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هاي پيشرو در توسعه عنوان سازمانها بهشده است. دانشگاه هاي علمي و فناوري آغازغالب بر فضاي فعاليتهاي ارچوبچقرن بيست و يكم با تغيير   

نفعان فناورانه هستند و از ديگر سو در برابر خواست گسترده ذي كارآفرينيسو در معرض سنجش ميزان اثرگذاري بر فضاي نوآوري و علمي، از يك

هاي نوين كنند تا به بازتعريف هويت و نقش خود براي توسعه زمينهها تالش مينتايج و دستاوردهاي اجتماعي قرار دارند. بنابراين دانشگاه ارائهبراي 

  اي، ملي و جهاني بپردازند. سازماني، منطقهنفعان در سطوح مختلف دروندانش و فناوري و تعامل بيشتر با ذي

هاي برتر ايران و هاي دانشگاهپذير نيست. نگاهي به فعاليتنگر امكانحركت در اين مسير بدون داشتن يك برنامه بلندمدت و كلبديهي است 

ها و اند تا ميان توانمنديانداز و راهبردهاي خود پرداختههاي برتر به بازبيني چشمتمامي دانشگاه ،دهد كه در يك دهه گذشتهجهان نيز نشان مي

  نفعان خود، سازگاري ايجاد نمايند. هاي خود و ذيع دانشگاه با اهداف و خواستهمناب

هاي جايگاه ششم دانشگاه ،دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل در حالي دهه چهارم فعاليت خود را به پايان رسانده كه در طول اين چند دهه

بندي المللي رتبهدانشگاه اثرگذار ايراني در فضاي بين 30ه مجموع درصنعتي كشور را از آن خود كرده است. در سطح جهاني نيز، دانشگاه اكنون 

، تالش حالاين باشده است. دانشگاه از دانشجوياني خالق و باپشتكار، اعضاي هيات علمي توانمند و نخبه و كاركنان فعال و منظم برخوردار است. 

  هاي گوناگون همراه بوده است. هاي گذشته با فراز و نشيبهاي فيزيكي و سيستمي الزم در سالبراي ايجاد زيرساخت

تر آموزشي، پژوهشي و فناورانه هاي درخشانبا اين وصف، دانشگاه براي دستيابي به اثرگذاري بيشتر در سطح جهاني و ملي و كسب توانمندي

متمايز و مورد وفاق  ،بخشالهامانداز ا شدني پيش رو دارد. بنابراين در گام اول براي تعيين اين مسير دانشگاه نيازمند چشممسيري دشوار، ام

  همگاني است.  

هاي گذشته و وضعيت موجود دانشگاه مند اعضاي هيات علمي و مديران دانشگاه در بررسي فعاليتسند پيش رو حاصل تالش جمعي و نظام

مطالعات مرتبط با انجام ها و ترسيم يك آينده مطلوب است. اين تالش با تشكيل كميته مديريت راهبردي دانشگاه آغاز و با تشكيل كارگروهبراي 

براي پيشبرد  جديو عزم  قرارگرفتهاعضاي جامعه دانشگاه مبنا  تكتكحمايت و همكاري  ،اندازآن پيگيري شده است. در طول تدوين اين چشم

  شود. هاي آنان مشاهده ميهاي بلندمدت دانشگاه در فعاليتآرمان

داند با افزايش سطح مشاركت در درون دانشگاه و ارتباط با خود را متعهد مي شده تدوينانداز دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، بر مبناي چشم

نعتي كشور در دانشگاه برتر ص 5دانشگاه صنعتي برتر جهان و  500 گاهي مطمئن در ميانجاي بهمسير خود را براي دستيابي  ،بيروني مؤثرنهادهاي 

  سازد. سال آينده هموار  10

 مستمرپايش  و پيگيري تا بادانشگاه، اميد دارد  سالهپنجانداز و برنامه تهيه سند چشماندركاران رياست دانشگاه ضمن تشكر از تمامي دست

در ممكن شده و اثرگذاري دانشگاه گاه برتر دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل جاي بهدستيابي ، شدهتدوينانداز و برنامه حركت دانشگاه در مسير چشم

  و سطح جهاني بيش از پيش گردد. كشور  ،منطقهتوسعه پايدار 

  به اميد توسعه روزافزون

  جواد واثقي اميري

  رييس دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
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انداز و اندركاران زير در تهيه و تدوين سند چشمدانشگاه به نمايندگي از تمامي اعضاي جامعه دانشگاهي، تقدير و تشكر خود را از دست رياست

  نمايد: برنامه راهبردي دانشگاه اعالم مي

 هيات رييسه دانشگاه  •

 اعضاي شوراي دانشگاه  •

 انداز و برنامه راهبرديگروه مهندسي صنايع به عنوان مجري تدوين سند چشم •

 مديريت و كارشناسان دفتر نظارت و ارزيابي •

 هاي كميته مديريت راهبردي دانشگاهاعضاي كارگروه •

o هاي دانشگاهمعاونين و كارشناسان معاونت 

o هاي آموزشيها و مديران گروهروسا و معاونين آموزشي دانشكده 

o اعضاي شوراي پژوهشي دانشگاه 

o مديريت طرح و برنامه 

  يريت و كارشناسان مركز رشدمد
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جايگاهي متمايز در توسعه  - از شرق تا غرب درياي خزر -تنها دانشگاه صنعتي منطقه شمال كشور عنوان دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل به 

ساله دارد اما دانشگاه در قامت  40اي تاريخچههاي اين دانشگاه ها و پيشرفتسابقه فعاليت است. آموزش، پژوهش و فناوري در اين منطقه داشته

اي اصلي و بين رشتههاي تمركز اصلي دانشگاه بر حوزه. گرددبازمي) 1387سال قبل ( 10آن به كمتر از  تأسيسعمري كوتاه دارد و  ،حقوقي مستقل

اين كننده دارد. فعاليت خود نقشي تعيين پنجمدانشگاه در دهه  برنامه راهبرديانداز و تدوين سند چشمفني و مهندسي است. هاي مرتبط با زمينه

  كند. هاي اجرايي دانشگاه در مرحله جديد رشد خود ايجاد ميبرنامه نگاهي جامع و بلندمدت براي تمامي فعاليت

ران، گيالن و گلستان) زش عالي منطقه شمال كشور (مازندهاي صنعتي برتر كشور و مراكز آموهاي رقابتي دانشگاه نسبت به دانشگاهتوانمندي

  :زير است امل مواردش

 كارگاه تخصصي)، 18آزمايشگاه تخصصي) و كارگاهي ( 59هاي آزمايشگاهي (وجود زيرساخت •

 استاديار)،  110 دانشيار و 28استاد تمام،  11وقت شامل عضو هيات علمي تمام 161اعضاي هيات علمي با سابقه و متخصص ( •

هاي سازمان سنجش آموزش كشور اين اي كه بر مبناي تحليلهاي برتر فني و مهندسي كشور به گونههاي دانشجويان جزء دانشگاهورودي •

 هاي دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلي بوده است،هاي مستقر در تهران جزء اولين گزينهدانشگاه پس از دانشگاه

 بندي شده است، دانشگاه صنعتي برتر كشور رتبه 6جزء  ISCدانشگاه بر مبناي نظام  •

 داران علم تامسون رويترزپايگاه طاليه بر اساسرا دنيا  تاثيرگذارهاي يك درصد دانشگاهكه قرار دارد صنعتي كشور برتر دانشگاه  7 رددانشگاه  •

(ISI)  دهند،تشكيل مي 

هاي تخصصي مهندسي مكانيك، مهندسي برق، مهندسي شيمي، بر زمينه هاي گذشتههاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه در سالتمركز فعاليت

فناوري، نانوفناوري، مهندسي هاي فناورانه زيستمهندسي عمران، مهندسي صنايع و مهندسي مواد استوار بوده است. ضمن اين كه دانشگاه در زمينه

اي هاي بين رشتهحال حاضر در گام بلندمدت خود براي توسعه فعاليت هاي كشور بوده است. درزيرسطح، پيل سوختي و صنايع دريايي جزء برترين

اطالعات،  هاي نويني چون فناوريهاي خود را بر توسعه زمينهاي و ملي ظرفيتمتناسب با آمايش سرزمين، تحوالت علمي و فناورانه و نيازهاي منطقه

هاي نو، مديريت محيط زيست، مهندسي دريا، مهندسي نفت و پليمر وري، انرژيمديريت زنجيره تامين و مهندسي سالمت، مديريت كسب و كار و نوآ

اي و هاي فعال منطقهنفعان و ظرفيت جذب منابع مالي و ارتباطي با نهادها و شركتهاي تمركز با تكيه بر نيازهاي ذيمتمركز نموده است. اين زمينه

  هاي بنيادين دانشگاه نيز قرار دارند. ملي به دست آمده و در راستاي توانمندي

هاي مرتبط در سازي حمايتهاي جذب منابع انساني و مالي، ايجاد و يكپارچههاي كمي و كيفي دانشگاه، ظرفيتدر اين راستا توسعه شاخص

 ها استوار است. مزيتهاي فيزيكي، تجهيزاتي و آزمايشگاهي با تكيه بر اين هاي علوم پايه و دروس عمومي و تخصيص ظرفيتگرايش

جايگاهي متمايز در توسعه  - از شرق تا غرب درياي خزر -  تنها دانشگاه صنعتي منطقه شمال كشور عنوانبهدانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 

  پژوهش و فناوري در اين منطقه داشته است.  ،آموزش

  

 �BCDز
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از سوي مسير تدوين راهبرد در جلسات متعددي  ،1393ماه محترم در دي رئيسهدانشگاه از سوي هيات  مديريت راهبرديپس از تعيين كميته 

بررسي و تعيين  رئيسههيات  وشوراي دانشگاه ، نظارت و ارزيابي دانشگاه دفتر به عنوان مشاور مطالعات طرح، كميته و با همكاري گروه مهندسي صنايع

اين . دگرديترسيم  1مطابق شكل  انداز و برنامه راهبرديبراي تعيين چارچوب سند چشم شناسي مدونها در قالب يك روشاين گامدر نهايت شد. 

با استفاده از منابع اطالعاتي ورودي  مناسببراي دستيابي به خروجي  را مختلف در طرح پژوهشهاي كارگيري روشچارچوب منطقي به ،شناسيروش

  . آورده استفراهم 

  اند از:تدوين راهبرد استفاده شده است. اين منابع اطالعاتي عبارتمنابع اطالعات مختلفي در 

 گردد: هاي زير مياين مطالعه شامل بخش: مطالعه وضعيت موجود دانشگاه - 1

 ي كميته مديريت راهبردي شامل:هااطالعات وضع موجود در چارچوب درخواستي از كارگروه •

o ي دانشگاههامعاونت كارگروه 

o هاي آموزشيگروهها و دانشكده كارگروه 

o  هاي زير نظر رياست دانشگاهبخشكارگروه 

 هاي دانشگاه شامل مطالعه وضع مطلوب فعاليت •

o بيني آمار كميپيش 

o (رونديابي و تحليل روند) ، فناوري، مالي، فيزيكي و منابع انسانيپژوهشي ،هاي توسعه آموزشيتبيين روند 

  

  برنامه راهبردي و برنامه عملياتي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ،اندازسند چشمشناسي تدوين روش .1شكل 
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 بررسي و تحليل شده است. علم و فناوري زمينهاي در هاي تبيين شده ملي و منطقهروند سياستدر اين بخش : بررسي اسناد باالدستي - 2

را  هاي جهان)هاي خارجي (دانشگاههاي ايران) و ترازهاي داخلي (دانشگاهراهبردي ترازمطالعات اسناد مطالعات ترازيابي دو بخش : ترازيابي - 3

 صورت گرفته است.  هاي دانشگاهالگوبرداري منطقي بر اساس ظرفيتپس از بررسي و تحليلي اين منابع، گيرد. در بر مي

و  هاي داخليبررسي اسناد راهبردي دانشگاه ،اسناد باالدستي ،شناسيدر چهار سرفصل مطالعات روش در نهايت مجموعه مطالعات پشتيبان

  است.  شدهگزارش خارج از كشور در يك مجلد جداگانه 

هاي بر پايه ويژگيو برنامه راهبردي انداز رويكرد تدوين چشم .نمايدمي ارائهآن را انداز و برنامه راهبردي دانشگاه و اجزاي چشم ،سند حاضر

 است: زير استوار كليدي 

هاي دانشگاه و نيروي انساني آن بوده و از تكرار نكات ها و توانمنديو برنامه راهبردي، تمركز بر ظرفيت زاندادر مسير تدوين چشم گرايي:مثبت - 1

 پرهيز شده است.  كارانهيك برنامه محافظه ارائهمنفي احتمالي، نقاط ضعف و تهديدها براي 

ها مبناي افزايي اين توانمنديو ظرفيت سيال براي پيشروي بر مبناي تعامل و هم شده شناسايي دانشگاههاي كليدي توانمندي: گراييسازنده - 2

 است.  شده بنابنيان يك سازمان دانش عنوانبههاي دانشي و انساني دانشگاه توانمندي اساس بر گراييسازنده. اين گرفته استفعاليت قرار 

-انداز با نگاهي واقعها و منابع الزم براي پيشبرد اين چشماقتصادي، توانمندي مسائل درزمينهبا توجه به شرايط گذار كنوني كشور : گراييواقع - 3

 هكند و فاصله اين برنامهاي دانشگاه مشخص ميگرايي متناسبي را با فعاليتجهت ،گراييگرايي در كنار مثبت. اين واقعاندشدهارزيابيگرايانه 

 . نمايدميحفظ  ،بينانه صرفهاي بدبينانه و خوشرا با برنامه

، تالش شده تا مدت و بلندمدتهاي مختلف داخل و خارج كشور براي دستيابي به اهداف خود در آينده كوتاهبا توجه به رقابت دانشگاه: تمايز - 4

ويژه دانشگاه  دروني و بيروني و مسير رشد و الزامات دانشگاه بر مبناي شرايطانداز ها و راهبردها، چشمضمن بررسي عميق و دقيق اين برنامه

 هاي همكار و رقيب حفظ شود. ترسيم شود و تمايز الزم با ساير دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 طراحيزا توسعه درون و با نگاه توسعه يافتههاي داخلي دانشگاه ها و توانمنديمحتواي اين برنامه راهبردي بر مبناي ظرفيت: توانمندسازي - 5

 بر تكيهبا  دستيابي قابلهاي امكان ،شده با بررسي شرايط محيطي دانشگاه تالشپس از تجسم كامل شرايط دروني  ،حالدرعيناست.  شده

 قرار گيرد. تأكيدهاي داخلي دانشگاه مورد توسعه زيرساخت

 هاي پيشنهاديبرنامهاست.  شده ارائهوسعه آن ها و روندهاي موجود در تدانشگاه و ظرفيتهاي متناسب با ويژگي ،چارچوب راهبردي :تناسب - 6

 است.  شده ترسيمهاي دانشگاه، فعاليت مجموعهاز  شده استخراجهاي آماري و اطالعات تحليل داده بر تكيهبراي وضعيت آتي دانشگاه با 

بوده است و طرح در مراحل  نظر موردهاي فعال در دانشگاه تعامل با تمامي مجموعه ،پيشنهاديهاي : در تدوين راهبردها و اقدامگراييتعامل - 7

به صورت جدي از سوي كميته مديريت  اين رويكرد كه اينمتفاوت با بررسي نقدها و نظرات دانشگاهيان عزيز نهايي شده است. ضمن 

  . آن در حال پيگيري استنيز مدت و بلندمدت در ميان يانداز و راهبردهااي چشمسازي و ارزيابي مرحلهدر مراحل پياده راهبردي
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 E 
bcKd ��op Sqrار Shijk lmn Eاefgارs�د� ا34: $ا� د��~��} | ا�yz{رات ز? $#" و �tu ���vw ،ا�� �  ر�

١- �@Aان| ارر و  ���� ����� ��� � E � دا��
��� lmn E ا��I&�ارد�� �tu و ���vw و �ار�� ��� �٠٠ی� دا��  $� �vwن،  ����� دا��

٢- �� E ارefgق و ا�� ،S����� ا����� ���XV Sqrs و � ¡ E ¢CD�� ،� ا¨§¦�¥� و ا¤z£�د

٣-  Sqrs E �©�ª«k ¬�C³، ²±°¯� ®��ر´µ¶V ر� �ز�و ·�
و¸ �� ¾½¼« ����� و �ºز���u،¹ و �Cور $ا� 

*- �¿�ر ¦À �
 �tu و 9Ádدارا�ÂÃÄ Åا¾ �� Æورا�XY و �ÇÈÉ ��&ز�º � ا�tÊ¦Ë، و�

�- STUVز Sqrs $ Å5Ì§VZد دا��£z¤و ا ��XY 9Íور� �  Îd~�ن.�

  

          

  

   


وا�� ����ا&�از  ������ ����� ���  دا��
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�KL د� از�é«íاف �� ا�aد� و ا
��� و �، را �¬C�³���.ß4�XV ��  

  

          

  

Ó¬ر_�u� 



8 

 


وا�� ���� E ا��� ارزش  ��� ����� ��� د:  ��دا���� �aاP ز? ��ش  �رÐ�  

•  ،���vw lmn E �M��  دا��

• 3Öàá $ Å5Ì����ºا 	X�� �Ï
�� ����XV Sqr ا�����،  -�s E ا?ا�� 

• �s ��� |  ����ºزا�s ی�ن���õä« و �$#" Eدا���� ���  ،دا��

�3� $ا$ �ªA E©� ��3 ا��îد •Ö×�ªØ�ز÷�، \و]�õ و  �_C�®¬�Cر�، 

Cور� و  •� ،�
ò' ی�د���>�®¬�Cر� ،SqÄ�� و ���  lmn E دا��

• ���� E �úX��¦À و Óåر��ä،Ó¬?¢ و � �ºز

•  ،�õÞ�&زاداC و � X�� '���A	 �û>ش �ÇÈÉ، �@���، ا}»@�د

×3Öا�، �æ رÓ¬�É ا��ق •��ä�?e�  ،��ü ;p و 

• S!"O و �Mو �ر ¹و �#$ %p $ �ر�اÐ� "#$، 

• �ق °'S ذÏ¡ Ó¬�Éر��� �ª(è Sqrن دا��s ار و�op »)*�3ÒÞز، 
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انداز و مبتني دانشگاه براي تحقق چشم راهبردهاي اصلياستوار است.  راهبردهاي اصلي و توانمندساز دسته دوبرنامه راهبردي دانشگاه بر   

  از:  اندعبارتاند. اين راهبردها شده ترسيمبر فرآيندهاي اصلي دانشگاه 

 يادگيري و آموزش -1

 پژوهش -2

 كارآفرينيفناوري، نوآوري و  -3

 و ارتباطات هاهمكاري -4

انداز هاي دانشگاه است، تا توانمندي الزم براي تحقق چشمها و زيرساختبراي پيشبرد اين راهبردهاي كالن، نياز به توسعه محيط فعاليت

 است: شدهترسيمزير  صورتبه راهبردهاي توانمندسازفراهم شود. بنابراين براي پيگيري راهبردهاي اصلي، 

  اساتيد و كاركناناعتالي  -1

  توسعه پايدار منابع مالي -2

  اجتماعي و فرهنگي توسعه -3

  هاي فيزيكي و سيستميزيرساخت توسعه -4

   ريزيبرنامه و مديريت توسعه -5

 زيستمحيطتوسعه پايدار  -6

  

توانمندساز با هر كدام از راهبردهاي اصلي و 

و بلندمدت از طريق  آرمان كالنگيري يك هدف

موثر بر گستره مورد نظر تدوين زيرراهبردهاي 

  شده است. 

  

  

  

�t.ا � را �
د�
 

  

 راهبردهاي اصلي و توانمندساز توسعه دانشگاه. 2شكل 

اعتالي 
اساتيد و 
كاركنان

ار توسعه پايد
منابع مالي

توسعه 
فرهنگي و 
اجتماعي

توسعه 
مديريت و 
برنامه ريزي

-زيرساخت

 هاي فيزيكي
و سيستمي

ار توسعه پايد
محيط زيست

يادگيري و 
آموزش

پژوهش
 فناوري، نوآوري

و كارآفريني

همكاري ها و 
ارتباطات
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و سرآمدي در  مستمر كيفيت ارتقا بابل، نوشيرواني صنعتي دانشگاه  

 قيتالخپرورش  هدف بارا ادامه تحصيل  و آموزش ،يادگيري

 نيازگويي به پاسخالتحصيالن در و توانمندسازي فارغ دانشجويان

  نظر دارد.  درنيازهاي در حال تغيير ملي و فراملي  و هاي كارمحيط

-درس آموزشي محتواي بودن روزبهنوآوري،  يادگيري و تشويق

 دستاوردهاي آخرين، توجه به كشور نياز مورد مسائلبه  ، توجهها

گيري و حمايت از مشاركت و همكاري دانشجويان و علمي و بهره

دانشگاه را به دنبال اساتيد، سرآمدي در يادگيري و آموزش در 

، متنوع و توانمند از دانشجويان يجذب طيف خواهد داشت. دانشگاه با

 همه در ممتاز يادگيري تجربه به دستيابي براي برابر ييهافرصت

 با اشاعه توانند. بنابراين دانشجويان ميكندمي ايجاد تحصيلي مقاطع

آزادانديشي در  و انتقادي علمي، نگرش تعميقيادگيري و  فرهنگ

  .نمايندايفا نقش  ،جامعه و دانشگاه ارتقا

  راهبردها

o و آموزشي متمايز و سرآمد دانشگاه ارائه مدل يادگيري  

 يادگيري بابل، متعهد به ايجاد تجربه نوشيرواني صنعتي دانشگاه

 آموزشي مدل تحصيلي است. در همه مقاطع در و ممتاز برجسته

 تماميبابل، بازتعريف اهداف آموزشي در  نوشيرواني صنعتي دانشگاه

هـاي برنامـه همه مـستمر و بهبود طراحيبازسطوح تحصيلي و 

 دانشجويان نياز موردهاي . توانمنديخواهد بود نظر موردتحـصيلي 

همه  گيري از مشاوره دانشگاهيان والتحصيالن، با بهرهو فارغ

و  كنوني آموزشيهاي و در تمامي برنامه شده نفعان، شناساييذي

  شود.مينظر گرفته  در دانشگاه آينده

 قيتالخپرورش  هدف باهاي آموزشي در دوره كارشناسي برنامه  

بر مبناي نيازسنجي و التحصيالن و توانمندسازي فارغ دانشجويان

ملي و اي دورهنيازهاي و نيز  هاي كاريمحيط شناسي نيازآسيب

براي ايجاد  هاآنها و محتواي درسطرح . شودميطراحي بازفراملي 

هاي كاري رشته تحصيلي و توسعه توانمندي زمينه دردانش عميق 

 آموزشي بازنويسي خواهد شد. در دوره تحصيالت تكميلي، مدل

اين  در آمـوزش نقـش بابل، بر بهبـود نوشيرواني صنعتي دانشگاه

و  هاهاي آموزشي براي ايجاد مهارتبرنامه ارتقاها و دوره

در سطوح و  مسائلو حل  مسائلهاي درك سريع و عميق توانمندي

  دارد.  تأكيد هاي مختلفپيچيدگي

 و مدتكوتاه و هاي آموزشي رسميو توسعه برنامه گسترش

دانشجويان، متناسب با  نياز موردهاي تحصيلي دوره محتواي

بازنگري خواهد شد.  الملليبين و لـيم اي،منطقه هـاياولويت

عمل بر  و نظريه يكپارچگي بر تأكيدبا  درسي ريزيبرنامه بنابراين

 مطالعات براي را ايبالقوه هايكه فرصت شودميهايي متمركز رشته

. باشندكار  بازار هاينيازمندي با و مرتبط آورند فـراهم ايرشتهبين

 كند،ميپذير را انعطاف دانشگاهدرسي  ريزيبرنامه ،رويكرد اين

-مي را گسترش شدهارائه هايدوره كيفيت و نوع بهبود براي رقابت

  .كندمي تقويت را ايدانشكده بين هايو همكاري دهد

 و حقيقـي كنندگاندرخواست كـه نكتـه اين درك دانشگاه با

آموزشي  نيازهـاي ،دانشگاه محـيط از خـارج حقـوقي

 و يزمـان سنتي مرزهاي از فراتر به را دارند، آموزش فرديمنحصربه

  داد. خواهد ارتقا يمكـان

  

 

  يادگيري و آموزش .1

 روزبه و كيفيت با نوين، آموزشي خدمات خالقانه و مـوثر ارائـه آرمان:

 نمايد،مي فـراهم ايرشتهبين مطالعات براي را ايبالقوه هايفرصت كه

 و يادگيري در بابل نوشيرواني صنعتي دانشگاه سرآمدي به منجر

 در هاآموزش از اثربخش دانشجويان در استفاده توانمندسازي و آموزش

 .خواهد گرديد زندگي طول
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 هايفرصتها باعث سازمان مشاركت آموزشي با ساير و توسعه    

هاي آموزش رسمي دانشگاه، برنامه ارتقابراي  تجربي و پويا يادگيري

سطح  ارتقا هاي رسمي وخارج از برنامه يادگيرندگان توانمندسازي

-ميساليانه بازنگري  صورتبهها اين برنامه .شودميجامعه  دانش در

در سطوح مختلف اطمينان حاصل شود.  هاآنتا از عملكرد  شوند

 مختلف التحصيالن در بازار كار در مقاطعفارغجذب  ميزانچنين، هم

  .شودميبررسي و پايش 

o  آموزشتشويق و حمايت از خالقيت و سرآمدي در يادگيري و 

جامعه  ، توانمندي و خالقيتآموزشي يهابرنامهو خالقانه  مؤثرارائـه 

 و با اشاعه را افزايش خواهد داد واقعي مسائل در حليادگيرنده 

در يادگيري  ازاستفاده مفيد را بـه دانشجويان  ،يادگيري فرهنگ

 آموزشي محتواي بودن روزبه. دونمخواهد هدايت  زندگي مسير تمام

 آخرينتمركز بر و  نفعانذي موردنياز مسائلبه  توجهدروس، 

علمي به همراه تجربه يادگيري خالقانه منجر به  دستاوردهاي

سرآمدي در يادگيري و آموزش در دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 

 خواهد شد. 

نقش اعضاء هيات علمي دانشگاه در در اين زمينه، توجه به 

گيري از مشاركت و و بهره يادگيريهاي متنوع توسعه و ارائه روش

، يهاي آموزشهمكاري دانشجويان ضروري است. بنابراين، در برنامه

و سرآمدي در  مستمر كيفيت بهبود براساتيد  ارتقاتشويق و 

در و دانشجويان مشاركت اساتيد از و  شده تأكيديادگيري و آموزش 

  .شودمييادگيري حمايت  هاي سرآمديبرنامه

و شاداب، فراهم نمـودن پذير انعطاف ،ط يادگيري پوياايجاد محي

آموزشـي مناسـب و ارائه خـدمات پشـتيبان مطلـوب  هايزيرساخت

در باالترين  - ت علمـي دانشـگاه ابـراي دانشـجويان و اعضـاء هيـ

  است. دانشـگاه  توجه مورد -سطح ممكن

 در جديد هايفرصت ايجاد طريق از مشاركت بيشتر دانشجويان

دهد افراد امكان ميموجود به  هايفرصت از بهينه اسـتفاده و جامعـه

   .هاي بالقوه خود را كشف و بالفعل نمايندتوانمنديتا 

 ينهاي نوبا توجه به گسترش رويكردهاي جديد و فناوري

روز، توسعه  آموزشي هايفناوري كارگيريبهآموزشي، دانشگاه در 

 راه از هاي آموزشزيرساخت ايجادهاي مديريت يادگيري، سيستم

 مجازي پيشتاز خواهد بود. هاي حضوري و  آموزشدور براي دوره

 و يادگيري در سرآمدي و خالقيت از حمايتدر راستاي چنين، هم

 افزارينرم بسترهاي مهندسي مجدد فرايندها و توسعه ،آموزش

 يادگيري آموزشي و ارزيابي مستمر كيفيت معاونت حوزه در مناسب

  ريزي خواهد شد.برنامه دانشجويان منديرضايت و

  
o توانمند دانشجويانو حمايت از  جذب 

موقعيت  بابل، نوشيرواني صنعتيو جايگاه دانشگاه  شهرت

جذب طيف را در هاي خالقانه بازاريابي، دانشگاه جغرافيايي و روش

 دردانشگاه . همراهي خواهند نمود از دانشجويان يمتنوع و توانمند

سرآمد هاي برنامهدر كنار ارائه هاي جاري و آتي خود برنامه

 در تكميلي تحصيالت توانمند دانشجويان از گيريدانشگاهي، بهره

 در توانمند دانشجويان تحصيل ادامه تسهيل ،آموزشي هايفعاليت

 و سالم رقابت براي سازيزمينه و تكميلي تحصيالت هايدوره

  نمايد.را پيگيري مي دانشجويان شخصيتذهن و توسعه 

و منابع تحصـيلي  هـايبورسو توسعه  هاهزينهكمكافزايش 

هاي خالقانه و برنامه هاكنندگان مالي از ايدهپايدار حمايت

و رسيدن به جذب دانشجويان توانمند ، دانشگاه را در دانشجويان

 سطح در كارآفريني و نوآوري يادگيري،رسالت خود در تعالي 

 ايجاد بـا دانشگاه چنين،همياري خواهد نمود.  جامعه و دانشگاه

 روابط ايجاد و دانشجويان تعميق هويت، باز و دوستانه امن، فضايي

  را سرلوحه كار خود قرار داده است. متقابل احترام بر مبتني

 كه آنجايي ازتحصيل و  ادامه براي دانشجويان تمايل به توجه با

 براي التحصيالن برتر دانشگاهفارغ از ايمالحظهقابل تعداد هرساله

 هايدانشگاه يا و تهران در مستقر هايدانشگاه به تحصيل ادامه

 و داخلي معتبر علمي مراكز نمايند، شناساييمي سفر كشور از خارج

كشور و  مطرح هايدانشگاه با مشترك هايدوره گسترش و خارجي

 تواندمي كشور از خارج و داخل در پژوهش و تحصيل تلفيق و جهان

  .باشد كشور و دانشجويان توأم نيازهاي پاسخگوي

 راهبردهاي آموزش و يادگيري. 3شكل 

  

  

 مدل يادگيري و آموزشي

اهمتمايز و سرآمد دانشگ

حمايت از خالقيت و سرآمدي 

در يادگيري و آموزش

و حمايت از جذب 

دانشجويان توانمند
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فعاليت در  ،ي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابلهاماموريت ترينمهماز   

 ارتقاو  نبنيادي اي و، توسعهكاربردي توليد دانشمرزهاي دانش براي 

هاي سازمان مسائلمرجع حل  عنوانبهنقش و اثرگذاري دانشگاه 

 دانشگاه الملليبين و ايمنطقهو شركاي خصوصي و دولتي همكار 

  . است

از گيري آفرين و بهرهژوهش ارزشفرهنگ پبنابراين توسعه 

از اعضاي هيات علمي و دانشجويان  پژوهشيهاي توانمندي

 ايتوسعه ،كاربردي هايپژوهشحمايت از براي  هاي دانشگاهاولويت

هاي پژوهشدر  سرآمدي دانشگاهاين مسير . است و بنيادين

  داشت. خواهدمنابع مالي را در تامين راهبردي و 

  راهبردها

o هاي پژوهشتوسعه نظام و زيرساخت  

هاي پژوهش بر مبناي اهداف راهبردي توسعه نظام و زيرساخت

ها و سطوح پژوهشي معين دانشگاه در حوزه راهبرديو تمركزهاي 

 هايو هسته تشويق و حمايت از توسعه مراكزپيگيري خواهد شد. 

انجام  منظوربهمتوازن  صورتبههاي پژوهشي پژوهشي و ايجاد قطب

ها و از طريق گسترش زيرساخت ايرشتهبينهاي كاربردي و پژوهش

مستمر پيگيري خواهد شد. تشكيل  صورتبه موردنياز هايتفاهم

هاي راهبردي و نيز ارتباطات مناسب بين مشاركت ها وهمكاري

دانشگاهي مانند حوزه آموزشي (شامل هاي مختلف درونحوزه

 ها) و حوزه پژوهشي ها و آزمايشگاهريزي آموزشي، كارگاهبرنامه

   استفاده  به  منجر گرنت، ارتباط با صنعت)  خدمات پژوهشي، (مانند

ضاي هيات علمي، شامل اع هاي دانشگاهاز تمامي ظرفيت  

دانشجويان مقاطع تحصيالت  و هاي پژوهشيها، گروهدانشكده

در اين راستا نظام جامع پژوهشي دانشگاه  تكميلي خواهد شد.

هاي برابر براي تمامي فعاالن دانشگاه در ارتباط با صنايع و فرصت

  كند. به دانشگاه ايجاد مي شدهارائهنيازهاي 

 اداري چابك نظام كارگيريبه و ، تقويتپژوهش توسعه منظوربه

فرايندها و  روزرسانيبهآن با  هايزير بخشپژوهشي و  معاونت در

در  .استدانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  موردنظر هاي كاري،شيوه

هاي اطالعاتي هاي فناوري اطالعات و سيستماين راستا، از ظرفيت

به صورت مناسب استفاده انجام فرايندهاي پژوهشي  برايمناسب 

  گردد.مي

ام پژوهش، ايجاد فرهنگ پژوهش در توسعه و بازبيني نظ

هاي آموزشي و پژوهشي مختلف بين گروه تقاضامحورو  گروهي

هاي تعاملي، هدفمند و پايدار تواند منجر به همكاريدانشگاه مي

 هاو رساله اهنامهپاياني، پژوهشهاي فعاليت موضوعگردد. لذا 

  تعريف خواهد شد.  محوربرنامهو  هدفمند، گروهي صورتبه

تر كردن از طرفي براي توسعه فرهنگ پژوهش و نزديك

و ارتباط بيشتر اساتيد پژوهش در درون دانشگاه هاي زنجيره حلقه

داخلي هاي جامعه، تمركززدايي فعاليت نياز مورد مسائلها و با طرح

، مانند ايجاد معاونت پژوهشي و فرآيندهاي اجرايي پژوهشي

تواند به و تعامل بيروني با شركاي خصوصي و دولتي مي هادانشكده

هاي همكاري جاد مدلو اي هافعاليتتر شدن و كاراتر شدن يصتخص

  نجامد.بي بلندمدت

  

  

 

  پژوهش .2

ور به منظور توليد هاي كاربردي، خالقانه و بهرهانجام پژوهش آرمان:

 در و كمك به تغيير مهم هايروز و مورد نياز براي حل چالشدانش به

هاي يادگيري با فعاليت افزاجهاني، به صورت هم و ملي اي،منطقه سطح

 صنعتي دانشگاه منجر به سرآمديو آموزش و توسعه فناوري و نوآوري 

 .در زمينه پژوهش و يادگيري پژوهش خواهد گرديد نوشيرواني بابل
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o مهم و كاربردي براي  هايچالش حل فعال در نقش ايفاي

 اي، ملي و جهانيتغيير در سطح منطقه

هاي توانمندي  به توجه با پژوهشي هايفعاليتدهي ولويتو ا هدايت

در نيازهاي منطقه و كشور اعضاي هيات علمي و دانشجويان و نيز 

و  واقعيهاي در حل چالش جدي تأثيرياسناد باالدستي  چارچوب

افزاي حوزه پژوهشي و تحصيالت تعامل هم. محيطي خواهد داشت

كنندگان درخواست مسائلتحليل سازي و شفاف قدرت ،تكميلي

اعضاي  پژوهشي هايتوانمندي و ايهاي كاربردي و توسعهپژوهش

  خواهد داد.  ارتقاء را هيات علمي و دانشجويان

نيز پژوهش مبتني بر توانايي حل مساله و يادگيري و توانمندي 

- خروجي ارائهشناسي مناسب، منابع كليدي طراحي و پيشبرد روش

توسعه اين . هستندنفعان براي دانشگاه و ذي مناسبهاي پژوهشي 

براي  باكيفيت يدانشگاه را به فضاي ،هاو ظرفيت هاتوانمندي

، اساتيد تعاملي. در اين فضاي كردتبديل خواهد  پژوهشيادگيري 

برجسته و دانشجويان تحصيالت تكميلي ما خواهند توانست حلقه 

المللي باشند. و بين ملي ،ايهاي منطقهارتباطي براي همكاري

تر از كاربردي مسائله كارشناسي با روايي دانشجويان دچنين، آشنهم

صنعت و هدفمندسازي كارآموزي هاي ارتباط با توسعه فعاليتطريق 

ارتباط بيشتر ايشان و  وره كارشناسي، منجر به ارتقاي توانمنديدر د

  دانشگاه با جامعه خواهد شد.

 در ،جهاني و ملي اي،منطقه جامعه به اثربخش خدمات ارائه

نيز  و دانش اشتراك و دستيابي طريق از خود ممكن شكل بهترين

دانشگاه هستند. ها سرلوحه كار و رهبري در فهم چالش تأثيرگذاري

 اثرگذاري آن در بهبود وو ميزان  مسائلحل در نقش دانشگاه البته 

   .استدانشگاه  سوينيازمند مطالعه بيشتر و پايش مستمر از تغيير، 

  

o  هاي پژوهشيمنابع مالي از فعاليتتوسعه 

  ايهاي كاربردي و توسعهانجام پژوهش به توجه و پژوهش توسعه

  

از  يكي داخلي، توسعه صنعت و جامعه نيازهاي رفع منظوربه  

  هاي اصلي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل است. نگرش

هاي پژوهشي در سازي يافتهبا راهبرد تجاري هافعاليتاين 

آموزش و دنبال خواهد شد.  كارآفرينيچارچوب توسعه فناوري و 

اصلي دانشگاه بايد نقش فعال و  مأموريتدو  عنوانبهپژوهش 

 عنوانبهد. دانشگاه نبنيان ايفا كندر توسعه اقتصاد دانش توجهيقابل

 ثروت در درآمدزايي ازيكي از اجزاي زنجيره ارزش و خلق 

هاي فروش دارايي آن از پسو  محورمسالههاي كاربردي و پژوهش

با ايجاد  تواندميدانش و پژوهش  سازيتجاريفناوري و  ،فكري

نقش راهبري اين حوزه را در  ،ارتباط مناسب با ساير اجزاي زنجيره

  و همكار بازي كند. گذارسياستها و نهادهاي ميان سازمان

انگيزه در اعضاي هيات علمي توانمند و  ايجاد بنابراين

ها و ع تحصيالت تكميلي در انجام پروژهمقاط استعداد بادانشجويان 

اهداف و توسعه  ارائهو نيز  ايرشتهبينكاربردي و هاي فعاليت

  . خواهد بود مؤثرها در اين حوزه توانمندي

  

 

  راهبردهاي پژوهش. 4شكل 

  

    

 

توسعه نظام

و زيرساخت  

پژوهش

اثرگذاري  و ارتقاي 

نقش دانشگاه

توسعه منابع مالي از 

فعاليتهاي پژوهشي
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 از افزودهارزش زنجيره ايجاد مسير در دانشگاه نقش است بديهي

 سازيتجاري طريق از ثروت ايجاد و فناوري توسعه تا علمي هايايده

 هايدستگاه و نهادها ساير همكاري با پژوهشي هاييافته

دانشگاه در . شد خواهد تكميل نوآوري ملي نظام در گذارسياست

هاي اي حاصل از پژوهشهاي كاربردي و توسعهادامه مسير طرح

هاي سازي يافتههاي الزم براي تجاريموجود به توسعه زيرساخت

  پژوهشي و درآمدزايي از اين حوزه خواهد پرداخت. 

 وكارهايكسب توسعه مسير در دانشگاه نقش ايفاي به توجه با

 راهبرد اين از مسير زايياشتغال در دانشگاه تاثير باال، افزوده ارزش با

 ايجاد و سودآوري بر راهبرد اين تمركز و بوده مستقيم غير صورت به

   .است مستقيم زايياشتغال جاي به باال افزودهارزش

  راهبردها

o هاي سازي يافتهايفاي نقش فعال در زنجيره تجاري

 پژوهشي تا توسعه فناوري

 

بر شناسايي  عالوه كندمي تالشصنعتي نوشيرواني بابل دانشگاه 

سازي پژوهش تا توسعه مراحل و عناصر مختلف زنجيره تجاري

در گستره عملكردي خود فناوري به ايفاي نقشي فعال و متمايز 

 آموزشي ودانشگاه ضمن ترسيم فرآيندهاي مسير،  در اين .بپردازد

 هاي پژوهشيحوزهميان عملكردي  هايتفاوت ،خودپژوهشي 

 سازي  بههاي  قابل تجاريزنجيره تبديل پژوهش  متعارف  و

  فناوري و نوآوري را تشخيص داده و ساختارهاي متناسب با آن را در

    

ضمن  . سپس دانشگاه خواهد توانستنمايدميامتداد يكديگر ترسيم 

راهبري  ،زنجيره ايده تا محصول و فناوري پشتيبان شبكهتوسعه 

  گيرد. بر عهده در سطح منطقهنظام محلي نوآوري را 

ايفاي اين نقش منجر خواهد شد تا دانشگاه صنعتي نوشيرواني 

هاي پژوهشي خود و سازي يافتهاز تجاريسودآوري حاصل  ،بابل

را بيشينه كند. ضمن  آنهاي فناور و نوآور وابسته به توسعه شركت

- گذاران و سرمايهدانشگاه، محلي مورد اعتماد براي سياست كه اين

، نوآوران پردازانايدهو مرجعي براي گذاران محلي و ملي خواهد شد 

  درون و بيرون دانشگاه باشد.  و فناوران

هاي توسعه در اين مسير دانشگاه خواهد توانست توانمندي

را در اعضاي هيات علمي و دانشجويان خود  كارآفرينيتجاري و 

محصول و  ارائههاي پژوهشي متعارف دانشگاهي تا فعاليت ميانه

  بخشد. ارتقافناوري به بازار 

o  نوآوري و فناوري و مديريت  و كارآفرينيتوسعه فرهنگ

 هاي مرتبط با آنآموزش

هاي پژوهشي تا توسعه سازي يافتهبراي توسعه مسير تجاري

وجود دارد. از سوي ديگر با  فناوري نياز به فهم اجزاي اين مسير

متخصص  ،دانشجويان و اعضاي هيات علمي دانشگاه توجه به اين كه

ها و آشنايي با مهارت هاي مختلف مهندسي هستند، ايجاددر حوزه

مديريت نوآوري و  سازي و، تجاريكارآفرينيهاي مرتبط با تخصص

 دانشي كند  موانع . دانشگاه سعي ميآنها حياتي است فناوري براي

  در  اين زمينه  را  از  ميان  بردارد  تا  توانمندي پنهان فعاالن حوزه

  

 

  كارآفريني و نوآوري ،فناوري .3

 كارآفريني بر تمركز با خود اندازچشم چارچوب در دانشگاه آرمان:

 ارزش زنجيره ايجاد مسير در اثرگذار و فعال نقشي ايفاي به فناورانه،

 طريق از ثروت ايجاد و فناوري توسعه تا علمي هايايده از افزوده

 خوديافته هاي سازمانو نوآوري پژوهشي هاييافته سازيتجاري

 .پردازدمي
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، مديريت و كارآفريني و مهندسي و فناوري در عرصه توسعه فناوري  

  بازار آشكار گردد. سازي و كسب سهم ازتجاري

هاي آموزشي اعضاي هيات ظرفيت بر تكيهاين توسعه دانش با 

هاي فعاالن و متخصصان همكار دانشگاه در حوزهعلمي و نيز 

چنين تعامل با حوزه گوناگون صنعت و فناوري انجام خواهد شد. هم

هاي آموزشي دانشگاه صورت خواهد گرفت تا از توسعه آموزش

سازي كننده فرآيند تجاريفناورانه و نوآورانه مرتبط و تكميل

  اي پشتيباني شود. رشتههاي بينها و دورهدرس صورتبه

o هاي هاي الزم براي گسترش فعاليتايجاد زيرساخت

 بنيانهاي فناور و دانششركت

دانشگاه براي تكميل چرخه ايده تا محصول و دستيابي به 

هاي آموزشي و پژوهشي خود ضمن رعايت ماموريت افزودهارزش

هاي فناور و كند به توسعه نهادهاي واسطي چون شركتمي تالش

از طريق مركز رشد دانشگاه،  هاآنبنيان و فضاي گسترش دانش

ها و ، صندوقهاي پژوهش و فناوري، صندوقهاي علم و فناوريپارك

و نيز دفاتر توسعه و انتقال  خطرپذير گذاريهاي سرمايهشركت

  فناوري بپردازد.

هاي مرتبط با توسعه فناوري و نوآوري را در دانشگاه فعاليت

 اينضمن  .فرآيندهاي پژوهشي متعارف خود دنبال خواهد كردادامه 

-اي و تجاريهاي پژوهشي كاربردي و توسعهمرز ميان فعاليت كه

نفعان خود مشخص خواهد سازي ايده تا فناوري را براي فعاالن و ذي

  كرد. 

 بهچرخه تعاملي پژوهش و آموزش  شودمياين نگاه باعث 

هاي تخصصي دانشگاه مستقل فعاليت كند تا پايه فعاليت صورت

سازي تجاريحوزه تعامل حوزه پژوهش و چنين هم. شودمستحكم 

كسب و كارها و صنايع مرتبط  ،نفعانتا از نيازهاي ذي شودميباعث 

سازي استفاده شود. دانشگاه ضمن در نظر براي توسعه فرآيند تجاري

و فرآيند شامل فرآيندهاي پژوهشي و هاي موجود اين دگرفتن تفاوت

توجه داشته و از  هاآنبه امتداد فرآيندي سازي فرآيندهاي تجاري

  افزايي استفاده خواهد كرد. هاي هر كدام براي ايجاد هممزيت

از سوي ديگر توسعه اين بخش نياز به ايجاد اعتماد و مشاركت 

و فناوران اعضاي هيات علمي و دانشجويان نوآور و نيز نوآوران 

سازي بايد اي خواهد داشت. پس از توسعه فرآيندهاي تجاريمنطقه

توجه كرد كه ساختارهاي موجود در دانشگاه براي درآمدزايي مستمر 

 نياز به تكميل و توسعه مجزي دارد. بنابراين سازيتجارياز طريق 

 اي مرتبط با كمتريندانشگاه در ايجاد ساختارهاي واسطه

  گذاران وبيشترين شبكه ارتباطي با فعاالن و سياست ساالري وديوان

 فناوري در منطقه و سطح كشور اقدام خواهد كرد. صنعت و   

o  ،تامين مالي ايجاد فرآيندهاي پشتيبان توسعه فناوري

 حفاظت از مالكيت معنويفناوري و 

ها در دانشگاه به توسعه ايدهو فناوري بخشي از تامين مالي نوآوري 

هاي فكري مرتبط خواهد بود كه اعضاي هيات علمي و و دارايي

سازي آن در سطح صنعتي دانشجويان تمايلي به توسعه و تجاري

بايد ضمن  بنياندانشيك نهاد  عنوانبهدانشگاه ندارند. در اين راستا 

به  ،سازي خودآگاهي از سطح دانش آشكار و مستند قابل تجاري

نفعان خود بپردازد ثبت و حفاظت از مالكيت معنوي كاركنان و ذي

-در ميان دانشجويان، فارغرا هاي مرتبط با آن ها و آموزشو ارزش

  نفعان خود توسعه دهد.التحصيالن و همكاران و ذي

از طريق دفاتر توسعه و انتقال  ثبت و حفاظت از مالكيت معنوي

 از حفاظت از ارزشي جدا ي،فناوري و حفاظت از مالكيت معنو

پژوهشي و  ،اقتصادي و صنعتي ايجاد شده در فرآيندهاي آموزشي

هاي اجتماعي و مديريتي و منجر به افزايش ارزش ،فناورانه دانشگاه

توسعه نام و نشان علمي خواهد شد. در اين چارچوب فرهنگ 

هاي فعاليت به موازاتحفظ مالكيت معنوي نيز طراحي و توليد و 

 هايمزيتافزايش كه يابد ارتقا مي آموزشي و فرهنگي دانشگاه

دانشگاه را در قياس با ساير آموختگان دانشاي و رقابتي حرفه

  .باال خواهد بردها دانشگاه

از  نيز نظام مالي و توانمندسازي توسعه فناوري گرددميتالش 

 تاسيس، مشاركت در ق پژوهش و فناوريوطريق ايجاد صند

علم و فناوري  هايو پارك گذاري خطرپذيرنهادهاي مالي سرمايه

  پيگيري شود.

   
  راهبردهاي فناوري، نوآوري و كارآفريني. 5شكل 

  

منابع مالي 

فناورانه

تجاري سازي 

ه فناوري و توسع

نوآوري

مالكيت معنوي كارآفريني
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 و تعامل بدون دانشگاه اندازچشم و اصلي راهبردهاي پيشبرد  

دانشگاه  مسير اين در. نيست پذيرامكان مختلف نفعانذي با مشاركت

 ارتباطي هايظرفيت از استفاده ضمنصنعتي نوشيرواني بابل 

 دانشي، بينشي، تعامالت به يادگيرنده سازمان يك همانند دانشگاه

 و صنعتي ،اقتصادي هايبنگاه با خود فرهنگي و مالي خدماتي،

و  الملليبين و ملي سطح در خصوصي و دولتي هايسازمان خدماتي،

 .دهدمي ادامه در سطح منطقه و كل كشور عمومي عرصه

 سطح در چه جامعه فضاي و عمومي عرصه با دانشگاه ارتباط

 كاركردهاي بر تكيه با كشور شمال منطقه سطح در چه و ملي

 نقش تحكيم با دانشگاه. يابدمي توسعه دانشگاه ايحرفه و تخصصي

 نيز و دانشگاهي آموزش و يادگيري عرصه در خود پيشرو و ويژه

 در برتر دانشگاه يك از بهتري تصوير جامعه مسائل حل و نوآوري

  . داد خواهد ارائه ملي سطح در كشور و شمال منطقه

  راهبردها

o الملليبين مؤثرها و ارتباطات توسعه همكاري 

هاي ملي خود ضمن رعايت ماموريتصنعتي نوشيرواني بابل دانشگاه 

هاي افزاييالمللي از شرايط و همبا ارتباط گسترده در فضاي بين

همكاري ميان ايران و جامعه جهاني در عرصه دانش و فناوري سود 

حمايت مستمر از بهبود كيفيت آموزشي و  بنابراينخواهد بود. 

 ايمنطقه همكار هايها و سازماندانشگاه با تعاملاز طريق  پژوهشي

المللي و ارتباطات بين چنينپيگيري خواهد شد. هم الملليبين و

  نيز توسعه   ومشترك  آموزشي هايدوره اجراي و  طراحي براي  ملي

هاي دانشگاه راهبردي و مشترك از اولويتهاي در پژوهشهمكاري   

پژوهشي با  زمينه درها توسعه همكاريدر اين زمينه خواهد بود. 

دانشگاه را در  ،الملليبين و ايو شركاي منطقه همكار هايسازمان

مدت و در كوتاههاي پژوهشي و گسترش منابع مالي توانمندي ارتقا

  ياري خواهد نمود.  بلندمدت

دانشگاه در اين مسير خواهد توانست سطح اعتماد شركاي خود 

چنين، در همالمللي افزايش دهد. در جامعه علمي و فعاالن بينرا 

 هاي برتر منطقه خاورميانه ودانشگاه با تعامل راستاي گسترش

هاي نمنديبرداري بهتر از تواو و بهرهدانشج و استاد تبادل، جهان

گسترش  اقدام خواهد شد. اين راهبرد باآموزشي و پژوهشي طرفين 

، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل بهتر معرفي ،هاي بازاريابيفعاليت

هاي اداري ويژه و ايجاد زيربخش خارجي دانشجويانبيشتر  جذب

  . خواهد شدپيگيري  آن

هاي خارج از ها و سازماندولت هايكمك جذبدر اين مسير 

المللي و نهادهاي هاي بينسازمان ها،دولت چون بورسكشور هم

براي  خارجي دانشجويان تحصيل ادامه براي فعال بين كشورها

ضمن اين كه شود. مينظر گرفته  در افزايش منابع مالي مرتبط

آموختگان دانشگاه شرايط را براي ايجاد و حمايت از جامعه دانش

  بخشد. توسعه ارتباطات در سطح ملي و جهاني بهبود مي

o هاي اقتصادي شبكه ارتباطي اثربخش با بنگاه توسعه

 صنعتي و خدماتي

نفعان سازماني خود در ميان ذيصنعتي نوشيرواني بابل دانشگاه 

  بزرگ،  خدماتي  و  اقتصادي صنعتي   هايبنگاه براي  اي نقش ويژه

  

 

  ارتباطات و هاهمكاري .4

 ارتقاء پژوهشي، ممتاز نتايج اشتراك راستاي در دانشگاه آرمان:

 هاهمكاري جامعه، در اثرگذار نقش ايفاي و آموزش و يادگيري كيفيت

 و محلي جامعه شاملبيروني  نفعانذي تمامي با را خود تعامالت و

 هايسازمان ساير و خدماتي و صنعتي ،اقتصادي هايبنگاه جهاني،

 .داد خواهد توسعه همكار
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 هاآنمقياس با توجه به شرايط و زمينه فعاليت متوسط و كوچك  

 از دانش و توانمندي گيري بهره قايل است. در اين مسير دانشگاه با 

و دانشجويان خود، ضمن درك شرايط و نيازهاي  اعضاي هيات علمي

ا و راهكارهاي راهبرده ارائهبه  ،هاي همكارانفرد سازم به منحصر

 بــراي نــو هاييفرصــت ، سيستمي و عملكردي و ايجــادمتمايز

  نوآورانــه خواهد پرداخت.  هــايطرح در مشــاركت

 اقتصادي هايبنگاه با اثربخش ارتباطي همچنين، توسعه شبكه

هاي برنامه ارتقابراي  پويا يادگيري خدماتي، امكان و صنعتي

 دانش دو طرف راسطح  ارتقا و آموزشي دانشگاه و توانمندسازي

  فراهم خواهد آورد.

 

o دولتي و عمومي كشورهاي توسعه ارتباطات با سازمان 

كشور  عمومي و دولتي هايدانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل با سازمان

نمايد. در اين مسير دانشگاه ميهمكاري و مشاركت اثرگذاري ايجاد 

هاي خود ها و فعاليتتصويري منطقي و اثربخش از توانمندي

و  روزهاي بهتخصصي و مهارت هايدانشيك مركز توسعه  عنوانبه

گيران و ، در فضاي تصميمبازار نياز موردو فناوري  نوآوري

 ارائهاين راهبرد ضمن خواهد كرد.  ارائهسياستگذاران كالن كشور 

هاي دانشگاه با ارتباطات اجرايي و عملي الزم براي سنجش توانمندي

-ها و نهادهاي تصميماز سوي سازمان شدهارائههاي دقيق توانمندي

  بود.گير همراه خواهد 

و اهداف آمايشي منطقه ها ماموريت برددانشگاه ضمن پيش 

، گستره منطقي و علميهاي نيازسنجيكشور بر مبناي شمال 

هاي با نهادها و سازمان چندسويهارتباطات  و هاي ملي خودفعاليت

 بر تكيهبا تواند از اين راه ميدانشگاه  .را توسعه خواهد دادملي 

هاي توسعه پژوهشي و فناورانه خود ظرفيتهاي آموزشي، فعاليت

و از اين مسير  نمايدتر گذاران روشنمنطقه شمال را براي سياست

 ايفانقشي ارتباطي و فعال در توسعه اقتصادي و اجتماعي منطقه 

  كند. 

  

منابع مالي جذب مشاركت و  اين امر باعث كسب اعتماد، ايجاد  

هاي بخشي و ملي در راستاي توسعه و معنوي ممكن از بودجه

  اقتصادي و اجتماعي شمال كشور خواهد شد. 

  

o  نقش ويژه  برتكيهمند با جامعه با و هدف مؤثرارتباط

 دانشگاه

 دانشگاه نقشي متمايز براي تك تك افراد جامعه چه در حوزه محلي،

نقش چه در حوزه ملي و چه در سطح جهاني قايل است. دانشگاه 

استعداديابي و شكوفا كردن  در تنها نهاد توانا عنوانبهرا خود 

تك تك افراد جامعه براي اتصال تخصصي هاي ها و مهارتتوانمندي

  معرفي و نهادينه خواهد كرد. با نظام اقتصادي و صنعتي  هاآن

با  مؤثرفعال و ارتباط  نقش بر ايفاياز سوي ديگر دانشگاه 

فرهنگي و اجتمـاعي، اقتصادي هاي مختلف زمينه درعرصه عمومي 

دارد.  تأكيد انساني جامعه پايدار توسعه به و سياسي براي كمك

مشاركت در بازسازي دانش،  اشتراك دستيابي و طريق ازدانشگاه 

و نيز  هـاي اقتصـادي منطقهبخشـي بـه فعاليـتتنوع ،اقتصادي

در ارايه  مسائلو رهبري در عرصه يادگيري و فهم  تأثيرگذاري

  خدمات اثربخش اجتماعي، نقش محوري خواهد داشت. 

هاي برابر ايجاد فرصت بر تكيهتمركز بر اين نقش دانشگاه با 

تك فعاالن داخل پژوهشي و توسعه فناورانه براي تك ،آموزشي

اعضاي  ،دانشگاه و متقاضيان ورود به دانشگاه (شامل دانشجويان

- ميپردازان و نوآوران) باعث ايده ،متخصصين صنعتي ،هيات علمي

تا محيط الزم براي پيشبرد تمامي راهبردهاي اصلي دانشگاه  شود

  فراهم آيد. 

  ها و ارتباطاتراهبردهاي همكاري. 6شكل 

  

ي دانشگاه صنعت

لنوشيرواني باب

عرصه

عمومي

صنعت و 

كسب و كار

سطح 

جهاني

سطح ملي
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راهبردهاي اصلي و راهبردهاي توانمندساز زير محقق خواهد كرد.  بر تكيههاي خود را با انداز و ماموريتدانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل چشم  

و  كارآفرينيفناوري و نوآوري، در چهار حوزه اصلي: پژوهش، يادگيري و آموزش،  هستند و دانشگاه اصلي مأموريتدر راستاي  راهبردهاي اصلي،

  متمركز است.  ارتباطاتها و همكاري

خواهد  دانشگاه هاي اصلياستراتژي تحقق به هاآن صحيح انجام اما نيستند، دانشگاه هدفرسالت و  خود خودي راهبردهاي توانمندساز به

  : از اندعبارتكه دانشگاه در نظر دارد، ز انجاميد. راهبردهاي توانمندسا

  اساتيد و كاركناناعتالي  -1

  توسعه پايدار منابع مالي -2

  اجتماعي و فرهنگي توسعه -3

   ريزيبرنامه و مديريت توسعه -4

 هاي فيزيكي و سيستميزيرساخت -5

  زيستمحيطتوسعه پايدار  -6

  

  
    

    راهبردهاي توانمندساز دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل. 7شكل   

   

  توانمندسازها 

توسعه پايدار 

منابع مالي

ي توسعه فرهنگ

و اجتماعي

هاي زيرساخت

فيزيكي و 

سيستمي

د اعتالي اساتي

وكاركنان

مدبريت توسعه 

و برنامه ريزي

توسعه پايدار

محيط زيست 
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هاي انساني ارزشمند خود كه صنعتي نوشيرواني بابل سرمايه نشگاهدا  

اند، ارج ه نمودهدانشـگا صرف را خود هايتوانمندي و زمان، استعداد

كار را بهرشد و بالندگي ايشان تمام توان خود نهد و براي حمايت، مي

آراسته، مجهز و با فـراهم نمودن محيط كاري  گيرد. دانشگاهمي

افزايي، هاي ارتباطي، انگيزشي و مبتني بر همو زيرساختكارآمد 

ايشان را فراهم نموده و  هاي بالقوهرشد و پـروش توانـايي زمينه

راستا با اهداف راهبردي خود را تشويق و حمايت عملكردهاي هم

  نمايد.مي
  

  راهبردها

o  ،و ترفيع اعضاي هيات  ارتقاتوسعه و تسهيل فرايند جذب

  هاعلمي و گسترش توانمندي

براي جذب و حمايت از اعضاي  بابل نوشيرواني صنعتي دانشگاه

در  هاي بالقوهظرفيتو جهاني  هايقابليت باهيات علمي توانمند، 

آموزشي و پژوهشي، براي توسعه سيستم سرآمدي دستيابي به كمال 

تشـويق و ريزي نموده است. جامع اعضاي هيات علمي برنامه

اي توسـعه حرفـه سازي وتوانمنـد بر مؤثر ايهفعاليتاز  حمايـت

ريزي و برنامه، گسترش خدمات حمايتيو  ت علمـيااعضاي هي

خدمات بيني سازوكار انگيزشي و خدمات رفاهي براي تقدير از پيش

هاي مصداق اولويت ت علمي و مديران اجرايي دانشگاهااعضاي هي

  اين راهبرد است.

هاي اصلي فعاليت هاي دانشگاه در حوزهتوسعه توانمندي

  هاي اعضاي هيات علمي و بهبود دانشگاه، نيازمند افزايش توانمندي

 . دانشگاهاستعلمي و ترفيع اعضاي هيات علمي  درجه ارتقاام نظ  

هاي الزم و شناسايي صنعتي نوشيرواني بابل با انجام نيازسنجي

ي علمي و آموزشي اساتيد، براي برگزار موردنيازهاي مهارت

ريزي هاي آموزشي مستمر، منظم و اثربخش برنامهو دوره هاكارگاه

  كند. مي

هاي مختلف تخصص زمينه درها فعاليتها و اين آموزش

رشد و اعتالي شناسي براي و روش ايرشتهبينو مباحث  موردنياز

 كهاين. ضمن نمودسازي خواهد بستربيشتر اعضاي هيات علمي 

گيري از هرهيادگيري مستمر در اين حوزه در موارد بسياري با ب

هاي اليتلي و خارجي و نيز مشاركت در فعهاي مطالعاتي داخفرصت

مشترك آموزشي و پژوهشي مراكز معتبر داخلي و خارجي مورد 

  حمايت قرار خواهد گرفت. 

  

o توسعه و تسهيل فرآيند جذب، ارتقا، و ترفيع كاركنان  

يكي از اركان  عنوانبهصنعتي نوشيرواني بابل،  دانشگاهكاركنان 

محوري و توانمندساز دانشگاه، نقشي كليدي در نيل به راهبردهاي 

اصلي دانشگاه دارا هستند. دانشگاه براي نيازسنجي، شناسايي و 

براي توسعه  موردنيازها و ابزارهاي برگزاري منظم و مستمر دوره

  ريزي نموده است. ايشان برنامه هاي شغليها و توانمنديتوانايي

اي توسـعه حرفـه هايي مـؤثر برفعاليتوي ديگر دانشگاه از س

 جامع داده و با ايجاد نظام ارزيابيكاركنـان را مـورد حمايـت قـرار 

مناسـب براي رشد،  هايو مستمر، فرصت مؤثر صورت بهعملكرد 

پذير خود را وليتندگي كاركنان توانمند، خالق و مسوو بال ارتقا

  براي مناسب و آرام دانشگاه ضمن  ايجاد محيطيايجاد خواهد كرد. 

  

 

  اعتالي اساتيد و كاركنان .5

هاي خود، انداز و آرماندستيابي به چشمدر راستاي دانشگاه  آرمان:

توانمند و  كاركنان) و هيات علميمنابع انساني ( اعتاليجذب، حفظ و 

در سطح منطقه و تا به جايگاه مناسب  داندترين اولويت ميرا مهمموثر 

  دست يابد. كشور 
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 تقدير از رساني وخدمت براي خدماتي و رفاهي امكانات توسعه كار،  

  ريزي نموده است.شريف دانشگاه را برنامه كاركنان

يافته در اين زمينه جذب كارشناسان تخصصي و مهارت

هاي فناوري در حوزه ويژهبهآتي دانشگاه  موردنيازهاي درزمينه

هاي اطالعاتي ريزي و مديريت و تحليل سيستمبرنامه ،اطالعات

  خواهد بود.  موردنظر
  

o  گيري راستايي عملكردهاي فردي با جهت: هم3راهبرد

  راهبردي دانشگاه

بالنده و پوياي براي هدفمند كردن فرآيندها، اقدامات و  سازمانهر 

گذاري و تدوين نقشه هدف نيازمندهاي راهبردي خود فعاليت نتايج

   راه مناسب است.

برنامه راهبردي دانشگاه نيازمند همراهي و  استقرارطراحي و 

يكي از اركان مهم و  عنوانبهراستايي منابع انساني دانشگاه، هم

  توانمندساز دانشگاه است.

  

كامال بر اهداف راهبردي  بايدهاي دانشگاه، چنين همه بخشهم  

هاي آن سازي و ارزيابي شاخصپياده درمرتبط تسلط داشته و 

  هماهنگ عمل نمايند. 

 عملكرد نحوه هماهنگي و سازييكپارچه هدف با دانشگاه

 ارتقا و ترفيع انتظارات با دانشگاه علمي هيات اعضاي و كاركنان

 براي. نمايدمي ريزيبرنامه عملكرد مديريت فرايند بهبود براي ايشان

 منابع عملكرد و كارايي ارزيابي چارچوب هدف، اين به دستيابي

 تغييرات اساس بر بازنگري اين. شد خواهد بازنگري دانشگاه انساني

 ايگونه به دانشگاه درون انساني منابع نيازسنجي و موردنياز محيطي

 مسير اين. گردد ترنزديك دانشگاه راهبردي اهداف به كه بود خواهد

 مناسب ايشيوه به كاركنان عملكرد تشويق و تقدير شناسايي، با

  .شد خواهد پيگيري

دانشگاه آگاه است كه براي ارتقاء عملكرد جامعه دانشگاهي بايد 

هاي فردي از يك سو و فضاي عمومي الزم براي ارايه نوآوري

ها و راهبردهاي كالن دانشگاه از ديگرسو ايجاد هماهنگي با سياست

  شود. 
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هاي طرح و خدمات ارائهمنابع مالي از طريق مين اشيوه تاصالح   

 حل فعال براي نقش ، دانشگاه را در ايفايآموزشي و پژوهشي

اي، ملي و مهم و كاربردي براي تغيير در سطح منطقه هايچالش

  جهاني ياري خواهد نمود. 

افزايش ها و صنايع و ها و تعامالت با سازمانتوسعه مشاركت

، منجر دانشگاههاي هاي همكار در پژوهشهاي سازمانگذاريسرمايه

يادگيري و آموزش در دانشگاه و تامين سرمايه الزم  ارتقابه بهبود و 

  براي پيشبرد اهداف راهبردي دانشگاه خواهد شد.

   

  راهبردها

o  متنوعتوسعه منابع مالي  

اهداف و  پيشبردسازمان براي هاي هر مولفه ترينمهممنابع مالي از 

منابع مالي براي پيشبرد و  تقويت. استراهبردهاي خود 

گذاري در اهداف راهبردي دانشگاه، توسعه فرايندها، پويايي و سرمايه

هاي اصلي و توانمندسازي جامعه دانشگاه از دغدغه سازمانيبالندگي 

  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل است. 

منابع مالي  براي افزايشاصول  ترينمهماز مين اايجاد تنوع در ت

كاهش وابستگي به  منظوربهاست. دانشگاه صنعتي نوشيرواني 

پذيري مين مالي و آسيباهش ريسك تاهاي دولتي و كبودجه

را در  تاميناختصاصي و تنوع منابع  درآمدهاي توسعه دانشگاه،

  ريزي مالي خود دارد.اولويت برنامه

 و جذب منابع مالي متنوع از طريقشيوه تأمين مالي اصالح   

 ، دانشگاه را در ايفايهاي آموزشي و پژوهشيطرح و خدمات ارائه

مهم و كاربردي براي تغيير در  هايچالش حل فعال براي نقش

  اي، ملي و جهاني ياري خواهد نمود. سطح منطقه

سازي خارج از دانشگاه و آمادهگسترش ارتباطات با  بادانشگاه 

و  هاي خودها و نوآوريپژوهشنتايج سازي هاي تجاريزيرساخت

هاي مين مالي پروژهات و كارآفرينيمشاركت در زنجيره توليد و 

مسير دستيابي به درآمدهاي بلندمدت در اين حوزه را  خود،كليدي 

  فراهم خواهد كرد. 

  

  راهبردهاي توسعه پايدار منابع مالي. 8شكل 

  

هاي دولتي بودجه درآمدهاي اختصاصي

 

  توسعه پايدار منابع مالي .6

توسعه و تقويت منابع تأمين مالي بلندمدت دانشگاه و مديريت  آرمان:

جايگاه دانشگاه  تحكيمصحيح منابع براي پيشبرد اهداف راهبردي و 

  پيگيري خواهد شد.المللي و بين در سطح مليصنعتي نوشيرواني بابل 
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 از حمايت خود اصلي راهبردهاي مبناي بر دانشگاه مسير اين در  

 هايطرح و بنياندانش هايشركت فعاليت گسترش و ايجاد

 كهاين ضمن. نمايدمي پيگيري و ريزيبرنامه جديت با را كارآفرينانه

 مبناي بر را دولتي و خصوصي نهادهاي ساير گذاريسرمايه مسير

  .كندمي فراهم خود مشاركت و كارآفريني راهبردهاي

ها و صنايع ها و تعامالت با سازماناز سوي ديگر توسعه مشاركت

هاي هاي همكار در پژوهشهاي سازمانگذاريافزايش سرمايهو 

مدت از منابع اصلي توسعه درآمدهاي دانشگاه در ميان دانشگاه

  خواهد بود. 

از طريـق  ماليمين اتـ هـاي موفـقبرنامـهاجراي  نهايت در

و  آموختگان دانشگاهمساعدت خيرين و دانشمردمي،  هايمشاركت

هـاي ان فعاليـتديگر منابع پشتيب، از هاي بخش خصوصيحمايت

دانشگاه با  ها،و گسترش اين فعاليتادامه است. در راستاي  دانشـگاه

هاي و توسعه فعاليت جايگاه ويژه خود در منطقه شمال كشور برتكيه

در هـاي جديـدي بـراي پيشبرد اهداف دانشگاه فرصـت ازاريابيب

  خواهد نمود. فراهماي و ملي سطح منطقه

o مديريت مالي پايدار  

هاي ها در بخشتمركز بودجهبا توجه به شرايط جاري كشور و 

هاي دولتي ، احتمال كاهش سهم درآمدهاي دانشگاه از بودجهعمومي

  بسيار محتمل است. 

رشد درآمدها، و پايدار براي  مديريت مالي جامعبنابراين   

براي دستيابي  گذاري و تخصيص مجددها و سرمايهمديريت هزينه

  پيگيري خواهد شد. اتژيك دانشگاهبه اهداف استر

زمينه را  كارآمد صورت بهتوزيع عادالنه منابع  حال عين در

نفعان دروني و بيروني دانشگاه و افزايش براي ايجاد اعتماد در ذي

در اين راستا فرآيند درآمدهاي داخلي و بيروني درپي خواهد داشت. 

ريزي ظام بودجهبازبيني قرارگرفته و ن ريزي دانشگاه موردبودجه

مناسب براي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل توسعه داده خواهد 

  شد. 

پذيري و وليتفرهنگ بهبود فرايندها، تشويق مسو توسعه

ها براي تخصيص تعريف درست اولويتحمايت از نتايج ممتاز مالي، 

و طراحي سبد متوازن منابع مالي براي  صحيح منابع موجود

اي در هاي برنامهز اولويتراهبردي دانشگاه، اي پژوهشهاي طرح

چنين سيستم حسابرسي . همپيگيري اين راهبرد خواهد بود

هاي و كارا، بر مصارف بودجه مؤثركامًال  صورتبهدانشگاه، 

براي هاي موجود نامهو آيين خواهد داشتريزي شده نظارت برنامه

  .ددگرريزي بازبيني مينظارت كامل و فرآيندي بودجه
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 رشدخود در  يتولمسودانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل عالوه بر   

 به ورود براي توانمندسازي ايشان و دانشجويانو تخصصي  علمي

خود را  ،و اقتصادي هاي كاريمحيط نيازگويي به و پاسخ كار بازار

اعضاي ، دانشجويان معنوي و فكري رشدريزي براي متعهد به برنامه

  داند. و كاركنان دانشگاه مي هيات علمي

و  اجتماعي هايوليتمسو پذيرش براي دانشجويان سازيآماده

هاي انقالب متعهد به آرمانو  با اعتماد به نفس باال دانشجويان تربيت

 هايبرنامهاز جمله  ايران جمهوري اسالميقانون اساسي اسالمي و 

و  اجتماعي امور درفعلي  هايبرنامهعالوه بر  دانشگاه است.دار اولويت

و شاداب ، پويا محيطي بهشدن  تبديل براي دانشگاهفرهنگي، 

راي همه اعضاي خانواده ب ايراني- زندگي اسالمي سبك گرتجلي

-ميريزي برنامه ها در چارچوب قانون،دانشگاه و براي همه سليقه

  نمايد.

  راهبردها

o  هاي مديريت فرهنگي و ساختزيرتوسعه نظام و

 اجتماعي

فرهنگي و  بخش در اداري چابك نظام كارگيريهب و تقويت

هاي فرهنگي و اجتماعي راهبرد اصلي توسعه فعاليت ،دانشجويي

مهم در  هايدانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل است. از جمله برنامه

 توسعه براي مالي منابع كارهاي تامينگسترش راه ،اين زمينه

از طريق بودجه عمومي، منابع مالي اجتماعي  و فرهنگي هايفعاليت

  هاي خيريه، وقف و عرضه محصوالت فرهنگي خواهدفعاليتناشي از 

گرفتن  نظر براي درتدوين فرايندهاي مورد نياز  ،چنين. همبود  

پيگيري و  هاي دانشگاهدر تمامي برنامه فرهنگي و اجتماعي نيازهاي

اجرا خواهد شد. دانشگاه در اين مسير از مشاوران با تجربه و 

استفاده و اجتماعي  ها و ابزارهاي نوين فرهنگيتاثيرگذار و فناوري

  خواهد نمود.
  

o هاي دانشجوييها و كانونانجمن ،هاتشكل توسعه 

 و عضويت براي بستري دانشجويي هايو انجمن هاكانون ،هاتشكل

و  ورزشي ،تفريحي هنري، علمي، امور در دانشجويان فعاليت

توسعه كمي و كيفي هدفمند اين  فرهنگي دانشجويان هستند.

تقويت روحيه ، تواند شرايط رشد فردي و اجتماعيها ميبرنامه

نشاط، اعتماد به نفس و اميد را در جامعه دانشگاهي فراهم آورد. 

 ايجاد، قوانين چوبچار در ،هاگروه اين تقويت راهبرد ترينمهم

 اجراي و فرهنگي و اجتماعي هايبرنامه و هاهايد ارائه براي زمينه

-است. هم دانشجويان و اساتيد توسط تكميلي هايبرنامهو  هاطرح

گيري شكل منظوربهها و فضاي مناسب چنين، ايجاد زيرساخت

اجتماعي و فرهنگي،  هايو تحليل هاانديشي و بحثهاي آزادكرسي

   راهبردهاي توانمندساز دانشگاه خواهد بود. از

o فرهنگي پوياي و بانشاط فضاي تقويت و حمايت از  

افـزايش تجربيـات  ،هـاي زنـدگيمهارت توسـعهتوجه به 

پويا در دانشگاه،  فضاي در كنار ايجاددانشجويان در فرايند يادگيري 

  ،اجتماعي زندگي تجربه  ،دانشجويان  اعتماد به نفس تقويت   باعث

  

 

  توسعه فرهنگي و اجتماعي .7

- اسالميبينش فضاي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه بر مبناي  آرمان:

اجتماعي،  هايوليتمسو پذيرش براي سازي دانشجويانايراني، آماده

تعهد به ، با اعتماد به نفس باالدانشجويان  تربيت ،ارتقاء سبك زندگي

و پرورش  ايران جمهوري اسالمي قانون اساسي هاي انقالب وآرمان

روحيه خالقيت و نوآوري در ميان دانشجويان، اعضاي هيات علمي و 

  يابد. توسعه مي كاركنان
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 ارتقاو ري مستمر در طول دوران زندگي يهاي يادگالقاء ارزش  

افزايش ميزان مشاركت دانشجويان ايشان خواهد شد. كيفيت زندگي 

ورزشي، فرهنگي  هايفعاليت متنوع چون برنامه فوق هايفعاليتدر 

ريزي براي اوقات برنامهو  دانشگاهيبيندانشگاهي و درون و هنري

  . خواهد بودمورد حمايت دانشگاه  فراغت دانشجويان

ساز و و  هـاي زنـدگيمهارتو توسعه  ارتقاتوسعه فرايندهاي 

فردي و  مسائلو حل  اجتماعيهاي فردي و شناسايي چالش كارهاي

ها براي همه اعضاي جامعه ها و مشاورهو برگزاري كارگاه اجتماعي

 بانشاط فضايشگاه براي ايجاد راهبردهاي دان ترينمهمدانشگاهي  از 

  در دانشگاه است.  پويا و

هاي فرهنگي و صنفي دانشجويان و تشويق و حمايت فعاليت

ايراني، ايجاد  -هاي اسالمياعضاي هيات علمي در چارچوب ارزش

تقويت اخالق بين دانشجويان، اساتيد و  منظوربه شادابفضاي 

تقويت التزام به احكام  منظوربهكاركنان و ايجاد فضاي مناسب 

صنعتي نوشيرواني بابل ريزي دانشگاه هاي برنامهاسالمي در اولويت

  قرار دارد.

  

  

  راهبردهاي توسعه فرهنگي و اجتماعي. 9شكل 
  

درك و  ،تقويت احساس تعلقپويا منجر به  و شاد فضاياين 

 به دانشگاه و به يكديگر، اساتيد و كاركنان دانشجوياناحترام متقابل 

 سطوح مختلف جامعههاي در درك نيازمنديتوانمندسازي ايشان  و

  .خواهد شد هاي مختلفبا فرهنگ

  

      

    

   

اي تقويت و حمايت از فض

يبانشاط و پوياي فرهنگ

توسعه تشكل ها، 

هاها و كانونانجمن

ساخت هاي توسعه زير

مديريت فرهنگي و 

اجتماعي
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هاي جديد ها و دانشكدهرشته تأسيستوسعه كمي و كيفي دانشگاه،   

ساسي عوامل ااز  از فناوري اطالعات مناسب و متناسب منديبهرهو 

و سطح ملي ها در بندي دانشگاهرتبهجايگاه و در بهبود  مؤثرو 

ها و تا، دانشگاه براي توسعه زيرساختدر اين راس .استالمللي بين

هاي متنوع و ريزي پروژهبا برنامه موردنيازافزاري هاي سختسيستم

   .تالش خواهد كردمتناسب 

- پژوهش و ايده، تحصيل مناسب براي و آرام محيطي ايجاد براي

 و امور رفاهي توسعه، صنعتي نوشيرواني بابل دانشگاه ،پردازي

هيات علمي و  ءرساني به دانشجويان، اعضاخدماتي براي خدمت

   .نموده است بنديو اولويت ريزيبرنامهرا  دانشگاه كاركنان
  

  راهبردها

o   توسعه و بهبود طرح جامع فضاي فيزيكي دانشگاه 

سايت فعلي مساحت  ،1387با توجه به استقالل دانشگاه در سال 

 30هكتار و فضاي آموزشي و كمك آموزشي دانشگاه  17دانشگاه 

هاي داخل كشور و در مقايسه با دانشگاه كه استهزار مترمربع 

. از همين رو كمبود فضاي نيستالمللي مطلوب استانداردهاي بين

 موردنيازهاي جديد اندازي دانشكدهها و راهفيزيكي، توسعه دانشكده

افزاري كه امكانات سخت يصورتبه شده استدانشگاه با تاخير مواجه 

 اعضاي استقراربراي    ملي استاندارهاي  با  متناسب و  مناسب

  .نداردوجود  دانشجويان تحصيالت تكميلي و علمي تاجديد هي

 داراي فعلي موقعيت مكاني در دانشگاه ، قرارگيريچنينهم  

 به توانمي جمله آن از كه است دانشگاه براي هاي فراوانيمزيت

از طرف  .نمود اشاره مسكوني مناطق به نزديكيمناسب و  دسترسي

فضا، عدم  كمبود معايبي همچون دارايدانشگاه  سايت فعلي ديگر،

توسعه  است و بنابراينصوتي  هايآلودگي انواع وجود و رشد مناسب

ريزي براي انتقال تمام يا و برنامهدانشگاه سايت فعلي كمي و كيفي 

هاي فيزيكي دانشگاه به مكان متناسب با بخشي از زيرساخت

  در اولويت دانشگاه است. المللياستانداردهاي بين

و  هادانشكدههاي ساخت و بازسازي ساختمانبنابراين 

هاي مناسب براي حمايت از ساختمين زيراگذاري در تسرمايه

هـاي طبيعـت و اسـتفاده از زيبايي پژوهش، با الهام ازآموزش و 

پذيرد. در اين مسير صورت مي خالقيـت معمـاران برجسته

شامل  يساختهاي صحيح توسعه زيرنگري و اعمال برنامهآينده

تناسب با نيازهاي آموزشي، هاي عمراني متعريف و تصويب پروژه

ايراني در -پژوهشي و فناورانه با رعايت هويت معماري اسالمي

براي  كهاينضمن . خواهد گرفتهاي جديد صورت ساخت مكان

هاي موجود دانشگاه صنعتي نوشيرواني سازي ساختمانبازسازي و به

دهي فضاي فيزيكي موجود با رعايت بابل، تعريف طرح جامع سامان

   است. موردنظرسطح ايمني  ارتقامحيطي و داردهاي زيستاستان

ها، آزمايشگاه افزاريتجهيز سختبازسازي و چنين، هم

مين ابراي ت ،پژوهشيساير تسهيالت و امكانات ها و كتابخانه

  ضروري است. دانشگاهافزون نيازهاي روز

  ها،هاي آزمايشگاهازاين رو، توسعه متوازن تسهيالت و زيرساخت

  

 

  هاي فيزيكي و سيستميزيرساخت .8

اي براي دانشگاه براي پيشبرد راهبردهاي اصلي خود تمركز ويژه آرمان:

با تكيه هاي فيزيكي و سيستمي افزايش و بهبود كمي و كيفي زيرساخت

هاي فيزيكي و سيستمي خود در مقايسه با بر بهبود وضعيت شاخص

  المللي در نظر خواهد گرفت. رقباي ملي و بين
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ها صورت خواهد گرفت و و كتابخانه ها، مراكز پژوهشيكارگاه  

گيري از مشاوران و اي با بهرههاي توسعهمديريت زمان و هزينه پروژه

توان نظارتي دفتر فني دانشگاه  ارتقاپيمانكاران با صالحيت و 

  ريزي خواهد شد.برنامه

o هاي فناوري اطالعاتساختتوسعه زير 

سازگار و قابل اطمينـان، افزاري افزاري و نرمسخت بسترهاي وجود

 صنعتي نوشيرواني بابل هاي دانشگاهفعاليت مؤثربـراي اجـراي 

يكي از  روزبه فناوريدانشگاه با درك اين نكته كه  ت.حياتي اس

فراهم اسـت، بـا  پژوهشيو  آموزشي هايفعاليـت اجزاي اساسي

اطالعاتي  هايسيسـتم، افزارهاي فناوري اطالعاتسخت آوردن

و علمي  هياتاعضاي  دانشجويان، مطلوبي را در دسترس تمامي

 هاي مهم درچنين، يكي از شاخصهم دهد.قرار ميكاركنان 

از فناوري  مناسب و متناسب منديبهره ها دانشگاهبندي رتبه

است كه اجراي مناسب اين راهبرد در ارتقاي جايگاه  اطالعات

گذار ثيردانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل در سطح ملي و جهاني تا

  .خواهد بود

اعضاء هيات علمي به آخرين مجهز كردن دانشجويان و 

هاي يادگيري پويا هاي علمي دنيا از طريـق ايجاد محيطپيشرفت

 هياتاعـضاء  و دانشجويان و پژوهش يادگيريو بهبود براي تسريع 

است. در اين راستا،  ضروريبر پايه فناوري اطالعات  علمي

 و پژوهشي آموزشي هايفناوريبه دسترسي ريزي براي برنامه

  صورت خواهد گرفت. پيشرفته 

هاي فناوري اطالعات براي خودكارسازي توسعه زيرساخت  

 مديريت ،هاپشتيبانيخدمات و ارائه  ،هاي اداري و مديريتيفرايند

را تسهيل خواهد نمود.  اه صنعتي نوشيرواني بابلاثربخش دانشگ

 سطح ارتقابراي  نوينهاي ساختو زيراستفاده از تجهيزات بنابراين 

  .گيردانجام ميدانشگاه  و اداريشي، پژوهشي آموزهاي فعاليت

o گسترش خدمات و امكانات رفاهي و خدماتي  

هاي ي بابل در مقايسه با ساير دانشگاهدانشگاه صنعتي نوشيروان

كمتري براي   رفاهي و خدماتي كشور و استانداردهاي ملي، امكانات

دانشگاه  هيات علمي و كاركناناعضاي رساني به دانشجويان، خدمت

اساتيد  دانشجويان، ارزشمند دارد. دانشگاه با درك جايگاه در اختيار

 مناسب براي و آرام محيطي ايجاد كاركنان و در راستاي و علمي

خدماتي شامل گسترش  و امور رفاهي ، توسعهپژوهشتحصيل، 

 .ريزي نموده استسرا و امكانات رفاهي را برنامهمهمان ها،خوابگاه

 و تسهيالت بانكي و اسكان براي اعضاي هيات علمي انواع ارائه

توسعه فضاهاي استاندارد  و متاهلين هايخوابگاه توسعه كاركنان،

براي دانشجويان و اعضاي هيات علمي در سايت  مطالعه و استراحت

دانشگاه  موردنظر هاي رفاهيساختزير جمله از اصلي دانشگاه،

  صنعتي نوشيرواني بابل است. 

خدمات تفريحي و  ارتقاو  سالمت خدمات چنين، توسعههم

گردشگري را در  و يارتيز سياحتي، متنوع امكانات ايجاد ورزشي،

  .نمودبندي خواهد نه اولويتاين زمي
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هاي جمعي و گروهي هاي فعاليتتمركز در اين راهبرد بر ظرفيت  

اعضاي هيات علمي و كاركنان بوده و فاصله گرفتن از  ،مديران

ها و هاي سطوح مختلف دانشگاه است. تفاوتفردمحوري در مديريت

مانعي  ،هاي مختلفهاي مختلف دانشگاه در دورهساليق مديريت

اعضاي همه از اين رو انداز نيست. براي پيگيري راهبرد و چشم

هاي اجرايي خانواده دانشگاه در پيگيري اين راهبرد با ساليق و برنامه

درچارچوب قوانين دانشگاه به مشاركت و توافق خواهند مختلف 

  پرداخت.

دهي از سوي ديگر سعي خواهد شد تا منطق مديريت و سازمان

هاي فرآيندگرا براي بازبيني و اصالح ساختار سازماني، سيستم

ريزي پياده گردد تا هر هاي مالي و برنامهنظام مديريتي دانشگاه و

كدام از اعضاي هيات علمي و كاركنان بتوانند از نقش خود در 

هاي مختلف آگاهي هاي دانشگاهي در حوزهزنجيره ارزش فعاليت

   يابند.
  

  راهبردها

o هاي دانشگاه براي فرآيندمحوري در ساختارها و برنامه

 هااحساس نقش هر فرد و گروه در زنجيره ارزش فعاليت

دهي فرآيندگرا ريزي و سازمانبرنامه الگوهاي بر تكيهدانشگاه با 

ها و حقوق هر ها، مسووليتسازي نقشفسعي خواهد كرد تا به شفا

دانشگاه در چرخه  كدام از اعضاي هيات علمي، كاركنان و

ريزي و هاي دانشگاه كمك كند. در اين مسير بار برنامهفعاليت

  و    نظام مشاركتي   و   كاهش يافته  مديران   از  دانشگاه  مديريت 

  بلندمدت جايگزين خواهد شد.خودمديريتي در   

هاي گام ترينمهمخود از ه راهبردي دانشگاه برنامسازي پياده

نفعان در فرآيندهاي مديريت مشاركتي و دخالت ذيسازي پياده

هاي آتي آن خواهد بود. هاي عمومي فعاليتمديريت و حل چالش

سازي با پيگيري مستمر مديريت ارشد دانشگاه و ارزيابي اين پياده

مراحل اجرايي آن توسط تمامي كاركنان دانشگاه صورت خواهد 

  گرفت.

o دانشگاه سازماني ساختار اصالح و طراحيباز 

هاي سازماني، ها و چارچوب فعاليتبدون بازبيني موقعيت

مدت و بلندمدت به هدر ريزي براي منابع سازمان در كوتاهبرنامه

خواهد رفت. چارچوب و ساختار سازماني دانشگاه يكي از منابع 

بر مبناي آن هاي آن است كه بازطراحي اصلي توسعه فعاليت

توانمندي مديران را براي دستيابي به  ،هدانشگا ها و راهبردهايآرمان

  باال خواهد برد.  دانشگاه اهداف

روز در اصالح ساختار سازماني در نظر گرفتن نيازهاي به

هاي درزمينهاعضاي هيات علمي و كاركنان  ،هاي دانشجوييفعاليت

كاهش اين اصالح ساختار منجر  .است موردنظرمختلف 

سازي اطالعات دانشگاه افزايش قابليت پايش و ذخيره ،ساالريديوان

ها و منابع دانشگاه براي بهبود و سهولت در دستيابي به زيرساخت

  پژوهشي و فناوري خواهد شد.  ،هاي آموزشيفعاليت

o جامععملكرد  ارزيابي سيستم ستقراراو  طراحي 

  حوزه ءگرايانه و تكراري در جز  هاياز فعاليت  پرهيز  دانشگاه براي

  نفعان درون  دانشگاهاعتمادي  ذيارزيابي و  جلوگيري  از  حس بي

  

 

  ريزيتوسعه مديريت و برنامه .9

هاي بالقوه مديريت مشاركتي و يادگيرنده و توسعه ظرفيت آرمان:

پذير با در نظر گرفتن حقوق و ريزي پويا و انعطافاستقرار نظام برنامه

هاي فردي تمامي اعضاي دانشگاه، موفقيت در پيگيري ظرفيت

 نمايد. راهبردهاي دانشگاه را تضمين مي
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 برتكيهاي، به ارزيابي جامع با هاي ارزيابي جزيرهتوجه به فعاليتبا   

 .و منسجم خواهد پرداخت شدهطراحي، ساختار و سيستم روش

o  ها در دانشكدهتوسعه فرآيندهاي شفاف مالي و استقالل

 مديريت مالي منابع 

گذار  مندكمي و كيفي خود نيازهاي دانشگاه در مسير توسعه فعاليت

 به هاهاي كيفي و مالي در سطح دانشكدهريزيتمركز در برنامهاز 

اين مسير با . است منابع مالي مديريت در هادانشكده استقالل

به  درنهايتآغاز شده و ها هاي دانشكدهاستقالل گام به گام فعاليت

اي و هاي توسعهاثربخشي مديريت دانشگاه و نيز استفاده از ظرفيت

  مالي هر دانشكده خواهد پرداخت. 

 در اين مسير دانشگاه تمام توان خود را براي ايجاد ذهنيت

ها ايجاد خواهد مثبت نسبت به تمركززدايي در مديريت دانشكده

و  سازماني اعضاي هيات علميكرد و فرهنگ تغيير را در رفتار 

  كاركنان خود توسعه خواهد داد. 

 ارائهكند تا با الگوبرداري و پيشروي در دانشگاه تالش مي

مديريتي به همگان نشان دهد كه تمركززدايي بر الگوهاي مناسب 

و باعث بهبود  راهكارهاي نوين و نوآورانه اثر مستقيم دارد ارائه

ها صادي و اجتماعي در فعاليتمصرف منابع و ايجاد ارزش اقت

هاي طراحي و استقرار سيستم برتكيهشود. اين ارزيابي عملكرد با مي

  تر به اهداف خود خواهد رسيد.اطالعاتي جامع و يكپارچه، آسان

آوري اطالعات دانشگاه براي اين منظور بايد ساختار جمع  

هاي سيستمي و فناوري مناسب و با توسعه زيرساخت صورتبه

ن كاركنان و اعضاي هيات علمي چنيروز شود. هماطالعات به

هاي الزم براي فعاليت در حوزه ارزيابي جامع را آموزش بايستي

  بگذرانند.

o نفعان دانشگاهنظرسنجي مستمر از دانشجويان و ذي  

در چارچوب ارزيابي جامع، نظرسنجي مستمر از دانشجويان و 

ديگر نظرسنجي و ارزيابي  روز فراهم شده وبه صورتبهنفعان ذي

گير نخواهد بود. اين راهبرد منجر به فرسا و وقتعملكرد كاري طاقت

افزايش وفاداري دانشجويان، اعضاي هيات علمي، كاركنان و 

  شود.نفعان دانشگاه ميذي

  
  ريزيمديريت و برنامهراهبردهاي توسعه . 10شكل 

  

  

  

  

اصالح ساختار   

سازماني دانشگاه

ارزيابيسيستم 

جامععملكرد 

نظرسنجي

مستمر  

فرآيندهاي 

شفاف مالي

فرآيندمحوري

هادر برنامه 
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هاي بزرگ حال حاضر در جهان يكي از چالش زيستمحيط پايداري  

 ها و حوزهتوسعه ها و زيرساختايجاد با  دانشگاهرود. به شمار مي

 و نوآورانه هايحلراه ارائه و نوين پژوهشي و آموزشي هايبرنامه

 زيستمحيط پايداري درزمينهي اثرگذار و پيشرو نقش، ايرشتهبين

 محيطيزيست اثرات كاهشچنين، با همايفاء خواهد نمود. 

 پايداريو جامعه  سالمتشرايط بهتري براي  ،دانشگاه هايفعاليت

  نمايد.ايجاد مي زيستمحيط

  

  راهبردها

o يتمام در زيستمحيط پايدار توسعه درنظرگيري 

 دانشگاههاي آموزشي، پژوهشي و همكاري هايبرنامه

يادگيري و  هايبرنامه تمامي دربابل  نوشيرواني صنعتي دانشگاه

با ساير  دانشگاهها و ارتباطات همكاري و پژوهشي آموزشي،

توسعه  باتوجه داشته و  زيستمحيط پايدار توسعهها به سازمان

خود  دانشجويان اساتيد وهاي توانمنديها و اتكاء به زيرساخت

  خواهد داد. ارائهروز در اين زمينه كارهاي نوآورانه و بهراه

o زيست محيط حوزهفعال در  نهادهايبا  توسعه همكاري 

 بيروني محيط با و تعامالت هاهمكاري گسترش با دانشگاه

هاي توسعه پايدار و كاهش زباله و كارها و فرصتاي، راهمنطقهو

هاي جديد پژوهشي مرتبط با صنايع و زمينه درضايعات، خصوصا 

 خواهد داد. توسعهال نموده و بكشاورزي دن

 سهم افزايش درصد ضايعات تحويلي به بازيافتچنين، با هم  

 بر مبتني فرهنگ يك پيشبردو  زيستمحيط پايداريدر تري يشب

  ايفاء نمايد. جامعـهدانشگاه و  در سـالمت و بهداشت

o كربن اكسيددي توليد و انرژي و آب مصرف كاهش  

ها با انطباق طرح خود هاي جديدساختمان تمامي در دانشگاه

محيطي را در نظر داشته و المللي زيستو بين استانداردهاي ملي

وري بهتر انرژي هاي گرمايشي و سرمايشي را براي بهرهزيرساخت

بازيافت شده، چنين، با استفاده از منابع آبي هم .دهدميبهبود 

 .نمودخواهد از آب  يري بهتربردابهره

هاي انرژي سبز زيرساخت داركبا كاهش مصرف انرژي و ت

اي در هر حوزه ،و نيز استقرار فناوري اطالعات سبز مستمر صورتبه

كاهش نياز به سفر در راستاي با و ، داشته باشد آن وجود نامككه ا

  نمايد.اقدام مي كربن اكسيد دي گاز توليد كاهش

  نقش دانشگاه در توسعه پايدار. 11شكل 

  

 

ي نقش پيشروي آموزش

و  پژوهشي دانشگاه
توسعه  پايدار

  زيست محيط پايدار توسعه .10

 دانشگاه متعهد به ايفاي نقش فعال در زمينه پايداري محيط آرمان:

هاي حلهاي آموزشي و پژوهشي ممتاز و راهزيست از طريق ارايه برنامه

هاي محيطي فعاليتو كاهش اثرات زيست اينوآورانه و بين رشته

 .استدانشگاه 
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انداز و برنامه راهبردي دانشگاه هاي دانشگاه محرك اصلي تدوين سند چشمنياز به ايجاد يك نگاه جامع و وفاق مشترك در تمامي اركان و برنامه

شامل اعضاي هيات علمي گروه  مديريت راهبرديدانشگاه آغاز و با مشاوره كميته  تسدرايت و همت ريابوده است. تدوين اين برنامه بلندمدت با 

  شده است.  پيگيريمهندسي صنايع و دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه 

به  مديريت راهبرديهاي مرتبط با كميته هاي مختلف در چارچوب كارگروهدر اين مسير تمامي اعضاي هيات علمي دانشگاه و مديران بخش

هاي بخش ها و كارگروهها، كارگروه دانشكدهها در قالب كارگروه معاونتبراي تكميل اين مسير پرداختند. اين كارگروه ادل اطالعات و همكاريتب

  خود نقش جدي داشتند. هايوضع موجود و مطلوب فعاليت ارائهرياست دانشگاه در  زيرمجموعه

انداز و برنامه راهبردي، نسخه نهايي اين سند را در تمامي فعاالن مسير تدوين سند چشممديريت ارشد دانشگاه ضمن تقدير و تشكر از 

رساند. مديريت ارشد دانشگاه نفعان داخلي و بيروني دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مياطالع تمامي ذيبه و  رسانده به تصويب 1394 مردادماه

و  سازيزير براي پيادهرا هاي اي ايجاد شده در مسير تدوين اين سند، گامهاي ساختاري و برنامهظرفيت برتكيهگام با هيات امناي دانشگاه با هم

  رساند:اين برنامه به تصويب مي پيگيري اجراي
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