقدمات بازنگري
ساختار و تشكيالت ،در موج دوم شوراي تحول ساختار و
تشكيالت را به رياست دكتر احمدي رييس دانشگاه ايجاد
كرديم تا سياست گذاري هاي الزم صورت گيرد و طي  4جلسه
فشرده با حضور نخبگان حوزه آموزش عالي بررسي هاي الزم
صورت گرفت كه در حال حاضر وارد فاز مطالعاتي طرح شديم
تا پس از آن تاپ چارت اصلي دانشگاه استخراج شود و سپس
در تشكيالت تفصيلي بر اساس جلسات با واحدها ،چارت هر
واحد طراحي شود.
مدير دفتر تشكيالت و بهبود روش ها خاطر نشان ساخت:
در بحث بنياد خيرين دانشگاه ،اساسنامه آن نوشته شد و
اعضاي آن نيز تعيين شدند و ما منتظر صدور مجوز از وزارت
كشور هستيم تا در موج سوم پس از دريافت مجوز ،مكان و
فضاي بنياد خيرين در دانشگاه تعيين شود و تبليغات گسترده
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وي با اشاره به بسته موفقيت شناسايي و مميزي حامل هاي
انرژي وضع موجود پرديس مركزي خاطر نشان كرد :اين كار از
سوي مركز مطالعات و برنامه ريزي شبكه هاي قدرت دانشگاه
صورت مي گيرد و در موج فاز دوم  40درصد از كار انجام شده
و  60درصد باقيمانده در موج سوم انجام مي شود كه تمام
وضعيت موجود ابنيه و امكانات سرمايشي و گرمايشي توسط
تيم محقق مورد ارزيابي قرار مي گيرد و در خصوص مصرف
بهينه انرژي برنامه داده مي شود.
وي به نرم افزار جامع مالي ،اداري تشكيالتي دانشگاه (
دوران) اشاره كرد و گفت :اين نرم افزار كمك مي كند تا زمان
كاهش و دقت ،كارايي پاسخگويي به ارباب رجوع و رضايت
آنها افزايش يابد .اطالعات و آمار دانشگاه همواره در دسترس
مسئوالن باشد تا بتوانند تصميم گيري هاي صحيحي داشته
باشند و با توجه به هوشمندسازي سيستم ،امكان دست كاري
آن نيز وجود نخواهد داشت كه بسيار حائز اهميت است.
وي افزود :فاز  1شناخت تحليل ،طراحي و نصب سيستم
خريد و تداركات و سيستم حضور و غياب در موج سوم طرح
تحول راهبردي صورت مي گيرد تا سرعت ،دقت و شفافيت
باال برود و كارها به صورت يكپارچه و الكترونيكي انجام شود.
در آينده نيز بحث هاي رفاهي و امور حقوقي دانشگاه نيز
وارد نرم افزار خواهد شد .همچنين در برنامه بلند مدت دانشگاه
ارتباط ميان دو نرم افزار دوران و گلستان نيز ديده شده است.
وي در خصوص سيستم ارزشيابي كاركنان تصريح كرد:
در موج سوم ،فاز شناخت ،طراحي و نصب سيستم ارزشيابي
انجام مي شود .در اين سيستم ،ارزشيابي  360درجه از سوي
مديران و كاركنان به صورت متقابل صورت مي گيرد و به جاي
ارزشيابي ساالنه ،اين امر به صورت فصلي و يا به صورت ماهانه
انجام مي شود تا از بروز هرگونه خطاي هاله اي در ارزشيابي
ها جلوگيري شود.
وي برگزاري دوره هاي آموزشي ITILبراي مديران اجرايي
و برگزراي دوره مديريتي آموزش مديريت تغيير و مديريت
برنامه به حاميان بسته هاي موفقيت و توسعه جهشي فضاهاي
فعاليت دانشجويي را از ديگر برنامه هاي موج سوم طرح تحول

هر قدر تعامل و
همكاري و مشورت
و مشاركت در بدنه
دانشگاهبيشترباشد
پيشرفتبرنامهنيز
به همان ميزان رشد
خواهد كرد

فاز  1شناخت
تحليل ،طراحي و
نصب سيستم خريد
و تداركات و سيستم
حضور و غياب در
موج سوم طرح تحول
راهبردي صورت مي
گيرد تا سرعت ،دقت
و شفافيت باال برود
و كارها به صورت
يكپارچهوالكترونيكي
انجام شود

راهبردي حوزه معاونت پشتيباني و منابع انساني عنوان كرد.
مدير  pmoمعاونت پشتيباني و منابع انساني اظهار داشت:
برنامه طرح تحول راهبردي دانشگاه براي ايجاد تحول از
باالترين سطوح مديريتي دانشگاه آغاز شده و به تدريج در حال
رسوخ به بدنه دانشگاه است ولي نياز دارد با استفاده از شيوه
هاي كارآمد ،فرهنگ سازي در زمينه مديريت تغيير و مديريت
برنامه صورت گيرد و و مهمتر از آن؛ با ايجاد تفكر سيستمي در
همكاران دانشگاهي ،برنامه را در دانشگاه نهادينه كرده تا بتوانيم
بدنه دانشگاه را با خود همراه كنيم.
وي تاكيد كرد :هر قدر تعامل و همكاري و مشورت و
مشاركت در بدنه دانشگاه بيشتر باشد پيشرفت برنامه نيز به
همان ميزان رشد خواهد كرد .از سوي ديگر ما نيازمند افزايش
توانايي و مهارت هاي انجام كار مطلوب تر از سوي همكاران
هستيم و اين از مهمترين شاخصه هاي دانشگاه براي ارتقاي
خدمات رساني به شهروندان است.
وي در پايان گفت :توسعه و پيشرفت دانشگاه منوط به برنامه
و نقشه مدون براي مشخص كردن روش حركت از وضع موجود
تا رسيدن به وضع مطلوب بود كه پس از تالش هاي بي وقفه
رييس و مسئوالن دانشگاه به بار نشست .در مرحله دوم و از آن
جاييكه هر تصميمي در بنيان خود از يك روش فكري بهره مي
جويد و بر اساس اين چارچوب تفكر ،تصميمات مقتضي اتخاذ
مي گردد؛ دانشگاه در تعريف بسته هاي موفقيت به اين موضوع
دست يافته است كه نياز است همكاران با استفاده از قوه تعقل
و ادراك حسي و شهودي خود ،خالق شيوه هاي مختلفي از
تفكر گرديده كه هر يك از آنها رافع برخي از نيازهاي پيش
بيني شده در روال هاي راهبردي دانشگاه است .در اين موضوع
ابتدا بايد زيرساخت هاي الزم را فراهم نمود سپس اقدام بعدي
را انجام داد يا به عبارتي بايد اولويت بندي گام ها را دقيق پيش
بيني و به كار بست .همه ما به اين نكته كه در حال حاضر
كشور از كمبود اعتبارات به ويژه در حوزه آموزش عالي رنج
مي برد واقفيم ولي نبايد پيشرفت و آينده كشور را معطل نگاه
داريم و بايد همواره در جهت داشتن دانشگاهي بالنده و پيشرو
تالش كنيم.

بدرتین نوع اتالف وقت ،انجام عالی کاری است که اصال نیازی هب انجام آن نیست.

دکتر صنیعی :آموزش ترکیبی در دانشگاه
نه به شکل یک امکان بلکه باید به شکل یک فرهنگ درآید
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روش آموزش ترکیبی که از مباحث بسیار مهم در حوزه آموزش
است در قالب یکی از بسته های موفقیت معاونت آموزشی در
طرح تحول راهبردی دانشگاه در حال اجراست .دکتر صنیعی
با تأکید بر این مهم که آموزش ترکیبی در دانشگاه باید نهادینه
شود و نه به شکل یک امکان بلکه به شکل یک فرهنگ درآید،
در خصوص پیشرفت فعالیت های سامانه یادگیری ترکیبی گفت:
سامانه یادگیری ترکیبی در موج دوم اجرای طرح تحول راهبردی
دانشگاه ،در فاز نخست خود در دو دانشکده مهندسی برق و
کامپیوتر و مهندسی صنایع و سیستم ها بصورت پایلوت انجام شد
و با کمک تعدادی از اساتید این دو دانشکده 6 ،درس به روش
آموزش ترکیبی ارائه گردید.
وی افزود :در فاز دوم 120 ،تن از اساتید زیر  3سال استخدام دانشگاه
انتخاب و طی  6جلسه توجیهی با اهمیت کاربرد روش یادگیری ترکیبی و
استفاده از ابزار نوین آموزش آشنا شدند .سامانه یادگیری ترکیبی در موج
دوم اجرای خود ،بازخوردهای بسیار خوبی داشت .فضای پویاتری در کالس
درس حاکم بود و دانشجویان صرفا از کالس درس حضوری بهره نبردند
بلکه محتوای درسی در فضای مجازی نیز در دسترس قرار داشت.
دکتر صنیعی ادامه داد :در فاز سوم ،تعداد اساتید فعال در این بسته
موفقیت ارتقاء یافت و  80تن دیگر از استادان زیر  6سال استخدام به
همکاری دعوت شدند .در فاز سوم بیش از  200تن از اساتید در قالب طرح
تحول راهبردی و به عنوان حامیان طرح در سامانه آموزش ترکیبی فعال
هستند .این تعداد از اساتید از طریق آموزش مستقیم وارد این سامانه شدند
اما تعداد زیادی از استادان نیز خارج از طرح و به دلیل بعد کیفی سامانه،
از این روش آموزش استقبال کرده و به طور داوطلبانه از امکان آموزش
ترکیبی استفاده می کنند.
وی تصریح کرد :در حال حاضر بیش از  250تن از اساتید دانشگاه مجموعا
چه در قالب آموزش مستقیم و چه در قالب ورود داوطلبانه در سامانه آموزش
ترکیبی فعال هستند .طبق برنامه ریزی های انجام شده با هدف ارتقاء کیفیت
آموزش دروس مقرر گردیده است که در یک بازه ی زمانی کمتر از  5سال،
کل اساتید دانشگاه در بحث یادگیری ترکیبی وارد شوند.
مدیر دفتر آموزش های آزاد دانشگاه گفت :این سامانه اخیرا به روز شده
و به نسخه ی جدید ارتقاء یافته است .سامانه جدید امکانات بیشتری در
اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد .امکان بارگذاری محتوای دروس،
اشتراک فایل های چند رسانه ای با کیفیت و حجم بیشتر ،امکان بهره
برداری از آموزش ترکیبی بر روی گوشی های هوشمند اساتید و  ...باعث
می شود که استادان هر چه بیشتر و بهتر از این سامانه استفاده کنند.
دکتر صنیعی ابراز امیدواری کرد که در ادامه این مسیر ،اساتید با سابقه
ی بیشتر دانشگاه نیز ،به این سامانه پیوسته و یادگیری ترکیبی در کل
دانشگاه نهادینه شود.
وی تأکید کرد :امیدواریم به زودی آموزش ترکیبی نه به شکل یک امکان
بلکه به شکل یک فرهنگ درآید و با استفاده از بستر اینترنت ،یادگیری نه

به شکل حضوری بلکه به شکل ترکیبی برای هر چه پویاتر کردن آموزش
گسترش یابد.
دکتر صنیعی در خصوص نوع بهره برداری متفاوت اساتید از سامانه
آموزش ترکیبی اظهار داشت :به دلیل تفاوت رشته های دانشگاهی و تفاوت
ماهیت دروس ،نحوه بهره برداری اساتید از فضای مجازی اختصاص داده
شده به دروس نیز ،متفاوت است .برخی از اساتید از امکان پخش فیلم و
تصویر استفاده بسیار می کنند .برخی دیگر از انجام آزمون ها و تکالیف
آنالین بهره برداری بیشتری دارند .ماهیت برخی رشته ها و دروس ،استفاده
از کالس مجازی و تاالرهای گفتگو را می طلبد .به هر روی بستر یادگیری
ترکیبی بدین صورت است که مجموعه ای از ابزارها و امکانات در اختیار
اساتید قرار می دهد که ممکن است در برخی دروس استفاده شود و در
بعضی دیگر مورد استفاده ای نداشته باشد.
مدیر دفتر آموزش های آزاد دانشگاه در بخش دیگری از این گفتگو به
بسته “برگزاری دوره های آموزشی -مهارتی” برای دانش آموختگان اشاره
کرد و در تشریح اهداف آن گفت :این بسته موفقیت با هدف افزایش مهارت
های کاربردی برای دانش آموختگان طراحی شد تا با دریافت برخی آموزش
ها شانس ورود آنها به فضای کسب و کار و اشتغال افزایش یابد .یکی دیگر
از اهداف این بسته معرفی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان یک برند مطرح
در کشور بود.
وی خاطرنشان کرد :دوره های مهارتی لزوما برای دانش آموختگان
و دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس برگزار نمی شود .همچنین به فارغ
التحصیالن مقطع خاصی نیز تعلق ندارد .در این دوره های آموزشی-
مهارتی ،آموزش های کلیدی برای ورود به فضای کسب و کار ارائه می شود.
دکتر صنیعی افزود :تا کنون  4دوره آموزشی -مهارتی برگزار شده است
و نیمی از مجموع  60شرکت کننده در این دوره ها را دانش آموختگان و
داوطلبین خارج از دانشگاه تربیت مدرس تشکیل دادند.
وی از همکاری بسیار خوب انجمن علمی دانشکده مهندسی برق و
کامپیوتر با دفتر آموزش های آزاد دانشگاه در برگزاری دوره های آموزشی-
مهارتی به عنوان یکی از دالیل موفقیت این دوره ها نام برد و گفت :بی
شک یکی از دالیل موفقیت دفتر آموزش های آزاد در برگزاری دوره های
آموزشی-مهارتی،همکاریانجمنهایعلمیدانشجوییمیباشد.امیدواریم
در موج های بعدی این بسته ،همکاری با سایر انجمن های علمی دانشجویی
نیز صورت بگیرد .با توجه به ارتباطات بسیار دانشجویان در انجمن های علمی
و سوابق ارزنده و موفقیت آمیز این انجمن ها ،دوره های مورد نیاز و همچنین
جذاب برای دانشجویان مورد شناسایی قرار گرفته و اساتیدی نیز از سوی این
انجمن ها جهت برگزاری دوره های مهارتی مفید معرفی شده اند.
دکتر صنیعی در پایان یادآور شد :بستر مناسبی در دفتر آموزش های
آزاد به منظور برگزاری دوره های آموزشی -مهارتی وجود دارد و انجمن
های علمی دیگری نیز برای همکاری اعالم آمادگی کرده اند .بدین ترتیب
در موج بعدی ،دوره های بیشتری برگزار و درصد باالتری از داوطلبین
پوشش داده می شود.

از سوی دبیرخانه کمیته راهبری؛

آخرین ویرایش معیارهای تعریف بسته های موفقیت ،اعالم شد
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دبیرخانهکمیتهراهبریطرحتحولراهبردیدانشگاه،آخرین
ویرایشمعیارهایتعریفبسته
های موفقیت را در اختیار واحدهای
 PMOمعاونت ها قرار داد.
دبیرخانه کمیته راهبری طرح تحول
راهبردی دانشگاه ،جدیدترین ویرایش
معیارها ،الزامات و نکات مهم در طراحی و
تعریف بسته های موفقیت که در تاریخ 11
مهرماه  96تهیه گردیده است را در اختیار
مدیران  PMOمعاونت ها قرار داد.
آخرین ویرایش معیارهای تعریف بسته
های موفقیت حاوی  31مورد شامل توجه به
اهداف کمی ،محدوده و گستره ،حجم کار ،وزن
و جامعیت ،امکان پذیری اجرا ،تضمین کیفیت ،انتقال مالکیت به

دانشکده ها ،هزینه و بودجه مورد نیاز ،ریسک موفقیت ،خروجی مشخص
و اثربخشی بسته های موفقیت می باشد.
دبیرخانه کمیته راهبری همچنین بر تعریف بسته های موفقیت
تحولی و نوآورانه و تعریف تعداد معقول بسته های موفقیت در
معاونت ها تأکید کرد و برگزاری جلسات دوره ای PMOها با
حضور مسئولین اجرایی بسته ها را برای پیشرفت یکنواخت
فعالیت های بسته الزم و ضروری دانست.
دبیرخانه کمیته راهبری انجام فاز مطالعاتی بسته های
موفقیت را علی رغم زمانبر بودن ،برای شفاف سازی
مسیر فعالیت مجریان بسته
مهم ارزیابی کرد و از مدیران
PMOها خواست که از قرار دادن
یک نفر به عنوان مسئول اجرای چند
بسته موفقیت خودداری کنند.

بيست و دومين نشست كميته راهبري طرح تحول راهبردي برگزار شد
بيست و دومين نشست كميته راهبري طرح تحول راهبردي
دانشگاه ،سوم مهرماه با حضور اعضاي اين كميته برگزار شد.
در اين نشست درباره بسته هاي درآمدزايي حوزه معاونت پشتيباني و
منابع انساني بحث و تبادل نظر و مقرر شد شناسنامه بسته هاي درآمدزايي
مورد اشاره در نامه رييس دانشگاه به معاونت پشتيباني ،حداكثر تا جلسه
بعدي كميته ،طراحي ،تكميل و براي تصويب ارائه شود.
براي تعريف بسته هاي ياد شده ،از مستندات و تجربيات قبلي دانشگاه
در كميته ها و كارگروه هاي ادواري درآمدزايي بهره گرفته شود .براي
طراحي و استقرار سيستم هاي هزينه يابي هوشمند اقدام الزم به عمل آید،
ليكن تعريف بسته هاي درآمدزايي از اولويت
ويژه اي برخوردار است.
در ادامه گزارش ارزيابي بسته هاي موج
اول و دوم ارائه شده از سوي مدير نظارت،
ارزيابي و بهينه سازي عملكرد مورد بررسي
قرار گرفت.
درباره بسته مهارت هاي زندگي قرار شد
بر اساس ماهيت دوره هاي پيش بيني شده،
تقسيم كار مشخص بين معاونت فرهنگي و
معاونت دانشجويي به عمل آيد و با عنايت به
اهميت موضوع ،برنامه هاي مربوط با جديت
بيشتري دنبال شود.

در اين نشست تاكيد شد ،واحدهاي pmoنسبت به انتقال مالكيت
جاري سازي و روزآمدي مستمر خروجي بسته هاي موفقيت در حوزه
ماموريتي ذي ربط ،توجه ويژه اي نمايند .همچنين فرآيند تعريف بسته
هاي جديد در معاونت ها براي ارتقاي كيفيت بيشتر و پرهيز از تغييرات و
ويرايش هاي مكرر در طول زمان  18هفته اي مطالعه آن ،حداقل يك ماه
قبل از شروع برنامه زماني موج هاي اجرايي آغاز شود.
درباره كار دانشجويي در طرح تحول ،مقرر شد دكتر كلباسي و دكتر
رستگار با اساتيد مرتبط با دانشجويان مشمول تسهيالت بنياد نخبگان،
مذاكره نموده و با مكاتبه اي براي اختصاص حداقل  50درصد وقت دانشجو
به طرح ،با ايشان داشته باشند.
در مورد حل و فصل مشكالت نيروي
انساني  ، pmoقرار شد از طريق فراخوان از
كارشناسان دانشكده در قالب اضافه كاري و
 ...استفاده شود.
در حوزه امور مربوط به ITطرح تحول نيز
مقرر شد بارگذاري اطالعات راهبردي ظرف
مدت كمتر از  24ساعت توسط مركز فناوري
اطالعات و به صورت ويژه انجام مي شود.
همچنين تصريح شد مركز فناوري اطالعات
درباره عقد و تمديد قراردادهاي مربوط به نرم
افزارهاي كالن ،به واحدها مشورت بدهد.

موفقیت ،یک قدم زبرگ رد آینده دور نیست ،بلکه یک قـدم کوچک است که همین لحظه رب می داری.

مدیر PMOمعاونت آموزشی:

پذیرش دانشجو در مقطع دكتری پیوسته میتواند به
تحولی جدی در سیستم پذیرش دانشجوی دانشگاه منجر شود
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مدیر PMOمعاونت آموزشی در
گفتگویی بستههای موفقیت این
معاونت در موج سوم طرح تحول
راهبردی دانشگاه را تشریح كرد.
دكتر احسان نیک بخش مدیر
 PMOمعاونت آموزشی در گفتگويي
اظهار داشت :در موج دوم طرح تحول
راهبردی حوزه معاونت آموزشی18،
بسته موفقیت تعریف شده بود كه تا
ابتدای مهرماه92 ،درصد آن تكمیل
شد و  5بسته از 18بسته موفقیت،تا
اواخر آبان ماه به اتمام می رسد.
وی افزود :یادگیری تركیبی یكی از
بستههای موفقیت مهم در موج دوم بود
كه بخش اعظم استادان پیمانی دانشگاه
وارد این سیستم شدند و در موج سوم
تمامی استادان پیمانی دانشگاه در این
طرح شركت داده خواهند شد .عالوه بر
این ،بحث آموزش نحوه استفاده ازسامانه یادگیری ترکیبی به استادان در
این ترم جدیتر دنبال میشود.
وی با اشاره به تهیه شیوه نامه دكتری پیوسته گفت :در موج دوم برای
اولین بار شیوه نامه دكتری پیوسته تهیه شدکه طی آن دانشجویان برگزیده
علمی به صورت غیرآزمونی به صورت مستقیم از مقطع لیسانس برای
مقطع دكتری تخصصی پذیرش میشوند .در حال حاضر ،این شیوهنامه
آماده شده است و قصد داریم تا مهر  97مجوز راهاندازی چند رشته
شامل مهندسی مکانیک بیوسیستم (دانشکده کشاورزی) ،مهندسی برق
– مخابرات سیستم(دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر) و مهندسی شیمی
– فرایند (دانشکده مهندسی شیمی) را از وزرات علوم اخذ نماییم .درحال
حاضر دانشكده های مربوطه در حال آماده سازی برنامه درسی این دوره ها
هستند و امیدواریم ازمهر  97پذیرش دانشجو را در دو یا سه رشته داشته
باشیم.
مدیر PMOمعاونت آموزشی خاطر نشان كرد :شیوهنامه اجرایی برگزاری
بین رشتهای نیز در موج دوم آماده و مصوب شد .همچنین در
رشتههای 
یک بسته موفقیت دیگر ،فرصتهای همكاری و تعامالت بین رشتهای مورد
بررسی قرار گرفتند تا گروههای آموزشی از دانشكدههای مختلف به هم
بین رشتهای
نزدیك شوند تا ببینیم چه فرصتهایی برای تعریف رشتههای 
جدید وجود دارد .در این راستا ،سه رشته شناسایی شدند که از آن جمله
میتوان به رشته علوم داده (با همكاری دانشكدههای علوم ریاضی ،برق
وكامپیوتر،مهندسی صنایع وسیستمها ،مدیریت واقتصاد و علوم پزشكی)،
جرمیابی الكترونیكی (با همكاری دانشكدههای برق و كامپیوتر ،حقوق،
مهندسی صنایع وسیستمهاو علوم ریاضی) و سرانجام رشت ه انرژیهای
تجدیدپذیر (با همکاری دانشکدههای مهندسی مکانیک ،مهندسی شیمی،
مهندسی برق و کامپیوتر ،کشاورزی و علوم پایه) اشاره نمود .دراین
خصوص ،درموج سوم طرح تحول باید سرفصل دروس رشتهها آماده شده
و مجوزهای الزم از شورای آموزشی ،شورای دانشگاه و همینطور وزارت
عتف اخذ شود.

دكترنیک بخش تاكیدكرد :از
دیگر طرحهای مهم در موج دوم،
برنامه كالن توسعه و بالندگی
اعضای هیئت علمی بود كه یک
مطالعه کالن در خصوص محورهای
بالندگی اعضای هیئت علمی از
سوی مدیریت برنامهریزی ،گسترش
و بازنگری معاونت آموزشی انجام
شد .در موج سوم نیز برنامه تفصیلی
بالندگی اعضای هیئت علمی دوره ها
و چگونگی برگزاری ارائه خواهد شد.
وی یادآور شد :ما در موج دوم برای
تهیه سامانه تقویم جامع دانشگاهی و
سامانه جستجوی هوشمند مقررات
دانشگاهی اقدام كردیم كه اقدامات
آن تا مرحله نگارش سند درخواست
پیشنهاد پروژه ( )RfPانجام شد و پس
از دریافت پروپوزال از چندین شرکت و
بررسی آنها در شورای انفورماتیک دانشگاه ،پیمانكار آن مشخص شد .برای
سامانه تقویم جامع دانشگاهی ،تمامی فرآیندها و رویدادهای معاونتهای
دانشگاه طی موج اول و دوم طرح تحول ثبت و مستند شده است .پس از
پیادهسازی سامانه ،تمام فعالیتهای دانشگاه به صورت زمانبندی شده با
امکان ارسال یادآور شخصی و گروهی مشخص میشوندكه كمك شایانی
به نظم و روانسازی عملیات روزمره دانشگاه خواهدكرد.
وي با توضيحاتي در خصوص سامانه جستجوی هوشمند مقررات
دانشگاهی ادامه داد :درخصوص سامانه جستجوی هوشمند مقررات
دانشگاهی ،افراد مختلفی از قبیل دانشجو ،استاد ،مدیران گروه ،و  ...نیاز
دارند تا اطالعات مشخصی در مورد یک قانون یا مقررات خاص دانشگاه
كسب كنند .از طرف دیگر ،این قوانین و مقررات در دانشگاه معموالً مورد
بازنگری قرار میگیرند و نسخههای متعددی از هر یک وجود دارد که
متأسفانه سیستم جامعی برای نگهداری و بازیابیآنها نداریم .سامانه
جستجوی هوشمند مقررات دانشگاهی به خانواده دانشگاه اجازه میدهد
که تمام مستندات قانونی دانشگاه (ازقوانین باالدستی تا قوانین داخلی)
و نیز مصوبات شوراهای مختلف دانشگاه در دسترس افراد ذیربط قرار
بگیرد كه در تصمیمگیریها روزانه بسیار كمك خواهد کرد.
وی در ادامه به معرفی بستههای موج سوم طرح تحول راهبردی
درحوزه معاونت آموزشی پرداخت وگفت :ما از اواخر خرداد ماه ایدههای
اولیه را برای تعریف بستههای موفقیت موج سوم مدون كردیم و پس از
بررسی در جلسات متعدد شورای مدیران آموزشی ،درحال حاضر 26عنوان
بسته موفقیت تعریف شده كه حدود  20بسته موفقیت قطعا در دستوركار
معاونت قرار خواهند گرفت و مابقی بستهها با توجه به محدودیتهای
بودجه دانشگاه در مورد آنها تصمیمگیری خواهد شد.
دكترنیکبخش افزود :درموج دوم ،بازنگری قوانین و مقررات با تمرکز
بر 10شیوهنامه و آییننامه آموزشی انجام شد .در موج سوم نیز در بحث
روانسازی و تسهیل مقررات آموزشی سه بسته موفقیت تعریف شده است
اولین بسته ،تكرار بسته موج دوم خواهد بود كه در آن پنج شیوهنامه
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بازنگری خواهدشد .تطبیق ضوابط و تفویض اختیارات جامع آموزشی به
دانشكده علوم پزشكی دانشگاه ،دیگر بسته تعریف شده در موج سوم در
بحث بازنگری قوانین و مقررات است كه در این راستا تمام تفاوتهایي كه
در آییننامهها و شیوهنامههای دانشكده علوم پزشكی داریم ،شناسایی شده
و شیوهنامه جامعی تهیه میگردد تا سیستم آموزشی دانشكده علوم پزشكی
به صورت کامل بر روی سیستم وزارت بهداشت قرار بگیرد و پس از پذیرش
دانشجو ،از ابتداي فرایند ثبتنام تا انتهای فرایند دفاع دانشجو در اختیار
دانشكده باشد.
وی اذعان داشت :سومین بسته در زمینه روانسازی و تسهیل مقررات
آموزشی درخصوص شورای آموزشی دانشكده هاست كه در این طرح،
دانشكدهها به صورت پردیس دیده شده است و در مرحله اول هریك از
مجموعههای دانشكدههای فنی ومهندسی ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشكده
كشاورزی و دانشكده منابع طبیعی وعلوم دریایی ،شورای آموزشی مستقل
تشكیل میدهند كه تصمیمگیریهای قابل تفویض به این شوراهای آموزشی
دانشكده ها واگذار می شود .این امر به روانسازی و افزایش اختیارات
دانشكدهها كمك موثری خواهد كرد كه شرایط اجرایی آن در موج سوم
محقق میشود .امید داریم پس از اجرای موفقیتآمیز این بسته موفقیت،
آن را برای سایر دانشکدهها نیز در موجهای بعدی طرح تحول اجرایی کنیم.
مدیر PMOمعاونت آموزشی به بستههای مرتبط با درآمدزایی درموج
سوم اشاره و تصریح كرد :در بحث درآمدزایی و پایداری اقتصادی در
موج سوم چند بسته موفقیت تعریف شده است كه از آن جمله میتوان
به توسعه دورههای رسمی یادگیری الكترونیكی و برگزاری دورههای كوتاه
مدت اشاره نمود .همچنین طراحی برنامه جامع بازاریابی آموزشی دانشگاه
نیز از دیگر بستههای موفقیت دراین زمینه است كه امید است بتوان د با
رویكرد پیشكنشی در قالب سیستمهای بازاریابی ضمن تاكید بر حفظ
كیفیت آموزشی ،دورههای آموزشی با كیفیتی را با استفاده از اساتید دانشگاه
برگزاركند .انتظار میرود این بسته موفقیت عالوه بر درآمدزایی در بحث برند
و شهرت دانشگاه در جامعه مخاطب نیز تأثیرگذار باشد.
وی با اشاره به بحث هوشمندی در پذیرش دانشجوی كیفی تاكیدكرد:
قصد داریم تا اوایل آذرماه كل فرآیند پذیرش دانشجوی دكتری را در دانشگاه
مهندسی مجدد كنیم .در این بسته موفقیت ،پس از جمعآوری اطالعات
توسط رؤسای ادارات آموزش دانشكدهها و انجام مطالعات تطبیقی توسط
كارشناسان معاونت آموزشی ،یك بسته فرایندی براساس واقعیتهای
دانشگاه ،الزامات قانونی و نیازهای گروه و دانشكده طراحی خواهیم کرد که
به عنوان ورودی در بسته موفقیت سامانه جامع پذیرش دانشجوی دانشگاه
استفاده خواهد شد .امید داریم خروجی این بسته موفقیت بتواند از سال 97

برای کلیه پذیرشهای آزمونی و غیر آزمونی دانشگاه در مقطعهای كارشناسی
ارشد و دكتری تخصصی و نیز آزمونهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد.
وی اظهارداشت :در روال سرآمدی آموزش و ایجاد توازن میان آموزش
و پژوهش در فرآیندهای توسعه اعضای هیئت علمی ،چهاربسته موفقیت
تعریف شده است .ازجمله میتوان به بازنگری درشیوههای ترفیع تشویقی
اعضای هیئت علمی اشاره نمود كه تاکنون پژوهش محور بوده است وكیفیت
و سرآمدی استاد در بحث آموزش مغفول مانده است .در این بسته موفقیت
بر مؤلفههایی نظیركیفیت تدریس استادان و نحوه آموزش آنها و تاثیر
آن بر ترفیع تشویقی آنها تاكید میشود .بسته دیگر درخصوص بازنگری
دستورالعملها و فرمهای ترفیع دانشگاه است كه اساتیدی كه در زمینه
درآمدزایی،كارآفرینی ،فعالیتهای بین المللیو ...فعالیت نمودهاند بتوانند از
ترفیع بهرهمند شوند.
دكترنیکبخش ادامه داد :دو بسته موفقیت دیگر در این زمینه ،بررسی
کیفیت و عملكرد آموزشی اساتید مدعو دانشگاه و پیادهسازی راهكارهای
بهبود آن ونیز اجرای فرآیند ارزشیابی عملكرد گروههای آموزشی توسط
حلقههای دانشجویی هستند كه فرآیند ارزشیابی دروس و كارامدی تدریس
اساتید را آسیبشناسی میکنند تا نقاط ضعف شناسایی شوند .در این
بستههای موفقیت ،از معاونان آموزشی دانشکدههای منتخب خواهیم خواست
راهكارهای عملیاتی واجرایی برای رفع مشكالت تعیین شده ارائه نمایند.
معاون دفتر  PMOمركزی طرح تحول راهبردی افزود :در راستای محور
برونگرایی و حضور فعال بین المللی ،یك بسته موفقیت در واحد بینالملل
دانشگاه تعریف شده است .متأسفانه دانشگاه در بعد فعالیتهای بینالمللی
هنوز چندان فعال نیست و اکثر تالشها بیشتر به افراد وابسته هستند و
مكانیسم سازمانیافته و منظمی در این زمینه ندارد .بنابراین مقرر شده است
تا یك نظام انگیزشی تهیه و برای اعضای هیئت علمی كه در عرصه بینالمللی
فعالیتهای مؤثری داشته باشند ،تشویقهایی در نظام ترفیع و ارتقا دیده
شود .عالوه بر این واحد بینالملل بستههای موفقیت متنوعی در خصوص
مستندسازی فعالیتهایبینالمللیدانشگاهیو شناساییاستادانکلیدیدر
این خصوص ،نیازسنجی و آمادگیسنجی جذب دانشجوی خارجی و برگزاری
دورههای بینالمللی و تهیه زیرساختهای مورد نیاز برای دانشجویان خارجی
دارد .در همین راستا ،به زودی فرایند تبلیغات و جذب دانشجو برای دوره های
کارشناسی ارشد یکساله به زبان انگلیسی شروع خواهد شد.
دكترنیکبخش در پایان تصریح كرد :راهاندازی دورههای دكتری پیوسته
و دوره های كارشناسی ارشد بین رشتهای از جمله بستههای موفقیت بسیار
مهم درحوزه معاونت آموزشی دانشگاه هستند كه در آینده سبب ایجاد تحول
جدی در دانشگاه ،پذیرش دانشجوی كیفی و برندسازی دانشگاه خواهند شد.

ربای رسیدن هب هر هدف مهم ،باید دست از آسایششست.

دکتر ضابطیان:

برای رقابت با دانشگاه های طراز اول کشور باید
از اثرگذاری رسانه های ارتباطی استفاده کرد
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دکتر ضابطیان ادامه داد :در بخش دوم برنامه “روز باز پردیس”
داوطلبان به پردیس مرکزی دانشگاه تربیت مدرس منتقل شدند و
از کتابخانه مرکزی ( سالن های مطالعه ،بخش مرجع ،پایگاه های
اطالعاتی ،بخش امانات ،بخش نرم افزارها ،بخش سمعی و بصری) و
مرکز رایانه و اطالع رسانی بازدید کردند .امکان دسترسی رایگان به
طیف وسیعی از پایگاه های علمی معتبر که دانشگاه تربیت مدرس
با صرف هزینه ی قابل توجه برای استفاده محققان و دانشجویان
فراهم کرده است ،همچنین بانک مقاالت و کتب الکترونیکی دانشگاه
مورد توجه بازدیدکنندگان از کتابخانه مرکزی قرار گرفت .داوطلبان
همچنین در بازدید از مرکز رایانه با امتیازات ویژه ای نظیر پهنای باند
و ترافیک اینترنتی باالی در اختیار قرار داده شده جهت بهره مندی
دانشجویان و اساتید آشنا شده و توضیحات کافی در خصوص سرور
ایمیل ،سرعت دانلود ،خدمات مبتنی بر شبکه و ایمن بودن بستر
ترافیک به مخاطبان ارائه گردید.
وی در تشریح بخش پایانی برنامه “روز باز پردیس” گفت :در بخش
آخر ،داوطلبان بر اساس رشته های خود و با توجه به هماهنگی های
انجام شده به دانشکده های مورد نظر هدایت شدند .در دانشکده ها
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بسته موفقیت “ معرفی دانشگاه تربیت مدرس به جامعه
دانش آموزی و دانشجویی کشور” تحت روال اقتصاد پایدار
آموزشی در معاونت آموزشی تعریف ،طراحی و در فاز نخست
با هدف معرفی دانشگاه و پردیس دانشگاهی به داوطلبان
کارشناسی ارشد ،مراسم “روز باز پردیس دانشگاهی” برنامه
ریزی و اجرا شد.
دکتر ضابطیان سرپرست امور آموزشی و پژوهشی پردیس
دانشگاهی در خصوص اهداف این بسته موفقیت گفت :این بسته
برای موج دوم طرح تحول راهبردی دانشگاه طراحی شد اما به
دلیل اهمیت و مخاطبین همیشگی آن ،بطور پیوسته در حال اجرا
و پیگیری است .در این بسته معرفی دانشگاه و پردیس دانشگاهی
به جامعه ی هدف شامل :دانش آموزان (در برنامه ای بلند مدت ) و
دانشجویان عالقمند به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد مد
نظر قرار دارد .در مرحله اول داوطلبان کارشناسی ارشد مورد هدف
قرار گرفتند تا در آستانه انتخاب رشته ،با دانشگاه تربیت مدرس آشنا
شده و آن را برای ادامه تحصیل انتخاب کنند.
وی به برنامه “روز باز پردیس دانشگاهی” اشاره کرد و افزود :در
گام نخست“ ،روز باز پردیس” با هدف معرفی امکانات ،فعالیت ها
و تسهیالت آموزشی ،پژوهشی ،دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و
پردیس دانشگاهی به داوطلبان کارشناسی ارشد ،برنامه ریزی شد.
تدارکات از ابتدای سال  96آغاز و با طراحی پوستر ،درج آگهی در
سایت ها و کانال های مرتبط با داوطلبان ارشد ،نصب پوستر در
دانشگاه های معتبر ،نصب پوستر در میادین شهر تهران (میادین
پرتردد دانشجویان) ،درج خبر در خبرگزاریها و اطالع رسانی از طریق
شبکه های خبری و فضای مجازی دنبال شد.
دکتر ضابطیان یادآور شد :با توجه به زمان مقرر انتخاب رشته
داوطلبان کارشناسی ارشد ،روز دهم خردادماه  96یعنی یک هفته
قبل از موعد انتخاب رشته ،مراسم “روز باز پردیس” در محل پردیس
دانشگاهی برگزار شد .با وجود قرار داشتن در ماه مبارک رمضان،
استقبال از این برنامه مناسب بود .مراسم با معرفی دانشگاه تربیت

مدرس ،جایگاه آن در نظام های رتبه بندی معتبر جهانی ،روند رو
به رشد جایگاه بین المللی و جامعیت رشته های دانشگاه آغاز و با
معرفی پردیس ،امکانات سخت افزاری ،تسهیالت و اشاره به بهره
مندی از اساتید مجرب و تمام وقت دانشگاه ادامه یافت.
وی ضمن اشاره به برگزاری جلسه ی پرسش و پاسخ با حضور
مسئولین ،داوطلبان و برخی از دانش آموختگان پردیس دانشگاهی،
آن را مفید ارزیابی کرد و افزود :در جلسه پرسش و پاسخ ،نقطه
نظرات ارزنده ای در راستای بهبود کیفیت دوره های کارشناسی
ارشد  ،نحوه ی اداره و هماهنگی کالس های پردیس دانشگاهی و
رفاه دانشجویان آن از سوی دانش آموختگان مطرح شد .دانشجویان
نیز در خصوص معرفی بهتر دانشگاه تربیت مدرس و پردیس
دانشگاهی به جامعه هدف پیشنهادات خوبی ارائه کردند.
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بازدید از آزمایشگاه های مختلف انجام شد و دانشجویان از امکانات و
توانمندی های علمی دانشگاه مطلع گردیدند .همچنین امکان مراجعه
به مسئولین دانشکده ها و مدیران گروه های آموزشی به منظور طرح
سواالت و رفع ابهامات فراهم شد.
دکتر ضابطیان در ادامه ی گفتگو ضمن اشاره به جایگاه شایسته
دانشگاه تربیت مدرس در آموزش عالی کشور بر این مهم تأکید کرد که
با وجود اینکه دانشگاه ما در برخی از رشته ها در سطح کشور رتبه اول
و دوم را در اختیار دارد اما به دلیل عدم انعکاس این موضوع در رسانه
ها ،دانشجویان با دانشگاه تربیت مدرس آشنایی کافی ندارند و اغلب
پس از ورود به این دانشگاه به گفته ی خودشان ،با دانشگاهی پژوهش
محور و دارای اساتید عالم و با تجربه مواجه می شوند.
وی اذعان داشت :ما در زمینه اطالع رسانی نظام مند با کاستی
مواجه هستیم .بسیاری از رویه های معرفی دانشگاه ،با حداقل هزینه
ها قابل انجام است و بار مالی قابل توجهی بر دانشگاه تحمیل نخواهد
کرد .با توجه به اینکه نسل جوان دانشجو اوقات بسیاری از وقت خود
را در فضای مجازی سپری می کند ،برنامه ریزی برای اطالع رسانی در
این حوزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
دکتر ضابطیان توضیح داد :برای رقابت با دانشگاه های طراز اول
کشور باید امکانات و دستاوردهای دانشگاه تربیت مدرس به خوبی
معرفی شود و با طرح ابهامات و پاسخگویی شفاف و مستقیم ،جامعه
هدف را ترغیب کرد .استفاده از مجراهای اطالع رسانی دارای مخاطب
عام و میلیونی نظیر صدا و سیما و تهیه و پخش کلیپ معرفی دانشگاه
در روزهای مناسب بخصوص در بحبوحه ی انتخاب رشته ،بسیار
تأثیرگذار خواهد بود.
وی افزود :انعکاس اخبار دانشگاه تربیت مدرس در شبکه های خبری
صدا و سیما به ویژه شبکه چهار ،اخبار همایش ها و سمینارهای علمی
و همچنین انعکاس دستاوردها و تأثیرات علمی این دانشگاه ،حضور
اساتید برجسته و چهره های ماندگار دانشگاه در رسانه ها بصورت

برنامه ریزی شده و مدون ،اثرگذار خواهد بود.
دکتر ضابطیان ادامه داد :دانشگاه های معتبر کشور حضور فعالی
در جراید کثیراالنتشار دارند .در زمان های مناسب می توان از جراید
برای معرفی دانشگاه ،رشته های موجود ،امکانات و تسهیالت پژوهشی
استفاده کرد .درج اطالعات و اخبار رویدادهای دانشگاه و حضور اساتید
برجسته در خبرگزاری های مهم کشور بسیار مناسب است.
وی بر اهمیت شبکه های مجازی تأکید کرد و گفت :دانشگاه تربیت
مدرس باید با حفظ جایگاه و شئونات بصورت سیستماتیک در شبکه
های دارای مخاطب میلیونی اعم از داوطلب و خانواده ها حضور فعال
داشته باشد .با توجه به استقبال جوانان از فضای مجازی ،نمی توان
تأثیر آن را در معرفی دانشگاه نادیده گرفت.
دکتر ضابطیان پیشنهاد داد :به منظور اطالع رسانی بیشتر می توان
فعالیت های دیگری را نیز دنبال کرد .مستندسازی کالس های درس
اساتید برجسته و قرار دادن فایل صوتی و تصویری محتوای درس
اساتید در تارنمای دانشگاه و شبکه هایی که محتوای علمی را ترویج
می دهند ،از جمله این موارد است .انتشار فایل کالس های اساتید
فرهیخته نه تنها به معرفی دانشگاه تربیت مدرس کمک می کند بلکه
به آموزش عمومی جامعه نیز توجه دارد و افراد مشتاق می توانند
آزادانه از محتوای درس ها بهره مند شوند .این روش توسط دانشگاه
های خارجی و داخل کشور تحت عنوان “ سامانه های درس باز” در
حال اجرا می باشد.
وی در پایان تصریح کرد :برگزاری بازدیدهای دانش آموزی و
دانشجویی از آزمایشگاه های اساتید برجسته و مهم دانشگاه بسیار
مفید خواهد بود .این رویه نیز توسط دانشگاههای معتبر کشور و دنیا
جهت جذب داوطلبان ادامه تحصیل انجام می شود .از سویی برنامه
های معرفی دانشگاه تحت نام “روز باز” باید با دامنه وسیع تر و مخاطب
عمومی تر برگزار شود تا دانشگاه بیش از پیش معرفی شده و سطح
کیفی ورودی های دانشگاه نیز ارتقاء یابد.
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