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  :درخواست کننده واحدنام 

 

 مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداري

 باسمه تعالی
 

 پژوهشی طرحدرخواست پیشنهاد 
REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) 

 

 

 :شناسنامه طرح -1

 )1404 – 1400( تدوین برنامه راهبردي دانشگاه یزد  عنوان طرح: –

 24/01/1399 :تاریخ ارائه –

 ارزیابی ادي   بنی کاربردي    نوع:    –

 خیر   بله  این پروژه ادامه طرح دیگري است؟آیا  –

 )1399 – 1394: برنامه راهبردي دانشگاه یزد (درصورت مثبت بودن جواب، نام طرح را بنویسید    

 :بیان مسئله –2

خواهـد  بـه پایـان 1399شروع شده و تا پایان سـال  1394دانشگاه یزد از سال برنامه راهبردي در حال حاضر 

رسید. لذا با توجه به این که برنامه راهبردي فعلی در پایان سال جاري به اتمام خواهد رسید الزم است با توجه 

برنامـه  ،در آینـده بررسی وضعیت موجود سازمان و تعیین وضعیت مطلـوب آن امه فعلی،نتایج حاصله از برنبه 

 در محدوده این پروژه است.که طراحی آن  نترل گرددراهبردي بعدي طراحی، اجرا و ک

ها ها نیز مانند هر سازمانی با یک رسالت ویژه روبرو هستند که این رسالت مربوط به تحقق اهداف برنامهدانشگاه

باشـد. هـر کـدام از ایـن هاي مربوط مـیو اسناد باالدستی در حوزه آموزشی، پژوهشی، فناوري و سایر حوزه

ها از عهـده یـک موسسـه بـا که ورود به تمام این حوزههستند  هاي متعدديها و برنامهاولویتداراي  ،هاحوزه
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نـابع ها، مبندي این حوزهبا اولویت کندضرورت ایجاب میمشخص، خارج است لذا بودجه محدود و امکانات 

 نمود.  درست و هدفمند صرفسیر را در م دانشگاه

و فرعـی  ي اصلیتواند مسیر حرکت واحدهاگیرد میاز طرف دیگر برنامه راهبردي که در راس سازمان قرار می

 دانشگاه را نیز تعیین نماید. 

با توجه به فضاي رقابتی در جذب دانشجو و فضاي رقابت علم و فناوري بـین دانشـگاههاي داخـل و  همچنین

ها را داشـته اهاي باشد که قابلیت رقابت با سایر دانشگخارج از کشور، باید برنامه راهبردي این دانشگاه به گونه

  جامع و منسجم. باشد. این امر محقق نخواهد شد مگر با اجرا و پیگیري یک برنامه راهبردي دقیق، شفاف،

ساله کشور،  20رود برنامه راهبردي دانشگاه با بررسی اسناد باالدستی کشور از جمله سند چشم انداز  انتظار می

بـا همچنین و  هاي مرتبطسایر اسناد و گزارشو  اسناد باالدستی آمایش و توسعه استان سند جامع علمی کشور،

 .نظر داخل و خارج از دانشگاه در مدت زمان بهینه تدوین گرددگیري از نظرات افراد صاحببهره

دات و جمـع روز دنیا ( با ارائـه مسـتنههاي بشناسیهاي علمی و روشامید است این برنامه با استفاده از روش

در مسیر رسیدن به افـق  هاالگویی براي سایر دانشگاهها) و هسمو با الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت، بتواند بندي

 چشم انداز کشور باشد.

بدیهی است مجري این طرح بایستی مراحل پیشبرد طرح را با هماهنگی مدیریت برنامه، بودجه و تحـول اداري 

 به انجام رساند.
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 : در طرحمورد نظر اصلی  نتایج و اهداف -3

هاي تا زمان حاضر و ارایه راهکار براي اجتناب از آسیب شناسی موارد عدم تحقق اهداف تعیین شده در برنامه قبلیآسیب -1

 مشابه در دوره بعدي

 بررسی اسناد باالدستی ملی و استانی به منظور تعیین نقش دانشگاه در تحقق آنها -2

 و انتخاب روش انجام تحقیق هاي مشابه داخلی و خارجیراهبردي در دانشگاه بررسی الگوي تدوین برنامه -3

 انداز دوره بعديتعیین چشم -4

 هاي ارزیابی آنها، برنامه عملیاتی مرتبط و تعریف شاخصتعیین برنامه راهبردي کلی دانشگاه -5

هاي مستقل و سطوح ذیـل دانشکده ها وسها، پردیمعاونتبراي  آن هاي ارزیابیو شاخصمتناسب تعیین برنامه عملیاتی  -6

 هاي آموزشیآنها به جز بخش

  :براي انجام طرح بینی شدهمدت زمان و هزینه پیش -4

 باشد.ماه می 6زمان انجام طرح از زمان عقد قرارداد 

میلیـون  10میلیون ریال به مجري و  90میلیون ریال است که  100بینی شده براي انجام طرح مجموعا هزینه پیش

  ریال به ناظر آن پرداخت خواهد شد.
 

کننده تهیه  تصویب کننده تأیید کننده 

وحید سلطانی نام و نام خانوادگی:  
 

ریزيکارشناس برنامه :سمت  

 
 امضاء:

 
03/03/1399 تاریخ:  

 

مجید شخصی نیائی نام و نام خانوادگی:  
 

مدیر برنامه، بودجه و تحول اداري سمت:  
 

 امضاء:
 

03/03/9139 تاریخ:  

مهدي رضاییان نام و نام خانوادگی:  
 

مدیر امور فناوري سمت:  
 

 امضاء:
 

 تاریخ:

 


