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 مقدمه

ها جهت ارتقای کیفیت کاال و خدمات و  ریزی به عنوان ابزاری در اختیار مدیران این سازمان های رقابت پذیر به اثبات رسانده است. این نوع برنامه کارایی خود را در سازمان راهبردیریزی  برنامه

های دولتی انگیزه کافی برای رقابت با سازمان همطراز دولتی و خصوصی ندارند  زمانکنند و به دالیل متعدد سا افزایش سود می باشد. سازمان های رقابت پذیر بیشتر به صورت خصوصی فعالیت می

های متعددی در پیش روی مدیران  درصد برنامه سوم و چهارم توسعه کشور اجرایی شده است. چالش 30ها وجود دارد. به طور مثال کمتر از  و مستنداتی در موفق نبودن این برنامه در این سازمان

ها و تدوین غیر  ر این سازمانای کارکردن وجود دارد که در این نوشته مجال بیان همه این چالش ها وجود ندارد. از جمله این چالش ها نبود فرهنگ برنامه ای کارکردن د ای دولتی در برنامهه سازمان

شده است. از طرفی کارکردن بدون برنامه نیز باعث هدر رفت منابع انسانی و مادی بسیار در  علمی برنامه ها بوده است که باعث سرخوردگی کارشناسان از داشتن برنامه و کار کردن طبق آن

 های دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت در سازمان های دولتی ضرورتی انکار ناپذیر است. با حمایت رییس محترم دانشگاه، معاونین ایشان و بنابراین تدوین برنامه .شده استهای دولتی  سازمان

  معطوف به تدوین علمی وصحیح برنامه استراتژیک دانشگاه نمود.را مدیران دانشگاه، کمیته برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه تمام تالش خود 

  95-99های  ساله جهت سال 5ها اهداف اختصاصی نت در مرحله اول رسالت، چشم انداز، ارزش های حاکم بر دانشگاه، اهداف راهبردی،استراتژی های نیل به این اهداف تدوین شد و در ادامه معاو

آید. امید است با پایش منظم وعلمی   می1395در سال  ها  معاونتحوزه ریاست و  اینک اهداف و برنامه عملیاتی  .ساله سوم دانشگاه آمده است 5خود را تدوین نمودند که در مجلد برنامه استراتژیک 

 برداشته شود.  قدم های موثری در سازماندهی و برنامه محور کردن فعالیت های دانشگاه ،نت برنامه ریزی وزارت متبوعبرنامه براساس شیوه نامه ابالغی معاو

                                            عزیزخانی 

گذاری سالمت مشاور رییس دانشگاه و مسؤول دبیرخانه سیاست  



 


