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 به نام خدا

 مقدمه 

و   نانیآفرنقش  ان یانتشار و انتقال دانش در م  "با عنوان    مؤسسه  يبرنامه راهبرد  پیش بینی شده در  فاهدماموریت ذاتی و ابر اساس  
و    مؤسسه  "ی عالآموزش   نفعانیذ ویژهنقش  و  مأموریت  عالی  آموزش  تخصصی  دانش  قلمرو  در  آموزش  توسعه  براي  فرترویاي  هنگ ج 

یافته بهره از  برنامه سازانتصمیم،  هاي پژوهشی و شواهد در تصمیم گیري توسط سیاستگذارانگیري  از آم  رانریزان، و مدی،  وزش عالی 
مدیران،  هاي کشور اعم از  ی و دانشگاه نظام آموزش عالو ذینفعان درونی و بیرونی  هاي تخصصی براي کنشگران  طریق برگزاري کارگاه 

 دارد.  نفعان و دیگر ذي دانشجویان، علمی، کارشناسان اعضاي هیأت

در این راستا واحد دانش افزایی و کارگاه هاي موسسه با درك مسئولیت اجتماعی انتشار و انتقال دانش در میان نقش آفرینان و ذینفعان 
ري و مجازي به اجرا درآورده است. آموزش عالی طی سال هاي گذشته فعالیت هاي آموزش تخصصی زیادي را در دانشگاه به صورت حضو

از    بطوریکه در  چند سال   و براي طیف وسیعی ازدوره آموزش تخصصی در موضوعات مختلف حوزه آموزش عالی    100گذشته بیش 
ت دانشگاه ها برگزار شده است و ارزیابی هاي صور مخاطبان مختلف اعم از مدیران، اعضاي هیات علمی، دانشجویان و کارشناسان محترم 

 دانشگاه هاي کشور بوده است.  برنامه ریزي و مدیریت علمی مه ها در این برناگرفته نشان دهنده اثربخشی و اثرگذاري مثبت 
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در چند سال گذشته   هش و برنامه ریزي آموزش عالی کهاز سوي موسسه پژو  تعدادي از برنامه هاي کارگاهی برگزار شده در دانشگاه ها
 انجام گرفته است به شرح زیر می باشد:  به صورت حضوري و مجازي

در دا�شگاە های ایران،   IR): چشم اندازها، اهداف، مامور�ت ها و تج���ات دا�شگاە های خار�ب و الگوی کاری  IRآشنایی با کارو�ژە های دا�شگاە پژو� (کارگاە   .1
 مورد)  ١٦( مخاطبان: مدیران و روسای دا�شگاە های کشور 

 مورد) ١٢اطبان: اسات�د و دا�شج��ان تحص�الت تکم�� دا�شگاە های داخل و خارج از کشور (در پژوهش، مخ اخالق حرفه ایکارگاە  .2
 مورد)  ١٠( مخاطبان: مدیران و روسای دا�شگاە های کشور،  برای دا�شگاە و استخراج برنامه بهبود و اقدام دا�شگا� ین �کارآف�   ستم�با ابعاد ا�وس یی آشناکارگاە  .3
دی برای دا�شگاە مولفه ها و چالش ها و استخراج برنامه    کردها،�دا�شگاە ها: رو   اجتما�  ت �لمسئو کارگاە   .4 مخاطبان: مدیران و روسای دا�شگاە های کشور،    راه�ب

 مورد)  ٥(
 مورد)  ٥(  آموختگان آموزش عا� اشتغال دا�ش ت�وضع ش�ما�پکارگاە  .5
ی شغ� و مهارت های اشتغال پذیر کارگاە   .6 دی برای دا�شگاە مخاطبان: مدیران و روسای دا�شگاە های  و استخراج برنامه    ی دا�شج��ان مراحل تصم�م گ�ی راه�ب

 مورد)  ٤(کشور، 
ن کارگاە .7 ن نامه استخدا� اعضای هیئت عل�، آینی نامه ما� و    های حوزە ستاد وزارت عتف با تدر�س معاونان و مدیران این وزارتخانه با موضوعات آشنایی با آینی

، های های بودجه ر�زی مبتین بر عمل�رد، مدی��ت منابع ا�ساین در آموزش عا� و س�استاعضای هیئت عل�،  روشمقررات و ضوابط ارتقاء مرتبه    معامالیت
 مورد) ١٢ر�زی (وزارت عتف در حوزە آموزش و برنامه 

الگوی  های  کارگاە   .8 ادارە  حکمراین اجرای  در  در    ،دا�شگاە  خوب  دا�شگا�  مختلف  سازمان   جهان،الگوهای  بازمهند�  و  طرا�  اطالعات، ها  مباین  ع�  در 
ن شاخصه  بنی معت�ب  مجالت  برای  ن���  مقاله  �سا�رونا،  و  ع� کرونا  در  پا�دار  دا�شگاە  روشهای  تدر�س،  المل�،  فنون  و  شنا�ها  ها  روش   ی پژوهش 

 مورد)  ٢٠(، Smart PLSبا نرم افزار  یی آشنا ،ATLAS.tiبا نرم افزار  یی آشنا ،�ت �تطب
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 هاحوزه سیاستگذاري، مدیریت و برنامه ریزي دانشگاه  ارگاه هايک

 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهاي مورد بحث در کارگاه  اهداف کارگاه  عنوان کارگاه  ردیف 
نام استاد یا اساتید  

 مجري کارگاه 
کارویژه   .1 با  آشنایی 

دانشگا پژوهی هاي  ه 

 )IR(:ا ا،  ندازهچشم 

ها  ماموریت  اهداف، 

دانشگاه  تجربیات  و 

هاي خارجی و الگوي 

دانشگاه   IRکاري   در 

 هاي ایران 

پژوهی • دانشگاه  عنوان  )  OIR١(  دفاتر    کانون به 
مهم  نهادهاي  از  یکی  دانشگاهی،  سازي  تصمیم 

است از   دانشگاه  الزم  اطالعات  و  ها  گزارش  که 
ست انشگاه را براي سیاعملکرد و چشم اندازهاي د

آینده نگري و   ،هاي مدیریتیسازي تصمیمگذاري و  
پاسخگویی عمومی از سوي شوراهاي اصلی دانشگاه  
و نظام آموزش عالی، جمع آوري، تجزیه و تحلیل و 

ضرورت در بسیاري از کشورها  نشر می نمایند که  
 است.  درك شده و استقرار آن ایجاد  

کنندگان  • شرکت  کارگاه  این  اندازها،   در  چشم  با 
دفاتر م کارکردهاي  و  اصول  و  وظایف  ها،  اموریت 
نشگاه پژوهی و انواع گزارش هاي فنی تولید شده  دا

در این دفاتر آشنا می شوند. همچنین در این کارگاه 
-4شرکت کنندگان به صورت عملی و در گروهاي  

موضوعات اساسی در نظام تصمیم سازي   نفره با  5
خص ها و العاتی دانشگاه، شادانشگاهی، ماتریس مط

گزارش هاي مورد نیاز براي تصمیم سازي و سیاست  
فر و  شده  آشنا  را گذاري  شده  بینی  پیش  هاي  م 

 ي نظر یمبان  )1
   یدانشگاه پژوه فی تعر )2
 پژوهیو کارکرد دانشگاه  نقش  )3
 خچه یتار )4
تجرب  ي مرور )5 ها  اتیبر   ي دانشگاه 

 یخارج
اندازها  اصول )6 چشم  در   يبرجسته 

 ی دانشگاه پژوه
مامور  اصول )7 در   ي ها  تیبرجسته 

 ی دانشگاه پژوه
دانش  ریرگد  ي ها  تخصص )8 دفاتر  گاه  در 

 یپژوه
  ه یته  ي داده ها و گزارش ها  یشناس   نوع )9

 ی شده در دفاتر دانشگاه پژوه
(توسعه 1(  یکارگروه )10 کارگاه  در   (

 )یدانشگاه پژوه  یمطالعات  سیماتر
ا  ي بسترها )11 بمبادله  دفاتر   نیطالعات 

 ی دانشگاه پژوه

دانشگاه/  )1 رئیس 
پژوهشگاه،    / موسسه 
رئیسه،   هیئت  اعضاي 
و   امنا  هیئت  اعضاي 
و  مدیران  معاونین، 

 ه؛  مشاوران ارشد دانشگا
دانشکده  ي روسا )2

شگاه ها و ها و پژوه
  ي دپارتمان ها

   دانشگاه؛
  یانیم رانیمد )3

 رانیدانشگاه (مد
  ،یپژوهش ،یآموزش

و   یفرهنگ ،یمال ي ادار 
 يواحدها رانیمد

مراکز رشد و   ،ینیکارآفر
علم و  ي پارك ها

  ساعت   8
)2*4( 
 روز) دو( -

س هاددکتر  ي  ید 
استادیار  مرجائی، 
مطالعات   گروه 
آموزش  در  تطبیقی 
موسسه   عالی، 
برنامه  و  پژوهش 

 ریزي آموزش عالی

 
١ Office of Institutional Research 
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهاي مورد بحث در کارگاه  اهداف کارگاه  عنوان کارگاه  ردیف 
نام استاد یا اساتید  

 مجري کارگاه 
تکمیل و به مبادله اطالعات و تجربیات بدست آمده 

 خواهند پرداخت. 
مح • اعضاي  به  اطالعات  این  شوراهاي انتقال  ترم 

ت  سیاست گذار و تصمیم گیر دانشگاه (اعضاي هیئ 
و اعضاي شوراي عمومی دانشگاه   امنا، هیئت رئیسه

می ها) و ارکان مدیریتی و کارشناسی دانشگاه ها  
ریزي،  برنامه  نظام  تقویت  در  زیادي  سهم  تواند 
و  ریزي  برنامه  سازي،  تصمیم  گذاري،  سیاست 

ار دانشگاه ها خصوصا در  با مدیریت  مدیریت  تباط 
باالخص منابع و افزایش عملکرد کیفی دانشگاه ها  

ول کارویژه هاي دانشگاهی و مواجهه با در دوران تح
 مشکالت مالی پیش رو داشته باشد.  

ساعت) و در   8این کارگاه به صورت دوره یک روزه ( •
نفره با هدف ارتقاي توانمندي ها   30-35گروه هاي  

اعضاي هیئت علمی و   و بهسازي مدیران دانشگاهی،
برگزار می شود انتهاي کارشناسان دانشگاه ها  . در 

 ه افراد شرکت کننده گواهینامه اعطا می شود.دوره ب

چشم   ی) در کارگاه (بررس2(  یکارگروه )12
مامور تخص   تی اندازها،  هاها،    ي ص 

 ي واحدها  یسازمان  گاهیاو ج  ي شنهادیپ
 )   یدانشگاه پژوه

نتا  ي مرور )13 با    ي ها  افتهیو    جیبر  مرتبط 
ز  انداز  یساخت  ریالزامات  در   IR  ي راه 

 یداخل ي دانشگاه ها
 یدانشگاه پژوه  ي کار  يبر الگو  ي مرور )14

 ران یا ي در دانشگاه ها
(بررس3(  یکارگروه )15 کارگاه  در   ی) 

ها چالش  و  راه    دانشگاه  ي مسائل  در 
داواح  ي انداز پژوهد  در    ینشگاه 

 دانشگاه)   
 ي از مجموعه اقدامات الزم برا  یگزارش )16

در   یدانشگاه پژوه  ي ها  ژهیکار و  تیتقو
 دانشگاه   

 ي ریگ جهی و نت  ي بند جمع )17

  نیو روابط ب ي فناور
 الملل)؛ 

کارشناسان   )4
طرح و  ي معاونت ها

و  یبرنامه، آموزش
دفاتر برنامه و   ،یپژوهش

و  یابیزبودجه و مراکز ار 
نظارت و حوزه 

  ي و فناور کیانفورمات
  ریاطالعات و سا

کارشناسان بخش آمار و 
 لیو تحل هیتجز

اطالعات و دست 
برنامه   هیاندرکاران ته

 ي و گزارش ها ي راهبرد
 عملکرد ساالنه دانشگاه؛ 

 اتیه  ي اعضا )5
جد  یعلم و   د یعالقمند 

 االستخدام؛
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهاي مورد بحث در کارگاه  اهداف کارگاه  عنوان کارگاه  ردیف 
نام استاد یا اساتید  

 مجري کارگاه 
 ؛پژوهیموزشآ  .2

  برتر   رویکرد 

 توانمندسازي

 موزشیآ

 درك   و  پژوهی  آموزش  مفهوم  با   آشنایی)  1
  در   رقیب   رویکردهاي  به  آن  رجحان   دالیل

 سازي  توانمند 
 زمینه این در جهانی تجربیات با آشنایی) 2
 دهنده   تشکیل  اضالع  و  ابعاد  با  آشنایی)  3

 پژوهی  آموزش شایستگی
 زیرنظام  یک  بعنوان  پژوهی  آموزش  شناسایی)  4

 عالی   اموزش
 استقرار   با  متناسب  مدیریتی  اقدامات  درك)  5

 پژوهی  آموزش

  1...  چیست؟  پژوهی  آموزش)  1
 ساعت 

 استاد  و  پژوه  آموزش  دانشگاه)  2
...   دارند؟  فیتعری  چه  پژوه  اموزش

 دقیقه  30
  یک   مثابه  به  پژوهی  اموزش)  3

 دقیقه 30... زیرنظام
  پژوهی  آموزش  شایستگی  ابعاد)  4 )18

 هر   با  متناسب  مدیریتی  تدابیر  و
 ساعت   1... بعد 

 حوزه  مدیران  •
 و  دانشگاه  اموزش 

(در   ها   دانشکده
 اولویت) 

  مدیران )6
 ها دانشگاه

محمود   ساعت  4 دکتر 
استاد  مهرمحمد  ي؛  

تربیت  دانشگاه  
 مدرس.

الگوهاي    .3 با  آشنایی 

مختلف دانشگاهی در  

 جهان 

 

هاي آموزش چالشیت و  ایجاد درکی جدید از موقع •
 عالی ایران در پرتو تجارب دیگران 

 

 هااهداف و ضرورت  -١
 فرانسوي – الگوي ناپلئونی  -٢
 الگوي هومبولتی  -٣
 الگوي آکسبریجی -٤
 الگوي کارآفرین  -٥
 ر الگوي دانشگاه پایدا -٦
 امعهالگوي متعهد به ج -٧
 جمع بندي  -٨

 مدیران دانشگاهی
 

ذاکر   ساعت  4 غالمرضا  دکتر 
دانشیار   صالحی، 

مطالعات  گروه  
آموزش  در  تطبیقی 
موسسه   عالی، 
برنامه  و  پژوهش 

 ریزي آموزش عالی
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهاي مورد بحث در کارگاه  اهداف کارگاه  عنوان کارگاه  ردیف 
نام استاد یا اساتید  

 مجري کارگاه 
رهبري    .4 مهارتهاي 

علمی   هاي  گروه 

 دانشگاه ها 

مهمترین و  گروهمدیران   مهارتهاي  ي توسعه
 ها¬گروه تمدیریکارگاه است.  اولین هدف این

 آموزش در ساختار ترین¬مهم توان¬می را
 در اساسی نقشی مدیران این. دانست عالی
  و کنند -می بازي ها¬گروه فعالیت جوانب تمام

 فراتر اهدافی به رسیدن  باعث ها¬آن اقدامات
 هاي چالش با آنها.   شود¬می فردي  اهداف از

 این آنها ترین مهم از ، هستند   روبرو فراوانی
 گروه مدیریت درباره  رسمی وزشم آ که است
 هاي تکنیک و اطالعات درواقع.   ندارند  وجود

  مدیران از سالها  طول در زیادي آزمایشی
 آوري جمع جهان  سراسر در دانشگاهی مجرب

 عنوان با  کتابی بار اولین براي. است  شده
The Essentials for New 

Department Chairs 
  که   شده   مهترج  مدرس کارگاه  سطتو   و   تدوین  

 هاي  استراتژي  و  رهنمودها  بهترین  از  برخی
  به   که  کرده  آوري  جمع  را   شده  بکاربرده

  است  شده تبدیل مدیر کار با مرتبط کلکسیونی 

 بندي ساختار اي گونه  به کارگاه این
 رچها براي را هایی درهنمو که شده
 به مدیر: کند   می فراهم  بحرانی حوزه
 مدیریت ،  کار به شروع رهبر، عنوان

  دانشکده پیشرفت به کمک و تعارض
  .دانشجویان و

  گروههاي مدیر ساخت:  اول بخش
 راهبردي

  مقدمه
  مدیران نقش  راهبردي  لحاظ به چرا-

 اهمیت حائز دانشگاه آینده براي گروه
 است؟ 

 نمدیرا  براي علمی ريرهب موانع-
 گروه

  عنوان به که چیزاهایی مهمترین
 .بگیرید  یاد باید گروه مدیر

 روساي از مهمتر گروه مدیران آیا-
 هستند؟ دانشگاهها

 

هاي   گروه  مدیران 
 دانشگاه ها

 اعضاي هیات علمی 

2*4 
 عت  سا 8

امی فاروق  ن دکتر 
دانشیار  مظفري  

 دانشگاه تبریز 
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهاي مورد بحث در کارگاه  اهداف کارگاه  عنوان کارگاه  ردیف 
نام استاد یا اساتید  

 مجري کارگاه 
  کتاب   این  از  بخشی   که  گارگاه  این  رهنمودهاي.  

  مهارت  تا  کند   می  کمک   گروه  مدیران  به    است
 فرا  را   گروه  موفق  مدیریت  براي  ضروري  هاي
  خواهد  کمک  مدیران  به   کارگاه   این.  د بگیری
 بارییس  موثر  کار  چگونگی  مورد  در  کرد

  موفق  اداره  زمان،  بهتر  مدیریت  دانشکده،
 ایجاد  براي  شیوه  بهترین  یا  و  گروه،  جلسات

 بگیرند،   فرا  زیادي  چیزهاي   گروه  ساخت  و  تغییر

 گروه  مدیریت  براي مدلهایی
 پویا مدل-
 ایستا مدل-
 .داد انجام باید  را کارها چگونه-

  گروه مدیریت سیستمی تحلیل -
 یمیان مدیریت  عملکرد-

 گیري  تصمیم يبرا استراتژیهایی
 استرتژیک رهبري حوزه سه درك-
 گروهی رهبري  ، استرتژیک رهبري-
  فردي رهبري و

  هایی تکنیک: گروه در تغییر مدیریت
 مثبت تاثیر براي

  تغییر باره در فرضیات-
 تغییر  برابر در مقاومت-
  برابر در  مقاومت رساندن حداقل به-

 تغییر
 تغییر ادایج براي زور اعمال-
 نیروي یک به چگونه: ريگی نتیجه-

 شویم  تبدیل تغییر در مثبت
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهاي مورد بحث در کارگاه  اهداف کارگاه  عنوان کارگاه  ردیف 
نام استاد یا اساتید  

 مجري کارگاه 
 قبلی  مدیر با همزیستی

 
 

 دانشکده  رئیس با  موثر همکاري
  از دانشکده رئیس که  مهم  مورد ده-

 خاطر به که خواهد  می  گروه مدیر
 بسپارد

 موثرتر نتایج براي  زمان مدیریت
 کاري  فضاي  سازماندهی

 کار گردش مدیریت
  ریزي هبرنام
 در تعارض  حل در وهرگ مدیر نقش
 گروه
  تواند  می کارهایی چه مدیرگروه یک

 دهد انجام  تواند  نمی و
 :گسیخته هم  از گروه اصالح

 جدید  گروه مدیر براي استراتژي-
 بلند صداي با  دادن گوش-
 :ەخانواد  اولویت-
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهاي مورد بحث در کارگاه  اهداف کارگاه  عنوان کارگاه  ردیف 
نام استاد یا اساتید  

 مجري کارگاه 
 گروه  مدیریت-

اندیشی   .5 هم  کارگاه 

ریزي   برنامه 

ویژه  راهبردي؛ 

و  رؤسا  مدیران، 

واحدهاي   معاونین 

علوم،  حوزه  ستادي 

 تحقیقات و فناوري

با  آ • گسترده  و تعاریفشنائی  اصول  ضرورت،  ء 
استراتژیک در   برنامه ریزي فنون و فرآیند  مفاهیم،  
 سازمان 

و اجراي   اجرائی جهت تحققگی اتخاذ تدابیر  ونچگ •
 یکاستراتژ برنامه  

 برخورداري از تفکر راهبردي   •
ریزي  • برنامه  تدوین  نحوه  کاربردي  یادگیري 

 راهبردي براي سازمان
یادگیري کاربردي نحوه تدوین برنامه هاي عملیاتی  •

 در راستاي برنامه ریزي راهبردي  
شرایط • به  باتوجه  مناسب  تصمیمات  درونی   اخذ 

 ان در جهت اهداف پیش بینی شده. وبرونی سازم

ــات - ــاهیم؛ کلیـ ــانی مفـ ــاریف و مبـ ، تعـ
 ریزي راهبردي برنامه

ــتراتژیک و  - ــدیران اســـ ــی مـــ ویژگـــ
 الزامات تفکر راهبردي 

 ابزار تحلیلی شناخت سازمان -
ــوعات  - ــائل و موضـــ ــایی مســـ شناســـ

 راهبردي سازمان
-شناســــایی و تجزیــــه و تحلیــــل ذي  -

 نفعانعالقگان و ذي 
 راهبردي مدیریت یکردها در ور -
 مدیریت راهبردي  هاي مدل -
ــتراتژي  - ــه اس ــواع و طبق ــاریف، ان ــا؛ تع ه

 بندي آنها
ــرا و روش - ــدوین، اجـ ــاي تـ ــا و ابزارهـ هـ

 ارزیابی راهبردها
ــات - ــروري  الزامـ ــازي ضـ ــد سـ و توانمنـ

 سازمان براي اجراي استراتژي 
ــتاي  - ــاتی در راسـ ــزي عملیـ ــه ریـ برنامـ

 ژي هاي سازمانیاسترات
ــه ا - ــتراتژنقشــ ــاي؛ حلســ ــه اتصــ ل قــ

 واجرا تدوین

و کلیـه   ــا  رؤســ مـدیران، 
اونین ــان  مـع اسـ ـــن ارشـ ، ـک

ــاء هیأت  ــئول و اعضـ مسـ
علمی که مسئولیت اجرایی  

شــی و موســســات آموزدر 
 ارندوهشی  دپژ

مــــدیران  -
 4ارشــــد: 

 ساعت
مــــدیران  -

ــروژه:   8پـ
 ساعت  

مــــدیران  -
ــی:  اجرائــ

 ساعت 6
ــ - کارشناسـ

ان 
ــی:  اجرایــ

12 
 ساعت  

هیأت   اعضاء 
علمی  

در   مسئول 

دکتراحمدعلی  
استادیار  پناه  یزدان 
هاي   پژوهش  گروه 
فناوري   و  آماري 
موسسه   اطالعات، 
برنامه  و  پژوهش 

 عالیآموزش  ریزي
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهاي مورد بحث در کارگاه  اهداف کارگاه  عنوان کارگاه  ردیف 
نام استاد یا اساتید  

 مجري کارگاه 
 استقرار کارت امتیازدهی متوازن -
چـــــالش هـــــا، موانـــــع  و آســـــیب  -

 شناسی اجراي استراتژي 
ــتقرار  - ــج در اســــ ــتباهات رایــــ اشــــ

 استراتژي 
ارزیــــــابی عملکــــــرد اســــــتراتژیک  -

 سازمان

  6مراکز:  
 ساعت 

هکارگ  .6 اندیشی اه  م 

روش ها و دیدگاه ها 

در طراحی،  تدوین و  

استراتژیهاي   اجراي  

مورد   سازمانی؛ 

حوزه  در  پژوهی 

و   تحقیقات  علوم، 

 فناوري 

تئوري  • با  گسترده  فرآیندهاي آشنائی  و  فنون  و  ها 
تدوین، اجرا، کنترل و ارزیابی برنامه هاي استراتژیک 

سازمان ات  در  چگونگی  اقدو  اصالحیخاذ  به    امات 
 برنامه هاي مدون استراتژیک  حققمنظور ت

 ریزي استراتژیکالفباي برنامه -
واژه شناســــی اجــــراي اســــتراتژي در  -

ســـــیر اندیشـــــه هـــــاي مـــــدیریت 
 استراتژیک

اســـتراتژي هـــاي رایـــج در ســـطوح  -
 سازمان

ــه - ــد برنامــــ ــه فراینــــ ریزي چرخــــ
 استراتژیک

ــاوت - ــدو تف ــتراتژي  نیت ــا اس ــراي  ب  اج
 آن

ــایی - ــوعات  شناســـ ــائل و موضـــ مســـ
ــازمان دا ــتراتژیک ســ ــته، ســ ر گذشــ

 حال و آبنده سازمان
هــاي بنیــادین جــاري ســازي مهــارت -

 هاآمیزاستراتژي موفقیت

و  کلیه   رؤسا  مدیران، 
کارشناسان  معاونین  ،

هیأت  اعضاء  و  مسئول 
ست   علمی ادي واحدهاي 

تحق علوم،  و  حوزه  یقات 
مو  فناوري  سسات  و 

 آموزشی و پژوهشی کشور

مــــدیران  -
 4ارشــــد: 

 ساعت
مــــدیران  -

ــروژه:   8پـ
 ساعت  

مــــدیران  -
ــی:  اجرائــ

 ساعت 6
ــ - کارشناسـ

ان 
ــی:  اجرایــ

دکتراحمدعلی  
استادیار  پناه  یزدان 
هاي   پژوهش  گروه 

و   فناوري  آماري 
موسسه   اطالعات، 

برنامه   پژوهش و 
 زش عالیریزي آمو
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهاي مورد بحث در کارگاه  اهداف کارگاه  عنوان کارگاه  ردیف 
نام استاد یا اساتید  

 مجري کارگاه 
 ي استراتژ ي اجرا ي ایمزا -
ــل - ــموفق عوامــــ ــت  تیــــ و شکســــ

 استراتژي 
ــالش - ــراي چــ ــلی در اجــ ــاي اصــ هــ

 استراتژي 
 زیــــآم تیــــموفق ي اجــــرا موانــــع -

 ي استراتژ
 ي تضمین موفقیت اجراي استراتژ -
ــاابزاهــــا و چــــارچوب -  ي اجــــرا ي رهــ

 ي استراتژ
  عمل به  ي استراتژ لیتبد -
 مدل یا نقشه راه اجراي استراتژي  -
 ي استراتژ کنترل -
 فرایند کنترل استراتژي  -
ــه - ــر برنامـ ــتراتژ ي زیـ ــاف ک،یاسـ  انعطـ

   عملکرد و  ي ریپذ
ــرل  - ــراي کنتــــ ــایی بــــ رهنمودهــــ

 استراتژیک
 ي استراتژ ارزیابی -
   فرایند ارزیابی استراتژي  -
و ممیــــــزي رزیــــــابی تعریــــــف ا -

 راتژیک  است

12 
 ساعت  

هیأت   اعضاء 
علمی  

در   مسئول 
  6مراکز:  

 ساعت 
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهاي مورد بحث در کارگاه  اهداف کارگاه  عنوان کارگاه  ردیف 
نام استاد یا اساتید  

 مجري کارگاه 
 حسابداري مدیریت استراتژیک -
ــابی در  - ــرل و ارزیـــ ــرورت کنتـــ ضـــ

 مدیریت استراتژیک
ــا  - ــه ه ــدد برنام ــابی مج ــازبینی و ارزی ب

 و استراتژي ها
ــه  - ــف ب ــراي توق ــده ب ــل عم ــار دلی چه

 هاکارگیري استراتژي 
 ارزیـــــابی ي ابزارهـــــاهـــــا و مـــــدل -

 ي استراتژ
ــتم - ــش سیســ ــاي نقــ ــاتی هــ اطالعــ

 در فرآینــــد کنتــــرل و اســــتراتژیک
 ارزیابی استراتژیک

 یکاستراتژ مدیریت تحول -
 مدیریت تغییر فرهنگی -
 قواعدي براي تغییر فرهنگی  -
ــاي  - ــاخص هــ ــرات شــ ــد تغییــ رونــ

شایســـــتگی هـــــاي ســـــازمانی در 
دورنمــــــاي  وضــــــعیت موجــــــود و

  سازمانی براي آینده
ــج  - ــتباهات رایـ ــا،موانع واشـ ــالش هـ چـ

 تحول
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهاي مورد بحث در کارگاه  اهداف کارگاه  عنوان کارگاه  ردیف 
نام استاد یا اساتید  

 مجري کارگاه 
مربـــوط بـــه تحـــول  نظریـــات اساســـی -

ــاز ــوژي جممانســـ ــت ها: اکولـــ عیـــ
 یادگیري سازمانی -هاسازمان

 تحلیــــل عوامــــل کلیــــدي موفقیــــت -
 موضوعات استراتژیک

 موانع پیشروي مسیرتحول -
مقاومـــت فـــرد و ســـازمان در برابـــر  -

 هاي آنتحول و ریشه
مقاومــــــت در برابـــــــر تغبـــــــرات  -

 استراتژیک
اســـــتراتژي عمـــــومی تحـــــول در  -

 هاي انسانینظام
 مانیها و فنون تحول سازروش -
راي زمانی بــراي اجــابعــاد تحــول ســا -

ــوژي،  ــول در تکنولــ ــتراتژي: تحــ اســ
 محصول، ساختار و کارکنان

تحــــوالت ضــــروري جهــــت اجــــراي  -
 استراتژي 

هـــاي ارزیـــابی مســـتمر و تعـــدیل طرح -
 تحول استراتژیک  

الگوي   .7 اجراي 

در  خوب  حکمرانی 

آشنایی با الگوي حکمرانی خوب (در سطح خرد و  •
 یا در سطح کالن)

 مفهوم حکمرانی خوب 
 حکمرانی خوب دانشگاهی

مختلف  سطوح  مدیران 
 وزارت علوم و دانشگاه 

احمدرضا   هشت ساعت  دکتر 
استادیار  روشن، 
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهاي مورد بحث در کارگاه  اهداف کارگاه  عنوان کارگاه  ردیف 
نام استاد یا اساتید  

 مجري کارگاه 
یا   دانشگاه  اداره 

نظام  یک  اداره 

 آموزش عالی  

 شاخص هاي حکمرانی خوب 
عملی در اجراي حکمرانی خوب روش هاي  

 آموزش عالی دانشگاه یا یک نظامدر یک 

مد   ت یر یگروه 
عال ی،  آموزش 

و   پژوهش  موسسه 
برنامه ریزي آموزش 

 عالی

و مبانی اداره   اصول    .8

آموزش   تی ریمدو  

 دانشگاه عالی و 

 

 آشنایی با نحوه اداره موسسه علمی •
 

یا موسسه  ماهیتی دانشگاه وت تفا -
دیگر سازمان ها به  تحقیقاتی با 

 لحاظ مدیریتی
اصول اداره دانشگاه یا موسسه   -

 تحقیقاتی 

مختلف  سطوح  مدیران 
وزارت علوم و دانشگاه و نیز  
علمی  هیئت  اعضاي 

 عالقمند

احمدرضا   ساعت  6 دکتر 
 استادیارروشن،  

مد   ت یر یگروه 
عال ی،  آموزش 

و   پژوهش  موسسه 
ریزي آموزش برنامه  

 عالی

برنامه  و مبانی    اصول    .9

عالی   يزیر آموزش 

 و دانشگاه 

 

آموزش  • نظام کالن  برنامه ریزي در یک  با  آشنایی 
 عالی و یا در یک  موسسه علمی و دانشگاهی

 

تفاوت ماهیتی دانشگاه یا موسسه   -
سازمان ها به  تحقیقاتی با دیگر 
 لحاظ برنامه ریزي 

اصول برنامه ریزي در یک  -
 ی ه یا موسسه تحقیقاتدانشگا

 یا در یک نظام آموزش عالی

مختلف  سطوح  مدیران 
وزارت علوم و دانشگاه و نیز  
علمی  هیئت  اعضاي 

 عالقمند

احمدرضا   ساعت  4 دکتر 
استادیار   روشن،

مد   ت یر یگروه 
عال ی،  آموزش 

و   پژوهش  موسسه 
برنامه ریزي آموزش 

 عالی

آموزشی   .10 کارگاه 

مدیریت   جایگاه 

آ  کاربرد  و  ن  پروژه 

 ها و الگوهاي متداول مدیریت پروژهآشنایی با رویه •
 برنامه ریزي پروژهتوانایی تجزیه وتحلیل فنون  •
 فعالیت کردن در کنار مدیران و کارشناسان پروژه  •

شناســـــایی  -مفـــــاهیم و کلیـــــات -
ــت و  ــدي موفقیــــ ــل کلیــــ عوامــــ
مهمتـــرین دالیـــل شکســـت پـــروژه 

ــدیران،  - ــه مــــ کلیــــ
ــئول و  ــان مس کارشناس
اعضاء هیأت علمـی کـه 
مســـئولیت اجرایـــی در 

مــــدیران  -
 4ارشــــد: 

 ساعت

دکتراحمدعلی  
یزدان پناه، استادیار 
هاي   پژوهش  گروه 
فناوري   و  آماري 
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهاي مورد بحث در کارگاه  اهداف کارگاه  عنوان کارگاه  ردیف 
نام استاد یا اساتید  

 مجري کارگاه 
 در موسسات آموزشی

ویژه  پژوهشی؛  و 

دفاتر طرح و برنامه و  

فنی   پشتیبانی  مراکز 

مهند موسسات  و  سی 

 آموزشی و پژوهشی

روژه براي ارزیابی یزي پفنون برنامه ربهره گیري از   •
 پروژه  موفقیت وشکست 

ــا نگـــاهی بـــه وضـــعیت مـــدیریت  -هـ
 پروژه در ایران و جهان

ــاهیم - ــه  مفــــ ــات در زمینــــ و کلیــــ
 مدیریت پروژه 

ــروژه  - ــور پـ ــدوین منشـ ــایی  -تـ شناسـ
 ذینفعان پروژه

ي شـــامل: نـــدهاي برنامـــه ریـــزآیفر -
WBS-  مـــدیریت ریســـک و تحلیـــل

ــی ــی و کیف ــاي کم ــه  -ه ــرآورد هزین ب
برنامـــــــه  -و بودجـــــــه بنـــــــدي 

 PROJECT -ریزیها(ارتباطــــــات 
PLAN -  ــروژه ــر پــ ــایی زیــ و شناســ

 ها
ــدیریت  - ــدي مــــ ــاي کلیــــ مهارتهــــ

-همکــــاري تیمــــی-عمــــومی(راهبري 
ــزش ــاط-انگیـ ــراري ارتبـ ــاهم-برقـ  -تفـ
ــذاکره) ــا فرآ -مـ ــنایی بـ ــدهاي آشـ ینـ

 همدیریت پروژ
ــت  - ــدي موفقیـ ــل کلیـ ــایی عوامـ شناسـ

 و شکست پروژه ها
 مدلهاي بلوغ سازمان و سطوح آن -

ــی و  ــات آموزشـ موسسـ
 پژوهشی  دارند

 کارشناســــان فنــــی، -
و کنتــــــرل پــــــروژه 

ــدی ــا رانم ــاه ه ي کارگ
 ساخت و تولید

مــــدیران  -
ــروژه:   8پـ

 ساعت  
مــــدیران  -

ــی:  اجرائــ
 ساعت 6

ــ - کارشناسـ
ان 

ــی:  اجرایــ
12 

 ساعت  
هیأت   اعضاء 

علمی  
در   مسئول 

  6مراکز:  
 ساعت 

موسسه   اطالعات، 
برنامه پژ و  وهش 

 آموزش عالیریزي 
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهاي مورد بحث در کارگاه  اهداف کارگاه  عنوان کارگاه  ردیف 
نام استاد یا اساتید  

 مجري کارگاه 
ــداف ،  - ــامع ، اه ــام ج ــازي نظ ــاده س پی

ــازي  ــاده س ــدل پی ــه م ــا و ارائ راهکاره
ــامع  ــام جـ ــدیر -نظـ ــدولوژي مـ یت متـ
 پروژه هاي بزرگ

ــزرگ  - ــاي بــ ــروژه هــ ــدولوژي پــ متــ
ــه  ــازین، برنامـ ــدهاي آغـ ــه فرآینـ (کلیـ

ــز ــی ریــــ ــی، کنترلــــ و ي، اجرایــــ
 اختتامیه)

ــداف ،  - ــامع ، اه ــام ج ــازي نظ ــاده س پی
ــازي  ــاده س ــدل پی ــه م ــا و ارائ راهکاره

ــامع  ــام جـ ــدیریت  -نظـ ــدولوژي مـ متـ
 پروژه هاي متوسط و کوچک

اطالعات    .11 سیستم 

استراتژیک و معماري  

ویژه   سازمانی؛  کالن 

دفاتر طرح و برنامه و  

فناوري  مراکز 

اطالعات حوزه علوم، 

 تحقیقات و فناوري

نقش  • و  سازمانی  معماري  ریزي  برنامه  با  آشنایی 
معماري سازمانی در توسعه سیستم هاي اطالعاتی 

 استراتژیک  

ــ آشـــنایی - ــا مفـ مـــاري اهیم پایـــه معبـ
 سازمانی

آشــنایی بــا مــدل مفهــومی معمــاري  -
 هاي آن  سازمان و الیه

ریزي اســـــتراتژیک معرفـــــی برنامـــــه -
 فاوا

ــه - ــزاء برنامــ ــا اجــ ــنایی بــ ریزي آشــ
 استراتژیک فاوا و نحوه تدوین آن

 لزوم و مزایاي معماري سازمانی -

و  کلیه   رؤسا  مدیران، 
کارشناسان  معاونین  ،

هیأت  اعضاء  و  مسئول 
ستادي   علمی واحدهاي 

و   تحقیقات  علوم،  حوزه 
موسسات    فناوري  و 

 آموزشی و پژوهشی کشور

مــــدیران  -
 4ارشــــد: 

 ساعت
مــــدیران  -

ــروژه:   8پـ
   ساعت

مــــدیران  -
ــی:  اجرائــ

 ساعت 6

دکتراحمدعلی  
یزدان پناه، استادیار 
هاي   پژوهش  گروه 
فناوري   و  آماري 
موسسه   اطالعات، 
برنامه  و  پژوهش 

 ریزي آموزش عالی
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهاي مورد بحث در کارگاه  اهداف کارگاه  عنوان کارگاه  ردیف 
نام استاد یا اساتید  

 مجري کارگاه 
هـــــاي رایـــــج معمـــــاري چارچوب -

ــازمانی ــاري  -ســــ ــد معمــــ فراینــــ
 سازمانی

انی زکمـــن چـــارچوب معمـــاري ســـازم -
 هاي آنژگیو وی

ــارچوب - ،  FEAF ،TOGAF   چـ
TEAF  ، DoDAF  

راهکارهــــــــــــاي تـــــــــــــدوین  -
ــازمانی براســـــاس یـــــک معماري  ســـ

 -ســـازي چـــارچوب و متـــدولوژي پیاد
نگهـــــداري و بروزرســـــانی طـــــرح 

 معماري 
هــــاي انتقــــالی و نحــــوه تهیــــه طرح -

هـــــاي اســــتخراج مشخصـــــات پروژه
 مربوطه

در طراحـــــی و  ایجـــــاد یکپـــــارچگی -
ــعه تو ــتمسـ ــه هاي اطالسیسـ ــاتی بـ عـ

 کمک معماري سازمانی
 هاي موردي بررسی نمونه -

ــ - کارشناسـ
ان 

ــی:  اجرایــ
12 

 ساعت  
هیأت   اعضاء 

علمی  
در   مسئول 

  6مراکز:  
 ساعت 

سامانه  یبازنما  .12 ی 

ناتک  اعضاي    نگرش 

و  ارزیابی  و  (نظارت 

نظارت دانشگاه   • تغییر نگرش اعضاي دفاتر  ارتقاء و 
 ها و اعضاي هیات هاي استانی ناتک آموزش عالی 

مبانی نظري مقوله نگرش، ابعاد و مولفه هاي 
آن در حوزه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  

 آموز عالی

کارشناسان و اعضاي هیات  
هاي   هیات  عضو  علمی 

 ان نظارت  استانی و مدیر

  4الی  3 
 ساعت 

عباس   دکتر 
استادیار  رشنوادي، 
ریزي   برنامه  گروه 
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهاي مورد بحث در کارگاه  اهداف کارگاه  عنوان کارگاه  ردیف 
نام استاد یا اساتید  

 مجري کارگاه 
کیفیت) تضمی ن 

   یآموزش عال

عالی،    آموزش 
و   پژوهش  موسسه 
برنامه ریزي آموزش 

 عالی

ایجاد    .13 شناسی  روش 

هاي   سیستم 

اطالعاتی؛ ویژه دفاتر  

طرح و برنامه و مراکز  

اطالعات  فناوري  

حوزه علوم، تحقیقات 

 و فناوري

 اطالعاتیآشنایی با انواع سیستم هاي  •
هاي اطالعاتی و اثرات آن در   ی سیستمنقش رقابت •

 صنعت، بازار و تجارت 
هاي  • سیستم  طراحی  هاي  متدولوژي  با  آشنایی 

 اطالعاتی و روش هاي توسعه سیستم هاي اطالعاتی

ــه - ــتم اي مقدمــ ــر سیســ ــاي بــ هــ
 اطالعاتی

ــتم - ــاهیم سیســــــ ــاي مفــــــ هــــــ
ــات ــات داده،(یاطالعـــــ  ،اطالعـــــ

 گیري)ارتباطات و تصمیم
 هارخداد هاي پردازشمسیست -
 اطالعاتی مدیریت هاي سیستم -
 هاي پشتیبانی از تصمیمسیستم -
 خبره و هوشمند هاي سیستم -
 سیستم اتوماسیون اداري  -
 سیستم اطالعاتی مدیران ارشد -
 سیستم اطالعات راهبردي  -
 اطالعاتی هاي تمطراحی سیس -
ــانه - ــاي موفقیــــت و شکســــت نشــ هــ

 هاي اطالعاتی مدیریتسیستم
یم و العــــات؛ مفــــاهنیازســــنجی اط -

 هاشرو
 هاي اطالعاتیافزار سیستمنرم -

کارشناسان   مدیران،  کلیه 
هیأت  اعضاء  و  مسئول 
واحدهاي   در  که  علمی 
مراکز   و  اطالعات  فناوري 
با آن  در موسسات  مشابه 

 آموزشی و پژوهشی   

مــــدیران  -
 4ارشــــد: 

 ساعت
مــــدیران  -

ــروژه:   8پـ
 ساعت  

مــــدیران  -
ــی:  اجرائــ

 ساعت 6
ــ - کارشناسـ

ان 
ــ ی: اجرایــ

12 
 ساعت  
هیأت  اعضاء  

لمی  ع

کتراحمدعلی  د
یزدان پناه، استادیار 
هاي   پژوهش  گروه 
فناوري   و  آماري 
موسسه   اطالعات، 
برنامه  و  پژوهش 

 ریزي آموزش عالی
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهاي مورد بحث در کارگاه  اهداف کارگاه  عنوان کارگاه  ردیف 
نام استاد یا اساتید  

 مجري کارگاه 
در   مسئول 

  6مراکز:  
 ساعت 

و   .14 طراحی  مبانی 

سازمانها  بازمهندسی 

اطالعات؛  عصر  در 

و   طرح  دفاتر  ویژه 

مراکز   و  برنامه 

اطالعا ت  فناوري 

ات حوزه علوم، تحقیق

 و فناوري

-چگونگی طراحی و ایجاد سازمانآشنایی مدیران با   •
ساختاري، ه ابعاد  از  اطالعات  عصر  با  متناسب  اي 

 آوري هاي اطالعاتی کنترلی و فن

مفــــــاهیم و ابزارهــــــاي اساســــــی،  -
ــازمانی،  ــی ساختارســ ــاهیم اساســ مفــ
ــاختار  ــی سـ ــل اساسـ ــکال و تکامـ اشـ

 سازمانی
اي اي بـــــر سیســـــتم هـــــمقدمـــــه -

ــونگی  ــی، چگــــ ــی کنترلــــ طراحــــ
 هاي کنترلیسیستم

ــل - ــش و نسـ ــراي آرایـ ــه اي بـ -مقدمـ
 آوري هاي گوناگون فن

آوري آوري اطالعـــاتی و فـــرد، فـــنفـــن -
ــن ــاري، فـ ــرات کـ ــاتی و تغییـ -اطالعـ

ــوت  ــق خلـــ ــاتی و حـــ آوري اطالعـــ
کارکنـــــان، مســـــائل اخالقـــــی در 

 آوري اطالعاتیبکارگیري فن
ــن - ــازمانفـ ــاتی در سـ ــا، آوري اطالعـ هـ

ي آورهاي گونـــــاگون فـــــنعصـــــر
ــا ــه انطبـ ــاتی، نظریـ ــناطالعـ آوري ق فـ

هـــــــاي اطالعـــــــاتی و ســـــــازمان
فراگیرنـــــده، تغییـــــرات ســـــاختاري 

ول و اعضاء کارشناسان مسئ
علهی واحدهاي    میأت 

ع حوزه  لوم، ستادي 
فناوري  و  و   تحقیقات 

و   آموزشی  موسسات 
 پژوهشی کشور

مــــدیران  -
 4ارشــــد: 

 ساعت
مــــدیران  -

ــروژه:   8پـ
 ساعت  

مــــدیران  -
ــی:  اجرائــ

 ساعت 6
ــ - کارشناسـ

ان 
ــی:  اجرایــ

12 
 ساعت  

هیأت   اعضاء 
علمی  

دکتراحمدعلی  
یزدان پناه، استادیار 
هاي   پژوهش  گروه 

فناوري  آما و  ري 
موسسه   اطالعات، 
برنامه  و  پژوهش 

 ریزي آموزش عالی
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهاي مورد بحث در کارگاه  اهداف کارگاه  عنوان کارگاه  ردیف 
نام استاد یا اساتید  

 مجري کارگاه 
ــن ــارگیري فـــ ــل از بکـــ آوري حاصـــ

 آوري اطالعاتی اطالعات، فن
ــازمانفـــن - ــان سـ ــاتی میـ -آوري اطالعـ

 هاي میان سازمانیها: سیستم
ــن - ــوع فـ ــدیل نـ ــاتی و تبـ آوري اطالعـ

ــت ــانیفعالیـ ــاي بازرگـ ــی هـ ، اثربخشـ
ــازمانی، ــزان  سـ ــین میـ ــونگی تعیـ چگـ

 یرات مورد نیازتغی
آوري اطالعــــــاتی در نقــــــش فــــــن -

 هاي سازمانیتبدیل نوع فعالیت
ــازمانی،  - ــد ســـ ــی فرآینـــ بازمهندســـ

 آوري اطالعاتینوآوري در فن
ــن - ــدیران فـــ ــاتی و مـــ آوري اطالعـــ

ــن ــده، فــ ــال آینــ ــاي در حــ آوري هــ
 پیدایش و چالش و تغییر و تحول

در   مسئول 
  6مراکز:  

 ساعت 

استراتژیک    .15 مدیریت 

هاي  سیستم

ویژه  اطالعاتی؛ 

و  رؤسا  مدیران، 

علوم،  حوزه  معاونین 

 تحقیقات و فناوري

تلفیق مناسبی از مبانی نظري و اصول علمـی تجزیه  •
عات و تحلیل و طراحی استراتژیک سیستم هاي اطال

 تفاده ساو فنون مورد 
فرصتمشخص • مستندسازي نمودن  و  ثبت  هاي 

 دانش در سازمان 

  یو مبان میمفاه -
ــه - ــد مقدمـ ــر مـ ــترات تیریاي بـ ژیک اسـ

  عاتیتم هاي اطالسیس
ــاتی  - ــتم اطالعـ ــزي سیسـ ــه ریـ از برنامـ

تـــــا برنامـــــه ریـــــزي اســـــتراتژیک 
  سیستم هاي اطالعاتی

و  کلیه   رؤسا  مدیران، 
کارشناسان  معاونین  ،

هیأت  اعضاء  و  مسئول 
ستادي   علمی واحدهاي 

و   تحقیقات  علوم،  حوزه 
وسسات  م  و  فناوري 

 ژوهشی کشورآموزشی و پ

مــــدیران  -
 4ارشــــد: 

 ساعت
مــــدیران  -

ــروژه:   8پـ
 ساعت  

دکتراحمدعلی  
یزدان پناه، استادیار 
هاي   پژوهش  گروه 

فناوري  آ و  ماري 
موسسه   اطالعات، 
برنامه  و  پژوهش 

 آموزش عالی ریزي
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهاي مورد بحث در کارگاه  اهداف کارگاه  عنوان کارگاه  ردیف 
نام استاد یا اساتید  

 مجري کارگاه 
سازمان • به  رفتن  کمک  هدر  از  اجتناب  براي  ها 

دوبارهفرصت  تالشها،  منابع  کاري  رفتن  هدر  و  ها 
 نماید ایفا می 

سیستم • کارایی  در ارزیابی  موجود  کاربردي  هاي 
 سازمان 

مرتبط با مدیریتی    هاي بندي برنامه بررسی و اولویت •
و   هاي سیستم سازمان  اهداف  با  مطابق  اطالعاتی، 

 مدیریت ارشد
سیستم • تعریف  و  سازمانی  فرایندهاي  هاي بررسی 

 اطالعاتی مجزا از ساختار سازمانی 
درگیرکردن تمام مدیران در مشخص کردن اهداف  •

 و سیاستهاي فناوري اطالعات 

ــتم  - ــتراتژیک سیسـ ــزي اسـ ــه ریـ برنامـ
  هاي اطالعاتی

ف برنامـــه ریـــزي اســـتراتژیک ااهـــد -
  سیستم هاي اطالعاتی

ــایرو - ــه  ي کردهـــ مناســـــب در برنامـــ
 ي هـــا ســـتمیس کیاســـتراتژ ي زیـــر

  :یاطالعات
متـــــدولوژي هـــــاي دهـــــاي رویکر -

ــتم ــزي سیس ــه ری ــف برنام ــاي  مختل ه
  اطالعاتی

فراینـــد برنامـــه ریـــزي اســـتراتژیک  -
  سیستم هاي اطالعاتی

ــزي  - ــه ریـــ ــین برنامـــ ــاط بـــ ارتبـــ
اســــــتراتژیک سیســــــتم هــــــاي 

  اطالعاتی با اهداف سازمانی
نقـــش و محـــدوده فعالیـــت برنامـــه  -

اســــــتراتژیک سیســــــتم هــــــاي 
  اطالعاتی

رنامــــه اي تأثیرگــــذار بــــر بفاکتورهــــ -
یک سیســـتم هـــاي ژریـــزي اســـترات

  اطالعاتی

مــــدیران  -
ــی:  اجرائــ

 ساعت 6
ــ - کارشناسـ

ان 
ــی:  اجرایــ

12 
 ساعت  

ــاء  - اعضــــ
ــأت  هیــــ
ــی  علمــــ
ــئول  مســ

در 
ــز:   6مراکـ

 ساعت
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهاي مورد بحث در کارگاه  اهداف کارگاه  عنوان کارگاه  ردیف 
نام استاد یا اساتید  

 مجري کارگاه 
ــزي  - ــه ریـ ــدي در برنامـ ــث کلیـ مباحـ

اســــــتراتژیک سیســــــتم هــــــاي 
  اطالعاتی

مشــکالت مربــوط بــه  برنامــه ریــزي  -
اســــــتراتژیک سیســــــتم هــــــاي 

  اطالعاتی
بررســــی مشــــکالت برنامــــه ریــــزي  -

 سیستم هاي اطالعات
ــه  - ــاي برنامــ ــتراتژیکمتدولوژي هــ اســ

تژیک سیســـتم هـــاي ریـــزي اســـترا
  العاتیاط

ــتا - ــتراتژ ییهمراســـ ک کســـــب یاســـ
  اطالعات ي وکار و فناور

 کیاســـــتراتژ ییمفهـــــوم همراســـــتا -
 اطالعات ي کسب وکار وفناور

 ییهمراســــتا ي ریــــرونــــد شــــکل گ -
  کیاستراتژ

 ییو حفظ همراستا  جادیا ندیفرا -
ــا - ــا و الگوه ــدل ه ــده در  ي م ــرح ش مط

ــهیزم ــتا نـ ــار و  ییهمراسـ ــب وکـ کسـ
  اطالعات ي فناور
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهاي مورد بحث در کارگاه  اهداف کارگاه  عنوان کارگاه  ردیف 
نام استاد یا اساتید  

 مجري کارگاه 
ــا - ــ ي فاکتورهـ ــتاا همرارتقـ ــ ییاسـ  نیبـ

ــ ــاور ي تژترااسـ ــار و فنـ ــب وکـ  ي کسـ
 اطالعات

ــ - ــرح برخـ ــارز یطـ ــواع  یابیـ ــا از انـ هـ
 کیاستراتژ ییهمراستا ي مدل ها

ــیپ - ــیتحق نهیشـ ــه قـ ــورت گرفتـ ات صـ
 و جهان  رانیدر ا

تارتق  .16 پایدار  اء  وسعه 

 در دانشگاه ها 

 

ارتقاء  • و  پایداري  به  دستیابی  چگونگی  با  آشنایی 
 توسعه پایدار در دانشگاه ها 

 

 ابعاد مختلف توسعه پایدار در یک دانشگاه 
راهکارهاي عملی براي بهبود توسعه پایدار در 

 دانشگاهیک 

مختلف  سطوح  مدیران 
یز  وزارت علوم و دانشگاه و ن

علمی هیئت   اعضاي 
 عالقمند

احمدرضا   ساعت  4 دکتر 
استادیار  روشن، 

مد   ت یر یگروه 
عال ی،  آموزش 

و   پژوهش  موسسه 
برنامه ریزي آموزش 

 عالی

سازي  مستند  .17

در    تجربیات 

 دانشگاه

 آشنایی با انواع دانش و مفهوم دانش ضمنی  
سازي  مستند  و  تجربه  تعاریف  و  مفاهیم  با  آشنایی 

 تجربیات
ه استخراج و مستند سازي اري و نحوتجربه نگ  آشنایی با 

 یات آن همراه  با اجراي کار عملیتجرب

 )مبانی نظري مدیریت دانش1
)تعریف انواع دانش و مفهوم شناسی دانش  2

 ضمنی 
 )نقش و کاربرد تجربه در دانشگاه و سازمان3
 ) ضرورت مستند سازي تجربیات4
 )ضرورت جانشین پروري و انتقال تجربه5
اصو6 مدیر)  مسل  و  دانش  سازي  یت  تند 

 تجربیات

 نشگاه سان داکارشنا -1
در    -2 ها  اداره  روساي 

کارشناسان    ، دانشگاه 
 مسئول دانشگاه، 

 مدیران دانشگاه  -3

کارشناسان  
  6دانشگاه  

 ساعت 
 

  روساي اداره ها
کارشناسان   و 

مسئول  
و   دانشگاه 

مدیران 

زمانی،   اصغر  دکتر 
گروه   استادیار 
مدیریت   مطالعات 

عالی   ، آموزش 
و   پژوهش  موسسه 

نامه ریزي آموزش بر
 عالی
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهاي مورد بحث در کارگاه  اهداف کارگاه  عنوان کارگاه  ردیف 
نام استاد یا اساتید  

 مجري کارگاه 
آن 7 هاي  مولفه  و  سازي   تیم  )ضرورت 

 درانجام مستند سازي تجربیات
 ) مراحل و گامهاي مستند سازي تجربیات8
 برخی تجربه نگاري ها) مروري بر 9

شناسی  10 آسیب  محوریت  با  کارگروهی   (
بر   تجربیات  سازي  مستند  و  نگاري  تجربه 

 ش تجربه اساس هر دانشگاه و نگار
 

  8دانشگاهی  
 ساعت 

 
 
 

آیین   .18 با  آشنایی 

مرتبه  ارتقاي  نامه 

 اعضاي هیات علمی 

ن با  اعضای ه�ات عل� جد�داالستخدام    یی آشنا  آینی
ارتقای   عل�نامه  ه�ات  اعضای  منظور   مرتبه  به 

 جهت د� فعال�ت های عل� خود 

) واکاوي مفاهیم و تعاریف مندرج درآیین 1
 نامه 

رهنگی و تربیتی  فعالیت هاي فري بر  ) مرو2
 آیین نامه 1موضوع ماده  و اجتماعی

آ3 هاي  بافعالیت  آشنایی  و  مرور  موزشی  ) 
 مندرج در آیین نامه

فعالیت هاي پژوهشی 4 با  ) مرور و آشنایی 
 مندرج در آیین نامه

و 5 علمی  هاي  فعالیت  از  اجمالی  )بررسی 
 اجرایی

به 6 مربوط  مباحث  ارایه  و  بندي  جمع   (  
 ت براي ارتقاي مرتبهحداقل هاي امتیازا

 )پرسش و پاسخ7

 اعضاي هیات علمی
در  جدیداالستخدام 
موسسات  و  ها  دانشگاه 

 پژوهشی

زمانی،   ساعت  8 اصغر  دکتر 
گروه   استادیار 
مدیریت   مطالعات 
عالی،   آموزش 
و   پژوهش  موسسه 
برنامه ریزي آموزش 

 عالی
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهاي مورد بحث در کارگاه  اهداف کارگاه  عنوان کارگاه  ردیف 
نام استاد یا اساتید  

 مجري کارگاه 
مولفه   .19 و  و  مبانی  ها، 

ارزیابی   راهنماي 

 گاه سبز و پایدار  دانش

 آشنایی با مبانی دانشگاه پایدار •
 پایدارآشنایی با مولفه هاي دانشگاه  •
 بررسی تجارب دانشگاه هاي پایدار •
 راهنماي ارزیابی دانشگاه پایدار •

 آشنایی با مبانی دانشگاه پایدار 
   آشنایی با مولفه هاي دانشگاه
 پایدار 
  بررسی تجارب دانشگاه هاي
 پایدار 
 یداربی دانشگاه پاراهنماي ارزیا 

مدیران و معاونان  -1
 دانشگاهی

 اساتید   -2

مهتاب  دکتر   ساعت  8
استادیار  پورآتشی، 
مطالعات   گروه 
تطبیقی و نوآوري در  
عالی،   آموزش 
و   پژوهش  موسسه 
برنامه ریزي آموزش 

 عالی
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 فرهنگی و اجتماعی دانشگاهدر حوزه برنامه ریزي  کارگاه هاي

 مخاطبان  محورها  ف دااه نام کارگاه  ردیف 
و  طول

 دورهمحل  

مدرس / 

 مدرسین

ابعاد مسئولیت آشنایی با  1

  واجتماعی دانشگاه 

 برنامه تدوین اصول

 مسئولیت راهبردي

 ها  دانشگاه براي  اجتماعی

با  کنندگان  شرکت  کارگاه  این  در 
هاي   مولفه  ابعاد،  تعاریف،  تاریخچه، 
دانشگاه  اجتماعی  مسئولیت  با  مرتبط 

هاي   شوند. سپس بر اساس فرم  آشنا می
پیش بینی شده در قالب گروه هاي کاري  

نفره به بررسی و گزارش نقاط قوت و    5
و  مسائل  و  تهدیدها  و  فرصت  ضعف، 

قویت و  یر تچالش هاي پیش رو در مس
دانشگاه  اجتماعی  مسئولیت  بهبود 

پرداخت.   نهایت  خواهند  در  همچنین 
هاي   حوزه  در  دانشگاه  اقدام  برنامه 

آموزمدی ریزي  برنامه  و  شی،  ریت 
و   فرهنگی  دانشجویی،  پژوهشی، 
منظور  به  مالی  و  اداري  و    اجتماعی 

و   شدن  تقویت  مسئولیت  نهادینه 
این    می شود.اجتماعی دانشگاه استخراج  

(کا روزه  یک  دوره  صورت  به   8رگاه 

مؤلفه )1 تعاریف، مفاهیم،  ها، 
تاریخچه و رویکردهاي مرتبط با 

 مسئولیت اجتماعی؛ 
دانشگا )2 رویکرد  با  ه  آشنایی 

تصمیم ) به منظور  IRپژوهشی (
سازي براي نحوه بررسی، برنامه 
بهبود  براي  مداخله  و  ریزي 

 وضعیت؛ 

آموزشی،   )3 ابعاد  با  آشنایی 
مسئولیت  یادگیري  و  یاددهی 

 اجتماعی در دانشگاه؛ 
پژوهشی   )4 ابعاد  با  آشنایی 

 ولیت اجتماعی دانشگاه؛مسئ
آشنایی با ابعاد سرویس دهی و  )5

مسئولیت   خدمات به ذینفعان و  
 اجتماعی دانشگاه 

 روساي دانشگاه ها؛  )1

آموزشی،  )2 معاونین 
دانشجویینگیفره  ،  ،

پژوهشی و طرح و برنامه 
 دانشگاه، 

ها،   )3 دانشکده  روساي 
پژوهشگاه ها و دپارتمان  

 ي دانشگاه؛  ها

علمی   )4 هیات  اعضاي 
جدید   و  عالقمند 

 االستخدام؛ 

هاي   )5 حوزه  کارشناسان 
فرهنگی ، آموزشی، 

و  دانشجویی پژوهشی   ،
 طرح و برنامه؛ 

  ساعت   8
)2*4( 
 روز)  دو(
 

سید  دکتر 
 ئیهادي مرجا

موسسه  استادیار 
برنامه  و  پژوهش 
آموزش  ریزي 

 عالی
 



 کارگاه هاي تخصصی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی  و پاییزي ابستانیطرح ت

  (به صورت مجازي) 1399براي اجرا در سال  
  

30 
 

 مخاطبان  محورها  ف دااه نام کارگاه  ردیف 
و  طول

 دورهمحل  

مدرس / 

 مدرسین

با نفره    30-35ساعت) و در گروه هاي  
بهسازي  و  توانمندي  ارتقاي  هدف 
مدیران دانشگاهی، اعضاي هیئت علمی  

  برگزار می شود. و کارشناسان دانشگاه ها  
کننده  شرکت  افراد  به  دوره  انتهاي  در 

 گواهینامه اعطا می شود. 

مشغولیت  )6 ابعاد  با  آشنایی 
با دانشگاهیان   ارتباط   در 

   ؛مسئولیت اجتماعی
آشنایی با ابعاد اخالق حرفه اي  )7

 و مسئولیت اجتماعی دانشگاه؛ 
در  )8 شفافیت  ابعاد  با  آشنایی 

هاي  فعالیت  نقش  و  دانشگاه 
 ؛ حوزه اداري و مالی
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 مخاطبان  محورها  ف دااه نام کارگاه  ردیف 
و  طول

 دورهمحل  

مدرس / 

 مدرسین

 اجتماعی  مسئولیت 2

چه  دانشگاه  :  دانشگاه ها 

جاي   بر  اجتماعی  تأثیر 

 گذارند می

با  کنندگان  شرکت  کارگاه  این  در 
هاي   مولفه  ابعاد،  تعاریف،  تاریخچه، 

مرتبط با مسئولیت اجتماعی دانشگاه و   
در  شده  تولید  اجتماعی  هاي  فضیلت 

آشنا  د دانشگاه  اجتماعی  تاثیر  و  انشگاه 
 می شوند.  

مؤلفه )1 تعاریف، مفاهیم،  ها، 
تاریخچه و رویکردهاي مرتبط با 

 مسئولیت اجتماعی؛ 
از نتایج طرح پژوهشی   گزارشی )2

مشارکت اعضاي هیات علمی در 
اجتماعی  مسئولیت  خصوص 

 دانشگاه 
ها چه تأثیر اجتماعی بر  دانشگاه )3

می چه جاي  گذارند، 
میفضیلت تولید  و هایی  کنند، 

می عملکرد چگونه  توانند 
دهند  ارتقا  را  خود  : ؟اجتماعی 

 ؛ نگاهی کاربردي و عملیاتی
 

 
معاونین    )1 رئیسه،  هیات 

دانشکده   روساي  دانشگاه، 
و  ها  پژوهشگاه  ها،  

 دپارتمان هاي دانشگاه؛   

علمی  )2 هیات  اعضاي 
جدید  و  عالقمند 

 االستخدام؛

 
 

 ساعت  4
     (یک روز)

ن سرین دکتر 
 نورشاهی 

مقصود  دکتر 
 فراستخواه 
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 مخاطبان  محورها  ف دااه نام کارگاه  ردیف 
و  طول

 دورهمحل  

مدرس / 

 مدرسین

هنجارهاي  3 با  آشنایی 

اخالق حرفه اي در پژوهش  

و استخراج   دانشگاهیهاي  

 برنامه بهبود واقدام   

اساتید   آشناسازي  هدف  با  دوره  و  این 
دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان 

انواع اخالق حرفه اي،    با مبانی نظريها  
ضدهنجارها و  دانهنجارها  شگاهی، ي 

نتایج و    مصادیق تقلب در حوزه پژوهش
حوزه  این  در  گرفته  انجام   تحقیقات 
برگزار می شود. در این کارگاه مشارکت 

بر اساس فرم هاي پیش بینی  کننندگان  
نفره    5شده و در قالب گروه هاي کاري  

به بررسی و معرفی انواع هنجارها و ضد 
هنجارها در پزوهش و گزارش نقاط قوت 

مسائل و چالش هاي پیش رو    و ضعف و
بهبود   هاي  راه  منظور و  به  موضوع 

در ارتباط  استخراج برنامه اقدام دانشگاه  
نهادینه شدن اخالق حرفه اي  تقویت و  با  

پرداخت.   به صورت  خواهند  کارگاه  این 
ساعت) و در گروه هاي    8دوره یک روزه (

توانمندي  نفره    35-30 ارتقاي  هدف  با 
مدیران،   بهسازي  و  محترم ها  اعضاي 

 يهنجارهاو    ينظر  یمبان )1
 شه یدر اند   يو حرفه ا  یدانشگاه

 ؛ صاحب نظران
پژوهش   یبررس )2 اخالق  منشور 

 ؛ )1( یکارگروه
نجارها و ها و همولفه  آشنایی با   )3

در   ی دانشگاه  يدهنجارهاض
 ؛حوزه پژوهش

با   )4 هاآشنایی    ی بوم   يمولفه 
ضدهنجارها و   ي هنجارها 

 ؛ )2( یکارگروه یدانشگاه
موانع  )5 شدن    بررسی  درونی 

  ؛هنجارهاي حرفه اي
 چالش ها بر اساس مدل  یبررس )6

SWOT مهمتر در   نیو  موانع 
هنجارها  یدرون  ریمس  يشدن 

 ؛ )3( یکارگروه یدانشگاه
  - حقیقات قبلی  گزارش نتایج ت )7

موجود   وضعیت  بر  مروري 

معاونین   )3 رئیسه،  هیات 
دانشکده   روساي  دانشگاه، 
و  ها  پژوهشگاه  ها،  

 دانشگاه؛   دپارتمان هاي 
علمی  )4 هیات  اعضاي 

و   جدید عالقمند 
 ؛االستخدام

تحصیالت  )5 دانشجویان 
 تکمیلی؛

 

ساعت    8 
)2*4( 

 (دو روز) 
 

سید  دکتر 
 هادي مرجائی

موسسه  استادیار 
برنامه  و  پژوهش 
آموزش  ریزي 

 عالی
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 مخاطبان  محورها  ف دااه نام کارگاه  ردیف 
و  طول

 دورهمحل  

مدرس / 

 مدرسین

تحصیالت  دانشجویان  و  علمی    هیئت 
در انتهاي دوره   برگزار می شود.تکمیلی  

اعطا  گواهینامه  کننده  شرکت  افراد  به 
 می شود. 

اخالق حرفه اي در دانشگاه هاي 
 ؛ایران

ارزیابی  )8 پرسشنامه هاي  تکمیل 
  ؛وضع دانشگاه

هاي   )9 برنامه  و استخراج  بهبود 
تقویت  کارهاي  راه  و    اقدام 

 ؛ )4کارگروهی (
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 مخاطبان  محورها  ف دااه نام کارگاه  ردیف 
و  طول

 دورهمحل  

مدرس / 

 مدرسین

دانشگاهی:   4 پذیري  جامعه 

،  رویکردهاتعاریف،  

موجودفرایندها وضع  و   ، 

بهبوداستخراج   و    برنامه 

 اقدام  

بستري  دانشگاهی  پذیري  جامعه  نظام 
براي امکان تحقق وظایف ذاتی دانشگاه  
ها است. تربیت انسان دانشگاهی و انتقال  
دانش و هنجارهاي حرفه اي به اعضا و  

از مشاغل حرفه  آماده سازي آنها براي احر
اي از مهمترین وظایف ذاتی دانشگاه ها 

دانشگاهاست.   پذیري  جامعه  نظام  ی  از 
می توان به جعبه سیاه دانشگاه یاد کرد  
براي  آن،  رموز  و  رمز  بازخوانی  که 
آموزش  نظام  درونی  هاي  الیه  شناخت 

در این کارگاه عالی بسیار حیاتی است.  
نظري،   رویکردهاي  با  کنندگان  شرکت 

پذیري ابع جامعه  فرایندهاي  و  اد 
آشنا   و دانشگاهی  استلزامات  و  شده 

و  پذیري  جامعه  ها  فرایندهاي   گلوگاه 
رنامه بهبود و  و ب  هاي موجود در فرایندها

مورد بحث  نظام جامعه پذیري  بازآفرینی  
این کارگاه به صورت قرار خواهد گرفت.  

ساعت) و در گروه هاي    8دوره یک روزه (

نظري  )1 رویکردهاي 
 دانشگاهی  پذیري جامعه

مراحل، و   (تعاریف،  ابعاد 
 ؛ فرایندها)

بر مدل هاي جامعه  )2 مروري 
 ؛دانشگاهیپذیري 

شناسی:   )3 بر مسئله  مروري 
نتایج  پیامدهاي    وضعیت،  و 
پذیري دانشگاه   جامعه    در 

ایران نتایج   هاي  (گزارش 
   ؛ تحقیقات قبلی)

دانشگاه  )4 رویکرد  با  آشنایی 
) منظور IRپژوهشی  به   (

نحوه  براي  سازي  تصمیم 
و  ریزي  برنامه  بررسی، 
 مداخله براي بهبود وضعیت؛ 

 روساي دانشگاه ها؛  )6

آموزشی، معاونین   )7
دانشجوییفرهنگی  ،  ،

پژوهشی و طرح و برنامه 
 دانشگاه، 

ها،  روسا )8 دانشکده  ي 
پژوهشگاه ها و دپارتمان  

 هاي دانشگاه؛  

علمی   )9 هیات  اعضاي 
جدید   و  عالقمند 

 االستخدام؛ 

حوزه  ) 10 کارشناسان 
فرهنگی آموزشی،  ،  هاي 

و  دانشجویی پژوهشی   ،
 طرح و برنامه؛ 

 

ساعت    8
)2*4( 

 (دو روز) 

سید  دکتر 
 هادي مرجائی

موسسه  استادیار 
برنامه  و  پژوهش 
آموزش  ریزي 

 عالی
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 مخاطبان  محورها  ف دااه نام کارگاه  ردیف 
و  طول

 دورهمحل  

مدرس / 

 مدرسین

توانمندي  نفره    35-30 ارتقاي  هدف  با 
ها و بهسازي مدیران دانشگاهی، اعضاي  

دانشگاه کارشناسان  و  علمی  ها   هیئت 
در انتهاي دوره به افراد    برگزار می شود.

 شرکت کننده گواهینامه اعطا می شود. 

انتظارات  )5 و  اهداف  استخراج 
موجودو   جامعه   فرایندهاي 

دانشگاه:  در  پذیري 
 ؛ )1( یکارگروه

چالاستخراج   )6 و  ش مسائل 
هاي موجود (گلوگاه ها) در  
در   پذیري  جامعه  مسیر 

 ؛ )2( یکارگروهدانشگاه: 
هاي  )7 برنامه  استخراج 

و   پیشنهاداتی بازآفرینی 
جامعه براي   نظام  اصالح 

دانشگاه: در   پذیري 
 ؛ )3کارگروهی (
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 مخاطبان  محورها  ف دااه نام کارگاه  ردیف 
و  طول

 دورهمحل  

مدرس / 

 مدرسین

اجتماعی   5   –سرمایه 

دانشجویان:   فرهنگی 

وضع   ها،  مولفه  رویکردها، 

و   ها  چالش  موجود، 

و   بهبود  برنامه  استخراج 

 اقدام  

اجتماعی  & Socio(   فرهنگی   - سرمایۀ 

Cultural Capital  (  یکی از مهمترین انواع
همچنین در زمره سرمایه هاي انسانی و  

مؤلفهاصلی نظام ترین  پویاي  هاي 
جوامع به حساب می    رهنگیف  و  اجتماعی

خصوصا    .آید  آموزشی  هاي  محیط 
اصلی  هاي  کانون  از  یکی  ها  دانشگاه 
فرهنگی  و  اجتماعی  سرمایه  تقویت 
دانشگاه شامل  اصلی  کنشگران  هستند. 
دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه و 

نظ درون  در  نهادهاي  عالی  آموزش  ام 
هاي شکل   زمینه  تعامالت  از  اي  شبکه 

سر را  گیري  اجتماعی  و  فرهنگی  مایه 
کنند.   کارگاه شرکت فراهم می  این  در 

سرمایه  ابعاد  و  ها  مولفه  با  کنندگان 
اجتماعی و فرهنگی در محیط دانشگاهی  

بررسی   به  و  شده  و  آشنا  موجود  وضع 
در  ملی  هاي  طرح  هاي  یافته  و  نتایج 

اجتماعی  ارتباط سرمایه  وضعیت  و    با 

نظري   )1 سرمایه  رویکردهاي 
فرهنگی  اجتماعی  (تعاریف،   و 

 ابعاد و مولفه ها)؛ 

شناسی:   )2 بر  مسئله  مروري 
نت موجود،  و   ایج وضعیت 

پذیري جامعه  در   پیامدهاي 
ایران هاي  (گزارش   دانشگاه 

 نتایج تحقیقات قبلی)؛
دانشگاه   )3 رویکرد  با  آشنایی 

تصمیم ) به منظور  IRپژوهشی (
برنامه ،  بررسیسازي براي نحوه  

براي  ریزي   مداخله  بهبود و 
 وضعیت؛ 

و  )4 انتظارات  و  اهداف  استخراج 
با   فرایندهاي موجود ارتباط  در 

فره اجتماعی  سرمایه  و  نگی 

 روساي دانشگاه ها؛  )1

آموزشی،  )2 معاونین 
دانشجوییفرهنگی  ،  ،

پژوهشی و طرح و برنامه 
 دانشگاه، 

ها،   )3 دانشکده  روساي 
پژوهشگاه ها و دپارتمان  

 هاي دانشگاه؛  

علمی   )4 هیات  اعضاي 
جدید   و  عالقمند 

 االستخدام؛ 

هاي   )5 حوزه  کارشناسان 
فرهنگی ، آموزشی، 

و  دانشجویی پژوهشی   ،
 طرح و برنامه؛ 

 
 

اعت  س  8
)2*4( 

 (دو روز) 

سید  دکتر 
 هادي مرجائی

موسسه  استادیار 
برنامه  و  پژوهش 

آموزش ریزي  
 عالی
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 مخاطبان  محورها  ف دااه نام کارگاه  ردیف 
و  طول

 دورهمحل  

مدرس / 

 مدرسین

خارج در دانشگاه هاي ایران و    فرهنگی
خواهد   شرکت  شد پرداخته  همچنین   .

با تکمیل فرم هاي کارگاه در   کنندگان 
هاي   گروه  نظرات   5قالب  نقطه  نفره، 

گروهی خود را در ارتباط با چالش ها و 
گزارش  وضعیت  بهبود  هاي  برنامه 

   خواهند داد.
  8این کارگاه به صورت دوره یک روزه (

با نفره    30-35ساعت) و در گروه هاي  
ار بهسازي هدف  و  توانمندي  تقاي 

مدیران دانشگاهی، اعضاي هیئت علمی  
  برگزار می شود. و کارشناسان دانشگاه ها  

کننده  شرکت  افراد  به  دوره  انتهاي  در 
 گواهینامه اعطا می شود. 

دانشگاه در  : دانشجویان 
 ؛ )1( یکارگروه

هاي  )5 چالش  و  مسائل  استخراج 
مسیر   در  ها)  (گلوگاه  موجود 
و  فرهنگی  سرمایه  ارتقاي 

دانشجویان در   اجتماعی 
 ؛ )2( یکارگروهدانشگاه: 

اقدام براي استخراج برنامه هاي   )6
و  فرهنگی  سرمایه  تقویت 
دانشجویان    : اجتماعی 

 ؛ )3کارگروهی (

در   6 جنسیتی  عدالت 

 آموزش عالی

از عدالت   د یـ شناخت و درك جد 
  رانیدر جامعه ا یتیجنس

) تیزنان و مردان (جنس  گاهیجا ـ
 کشور  یدر نظام آموزش عال

با  )1 جنسیتی  عدالت  تعریف 
 ؛رویکردي جدید 

 هاي عدالت جنسیتیشاخص )2
نظام  )3 در  جنسیتی  ساختار 

 ؛آموزش عالی کشور

 مدیران دانشگاهی  )1
 اعضاي هیئت علمی  )2
دانشجویان   )3

 تحصیالت تکمیلی

ساعت    8
)2*4( 

 (دو روز) 

سیما  دکتر 
 بوذري
موسسه استادیا ر 

برنامه  و  پژوهش 
آموزش  ریزي 

 عالی



 کارگاه هاي تخصصی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی  و پاییزي ابستانیطرح ت

  (به صورت مجازي) 1399براي اجرا در سال  
  

38 
 

 مخاطبان  محورها  ف دااه نام کارگاه  ردیف 
و  طول

 دورهمحل  

مدرس / 

 مدرسین

و   )4 عمده  گروهجنسیت  هاي 
 ؛ تحصیلی

مختلف   )5 مقاطع  و  جنسیت 
 ؛ تحصیلی

مدیریت  )6 ساختار  و  جنسیت 
 ؛آموزش عالی
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 حوزه اقتصاد آموزش عالی، کارآفرینی و اشتغال  کارگاه هاي

 مخاطبان کارگاه محورهاي کارگاه اهداف کارگاه  کارگاه  عنوان ردیف 
 طول دوره

 (ساعت و روز) 

نام استاد یا اساتید  

 مجري کارگاه 

  مراحل با آشنایی  .1

شغلی گیري تصمیم  

 و

  اشتغال هاي ارتمه

 پذیري

در این کارگاه دانشجویان و اساتید با 
گانه تصمیم گیري شغلی و    5مراحل  
  اشتغال  هاي  مهارت  مفهومی  تعاریف
—Employability Skillsپذیري

Definition اشتغال   هاي  مهارت 
 Top 10 گانه  10  پذیري

Employability Skills   و 
 سرمایه  گانه  7  هاي  قابلیت 

م می شوند و با تکمیل فراشنا    انسانی
ها و بحث و گفتگو میزان مهارت هاي 
خود و توان آموزشی محیط تحصیلی  

 شان را ارزیابی می نمایند.  

 تشریح اهداف کارگاه  .1
 :م یمفاه فیتعر .2

تصمیم  ي خودکارآمد  شغلی    گیريدر 
Career Decision–Making Self 

Efficacy(CDMSE) 
 ی شغل  يریگ میگانه تصم 5 مراحل

شغلی      بانتخا •  Goalاهداف 
Selection   

شغلی   جمع • اطالعات  آوري 
Gathering Occupational 

Information    
-Accurate Selfقیارزیابی دق  خود •

Appraisal   
آینده    داشتن • براي   Makingبرنامه 

Plans For The Future   
مسئله   • حل   Problemتوانایی 

Solving  

اساتید/   )1
دانشجویان  

 تکمیلی 

 )4* 2ساعت ( 8
 روز) (دو 

سید   هادي دکتر 
استادیار   مرجائی

موسسه پژوهش و برنامه  
 ریزي آموزش عالی
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 مخاطبان کارگاه محورهاي کارگاه اهداف کارگاه  کارگاه  عنوان ردیف 
 طول دوره

 (ساعت و روز) 

نام استاد یا اساتید  

 مجري کارگاه 

فرم   لی) در کارگاه (تکم1(  یکارگروه .3
درابیزار خودکارآمدي  مراحل    ی 

 )یو بحث گروه یشغل  يریگ میتصم
 يریاشتغال پذ  يبا مهارت ها ییآشنا .4
پذ   يها  مهارت • گانه    10  يریاشتغال 

Top 10 Employability Skills 
ها  یمفهوم   فیتعار • اشتغال    يمهارت 

—Employability Skillsيریپذ 
Definition 

هاي   • قابلیت  سرمایه   7معرفی  گانه 
 Human Capital انسانی

Capabilities 
فرم   لی) در کارگاه (تکم2(  یکارگروه .5

اشتغال   يمهارت ها  یابیخود ارز يها
 )یو بحث گروه يریپذ 

اشتغال    يبهبود مهارت ها  يها  روش .6
 Improvingيریپذ 

Employability Skills 
  يریگ جهینت ،يبند  جمع .7
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 مخاطبان کارگاه محورهاي کارگاه اهداف کارگاه  کارگاه  عنوان ردیف 
 طول دوره

 (ساعت و روز) 

نام استاد یا اساتید  

 مجري کارگاه 

ابعاد    .2 با  آشنایی 

کارآفرینی   اکوسیستم 

استخراج  و  دانشگاهی 

 برنامه بهبود و اقدام 

با  کنندگان  شرکت  کارگاه  این  در 
هاي  مولفه  و  ابعاد  پایه،  مفاهیم 
و  کارآفرینی  اکوسیستم  کارآفرینی، 

با کارآفرینی دانشگاهی آشنا شده   و 
ارزیابی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها  
و تهدیدهاي محیط دانشگاهی ایران  
دانشگاهی،  کارآفرینی  با  ارتباط  در 
الزامات زیرساختی توسعه کارآفرینی  

می  د قرار  شناسایی  مورد  انشگاهی 
گیرد. همچنین در این کارگاه شرکت 
در   و  عملی  صورت  به  کنندگان 

پیش   5-4گروهاي   هاي  فرم  نفره 
ش مبادله بینی  به  و  تکمیل  را  ده 

اطالعات و تجربیات بدست آمده براي 
مسیر  در  اساسی  اقدامات  شناسایی 
توسعه کارآفرینی دانشگاهی خواهند  

ا انتقال  به پرداخت.  اطالعات  ین 
سیاست   شوراهاي  محترم  اعضاي 
گذار و تصمیم گیر دانشگاه (اعضاي  

اکوسیستم 1 هاي  مدل  بر  مروري   .
 هیکارآفرینی و کارآفرینی دانشگا

و 2 راهبردي  ریزي  برنامه  با   آشنایی   .
با  مرتبط  دانشگاهی  هاي  زیرنظام 

 اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی  
ات الزم براي  . مجموعه راهبردها و اقدام 3

 تقویت کارویژه هاي کارآفرینی دانشگاهی 
. مروري بر مسائل و الزامات زیرساختی 4

(نقاط قوت و ضعف  دانشگاهی  کارافرینی 
 )  دانشگاه ها
هاي 1کارگروهی( نظام  زیر  تطابق   :(

کارآفرینی   اکوسیستم  با  دانشگاهی 
 دانشگاهی  
): مجموعه اقدامات الزم براي 2کارگروهی(
ویژه هاي کارآفرینی دانشگاهی  تقویت کار  

): بررسی مسائل و 3در دانشگاه کارگروهی(
اهداف   تحقق  در  دانشگاه  هاي  چالش 

 کارآفرینی دانشگاهی
 

دانشگاه/  )2 رئیس 
 / موسسه 
پژوهشگاه، اعضاي 
رئیسه،  هیئت 
اعضاي هیئت امنا 
معاونین،  و 
مدیران و مشاوران 

 ارشد دانشگاه؛  

میانی  )3 مدیران 
(مدیران  دانشگاه 

موزشی،  آ
اداري  پژوهشی، 
و  فرهنگی  مالی، 
واحدهاي  مدیران 

 کارآفرینی

 )4* 2ساعت ( 8
 (دو روز) 

هادي  سید  دکتر 
استادیار   مرجائی

موسسه پژوهش و برنامه  
 ریزي آموزش عالی



 کارگاه هاي تخصصی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی  و پاییزي ابستانیطرح ت

  (به صورت مجازي) 1399براي اجرا در سال  
  

42 
 

 مخاطبان کارگاه محورهاي کارگاه اهداف کارگاه  کارگاه  عنوان ردیف 
 طول دوره

 (ساعت و روز) 

نام استاد یا اساتید  

 مجري کارگاه 

اعضاي   و  رئیسه  هیئت  امنا،  هیئت 
ارکان    شوراي عمومی دانشگاه و  ها) 

می  دانشگاه  کارشناسی  و  مدیریتی 
نظام  تقویت  در  زیادي  سهم  تواند 
سازي،  تصمیم  گذاري،  سیاست 
مدیریت   ارتقاء سطح  و  ریزي  برنامه 

توسعه  دانشگ با  ارتباط  در  ها  اه 
کارآفرینی دانشگاهی و تحقق اهداف  
این   باشد.  داشته  کارآفرین  دانشگاه 

) روزه  یک  دوره  به صورت   8کارگاه 
نفره   30-35ساعت) و در گروه هاي  

و  ها  توانمندي  ارتقاي  هدف  با 
اعضاي   دانشگاهی،  مدیران  بهسازي 
هیئت علمی و کارشناسان دانشگاه ها 

می   گروهی   شود.برگزار  کار  انجام 
در  استخراج برنامه اقدام دانشگاه  براي  

با   و  ارتباط  شدن تقویت  نهادینه 
اکوسیستم کارآفرینی از اهداف دیگر  

کارگاه می باشد. در انتهاي دوره   این
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 مخاطبان کارگاه محورهاي کارگاه اهداف کارگاه  کارگاه  عنوان ردیف 
 طول دوره

 (ساعت و روز) 

نام استاد یا اساتید  

 مجري کارگاه 

به افراد شرکت کننده گواهینامه اعطا  
 می شود. 

روش    .3 به  بخشی  تنوع 

هاي تأمین منابع مالی  

 دانشگاه

 

چگونگی مواجهه با کاهش بودجه    آشنایی با
 یدر دانشگاه هاي دولت

 دالیل مشکالت مالی دانشگاه ها 
 سطوح مختلف تخصیص منابع  در دانشگاه  

مدیران سطوح مختلف 
 دانشگاه وزارت علوم و 

 دکتر احمدرضا روشن ساعت  4

پایه    .4 مفاهیم  با  آشنایی 

و مولفه ها، سیاست ها 

ابعاد   قوانین،  و 

کارآفرینی   اکوسیستم 

استخراج  و  دانشگاهی 

برنامه اقدام با تاکید بر  

هاي م حوزه  اموریت 

و  پژوهش  آموزش، 

امور  و  فناوري 

دانشجویی   و  فرهنگی 

 دانشگاه ها 

با  کنندگان  شرکت  کارگاه  این  در 
هاي  مولفه  و  ابعاد  پایه،  مفاهیم 
قوانین  و  ها  سیاست  کارآفرینی، 
بنیان در   کارآفرینی و اشتغال دانش 
ایران، تجربیات کارآفرینی در دانشگاه 

اکوسی ابعاد  و  پیشرو  ستم  هاي 
دانشگاهی  کارآفرینی  و  کارآفرینی 
و   قوت  نقاط  ارزیابی  با  و  شده  آشنا 

رصت ها و تهدیدهاي محیط  ضعف، ف
با   ارتباط  در  ایران  دانشگاهی 
الزامات   دانشگاهی،  کارآفرینی 
مورد   کارآفرین  دانشگاه  زیرساختی 
شناسایی قرار می گیرد. همچنین در 

تجربیات    و   ینیمفاهیم پایه، مولفه هاي کارآفر •
 روکارآفرینی در دانشگاه هاي پیش

قوانین   • و  ها  اشتغال  کارآفریسیاست  و  نی 
 دانش بنیان در ایران

کارآفرینی  ابعاد   • و  کارآفرینی  اکوسیستم 
 دانشگاهی و استخراج برنامه اقدام

 

ویژه  • اول:  دوره 
ها   دانشگاه  روساي 

 ساعت)  4(
ویژه  • دوم:  دوره 

حوزه   مدیران 
  آموزش دانشگاه ها 

 ساعت) 8(
ویژه  • سوم:  دوره 

حوزه   مدیران 
فناوري   و  پژوهش 

) ها   8دانشگاه 
 ساعت) 

ویژه  • چهارم:  دوره 
حوزه   مدیران 
و   فرهنگی 

 ساعت  8
(حضوري در 

 موسسه)

پورآتشی،  مهتاب  دکتر 
استادیار موسسه پژوهش 
آموزش   ریزي  برنامه  و 

 عالی
ذاکر   غالمرضا  دکتر 

د موسسه  صالحی  انشیار 
ریزي   برنامه  و  پژوهش 

 آموزش عالی
هادي   سید  دکتر 

مرجائی استادیار موسسه  
ریزي   برنامه  و  پژوهش 

 آموزش عالی
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 مخاطبان کارگاه محورهاي کارگاه اهداف کارگاه  کارگاه  عنوان ردیف 
 طول دوره

 (ساعت و روز) 

نام استاد یا اساتید  

 مجري کارگاه 

به  کنندگان  شرکت  کارگاه  این 
نفره   5-4ر گروهاي  صورت عملی و د

فرم هاي پیش بینی شده را تکمیل و  
یات بدست  به مبادله اطالعات و تجرب

اقدام در   برنامه  آمده، براي استخراج 
و   فناوري  و  پژوهش  آموزش،  حوزه 
امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ها  
کارآفرین   دانشگاه  توسعه  مسیر  در 

 خواهند پرداخت.

دانشجویی دانشگاه  
 ساعت)  8ها (

 

پیمایش   .5 (آموزش) 

اشتغال  وضعیت 

آموختگان دانش

 آموزش عالی

از  حمایت  و  سازي  فرهنگ  جهت 
 هاي مجري رصد اشتغالدانشگاه

 جمع آوري داده .1
 طراحی فرایند پیگیري  .2
کات کلیدي مطالعات پیگیري در ن .3

 سراسر جهان
 توسعه پرسشنامه  .4

 

مدیران و کارشناسان   
 حوزه رصد اشتغال

سرکار خانم معصومه   ساعت  8
 قارون
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 هاي تحقیق و تدریسروش ها و مهارت هاي تخصصی در زمینهکارگاه

 همخاطبان کارگا محورهاي مورد بحث در کارگاه اهداف کارگاه  عنوان کارگاه  ردیف 
 طول دوره 

 (مدت ساعت)

اساتید  نام استاد یا 

 مجري کارگاه 
پیدا کردن انتظارات شرکت کنندگان از   -1 روش تدریس  .1

 کارگاه 
هاي  -2 استراتژي  سازي  پیاده  و  تعریف 

 یادگیري موثر -یاددهی
 تعریف و کاربرد مفاهیم اساسی ارزیابی -3
موثر  -4 یادگیري  ارتباطات  حقظ  و  ایجاد 

 استاد-بین دانشجو
یاده سازي استراتژي هایی که  تعریف و پ -5

را   دانشجو  موفقیت  و  انگیزه  مشارکت، 
 تقویت می کند

هاي  -6 استراتژي  از  استفاده  و  تعریف 
متفاوت براي بدست آوردن بازخوردي از  

 تدریس

 ارائه انواع روشهاي تدریس  -1
در  -2 دانشجو  و  مدرس  نقش 

 یادگیري-فرایند یاددهی 
و  -3 رویکردها  مختلف  انواع 

روانشناختی هاي   سبک 
 یادگیري 

تجزیه و تحلیل اصول اساسی  -4
 یادگیري  

چگونگی ارائه طرح درس موثر  -5
 و کارا

توسط  -6 درس  از  بخشی  ارائه 
شرکت کنندگان در پنل هاي 

 کوچکتر کارگاه

هیئت  اعضاي 
ترجیحا  و  علمی 
االستخدام   جدید 
دانشگاهها و مراکز 

 آموزشی کشور 

ساعت(یک   8
 روز) 

جواد   محمد  دکتر 
ه صالحی، استادیار گرو

آموزش عالی و اقتصاد  
نیروهاي   هاي  بررسی 

 انسانی 

مطالعات    .2

تطبیقی با تاکید 

کارویژه  بر 

آشنائی با مبانی نظري ، مولفه ها ، وضع موجود  
 و راهکارهاي بهره گیري از تجارب بین المللی

  ، کمی   ) تطبیقی  تحقیق  روش 
کیفی ، مجموعه اي ) ، روش ها و 

ال الگو شیوه هاي  ، عناصر  گوگیري 
و  مشاهده  واحد  و  سطح   ، گیري 

معاونان  .1
 ، ها  دانشگاه 

و  مدیر ان 
کارشناسان 

ساعت   8
)2*4( 

 (دو روز) 

؛  عباس معدن داردکتر  
دانشگاه  استادیار 
لرستان و رئیس انجمن  
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 همخاطبان کارگا محورهاي مورد بحث در کارگاه اهداف کارگاه  عنوان کارگاه  ردیف 
 طول دوره 

 (مدت ساعت)

اساتید  نام استاد یا 

 مجري کارگاه 

دانشگاه  هاي 

 پژوهی   

تحلیل ،  شیوه ها و استراتژي هاي 
معرفی   و  الگو،  کشورهاي  انتخاب 
مثال هاي عینی تجارب بین المللی  

 مرتبط با حوزه هاي دانشگاه

برنامه  و  طرح 
 راهبردي ،  

و   .2 مدیران 
کارشناسان 

ر یزي  برنامه 
 ، آموزشی 

کارشناسان 
ریزي   برنامه 
و  فرهنگی 

اجتماعی  
 دانشگاهها

و  آموزش  علمی 
 پرورش تطبیقی ایران 

پژوهی   .3 اقدام 

نظام  در 

 دانشگاهی  

یا    "اقدام پژوهی  "یکی از انواع تحقیق و پژوهش
است.    "Action Research  "ر عمل  پژوهش د

اقدام پژوهی یک فعالیت علمی و پژوهشی است  
تبدیل   براي  فرد  هر  توسط  موجود    وضعکه 

(نامطلوب) محیط کار یا زندگی به وضع مطلوب  
پذیرد. می  حرکت   انجام  یک  پژوهی،  اقدام 

متعهدانه و هدف دار است. به سخن دیگر، یک 
استرا هاي  عمل  است.  استراتژیک  تژیک، عمل 

ب کارگاه شرکت کنندگان  این  ا در 
آشنا    9مراحل   پژوهی  اقدام  گانه 

به  و  عملی  تمرین  طی  و  شده 
صورت موردي فرم هایی را تکمیل 

را در طول کارگاه  و گزارش هایی  
 ارائه خواهند داد.

هیات  )1 اعضاي 
عالقمند   علمی 
جدید   و 

 االستخدام؛ 

کارشناسان  )2
هاي  حوزه 

آموزشی،  

ساعت   8
)2*4( 

 (دو روز) 

دکتر سید هادي 
مرجائی، استادیار گروه  

مطالعات تطبیقی و 
نوآوري در آموزش 

 عالی 
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 همخاطبان کارگا محورهاي مورد بحث در کارگاه اهداف کارگاه  عنوان کارگاه  ردیف 
 طول دوره 

 (مدت ساعت)

اساتید  نام استاد یا 

 مجري کارگاه 
یعنی فعالیت هاي آگاهانه، قصد شده و هدف دار، 

امروزه، اقدام پژوهی،   .همراه با تعهدهاي اجتماعی
در  تو که  گیرد  می  صورت  پژوهشگرانی  سط 

آموزشی درگیري هایی   –موقعیت هاي اجتماعی  
در   استدالل  و  فهم  رفتن  باال  هدفشان  و  دارند 
اوضاع و احوال پیرامون و بهبود وضعیت محیط  

این کارگاه    .موزشی، محیط کار و زندگی استآ
ساعت) و در گروه    8به صورت دوره یک روزه (

هنفره    30-35هاي   و  با  توانمندي  ارتقاي  دف 
ها   دانشگاه  علمی  اعضاي هیئت  برگزار  بهسازي 

در انتهاي دوره به افراد شرکت کننده   می شود.
 گواهینامه اعطا می شود. 

 

فرهنگی، 
و  پژوهشی 

 طرح و برنامه؛ 

 

کارگاه   .4

روش  آموزشی 

تحقیق:  

پروپوزال 

 نویسی

خصوصا   اساتید  آشناسازي  هدف  با  دوره  این 
اعضاي هیئت علمی جدیداالستخدام، کارشناسان 
و  ها  دانشگاه  به  وابسته  هاي  پژوهشکده 

اصول   با  دکتري  مفاهیم دانشجویان  و  اولیه 
اساسی روش تحقیق و نحوه کاربست این اصول  

ا در تدوین پروپوزال پژوهشی برگزار می شود. ب

 ، انتخاب موضوع .1
 ، بیان مسأله  .2

 ، بررسی پیشینه تحقیق .3

هاي   .4 ، گزاره  اهداف   ) تحقیق 
 ،  سواالت و فرضیات )

و  .1 اساتید 
هیئت  اعضاي 
جدید  علمی 
در  االستخدام 

ساعت   8
)2*4( 

 (دو روز) 

سید   هادي دکتر 
مرجائی، استادیار گروه  
و  تطبیقی  مطالعات 
آموزش   در  نوآوري 

 عالی 
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 همخاطبان کارگا محورهاي مورد بحث در کارگاه اهداف کارگاه  عنوان کارگاه  ردیف 
 طول دوره 

 (مدت ساعت)

اساتید  نام استاد یا 

 مجري کارگاه 
توجه به افزایش دوره هاي تحصیالت تکمیلی و 
لزوم تدوین پروپوزال براي پایان نامه و همچنین 
و  ها  پروپوزال  داوري  براي  اساتید  آنجائیکه  از 

فه اي مورد تحقیقات دانشجویی و تحقیقات حر
مراجعه قرار می گیرند لذا آشنایی با اصول تدوین  

ا در پروپوزال پژوهشی و استاندارد سازي روش ه
هاي   نامه  پایان  بهتر  هدایت  براي  راستا  این 
می   ضروري  پژوهشی  هاي  طرح  و  دانشجویی 
به صورت  کنندگان  شرکت  دوره  این  در  نماید. 

نفره موضوعات اساسی    5-4عملی و در گروهاي  
روش تحقیق شامل انتقال این تجربیات از طریق 
در  زیادي  سهم  تواند  می  دانشجویان  به  اساتید 

کیفی   داشته  تقویت  دانشگاهی  هاي  پژوهش 
ساعت) در   8باشد. این کارگاه به مدت یک روز (

 نفره برگزار می شود.   25تیم هاي 
  

و  .5 متغیرها  کردن  مشخص 
 ، مقیاس سنجش آن ها

 ، اندازه گیريتعیین ابزار   .6

مورد  .7 جامعه  کردن  مشخص 
 ، بررسی، نمونه و حجم نمونه

 ، انتخاب روش تحقیق .8

 ، گرد آوري داده ها .9
 ، تنظیم و تلخیص داده ها  .10

 ، تحلیل داده ها  .11

   نتیجه گیري .12
   قتحقی تدوین گزارش  .13
 زمانبندي  .14

 بودجه بندي  .15

هاي  رشته 
 علوم انسانی؛

هیئت  .2 اعضاي 
و  علمی 

کارشناسان 
پژوهشکده  

هاي وابسته به 
واحدهاي  

در  دانشگاه 
هاي  رشته 

 علوم انسانی؛

دانشجویان   .3
گروه  دکتري 
آموزشی  هاي 
و پژوهشی در 
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 همخاطبان کارگا محورهاي مورد بحث در کارگاه اهداف کارگاه  عنوان کارگاه  ردیف 
 طول دوره 

 (مدت ساعت)

اساتید  نام استاد یا 

 مجري کارگاه 
هاي  رشته 

 علوم انسانی؛
مبانی روش   .5

 تحقیق کیفی

آشنایی اعضاي هیات علمی و دانشجویان  
تحصیالت تکمیلی با روش ها و فرآیندهاي 

 روش تحقیق کیفی

 
 درسی  البسیبر اساس س

اساتید/  
دانشجویان  

 تکمیلی  

احمدسعیدي، دکتر  ساعت  8
استادیار گروه پژوهش 
هاي آماري و فناوري  

 اطالعات 
مبانی روش   .6

 تحقیق آمیخته

آشنایی اعضاي هیات علمی و دانشجویان  
تحصیالت تکمیلی با روش ها و فرآیندهاي 

 روش تحقیق آمیخته

اساتید/   بر اساس سیالبس درسی 
دانشجویان  

 تکمیلی  

دکتر احمدسعیدي،  ساعت  8
ژوهش استادیار گروه پ

آماري و فناوري  هاي 
 اطالعات 

مبانی نظریه   .7

 داده بنیاد(
Grounded 

Theory ( 

آشنایی اعضاي هیات علمی و دانشجویان  
تحصیالت تکمیلی با روش ها و فرآیندهاي 

 روش تحقیق داده بنیاد

اساتید/   بر اساس سیالبس درسی 
دانشجویان  

 تکمیلی  

دکتر احمدسعیدي،  ساعت  8
 استادیار گروه پژوهش

آماري و فناوري  هاي 
 اطالعات 

و   سازيتیم    .8

تیم در  مدیریت 

 دانشگاه 

 آشنایی با کار تیمی و کارگروهی 
آشنایی با انواع تیم ، نحوه تیم سازي، ارتباط در  

 تیم و مدیریت تیم در فعالیت هاي دانشگاهی 
 آشنایی مفهوم تیم مجازي ومساله هاي آن 

و 1 سازمانی  ارتباطات  بر  مروري   (
 هی دانشگا

 ) اهمیت و ضرورت کار جمعی 2
 ) تفاوت کار گروهی با کار تیمی 3

کارشناسان    -1
 دانشگاه

اداره  -2  روساي 
کارشناسان   ها، 

زمانی،  ساعت  8 اصغر  دکتر 
استادیار گروه مطالعات 

 وزش عالی مدیریت آم



 کارگاه هاي تخصصی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی  و پاییزي ابستانیطرح ت

  (به صورت مجازي) 1399براي اجرا در سال  
  

50 
 

 همخاطبان کارگا محورهاي مورد بحث در کارگاه اهداف کارگاه  عنوان کارگاه  ردیف 
 طول دوره 

 (مدت ساعت)

اساتید  نام استاد یا 

 مجري کارگاه 
 ) آشنایی با انواع تیم 4 

تیم5 در   )نحوه  ارتباطات  و  سازي 
 درون تیم 

) تیم سازي مجازي و نحوه انجام  6
 فعالیت در یک تیم مجازي 

) راهکارهایی براي انجام کار تیمی  7
 در دانشگاه

مدیران  و  مسئول 
 دانشگاه

آشنایی با فن   .9

ترجمه متون  

 انگلیسی

آشنایی با روش هاي فن ترجمه متون   •
 انگلیسی

   آشنایی با روش هاي فن
 ترجمه متون انگلیسی

معاونان   – 1
آموزشی و  

 پژوهشی 
 اساتید -2
دانشجویان  -3

 تحصیالت تکمیلی

دکتر مهتاب پورآتشی،   ساعت  8
استادیار گروه مطالعات 

و   در تطبیقی  نوآوري 
 آموزش عالی 

کاربرد منطق   .10

فازي در  

پژوهش هاي 

 دانشگاهی 

آشنایی اعضاي هیات علمی و دانشجویان  
تحصیالت تکمیلی با تحلیل هاي فازي و نرم 

 افرار مربوطه 

 
 بر اساس سیالبس درسی 

اتید/  اس
دانشجویان  

 تکمیلی  

دکتر احمدسعیدي،  ساعت  8
استادیار گروه پژوهش 

فناوري  هاي آماري و 
 اطالعات 
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 همخاطبان کارگا محورهاي مورد بحث در کارگاه اهداف کارگاه  عنوان کارگاه  ردیف 
 طول دوره 

 (مدت ساعت)

اساتید  نام استاد یا 

 مجري کارگاه 
مبانی   .11

ارشادگري 

)mentoring  (

اعضاي هیئت  

 علمی  

آشنایی اعضاي هیات علمی با مبانی 
 ارشادگري(منتورینگ)

 
 بر اساس سیالبس درسی 

دکتر احمدسعیدي،  ساعت  4 اساتید
پژوهش استادیار گروه 

هاي آماري و فناوري  
 اطالعات 

آشنایی با    .12

انواع مجالت 

علمی و بین 

المللی و 

فرایند چاپ 

 مقاله 

 معرفی مجالت علمی و بین المللی  •
معرفی نحوه شناسایی اعتبار مجالت   •

 علمی و بین المللی  
آشنایی با فرایند چاپ مقاله در مجالت   •

 علمی و بین المللی 

   معرفی مجالت علمی و
 لی بین المل
  معرفی نحوه شناسایی

 اعتبار مجالت علمی و بین المللی  
   آشنایی با فرایند چاپ

مقاله در مجالت علمی و بین 
 المللی 

دانشجویان  -1
 تحصیالت تکمیلی

دکتر مهتاب پورآتشی،   ساعت  8
گروه  استادیار 
و  تطبیقی  مطالعات 
آموزش   در  نوآوري 

 عالی 
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 همخاطبان کارگا محورهاي مورد بحث در کارگاه اهداف کارگاه  عنوان کارگاه  ردیف 
 طول دوره 

 (مدت ساعت)

اساتید  نام استاد یا 

 مجري کارگاه 
مقاله نویسی   .13

پیشرفته براي  

مجالت معتبر 

 ن المللی بی

آشنایی با نکات مهم و کلیدي براي  •
نگارش یک مقاله و چاپ در مجالت معتبر 

 بین المللی 

   آشنایی با نکات مهم و
کلیدي براي نگارش یک مقاله و 

 چاپ در مجالت معتبر بین المللی 

دانشجویان  -1
 تحصیالت تکمیلی

دکتر مهتاب پورآتشی،   ساعت  8
گروه  استادیار 

و مطالعات   تطبیقی 
آموزش  نوآ در  وري 

 عالی 
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 در حوزه نرم افزارها و تحلیل هاي پیشرفته آماري  ارگاه هاک

 مخاطبان  محورها  اهداف  نام کارگاه  ردیف 

طول و 

محل  

 دوره

 مدرس / مدرسین

هاي پیشرفته تحلیل  .1

آماري (با تأکید بر 

 مقاله نویسی) 

حلیل با تو دانشجویان تحصیالت تکمیلی آشنایی اعضاي هیات علمی 

 آماريپیشرفته  هاي 

  بر اساس سالبس

اساتید/  

دانشجویان  

 تکمیلی  

،  عیديس احمدکتر د ساعت  8

استادیار گروه  

پژوهش هاي آماري 

 و فناوري اطالعات

آشنایی با مبانی   .2

پیشرفته نمونه  

گیري(با کاربرد نرم 

 )POWER*Gافزار 

آیند  فربا   و دانشجویان تحصیالت تکمیلیآشنایی اعضاي هیات علمی 

 نمونه گیري و تعیین حجم نمونه براي تحقیقات دانشگاهی 

اساتید/   بر اساس سالبس

دانشجویان  

 تکمیلی  

،  عیديس احمدکتر د ساعت  8

استادیار گروه  

پژوهش هاي آماري 

 و فناوري اطالعات

مدل یابی معادالت   .3

ساختاري در پژوهش  

دانشگاهی (با نرم 

و   AMOSافزارهاي 

LISREL ( 

با روش   و دانشجویان تحصیالت تکمیلیهیات علمی آشنایی اعضاي 

اماري مدل یابی معادالت ساختاري و دست یافتن به مهارت کار با نرم 

 افزارهاي مربوطه

اساتید/   بر اساس سالبس

دانشجویان  

 تکمیلی  

،  عیديس احمدکتر د ساعت  8

استادیار گروه  

پژوهش هاي آماري 

 و فناوري اطالعات

کارگاه آموزش نرم   .4

  PLSر افزا 

با کاربرد   و دانشجویان تحصیالت تکمیلیآشنایی اعضاي هیات علمی 

 در معادالت ساختاري PLSنرم افزار 

اساتید/   بر اساس سالبس

دانشجویان  

 تکمیلی  

،  عیديس احمدکتر د ساعت  8

استادیار گروه  

پژوهش هاي آماري 

 و فناوري اطالعات



 کارگاه هاي تخصصی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی  و پاییزي ابستانیطرح ت
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 مخاطبان  محورها  اهداف  نام کارگاه  ردیف 

طول و 

محل  

 دوره

 مدرس / مدرسین

کارگاه آموزش نرم   .5

افزارتحلیل داده هاي 

 MAXQDAکیفی 

با روش   و دانشجویان تحصیالت تکمیلیآشنایی اعضاي هیات علمی 

 ي تحلیل داده هاي کیفی و دست یافتن به مهارت کار با نرم افزار ها

MAXQDA    

اساتید/   بر اساس سالبس

دانشجویان  

 تکمیلی  

،  عیديس احمدکتر د ساعت  8

استادیار گروه  

پژوهش هاي آماري 

 و فناوري اطالعات

هاي  تحلیل  .6

چندسطحی  

 )Multilevel 

Analysis  با کاربرد (

 HLMنرم افزار 

و دانشجویان تحصیالت تکمیلی با روش  آشنایی اعضاي هیات علمی 

 هاي تحلیل چندسطحی و نرم افرار 

اساتید/   بر اساس سالبس

دانشجویان  

 تکمیلی  

،  عیديس احمدکتر د ساعت  8

استادیار گروه  

پژوهش هاي آماري 

 و فناوري اطالعات

هاي سلسله یلتحل  .7

) با AHPمراتبی ( 

کاربرد نرم افزار 
Expert Choice 

و دانشجویان تحصیالت تکمیلی با روش  آشنایی اعضاي هیات علمی 

 افرار هاي تحلیل سلسله مراتبی و نرم 

اساتید/   بر اساس سالبس

دانشجویان  

 تکمیلی  

،  عیديس احمدکتر د ساعت  8

استادیار گروه  

پژوهش هاي آماري 

 العاتو فناوري اط

 SPSSکارگاه جامع   .8

 (مقدماتی و پیشرفته) 

  و دانشجویان تحصیالت تکمیلی به نرم افراراعضاي هیات علمی  تسلط

SPSS 

اساتید/   بر اساس سالبس

دانشجویان  

 تکمیلی  

،  عیديس احمدکتر د ساعت  8

استادیار گروه  

پژوهش هاي آماري 

 و فناوري اطالعات
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 مخاطبان  محورها  اهداف  نام کارگاه  ردیف 

طول و 

محل  

 دوره

 مدرس / مدرسین

کارگاه فراتحلیل با   .9

 CAM٢نرم افزار 

و دانشجویان تحصیالت تکمیلی با روش  آشنایی اعضاي هیات علمی 

 مربوطه  هاي فراتحلیل و نرم افرار

اساتید/   بر اساس سالبس

دانشجویان  

 تکمیلی  

،  عیديس احمدکتر د ساعت  8

استادیار گروه  

پژوهش هاي آماري 

 و فناوري اطالعات

سازي معادالت  مدل  .10

ساختاري با استفاده  

 AMOSاز نرم افزار 

 آشنایی با مدل سازي معادالت ساختاري  •
 معرفی نرم افزار •
 انجام تمرین و کار با نرم افزار براي مدل سازي  •

   آشنایی با مدل سازي معادالت
 ساختاري 

 معرفی نرم افزار 
  کار با نرم افزار براي مدل سازي 

 

 اساتید – 1
دانشجویان   -2

تحصیالت  
 تکمیلی 

دکتر مهتاب   ساعت  8

پورآتشی، استادیار  

وه مطالعات  گر

تطبیقی و نوآوري 

 در آموزش عالی 

هاي تحلیل داده  .11

کیفی با استفاده از 

 NVIVOنرم افزار 

 آشنایی با نحوه تحلیل داده هاي کیفی  •
 معرفی نرم افزار •
 انجام تمرین براي تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  •

  آشنایی با نحوه تحلیل داده
 هاي کیفی 

 معرفی نرم افزار 
  تمرین براي تحلیل داده  انجام

 ها با استفاده از نرم افزار 

 اساتید – 1
دانشجویان   -2

تحصیالت  
 تکمیلی 

دکتر مهتاب   ساعت  8

پورآتشی، استادیار  

گروه مطالعات  

تطبیقی و نوآوري 

 در آموزش عالی 

آشنایی با روش   .12

تحلیل داده ها با 

استفاده از نرم افزار 
SPSS 

 SPSSمعرفی نرم افزار  •
 ین با نرم افزار براي تحلیل داده هاي کمیکار و تمر •

  معرفی نرم افزارSPSS 
   کار و تمرین با نرم افزار براي

 تحلیل داده هاي کمی

 اساتید – 1
دانشجویان   -2

تحصیالت  
 تکمیلی 

دکتر مهتاب   ساعت  8

پورآتشی، استادیار  

گروه مطالعات  

تطبیقی و نوآوري 

 در آموزش عالی 
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 مخاطبان  محورها  اهداف  نام کارگاه  ردیف 

طول و 

محل  

 دوره

 مدرس / مدرسین

روش تحلیل پیشرفته    .13

کمی با  داده هاي

استفاده از نرم افزار 
SPSS 

 معرفی روش هاي پیشرفته آماري  •
 کار و تمرین با نرم افزار براي تحلیل داده هاي کمی •

   معرفی روش هاي پیشرفته
 آماري
   کار و تمرین با نرم افزار براي

 تحلیل داده هاي کمی

 اساتید – 1
دانشجویان   -2

تحصیالت  
 تکمیلی 

دکتر مهتاب   ساعت  8

تادیار  پورآتشی، اس

گروه مطالعات  

تطبیقی و نوآوري 

 در آموزش عالی 

کارگاه آموزشی   .14

آشنایی با نرم افزار 

  Mendeleyمندلی 

(ایجاد کتابخانه 

دیجیتال و کتاب 

شناسی و فرمت 

دهی به منابع و 

 مآخذ) 

مدیریت و فرمت نرم افزار مندلی براي ایجاد کتابخانه دیجیتال و  •
 لمی مورد استفاده قرار می گیرد.دهی به رفرنس ها در نوشتارهاي ع

این نرم افزار با اتصال به منابع و بانک هاي اطالعاتی متعدد براي   •
تهیه بانک اطالعاتی در یک موضوع خاص و حفظ آن منابع در 

کتابخانه دیجیتال و افزودن منابع جدید در دوره هاي زمانی متوالی 
) و تهیه مرور بر خالصه مقاالت (در برخی موارد کل مقالهو 

کتابشناسی از موضوع تحقیق و فرمت دهی به منابع و ماخذ کاربرد 
 دارد.  

براي تمرین عملی این کارگاه نیاز به اینترنت و آوردن لپ تاپ  •
 ضروري می باشد.      

 معرفی نرم افزار 
 نصب نرم افزار 
   آموزش جستجو 
   آموزش ابزارها 
  آموزش ارتباط نرم افزار با سایر

 جستجوگرها
 اط نرم افزار با مجموعه افیس  ارتب

 (وورد)  
  خروجی هاي مختلف نرم افزار

ایجاد کتابخانه دیجیتال و کتاب (
شناسی و فرمت دهی به منابع و 

 ) مآخذ

 اساتید – 1
دانشجویان   -2

تحصیالت  
 تکمیلی 

دکتر سید هادي    ساعت  6

استادیار مرجائی، 

گروه مطالعات  

تطبیقی و نوآوري 

 در آموزش عالی 
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