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بزًبهِ راّبزدي  5سبلِ
داًطكدُ دارٍسبسي ّوداى
()95-99
تْيِ ٍ تٌظين:
 دكتش كتبيَى دسخـٌذُ ،داًـيبس ،سئيغ داًـكذُ ٍ كويتِ تذٍيي ثشًبهِ اػتشاتظيك داًـكذُ
 دكتش ؿيشيي هشادخبًي ،اػتبديبس ،هؼبٍى آهَصؿي داًـكذُ ،ػضَ كويتِ
 آقبي ػليشضب احوذي ،هؼبٍى اداسي-هبلي داًـكذُ ،ػضَ كويتِ
 دكتش غالهؼجبع چْبسدٍلي ،داًـيبس ،ػضَ ّيئت ػلوي ،ػضَ كويتِ
 دكتش فبعوِ صساػتي ،اػتبد ،ػضَ ّيئت ػلوي ،ػضَ كويتِ

پبييش 95
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پيطگفتبر
دس ػبلْبي اخيش داليل هتؼذدي ثبػث ؿذُ اػت تب هذيشاى دسيبثٌذ كِ ثشًبهِ سيضي ثِ ؿكل ػٌتي ديگش قبدس ثِ حل هـكالت
ًخَاّذ ثَد .پ يچيذگي سٍصافضٍى فؼبليتْب ٍ هحيظ هتغيش جْبى اهشٍص ،هذيشاى سا ثب چٌبى دؿَاسيْبيي هَاجِ ػبختِ اػت كِ
كَچكتشيي لغضؽ ٍ ػذم تَجِ آًْب ًؼجت ثِ هؼبيل ،پيبهذّبي غيشقبثل ججشاًي ثِ دًجبل خَاّذ داؿت .ثب اػتفبدُ اص ثشًبهِ
سيضي ساّجشدي ،ػبصهبًْب هي تَاًٌذ ػولكشد ثْتشي داؿتِ ثبؿٌذ ٍ ًؼجت ثِ هحيظ خَد ثِ دسػتي ٍ ثِ هَقغ ٍاكٌؾ ًـبى
دٌّذ.
ساّجشد يب اػتشاتظي ػجبست اػت اص الگَ ٍ عشحي كِ ّذف ّب ،ػيبػتْب ٍ صًجيشُ ّبي ػوليبتي يك ػبصهبى سا دس قبلت يك كل
ثِ ّن پيَػتِ ثب يكذيگش تشكيت هي كٌذّ .وچٌيي تذٍيي اػتشاتظي ،ثشًبهِ جبهغ ٍ ػولي اػت كِ جْت گيشي ّبي ػوذُ
ػبصهبى سا هؼيي كشدُ ٍ سٌّوَدّبيي ثشاي تخصيص هٌبثغ دس هؼيش كؼت ّذف ّبي ثلٌذهذت اسائِ هي دّذ.
ثب تَجِ ثِ ضشٍست تذٍيي ثشًبهِ ساّجشدي ثِ دليل ٍجَد ػَاهل هْوي اص جولِ تغييش ٍ تحَالت فٌبٍسي ،اجتوبػي ٍ ػيبػي،
پيچيذگي هحيظ خبسجي ػبصهبًْب ،استجبط گؼتشدُ ػبصهبى ثب هحيظ ٍ گؼتشؽ اغلت ثشًبهِ ّب ٍ دساصهذت ثَدى آًْب ،ثب ػٌبيت
ثِ اّويت ٍ جبيگبُ ثشًبهِ سيضي ساّجشدي ،اقذام ثِ تذٍيي ثشًبهِ ساّجشدي ٍ ػوليبتي خَد ًوَدُ اػت.
ثِ هٌظَس تحليل ساّجشدي (تجضيِ ٍ تحليل هحيظ داخلي ٍ خبسجي) داًـكذُ اص  SWOT analysisاػتفبدُ گشديذ .اًتخبة
ايي تجضيِ ٍ تحليل ثش ايي هٌغق اػتَاس اػت كِ ساّجشد اثش ثخؾ ،قَت ّب ٍ فشصت ّب سا حذاكثش هي كٌذ ،دس ػيي حبل كِ
ضؼف ّب ٍ تْذيذّب سا ثِ حذاقل هي سػبًذ .ايي فشض ػبدُ اگش ثِ دسػتي اجشا ؿَد ،تبثيشات ػوذُ اي ثش اًتخبة ٍ عشاحي
ساّجشد اثشثخؾ خَاّذ داؿت.
ثذيْي اػت پغ اص تبئيذ ٍ تصَيت ًْبيي ثشًبهِ ساّجشدي تَػظ ريٌفؼبى ٍ هؼئَلييً ،ؼجت ثِ تذٍيي ثشًبهِ ػوليبتي اقذام
خَاّذ ؿذ.

اعضبي كويتِ تدٍيي بزًبهِ راّبزدي داًطكدُ دارٍسبسي
 دكتش كتبيَى دسخـٌذُ ،داًـيبس ،سئيغ داًـكذُ ٍ كويتِ تذٍيي ثشًبهِ اػتشاتظيك داًـكذُ
 دكتش ؿيشيي هشادخبًي ،اػتبديبس ،هؼبٍى آهَصؿي داًـكذُ ،ػضَ كويتِ
 آقبي ػليشضب احوذي ،هؼبٍى اداسي-هبلي داًـكذُ ،ػضَ كويتِ
 دكتش غالهؼجبع چْبسدٍلي ،داًـيبس ،ػضَ ّيئت ػلوي ،ػضَ كويتِ
 دكتش فبعوِ صساػتي ،اػتبد ،ػضَ ّيئت ػلوي ،ػضَ كويتِ
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رسبلت Mission
داًـكذُ داسٍػبصي داًـگبُ ػلَم پضؿكي ّوذاى دس ػبل  7887جْت تشثيت ًيشٍي اًؼبًي داسٍػبصي هَسد ًيبص دس ػغح
اػتبى ٍ كـَس ٍ دس ساػتبي استقبي كيفيت خذهبت هشثَط ثِ داسٍػبصي تبػيغ گشديذ ٍ دس ػبل  7889ثب ٍسٍد اٍليي دٍسُ
اًـجَيبى سػوبً آغبص ثِ كبس كشد ٍ دس حبل حبضش ؿؾ دٍسُ داًـجَ (ً 859فش) ؿبهل ً 767فش داتـجَ دٍسُ سٍصاًِ ٍ ً 97فش
اًـجَي دٍسُ ثيي الولل دس ايي داًـكذُ هـغَل ثِ تحصيل هي ثبؿٌذ.

بيبًيِ رسبلت
داًـكذُ داسٍػبصي ّوذاى يكي اص داًـكذُّبي داًـگبُ ػلَم پضؿكي ّوذاى اػت كِ دس صهيٌِّبي صيش فؼبليت هيكٌذ:
 -1تشثيت داسٍػبصاى هغبثق ثب اػتبًذاسدّبي هلي ٍ ثيي الوللي ثب دس ًظش گشفتي حذاكثش كبسآهذي ،خالقيت ٍ تَاًوٌذي
 -2فشاّن كشدى هتخصصبى فٌي هَسد ًيبص ثخؾ صٌؼت
 -3تَػؼِ فٌبٍسي ّبي كبسثشدي
 -4استقبء ػغح آگبّيّب ٍ هْبستّبي فشدي اص عشيق ثشگضاسي دٍسُّبي آهَصؽ هذاٍم ثشاي داًؾآهَختگبى ػلَم پضؿكي
 -3اًجبم پظٍّؾّبي ثٌيبدي ٍ كبسثشدي هشتجظ ثب ػلَم داسٍيي دس جْت حل هـكالت كـَسي ٍ جبهؼِ جْبًي
 -4اسائِ خذهبت ػلوي ٍ هـبٍسُ اي ثشاي جَاهغ ػلوي ٍ صٌؼتي هشتجظ
 -5گؼتشؽ هحيظّبي آهَصؿي ،پظٍّـي ٍ خذهبتي داًـكذُ داسٍػبصي
 -6ثشًبهِ سيضي ٍ تالؽ جْت كؼت هجَص تحصيالت تكويلي
ًخؼتيي هؼئَليت هب ًؼجت ثِ داًـجَيبى اػت .هب ػؼي داسين كِ ًيبصّبي حشفِاي آىّب سا ثشآٍسدُ ػبصين .هفَْم ٍ اسصؽ
هـتشي ثشاي هب ؿبهل هجوَػِ ٍػيؼي اص خذهبت ثب كيفيت اػت .هؼئَليت ًْبيي هب ًؼجت ثِ جبهؼِ اػتّ .ذف هب استقبي
ػغح ػالهتي جبهؼِ اص عشيق تشثيت ًيشٍي حشفِ اي ٍ تحقيقبت هتٌبػت ثب ًيبصّبي جبهؼِ اػت.

چطن اًداس  5سبلِ؛ Vision
هب ثشآًين ثِ ػٌَاى داًـكذُاي ًَپب ،ثب ثْشُگيشي اص ًيشٍّبي فؼبل ػلوي -پظٍّـي ،دس استقبء داًؾ داسٍػبصي ٍ ػالهت جبهؼِ
ًقؾ ثِػضايي داؿتِ ثبؿين .ايي داًـكذُ دس ًظش داسد ثِ ػٌَاى يكي اص داًـكذُّبي داسٍػبصي فؼبل دس ػغح هلي هغشح ؿذُ
ٍ ؿبيؼتگي ّبي خَد سا ثِ ظَْس ثشػبًذ .ثشاي سػيذى ثِ ايي هٌظَس ثبيذ:
 -1هكبًي ؿبيؼتِ ثشاي تشثيت ًيشٍي اًؼبًي (داسٍػبص ػوَهي) ثبؿين.
 -2دس اًجبم تحقيقبت ثٌيبدي ٍ كبسثشدي دس ػغح كـَس گبمّبي هَثش ثشداسين.
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ارسش ّب ) (Values
اسصؽ ّبي اػالهي ٍ اًؼبًي ثب تبكيذ ثش:
 حفظ كشاهت اًؼبًي سضبيت اػضبي ّيئت ػلوي ،كبسكٌبى ٍ داًـجَيبى اصل ؿبيؼتِ ػبالسي هؼئَليت پزيشي ،پبػخ گَيي ٍ ٍجذاى كبسي اسج ًْبدى ثِ جبيگبُ ٍاالي ػلن ٍ پظٍّؾ تفكش ٍ كبس گشٍّي استقبء هؼتوش كيفيت -صشفِ جَيي دس هٌبثغ

ثشاي عشاحي اّذاف ٍ ساّجشدّبي اثشثخؾ دس يك هَضَع ،الصم اػت تب ًخؼتٍ ،ضؼيت هَجَد آى هَضَع تجييي گشدد .ثشاي
تجييي ٍضؼيت داًـكذُ دس ايي ثخؾ ،چبسچَة هحيغي ـ اػن اص هحيظ داخلي (ثشسػي ًقبط قَت ٍ ضؼف) ٍ هحيظ خبسجي
(ثشسػي فشصت ّب ٍ تْذيذّبي هَجَد)ـ دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت.
تحليل هحيظ داخلي ،ثِ هؼٌبي ؿٌبخت ٍضؼيت داًـگبُ دس هجوَػِ ػَاهل قبثل هذيشيت تَػظ خَد اػت.

ًقبط قَت )(Strengths
اػتقبد هذيشيت داًـكذُ ثِ تذٍيي ٍ ثِ كبسگيشي ثشًبهِ اػتشاتظيك
ٍجَد ّفت دٍسُ داًـجَ
ثبٍسّب ٍ سٌّوَدّبي هزّجي
ٍجَد هذيشيت داساي تجشثِ خذهت دس داًـكذُ داسٍػبصي
ثشخَسداسي اص اػضب ّيأت ػلوي جَاى ٍ فؼبل
اػتؼذاد ثشقشاسي استجبط ثب صٌؼت
ػبختوبى ٍ ؿشايظ فيضيكي هٌبػت داًـكذُ
هَقؼيت جغشافيبيي ّوذاى ٍ ًضديكي آى ثِ پبيتخت
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فزصت ّب )(Opportunities
پـتيجبًي هذيشاى داًـگبُ ثشاي تبػيغ سؿتِّبي تحصيالت تكويلي دس داًـكذُ
ٍجَد يك هشكض تحقيقبتي هصَة
ّوكبسي خَة داًـكذُ ثب هشكض سؿذ داًـگبُ
تَاًبيي ثشقشاسي استجبط داًـكذُ ثب كبسخبًجبت داسٍيي

تْديدّب )(Threats
پزيشؽ ثيؾ اص حذ داًـجَي دكتشاي حشفِاي
كوجَد فضبي داسٍخبًِاي جْت ٍاحذ كبسآهَصي
ػذم اهكبى اجشاي هٌبػت دسٍع كبسآهَصي ٍ كبسٍسصي
حجن ٍػيغ پبيبىًبهِّبي دكتشاي حشفِاي ٍ ػذم تٌبػت آى ثب تجْيضات
ًجَد كبسؿٌبػبى كبسآهذ ػليسغن ٍجَد پؼت ػبصهبًي
كوجَد ثَدجِ داًـكذُ

هَضَعبت استزاتژيك بز حسب اٍلَيت:
ًبهٌبػت ثَدى فضبي فيضيكي داسٍخبًِ آهَصؿي فؼلي
كوجَد تجْيضات آصهبيـگبّي
تكويل ًجَدى كبدس اػضبي ّيئت ػلوي
ًجَد داًـجَيبى تحصيالت تكويلي
ػذم هجَص ثشاي تبػيغ داسٍخبًِّبي آهَصؿي جذيذ
ػذم اًجبم عشحّبي استجبط ثب صٌؼت
ًجَد داًـجَيبى  PhDپظٍّؾهحَس
كوجَد كبسخبًجبت داسٍػبصي دس اػتبى
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اّداف استزاتژيك
تغييش هكبى داسٍخبًِ آهَصؿي فؼلي ثِ يك هكبى هٌبػت ٍ ٍػيغتش
تكويل تجْيضات آصهبيـگبّي
تكويل كبدس ّيئت ػلوي ٍ تـكيل ّوِ گشٍُّبي آهَصؿي
اخز هجَص تبػيغ سؿتِّبي تحصيالت تكويلي دس هقغغ كبسؿٌبػي اسؿذ ٍ PhD
اخز هجَص تبػيغ داسٍخبًِ ّبي آهَصؿي جذيذ
تشغيت اػضبي ّيئت ثِ اًجبم ٍ گؼتشؽ عشحّبي استجبط ثب صٌؼت
كؼت ؿشايظ پزيشؽ داًـجَيبى  PhDپظٍّؾهحَس تَػظ اػضبي ّيئت ػلوي

استزاتژي ّبي رسيدى بِ اّداف:
تغييز هكبى دارٍخبًِ آهَسضي فعلي بِ يك هكبى هٌبسب ٍ ٍسيعتز
 سايضًي ثب هؼئَليي ّيئت اهٌبي داًـگبُ جْت اخز هجَص تغييش هكبى داسٍخبًِ فؼلي -پيگيشي جزة اػتجبسات جْت خشيذ ٍ يب ػبخت هكبى هٌبػت

تكويل تجْيشات آسهبيطگبّي
-

تالؽ جْت تخصيص ثبلغ ثش صذ هيليبسد سيبل تب ػبل  99جْت تجْيض داًـكذُ

-

تالؽ جْت كؼت دسآهذ اص خذهبت سػبًي آصهبيـگبّْب

تكويل كبدر اعضبي ّيئت علوي
جزة تؼذاد ً 22فش ػضَ ّيئت ػلوي ثِ صَست اػتخذاهي تب پبيبى ػبل 99

اخذ هجَس راُ اًداسي رضتِّبي تحصيالت تكويلي در هقغع كبرضٌبسي ارضد ٍ PhD
تب پبيبى ػبل  96هي ثبيؼت هجَص تبػيغ دٍ سؿتِ كبسؿٌبػي اسؿذ ػن ؿٌبػي ٍ ؿيوي داسٍيي ٍ تب ػبل  98دٍ سؿتِ
 PhDفبسهبػيَتيكغ ٍ فبسهبكَلَطي

7

اخذ هجَس تبسيس دارٍخبًِ آهَسضي جديد
تب پبيبى ػبل  97هي ثبيؼت داسٍخبًِ آهَصؿي جذيذ تبػيغ ٍ تجْيض گشدد
تالؽ جْت اخز هجَص داسٍخبًِ دٍم آهَصؿي

تزغيب اعضبي ّيئت بِ اًجبم ٍ گستزش عزحّبي ارتببط بب صٌعت
ايجبد استجبط هَثش ثيي ثخؾ صٌؼت ٍ داًـكذُ داسٍػبصي اص عشيق فؼبلتش ًوَدى ٍاحذ استجبط ثب صٌؼت داًـكذُ
هؼشفي تَاًوٌذيّبي داًـكذُ ثِ كبسخبًجبت داسٍػبصي

كسب ضزايظ پذيزش داًطجَيبى  PhDپژٍّصهحَر تَسظ اعضبي ّيئت علوي
تـَيق اػضبي ّيئت ػلوي جْت كؼت استقبء ٍ كؼت ؿشايظ پزيشؽ داًـجَي  PhDپظٍّؾهحَس
تجْيض آصهبيـگبّْبي داًـكذُ جْت صيشػبختْبي جزة داًـجَي پظٍّؾ هحَس
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