
 "راهبردها واستراتژی موسسه آموزش عالی انرژی"                                     

 

شگاههای درجه یک دنیا وبا               شگاهی وبا اهداف بلند دان صد دان صد در سه  س سه به عنوان یک مو س این مو

 هیئت موسسسو و البته  وطنی و جهانی زیرنظر هیئت امناء،    ماموریت گرایی ویژه در زمینه های انرژی ونگرش    

سازمانی خاص     شکیالت  سالمی ایران و در چهار چوب چارت و ت تحت مقررات وزارت عتف و قوانین  جمهوری ا

سعه ای ده            ساس برنامه تو ست،برا شگاهی امیدوار ا ست.این واحد دان شده ا شتاد فعال  خود از نیمه دوم دهه ه

ه هم اکنون به عنوان اولین ک،همچنان1392سسساله ارا ه شسسده خود به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در سسسال

شی در کشور محسوب می گردد،در            شده آموز شناخته  وتنها دانشگاه انرژی کشور صاحب نظرو یکی از ارکان 

سازی           سازی ،ابزار و فناوریهای بهینه  شه  سعه اندی شور ودر جهت تو زمینه های برنامه ریزی جامع انرژی ک

س    صرف وممیزی انرژی در ستفاده از منابع تولید ،م شد.همچنین این     ا شته با سزا دا سهمی ب طح کالن و خرد نیز 

واحد دانشگاهی تالش دارد در توسعه کارگاههای ساخت وبهره برداری از انرژیهای تجدید پذیر در سطح کشور 

 منشا اقدامات و حداقل تولید دانش های فنی نوینی باشد،انشاهلل.

ه می باشد.کراهبرد استراتژیک جدی،پیگیر و مستمر  لذا همچنین برنامه دور و درازی نیازمند یک خط مشی و  

 آن حکاکی شده باشد.زیرین ودرتابلوی واجتناب ناپذیر  مستتر باید در تمام شئون فعالیت های این دانشگاه

شت ویژگیهای فوق الذکر،بنحوی،    شود انتظاردا شات  آنگاه می شته و به تدریج به  تراو صه  بیرونی دا ظهور من

 برسند.

سئولین را طلب می کند.برمبنای       ستمر م ستوار و دیدگاه م سلماً چنین اهداف راهبردی نیازمند ارکان ا رکان ام

سو ودرهیئت امناء     سه که تقریباً درهیئت مو س ست   تفکر حاکمیتی مو سترگ آنها همگی از  مبتنی برتجربه 

شگاههای درجه اول تهران واز فارغ ال     سابقه دان ضاء هیئت علمی ممتاز وبا  شگاههای    اع صیالن بهترین دان تح

شند آمریکایی واروپا ی  شگاههای طراز اول       می با سه هم از دان س ضای هیئت علمی این مو .لذا میطلبد که اع

شور وح  سوز مراتب   تی ک ستانهای همجوار ودرعین حال متعهد،عالقمند،فعال،پیگیر ودل المقدور از بومیان و یاا

شاخص های ویژه این  شند.    ماموریت گرا ی،هدفمندی و شگاهی با شده       واحد دان شناخته  ساتید  البته که از ا

 کشور وجهان خارج برای سمینارهای تخصصی،کنفرانو ها وبحث موضوعات ویژه دعوت خواهد شد.

وهشی که تقریباً همگی از مدیران گروههای ژبهرحال این موسسه پو از ارکان فوق،زیرنظر شورای آموزشی و پ

شکده      سای دان شی و رو شود.لذا پو از          یهای آموز صمیم گیری واداره می  سازی،ت صمیم  ستند ت سه ه س ا مو

 جام هرچه بیشتر مورد نظر قرار میگیرد.سمقررات عام برای این شورا موارد زیر هم برای ان

 *وقوف و تسلط بر راهبردها واستراتژی موسسه 

 *حرکت در راستای ماموریت های اصلی معاونت ها و مدیران درتقسیم وظایف.

 فیت در وظایف عمومی،یکپارچگی امور و وظایف یگانه و منحصر بفرد هرکدام*شفا

 واجد اهمیت اساتید و کارکنان در همکاریها *رعایت حداکثر ویژگیهای 

،وسایل کمک آموزشی،آشنایی کامل به سایت های تخصصی،فیلم ها        ها*تسلط اساتید در استفاده از نرم افزار   

 ی آموزشی وسایر امکانات موجود در موسسه وارتقاء آنها ودرس های آموزشی ،دوره های تخصص



ساتیدمحترم   سی      درمعیت احتماالً*ا ضمن ارا ه برنامه در شگاهها،کارگاهها، در  مدیرگروهها و...بابازید از آزمای

خود مشسستمل بر حداقل تدریو ها،تمرین ها،حل مسسسایل،آزمونها،پرسسسش و پاسسسی ها،ارزیابی ویادگیری                 

ستفاده       سازی مجموعه های مورد ا سبت به مهیا  ست ن شجویان،الزم ا شروع ترم اقدان  دان  تا پانزده روز قبل از 

 نمایند.

جدی از                 ها و پرهیز  کاری قاء هم باطی برای ارت های ارت به روشسس ید در مواردی  ید اسسسات ها و شسسا مدیرگروه *

وانجام بموقع تکالیف وپروژه نیاز داشته باشند.البته غیت احتمالی استاد صرفاً از طریق آموزش به غیبت تفرقه،

 دانشجویان اعالم میگردد.

ساتید به ویژه د   سئولیت پذیری ا ساس      *م ستی کار آنها برا ست از در سامانه ها و حرا ر مورد نرم افزارها،کدها،

 یک روال اصولی ومنطقی توسط مدیرگروهها و اساتید ذیربط

 *انتقال انتقادها وایرادات و پیگیری رفع آنها درهمه سطوح

 خواهند بودجهت حصول به راهبردهای فوق الذکر در مرحله های اولیه اقدام های زیر از حداقل ضروریات 

 

 اولین اقدام
 توجهات الزم بخش های آموزشی و پژوهشی و موقعیت های وظیفه ای در ارتقاء دا می سطح دانشگاه-

 نظم وانضباط درحضور برای انجام وظایف هماهنگ همراه با راستی،درستی،صداقت وصمیمیت-

 دانشگاهی هماهنگی ویکپارچگی در رویکردهای -

 مراجع معرفی شده و امکانات تدارک دیده شدهتدریو برنامه ای براساس -

 سمینارها و کنفرانو های داخلی مورد نیاز دانشجویان-

شگاههای        - شنایی با دان سایت گردی،آ سازی، شی علم محور،مهارتی،نرم افزاری،بهینه  برگزاری دوره های آموز

 درجه یک ورتبه دار و گردشهای متنوع علمی

صلی، - شجویان از درجه دانش آموختگی   برگزاری آزمونها و ارزیابی ف شناخت به دان ماهانه،هفتگی جهت دادن 

 وانتظارات موسسه وهمچنین آشنا ی با امتحانات ترم

 

 دومین اقدام
 فعال شدن همه جانبه امور فرهنگی و دانشجو ی-

شی وعلمی     - ست های هم اندی ش شکل ها،ن شن های ملی،  -ایجاد انجمن،ت شت ها،ج مذهبی و برگزاری بزرگدا

 فارغ التحصیلی 

 کمک و تشویق فعاالن پژوهشهای مردم محور،صنایع و قراردادهای بین صنعت و دانشگاه-

های             - کت  های مشسسسار خت  های ذیربط،فراهم سسسسازی زیر سسسسا ته  عه روابط عمومی مرتبط،کمی توسسس

صی،کنفرانو ها،همکاریها،ایجاد مرکزیت فعالیت های فرهنگی،علمی،ارتقاء و آگا    ص هی ها و اطالع عمومی،تخ

 کمیته جذب دانشجو،استاد وهمکار-رسانی



نه دوم               - خا نان وامن در جاد حو اطمی گاهی وای های دانشسس تار ها،انگیزه و گف تار بت از رف حراسسست و مراق

صمیمی و بااعتماد به نفو باال و کارآفرین جلوگیری      سازنده، شاط،پرامید، شجویان+فرآهم آوردن محیط پرن دان

 تخلفات وبی نزاکتی توسط یکایک کارکنان.از اشتباه کاری یابروز 

 

 سومین اقدام
فعال شسسدن امور مالی،اداری واجرا ی در ار ه گزارشسسات وتوسسسعه امکانات و فعالیت های آماری و راهبردی و -

 حراست از شرح وظایف

 شرکت در مسابقات علمی و ورزشی-

،غیرارشسسد به ویژه مراحل دفاع از    نظارت علمی،عمیق و دقیق برجریان پایان نامه های دانشسسجو ی ارشسسد        -

تعداد مقاالت توسسسط بخشسسهای آموزشسسی و -پروپزال،جریان چگونگی رسسسیدگی اسسستاد راهنما و دفاع نها ی

 پژوهشی

سخگو ی به           - سه و پا س شی و یکپارچگی آنها در کمک به ارتقاء مو شفافیت فعالیت های پژوه هدفمندی و 

 مشکالت صنعتی،دانشی،اجتماعی و مردمی

ساختارهای         اقدام- سه قا م به  س صولی و اینکه مو ست از پایگاهها و روندهای ا منطقی و قابل پیگیری در حرا

 منطقی ومدیریتی خود باشد.

 پیگیری مستمر امور جاری،رفاهی موسسه در رشد انگیزه ها وایجاد محیط آرام،صمیمی،عادالنه و منطقی-

 

 چهارمین اقدام
 درکارگاهها،آزمایشگاهها ودوره های آموزشی ویژهتوجه به آموزشهای عملیاتی،مهارتی -

 توسعه نشریات،مقاالت علمی،نظری،تجربی و ترویجی-

 تالیف،ترجمه،گردآوری کتابهای مرتبط با راهبردهای موسسه-

 توجه به کتابخانه کامل،مجهز و پاسخگوی نیاز دانشجویان و اساتید-

 

 پنجمین اقدام
 وتری توسط کاربرهای اتوماسیون و فناوریتجهیز و توسعه سرورها،امکانات کامپی-

 تجهیز پارک فناوری وجذب همکاریهای دانشجو ی-

 توسعه فنون تبلیغاتی،روابط عمومی،بهینه سازی سیستم های اطالع رسانی به مخاطبین داخلی و بیرونی-

محیط   نظرسسسنجی دا می مبنی بر یک برنامه تدوین شسسده و جمع آوری ایرادات در تمامی موارد و شسسئون      -

 دانشگاه  

 ی  مرتب فعالیت های درسی،پژوهشی،خودجوشی های ابتکاری اساتید و دانشجویانابارزی-

 اهمیت به فعالیت های فوق العاده اساتید و دانشجویان-

 



 (2ادامه راهبردها و استراتژی.....)
 

 بمعنی ،وانواع آموزشهامسئولیت های آموزشی و سایر گروهها در انجام سریع امور کالسها،کارگاهها اهمیت -

 واقعی ارتقاء کیفیت تحصیلی

مسئولیت آموزش در نظم سیستمهای اتوماسیون ارزیابیها،نمرات،امتیازات وفعال نگه داشتن سیستم اهتمام -2

های خبرگیری وخبررسانی به دانشجویان واطالعات صحیح برنامه های هفتگی و سامانه های دانشجو ی،صدور 

 کارت دانشجویی و...

رفتار سنجی وسامان بخشی به انجام وظایف همکاران براساس برآورد خواستگاههای موسسه که مبتنی بر -3

رضایت دانشجویان،اساتید وکارکنان و مطابق با مقررات وزارت علوم وسایر سیستم های رسمی کشور برای 

 واقتصادی موسسه باشد.ایجاد یک روال علمی،منطقی و پایدار و درعین حال تامین کننده منافع اعتباری 

 بودن مرتب و تمیزی مثل است موسسه های دیسیپلین یکایک گرو در موسسه امور ونظم انجام پیشرفتگی-4

 ویژه به اداری و مالی تهویه،مناسبات های بهداشتی،سیستم های بزرگتر،محل و عمومی های محل ویژه به

 .اساتید توسط کارگاهها و درسها ارا ه کیفیت.بموقع و منظم وجلسات کالسها آموزشی،تشکیل

مدیران،مدیرگروهها واساتید الزم است در اجرای امور از آخرین اخبار و آ ین نامه های زمینه کاری خود -5

وهمچنین آخرین برنامه مصوب درسی و آخرین آ ین نامه های مقاطع تحصیلی مطلع و اطالع رسانی الزم را به 

 د.نهمه ذیربط ها بنمای

 که است ومنسجمی مستمر،پیگیر تالشهای براساس دانشجویان و وکارکنان اساتید ارتقاء و تشویق مراتب-6

 ونهایتاً اطرافیان با بالنده پیشنهادات و سازنده وتعامالت مندی رضایت براساس خود وظایف راستای در هرفرد

 .آورد می فرآهم را غیردولتی عالی آموزش اقتصاد

وباافزایش درآمد سرانه موسسه در مقایسه با دانشگاههای دولتی ویا نسبت  در صورت تصویب هیئت امناء-7

به سال قبل یا از طریق پروژه های پژوهشی ویا افزایش تعداد دانشجویان،فوق العاده هیئت امنای هیئت علمی 

 موسسه وکارکنان افزایش پیدا خواهد کرد.

مد موسسه نسبت به سهم سرانه دانشگاههای پرداخت فوق العاده ویژه هیئت امناء تابعی است از درآ-8

غیردولتی.لذا از هر کوشش دسته جمعی کارکنان در افزایش درآمد سرانه ویا درآمد کلی موسسه نباید دریغ 

 گردد.

مسئول رصد اخبار ونامه  الزم است  مسئول آموزشی و مسئول پژوهشی موسسه عالوه بر معاونت مالی اداری-9

 شند. باهای آموزشی و پژوهشی 

مسئول پژوهشی الزم است کلیه پروژه های دانشجو ی و پروژه های استادی و پروژه های موسسه ای را -10

 درجهت منافع علمی و اقتصادی ساماندهی نماید.

در ساماندهی و سیاست های امور واجرای کارها طوری عمل شود که به جهات مورد نیاز موسسه توجه شود -11

 ته های انفرادی همکاران و افراد.نه به سیاست ها و خواس

 

 


