
  سيستم مديريت استراتژيك    

در دفتر خالقيتهاي علمي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران                  

: كنندگان تهيه

محسن افشاريان    

بيتا آنالوئي

دكتر محمد رضا عليرضائي و دكتر محمد باقر قائمي          : با هدايت



دانشگاه، هاي علمي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران طي مصوبه هيأت رئيسه              مديريت خالقيت 
ها و مـديريت يكپارچـه در موضـوعات           به منظور تمركزگرايي در فعاليت     ٢٦/١٠/١٣٨٠در جلسه مورخ    
برنامه دانشجويان و پرورش و شـكوفايي اسـتعدادهاي دانـشجويان و             هاي علمي فوق   مرتبط با فعاليت  

همچنين هيأت رئيسه دانشگاه در اين مصوبه،       . همچنين پرورش دانشجويان كارآفرين، تأسيس گرديد     
گيري كـالن    هاي علمي دانشجويان به منظور هدايت و تصميم        تصميم به تشكيل شوراي هادي خالقيت     

 .در مباحث مذكور نمودند



:ير مي باشندهم اكنون زيرمجموعه هاي مديريت خالقيت هاي علمي دانشجويان به شرح ز
دفتر خالقيت هاي علمي دانشجويان•
انجمن هاي علمي دانشجويي•
دفتر امور پژوهش •
دفتر كارآفريني •
دفتر استعداد درخشان•
امور مالي•



هاي آن، مـديريت فعلـي مركـز         حال با گذشت چندين سال از فعاليت اين مديريت و گسترش فعاليت           
سازي سيستم مديريت استراتژيك و ارزيابي آن مركز         هاي علمي دانشجويان، تصميم به پياده      خالقيت

سـازي تخـصيص     ها، بهينـه   گيري سازي تصميم  نموده است تا هرچه بيشتر، مركز در راستاي يكپارچه        
 .ها، گام بردارد مندي دانشجويان و اثربخش گرديدن فعاليت منابع، رضايت



 پرداخته   و در نهايت طرح ها و برنامه ها         اهداف ؛ها انداز، استراتژي  اين مطالعه به تدوين مأموريت، چشم     
هـاي دانـشجويان      خالقيـت  و با ايجاد نقشة استراتژيك، سعي در ارائه نمودن نقشة راه بـراي مركـز              

.يدنما مي



 همه سطوح كمك مي كند تا       ارزيابي متوازن يك مفهوم نوين مديريتي مي باشد كه به همه مديران در            
و ديويـد   ) R.KAPLAN(روبـرت کـاپالن     . بتواند فعاليتهاي كليدي خود را پايش و كنتـرل نماينـد          

آنهـا  .  آفرينندگان اين شاهكار عرصه كنترل استراتژيك به شمار مي رونـد           D.NORTON)(نورتون    
را در يـک کـارت      ) Perspective(پيشنهاد كردند که مديران، اطالعـاتي در خـصوص چهـار منظـر              

. جمع آوري نمايند و به تحليل آنها بپردازند
:اين چهار منظر عبارتند از

 منظر مشتري- ۱
 منظر فرايندهاي داخلي -۲
 منظر رشد و يادگيري -۳
 منظر مالي -۴



مزاياي روش ارزيابي متوازن

.كند چشم انداز را تبيين مي•
.آورد اتفاق نظر به وجود مي•
.سازد سازمان را درجهت استراتژي همسو مي•
.كند ريزي استراتژيك را يكپارچه مي برنامه•
.شود موجب تخصيص بهينه منابع مي•
.گردد باعث بهبود اثربخشي مديريت مي•



چشم انداز مركز خالقيت ها        

مأموريت مركز خالقيت ها        

استراتژي هاي كالن مركز     
 خالقيت ها    

منظر رشد و يادگيري  
منظر فرايندهاي دروني     

اهداف كالن مركز خالقيت ها      

سياست ها، آئين نامه ها و فعاليت هاي مركز خالقيت ها                 

منظر مالی
منظر دانشجويان 



پذير گشت كه در ادامـه بـه         سازي روش امتيازي متوازن در اين مركز با انجام شش مرحله امكان            پياده
 .طور مختصر به اين مراحل پرداخته خواهد شد



:مرحلة اول
. گرفت اي سازمان مورد ارزيابي قرار مي در اين مرحله بايد بنيادها و اعتقادات هسته 

: مانند
ها   فرصت

رقبا  
موقعيت مالي  

اهداف بلند و كوتاه مدت 
. كند شناسايي آنچه رضايت دانشجويان را جلب مي

.انداز مركز رهنمون ساخت نتايج از اين بررسي ما را به تدوين مأموريت و چشم



ي دانشگاه در تأسيس ايـن      در اين مرحله با مطالعه در چرائي وجود مديريت و بررسي سياست هاي كل             
شايان ذكـر   . كز تدوين نموديم  مديريت، به مأموريت آن پي برده و آن را با تعامل و نظرسنجي مدير مر              

 در بخش آموزش عالي ،      است كه عوامل دخيل در مأموريت مديريت در راستاي سياست هاي كلي نظام            
گاه در هنگام تأسيس به ايـن       سياست هاي كالن دانشگاه و نهايتاً وظيفه اي است كه هيأت رئيسة دانش            

.مديريت محول نموده است

:هاي علمي دانشجويان مأموريت مديريت خالقيت
موزان و دانـشجويان خـالق و       ما به منظور ارتقاء سطح دانش، جذب، پرورش و ايجاد انگيزه در دانش آ             

هاي فوق برنامة علمي دانشجويي را هدفمند سـازيم و بـا توسـعة فرهنـگ                 ممتاز علمي، بايد فعاليت   
دانـشجويان و   كارآفريني درصدد شناسـايي و ايجـاد فرصـت هـاي مناسـب بـراي مـشاركت دادن                   

.هاي ملّي و رشد اقتصادي كشور باشيم گذاري التحصيالن در سرمايه فارغ



انداز است كـه ايـن مهـم بـا تعامـل             با تدوين مأموريت، الزمة حركت به سوي آينده تصويري از چشم          
انداز و در چهارچوب مأموريت مركز، تـدوين         نزديك با مدير مركز و اخذ فاكتورهاي دربرگيرندة چشم        

 ساله و بر اساس عوامل موجود در مأموريت و نهايتاً نظر            ١٠انداز مركز    شايان ذكر است كه چشم    . گرديد
.مدير فعلي مركز تدوين گرديده است

:هاي علمي دانشجويان  سالة مديريت خالقيت١٠انداز  چشم
يراناولين و فعال ترين مركز جذب دانشجويان ممتاز در سطح دانشگا ه هاي ا١.
تحت تأثير قراردادن فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه ٢.
فعال ترين مركز كارآفريني در بين دانشگا ه هاي ايران٣.

بزرگترين مركز ارائة تسهيالت ويژه به دانشجويان ممتاز



:مرحلة دوم

.گرديدمي  استراتژي هاي كالن مديريت خالقيت هاي علمي دانشجويان تدوين  بايددر اين مرحله
هـاي   گيـري از روش    هاي گذشتة مركز و با بهـره       ها و فعاليت   نامه ها، آئين  بنابراين با مطالعه در سياست    

هاي كالن مركـز بـه       هاي روش امتيازي متوازن، استراتژي     تدوين استراتژي و مد نظر قراردادن ديدگاه      
:شرح زير تدوين شد

نقاط قوت و ضـعف،  ،  SWOTگيري از روش ماتريسي       مركز ايجاد شد و با بهره      SWOTابتدا ماتريس   
شايان ذكر اسـت، تمـامي مراحـل كـار و ايجـاد             . ها و تهديدات مركز معرفي و ارزيابي گرديد        فرصت

.  در تعامل مستقيم با مدير و چند تن از كارمندان مركز، انجام گرفتSWOTماتريس 



ها و تهديدها، مشخص گرديد       و نمايان شدن نقاط ضعف، قوت، فرصت       SWOTبعد از تشكيل ماتريس     
هـاي زيـر     هاي مركز بايد در چهار منظر روش امتيـازي متـوازن و بـه ترتيـب اولويـت                  كه استراتژي 
:قرارگيرند

دانشجويان١.

مالي٢.

فرآيندهاي دروني٣.

رشد و يادگيري۴.
ـ                هـا   ا مركـز خالقيـت    در اين قسمت مشخص گرديد كه رشد و يادگيري كارمندان و پرسنل مـرتبط ب

هاي مالي، تسريع فرآيندها و رضـايتمندي دانـشجويان كمـك نمايـد،              تواند به روند جذب حمايت     مي
در نهايـت رضـايتمندي     همچنين مشخص شد كه بهبود فرآيندهاي دروني نيازمند رشد و يادگيري و             

 .هاي مالي و بهبود فرآيندهاي دروني وابسته است دانشجويان از مركز، كامالً به حمايت



:هاي علمي دانشجويان  خالقيتكالن مديريت استراتژي هاي

توجه به تحقيق و توسعه): رشد و يادگيري (۱استراتژي  

تحکيم جايگاه دفتر در دانشگاه): رشد و يادگيري (۲استراتژي  

)سرعت بخشيدن، هوشمندی، دقت(ساماندهی فرآيندهای اداری): فرآيندهاي دروني (۳استراتژي  

استفاده صحيح از منابع و ظرفيت ها): فرآيندهاي دروني (۴استراتژي  

جذب حمايت های مالی): مالي (۵استراتژي  

ايجاد زمينه های توسعه کارآفرينی): دانشجويان (۶استراتژي  

 پژوهشی-حمايت از دانشجويان مبتکر، مخترع و ممتاز علمی): دانشجويان (۷استراتژي  



: مرحلة سوم

. هاي كوچكتري تقسيم شوند ها به مؤلفه هاي كالن، الزم بود اين استراتژي پس از تدوين استراتژي
. هـا هـستند   هـاي اساسـي اسـتراتژي    به عبارت ديگر، اهداف، قـسمت   . ها اهداف نام دارند    اين مؤلفه 

ريـزي   ها و با هدف برطرف نمودن نقاط ضعف، مقابله با تهديدها، برنامـه             بنابراين با عنايت به استراتژي    
هـا   ها، اهداف كالن با تعامل مستقيم با مديريت مركـز خالقيـت            گيري از فرصت   براي نقاط قوت و بهره    

.آماده گرديد



:هاي علمي دانشجويان اهداف كالن مديريت خالقيت

)دانشجويان (ييحمايت از گروههای تحقيقاتی دانشجو
)دانشجويان(تقويت روحيه و برقراری ارتباط دانشجو و دانشگاه با صنعت 

)دانشجويان(انتقال دانش و دستاوردهای تحقيقاتی مرتبط با کارآفرينی 
)دانشجويان(های باشگاه کارآفرينان  تقويت فعاليت

)دانشجويان(های تشويق و تقدير  شناسايي نيازهای دانشجويان ممتاز به منظور بهبود روش
)مالي(تدوين برنامه و پيش بينی بودجه ساالنه 

) مالي(های حمايت کننده مالی  شناسايي و برقراری ارتباط با نهادها و سازمان
)فرآيندهاي دروني(استفاده از مشاوران متخصص در مواقع لزوم 



تهيـه فهرسـت بـروز از       (گيری از سايت آموزش دانشگاه در حـد دسترسـی مـورد نيـاز                امکان بهره 
)فرآيندهاي دروني) (دانشجويان ممتاز

) هـای پژوهـشی    بانـک اطالعـاتی طـرح     (های مناسب و سـهل الوصـول از مـستندات            ايجاد بايگانی 
)فرآيندهاي دروني(

)فرآيندهاي دروني(ها  ها و زيربخش تحکيم ارتباط با نمايندگان دانشکده
)فرآيندهاي دروني(بازنگری و تسهيل فرآيندها 

)رشد و يادگيري(ايان ارتقا سطح علمی و تخصصی کارکنان از طريق تبادل دانش و تجربه با همت
)رشد و يادگيري(انجام مطالعه در جهت بهبود موقيت علمی دانشگاه 

)رشد و يادگيري(ها  تصويب چارت دفتر خالقيت
)رشد و يادگيري(تهيه شرح وظايف پرسنل دفتر 



 :مرحلة چهارم

در مرحلة چهارم، نقـشه اسـتراتژيكي از        . اما كار با ترجمة استراتژي به اهداف به پايان نخواهد رسيد          
.شود هاي كالن سازمان ترسيم مي استراتژي



مالي و بودجه ريزي        

فرآيندهاي دروني     

رشد و يادگيري       

دانشجويان  

توجه به تحقيق و توسعه     تحكيم جايگاه دفتر در دانشگاه   

ارتقاي سطح علمي و تخصصي كاركنان از تهيه شرح و ظايف پرسنل دفتر ها تصويب چارت دفتر خالقيت
 طريق تبادل دانش و تجربه با همتايان  

شناسايي فرصتهاي بهبود 
موقعيت علمي دانشگاه

امكان بهره گيري از سايت آموزش  
دانشگاه در حد دسترسي مورد نياز

استفاده از مشاوران 
متخصص در مواقع لزوم

ايجاد بايگاني هاي مناسب
 و سهل الوصول از مستندات 

تحكيم ارتباط با نمايندگان 
دانشكده ها و زيربخش ها

بازنگري و 
تسهيل فرآيندها

ساماندهي فرآيندهاي اداري        استفاه صحيح از منابع و ظرفيت ها        

شناسايي و برقراري ارتباط با نهادها و سازمان هاي حمايت كننده ماليتدوين برنامه و پيش بيني بودجه ساالنه 

جذب حمايت هاي مالي      

حمايت از دانشجويان مبتكر، مخترع   ايجاد زمينه هاي توسعه كارآفريني  
 و ممتاز علمي و پژوهشي    

تقويت فعاليت هاي   
باشگاه كارآفرينان

انتقال دانش و دستاوردهاي  
تحقيقاتي مرتبط با كارآفريني  

حمايت از 
گروه هاي 
تحقيقاتي   
دانشجويي

شناسايي 
دانشجويان خالق

تقويت و برقراري   
 ارتباط دانشجو

 و دانشگاه با صنعت 

اعطاي تسهيالت به
 دانش آموزان و دانشجويان 

ممتاز و نخبه

شناسايي نيازهاي 
دانشجويان ممتاز
 به منظور بهبود 

روشهاي تشويق و تقدير  



: مرحلة پنجم

.شوند ها و مقادير هدف آنها تعيين مي ، شاخصBSCپس از قراردادن اهداف در چارچوب 
 
 :مرحلة ششم 

باشند، تعيين   هايي كه براي دستيابي به اهداف مورد نظر ضروري مي          ها و برنامه   در آخرين مرحله طرح   
.گردند مي


