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  كليات طرح پژوهش: -3
 ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه) استراتژيك(برنامه راهبردي : عنوان	

 ط، ها ناگزيرند به طور دائم بر شرايبر پايه اين نياز قرار گرفته است كه سازمانفرايند مديريت استراتژيك : مساله تحقيق
روندها و رويدادهاي داخلي و خارجي سازمان نظارت كنند تا بتوانند در زمان مناسب و بر حسب ضرورت خود را با تغييرات 

انعطاف سازمان را با محيط سرشار از تغيير تواند سازگاري و در واقع تدوين استراتژي سازماني و اجراي آن مي. وفق دهند
	.حفظ كرده و از اين طريق عامل بقا و رشد سازمان در بلندمدت باشد

 ريزي، به هدف از مطالعه حاضر تدوين استراتژي سازماني براي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه: هدف
	.باشدمنظور ارتقا توانمندي و كارامدي اين نهاد مي

 قلمرو زماني :-	
 ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه: قلمرو مكاني	
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 باشدروش تحقيق اين مطالعه توصيفي مي: روش تحقيق.	
 ندارد: مدل مورد استفاده.	
 خالصه فصول:	

مواردي مانند تعاريف، اهميت موضوع و اهداف پژوهش را در خود جاي داده » كليات«فصل اول تحت عنوان  -
	.است

به بررسي مباني نظري استراتژي و مديريت استراتژيك پرداخته است و سير  »مباني نظري«فصل دوم با عنوان  -
هاي يهمچنين فرايند مديريت استراتژيك، استراتژ. تطوري نظريات مديريت استراتژيك را بيان نموده است

تدوين استراتژي در موسسات آموزشي و مرسوم و پركاربرد، فرايند اجرا، فرايند ارزيابي و كنترل و در نهايت 
	.پژوهشي در اين فصل مورد بررسي قرار گرفته است

اشد و بپژوهش از نوع توصيفي مي. شناسي اختصاص يافته استبه روش» روش تحقيق«فصل سوم نيز با عنوان  -
مورد نياز با  هايداده. باشدجامعه آماري آن شامل كليه اعضا هيئت علمي، مديران و كارشناسان موسسه مي

پس از آن به . اندهاي آماري نتايج تحليل شدهاستفاده از پرسشنامه و مصاحبه گردآوري شده و سپس با روش
هاي موسسه از ماتريس جنرال الكتريك استفاده شده منظور تعيين جايگاه موسسه و در راستاي تعيين استراتژي

	.است
 به بررسي و تعيين »ها و اهداف كالنانداز، ماموريت، ارزشچشم: ساز سازماناركان جهت«فصل چهارم با عنوان  -

ها، اركان پيشنهادي براي موسسه ارائه هاي آناصول كلي سازمان به تفصيل پرداخته و با بررسي مفاهيم و ويژگي
	.اندگرديده

ه در اين به بررسي عوامل محيطي اختصاص دارد ك» بررسي عوامل محيطي موسسه«فصل پنجم نيز با عنوان  -
هاي هاي گردآوري شده، ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و عوامل خارجي ترسيم و استراتژيفصل براساس داده

	.اندعملياتي نيز مشخص شده
 بايست به شرح زير باشدهاي موسسه ميبندي استراتژيدهد كه اولويتدر نهايت نتايج طرح نشان مي :نتايج: 

  هاي موسسهسازي اهداف و ماموريتشفاف -
	نگرنگري و اتخاذ رويكرد پيشآينده -

	ها و امكانات موجودها، ظرفيتاستفاده بهينه از توانمندي -

	تقويت فرهنگ سازماني -

	تقويت بنيه علمي اعضا هيئت علمي -
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	توانمندسازي كاركنان و مديران -

	گسترش شبكه همكاري با ذينفعان داخلي و خارجي -

	ارتقا كيفيت خدمات آموزشي و پژوهشي -

	هاي تخصصيبازاريابي براي عرضه گسترده آموزش -

	المللي ميان موسسه و مراكز آموزشي پژوهشيارتقا همكاري در سطح ملي و بين -

 هاي نوين آموزشيگسترش شيوه -

 :واژگان كليدي -4
  هاي پژوهشيهاي آموزشي، سازمانمديريت استراتژيك، استراتژي سازماني، سازمان

Strategic management, organizational strategy, educational organizations, research 
organizations. 

 هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -5

طرح حاضر پس از انجام تجزيه و تحليل محيط داخلي و خارجي موسسه و براساس نتايج حاصله از تجزيه و تحليل 

هاي سازمان به منظور تحقق دو هدف كرده و اقدامات زير را به عنوان اولويتهاي منتخب موسسه را ارائه محيطي، استراتژي

  :كندپيشنهاد مي هاي كيفيكسب جايگاه برتر در امر آموزش و همچنين تعميق و گسترش پژوهش

هاي كاركنان و همگام هاي جديد آموزشي به منظور ارتقا اعتبار موسسه، توسعه مهارتها و برنامهتدوين دوره -

  هاي جديد در حيطه مديريتن با پيشرفتبود

	هاي با كيفيتگذاري در زيربناهاي آموزشي به منظور ارائه آموزشسرمايه -

گذاري در زمينه ارتقا اساتيد و هيئت علمي موسسه به منظور افزايش سطح كيفي جريان دانش در موسسه سرمايه -

	و گسترش صدور خدمات آموزشي به ديگر موسسات داخلي و خارجي

المللي موسسه با مراكز معتبر آموزشي به منظور امكان استفاده از تجربيات مفيد ديگران ارتقا همكاري ملي و بين -

	هاي آموزشي خارج از كشورو همچنين فراهم آوردن شرايط مناسب به جهت اعزام موقت مديران به دوره
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دف ارتقا جايگاه پژوهشي موسسه، جذب افزايش نسبت اساتيد و پژوهشگران درگير در امور پژوهشي موسسه با ه -

مرزي و انجام مطالعات افراد توانمند در امور پژوهشي و همچنين تامين شرايط جهت عقد قرارداد با نهادهاي برون

	جهاني

هاي ابداعي و بالفعل نمودن ها و روشحمايت از اقدامات مشوق پژوهش به منظور تامين فرصت براي ايجاد مدل -

	قوه پژوهشگران موسسههاي بالتوانايي

 هايها با هدف ايجاد ارتباط ميان پژوهشگسترش و بسط تحقيقات كاربردي و توزيع نتايج حاصل از پژوهش -

	آكادميك دانشگاهي و تامين اعتبار الزم براي اين افراد به منظور مشاركت در توسعه ملي

هاي گيري از ظرفيتا هدف بهرههاي مشترك ميان موسسه و ديگر نهادهاي پژوهشي بارتقا سطح همكاري -

 قيمتهاي مرتبط با تجهيزات گرانها و تجربيات و همچنين امكان تقسيم هزينهافزايي، انتقال تخصصهم

  
 


