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 استراتژیک ریزی رنامهب مفاهیم بر مروری

 Strategy ) )استراتژی

 هدفها چگونگي تحقق از كلي شماي ارائه و آتي موقعيت تعيين براي سازمان رفتاري الگوي و برنامه

 ( مينتزبرگ)

  Strategic Planning استراتژیک ریزی برنامه

 كنترل و وارزشيابي اجرا ، استراتژي تدوين يا كردن فرموله ، محيط مطالعه شامل استراتژيك ريزي برنامه

 :شمرد بر زير هاي گام بر مشتمل فرايندي را آن توان مي و است

 . وجودي سازمان فلسفه و مقصود درباره كلياتي بيان شامل ، رسالت و انداز چشم تدوين 1-

 . سازمان داخلي هاي قابليت و شرايط تحليل و بررسي 2-

 . المللي بين ومحيط كشور كالن محيط ، بالفصل طمحي شامل ، سازمان بيروني محيط ارزيابي 3-

 محيط شرايط و منابع سازمان و ها قابليت بر مبتني انجام قابل اقدامات و ها تصميم تحليل و بررسي 4-

 . آن فعاليت

 . سازمان رسالت قالب در گيري تصميم هاي گزينه بهترين شناسايي 5-

 .كنند مي كمك تحقق اهداف به ممكن شكل بهترين به كه هايي اتژي ر است و اهداف مجموعه انتخاب 6-

 . هاي كالن استراتژي و اهداف با همسو مدت كوتاه هاي استراتژي و آماج تدوين و تهيه 7-

 بر آن در كه اي بودجه منابع تخصيص طريق از استراتژيك هاي تصميم اجراي 8-

 . شود تاكيدمي و توجه يانگيزش هاي سيستم و تكنولوژي ، ساختار سازمان، افراد وظايف،

 تصمي و هاي استراتژيك ريزي برنامه براي اطالعاتي ارزشمند منبع عنوان به موفقيت ميزان ارزيابي 9-

 . سازمان آتي مهاي

 . است شده داده نشان استراتژيك ريزي برنامه مدل يك از اي نمونه بعد صفحه در
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 Vision انداز چشم
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 صورت به اغلب كه است انداز چشم يم ترس ها سازمان در هدف تعيين آغازين نقطه

 و اساسي جمالت شامل انداز چشم . شود مي تدوين مدت بلند و گرايانه آرمان اهدافي

 براي . خورد مي چشم به سازمان آتي اهداف و آمال ، ها ارزش آن در كه است مهمي

 : است شده ارائه زير در هايي نمونه انداز چشم مفهوم بهتر تبيين

 ارائه طريق از سازمانها و افراد سازي توانمند : مایكروسافت کت ر ش انداز چشم •

 راه و شد خواهد آينده ساخته در كه دستگاهي هر براي و هركجا ، زمان هر در قوي افزارهاي نرم مستمر

 .مايكروسافت افزارهاي نرم با كامپيوتري هر اندازي

 هاي خانواده و بچه ها براي زمين وي ر مكان شادترين به لند ديسني تبديل : د لن دیسنی انداز چشم •

 . آنها

 به خدمات رستوراني سريعترين ارائه : ز دونالد مک ای زنجیره رستورانهای گروه انداز چشم •

 . جهان سرتاسر در مشتريان

 از يكي به منچستر دانشگاه تبديل : ن انگلستا در منچستر دانشگاه انداز چشم •

 نياز به پاسخگويي و وتحقيقاتي آموزشي نظر از كه اي گونه ه ب 2015 سال در جهان نشگاههايدا بهترين

 .باشد داشته قرار برترجهان دانشگاه 25 بين در جهان و كشور ، منطقه

 Mission سازمان رسالت

 هاي مزيت و چگونگي رقابت مشتريان، و مخاطبين ، سازمان وجودي فلسفه يا مقصود برگيرنده در رسالت

 ، استفاده مورد هاي تكنولوژي ياخدمات، محصوالت نوع فعاليت، عرصه شامل تواند ي م و است سازمان

 چگونگي و آنها نيازهاي ، مشتريان شناسايي . باشد آن وذينفعان جامعه به سازمان هاي مسئوليت و تعهدات

 نمونه ، مفهوم اين بهتر چه هر تبيين منظور به. ت اس سازمان رسالت از نيازهابخشي اين به پاسخگويي

 : است شده ارائه درزير هايي

 از پزشكي – امنيت بهداشتي كننده تامين ولپوينت شركت :( Well Point ) ولپوینت شرکت رسالت •

 افراد، تغيير حال در انتظارات به تواند مي كه درماني است بيمه و مالي خدمات انواع عرضة و انتخاب طريق

 . دهد پاسخ آنها عمر طول تمام در انهاي مربوطهسازم و ها خانواده

 خدمات ،ارائه شركت ذينفعان براي توجه قابل مالي بازگشت :سپرس ك ا فدرال شرکت رسالت •

 . تجارتالكترونيكي و لجستيكي عمليات ، مشتريان به بار ونقل حمل مطلوب

 Core values محوری های ارزش

 مثل گيرد مي شكل استراتژيك سازمان و عمومي اهداف آن مبناي رب كه سازمان عميق باورهاي و اعتقادات

 آزادي به بخشي اصالت ، جامعه نياز به براي پاسخگويي تحقيقات محوريت اخالقي، هاي ارزش به پايبندي

 ... و بيان

 Goals کالن یا عمومی اهداف

 لت رسا و انداز چشم از بعد سازماني اهداف مراتب سلسله در كالن يا عمومي اهداف
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 توسعه كسب سود، مشتريان، رضايت نظير سازمان كلي هاي خواسته و عالئق بيانگر و شود مي تعيين

 جامعه در رهبري كسب به صورت را خود عمومي اهداف است ممكن سازمانها . است آن نظاير و ها فعاليت

 .كنند تعريف بقا و صنعتي نوآوريهاي تكنولوژي،افزايش در رهبري فعاليت، توسعه و رشد ، بازار يا

 Objectives آماج یا استراتژیک اهداف

 قادر سازمان چگونه ميدهد نشان و شده تدوين رسالت بيانيه كردن عملياتي براي آماج يا استراتژيك اهداف

 ساالنه ميزان به كارخانه سري باال هاي مثال،كاهش هزينه عنوان به . د باش مي خود كالن اهداف تحقق به

 ، اينترنتي و الكترونيكي تجارت در سال در درصدي 5 سرمايه گذاري تداوم ، 1389 سال ات صد در 10

 . 1385 سال در آن بندي سهميه و خودروها سوخت كنترل منظور به كارت هوشمند عرضة و توليد

 

 

  دانشگاهها در استراتژيك برنامه ريزي چگونگي

 نهادهاي دولتي، و سازمانها جمله از طبين خام اعتماد جلب علمي، اعتبار ارتقاي و حفظ براي تالش

 رقابتي محيط تغيير درحال نيازمنديهاي به پاسخگويي كلي طور به و خصوصي خدماتي و توليدي واحدهاي

 برنامه سرلوحه در را محوري مشتري وتجاري، توليدي سازمانهاي همانند نيز دانشگاهها كه است شده باعث ،

 با و جامع و منسجم هاي ريزي برنامه مبناي بر را نوع حركتي هر رو اين از و داده قرار خود كاري هاي

 اتفاق به قريب اكثريت كه كرد ادعا توان مي جرأت به بنابراين .انجام دهند مشخص زماني افق ترسيم

 رديف در جهاني يا ملي اي، منطقه بندي به ت ر در كه دانشگاههايي به ويژه جهان دانشگاههاي

 از كه عملي اقدامات و ها پروژه قالب در را خود آتي هاي حركت دارند، قرار باالتر وسط ومت دانشگاههاي

 چشم ازوجود توان مي را موضوع اين . دهند مي انجام است، شده حاصل آنها استراتژيك ريزي فرآيندبرنامه

 .دريافت سهولت ،به شد خواهد ارائه ادامه در كه دانشگاهها استراتژيك و كالن اهداف رسالت، انداز،

 
 ( Colorado State University )كلرادو ايالتي دانشگاه

 ريزي برنامه نويس پيش تهيه در ديگري متنوع و متعدد گروههاي و كاري گروه 8 كلرادو دانشگاه در

 اين استراتژي تدوين در كه نمود عنوان بايد. اند داشته مشاركت دانشگاه رئيس رهبري تحت ، استراتژيك

 ، ايالتي محيط از اعم ي، محيط هاي تهديد و ها فرصت و داخلي ضعف و قوت نقاط تحليل روش از دانشگاه

 در ريزي برنامه براي نيز استراتژيك موضوعات ، بين ين ا در آنكه ضمن . است شده استفاده جهاني و ملي

 در دانشگاه ريزي مهبرنا سند كه باشد مي ضروري مطلب اين ذكر . است گرفته قرار نظر مد كلرادو ايالت

 بخش و شته ا د هماهنگي كامالً دانشگاه رسالت بيانيه با كه طوري به است شده ساماندهي اصلي محور چهار

 اختصاص جامعه به خدمات ارائه و نوآوري و تحقيق ، ويادگيري آموزش به استراتژيك ريزي برنامه از هايي

 اهداف از حمايت براي منابع تامين و مالي هاي راتژياست تدوين به ريزي چهارمبرنامه محور . است يافته

 مشخص هدف39 و كالن هدف 15 دانشگاه استراتژيك ريزي برنامه در كلي طور به . است دانشگاهپرداخته

 . است شده تعريف و شناسايي ( آماج )
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 2005سال در كلرادو ايالتي دانشگاه راهبردي برنامه

 :انداز چشم

 در عالي زمينه آموزش در الگو و رو پيش سيستمي عنوان به كلرادو ايالت اهيدانشگ نظام شدن شناخته

 در مطلوب كمال به رسيدن مديون را اعتبارخود و شهرت كه است برجسته كلرادودانشگاهي دانشگاه . كشور

 به ميعمو خدمات ارائه در مشاركت و نوآورانه فعاليتهاي و ارائه تحقيقات كار، در صحت آكادميك، فعاليتهاي

 .داند مي جامعه

 

 : رسالت

 ي آموزش نظام استانداردهايي براي تعيين و آموزش در كمال به دستيابي در تعهد كلرادو ي ايالت دانشگاه

 كلرادو، ايالت شهروندان ل حا به مفيد خدمات ارائه و تحقيقات تدريس، هاي زمينه در دولتي هاي دانشگاه

 كار وحهسرل را جهان سر تا سر و آمريكا كشور

 . است داده قرار خود

 آموزشي هاي برنامه ارائه و تحقيقات عرصه در برجسته علمي مركز يك عنوان به است عالقمند دانشگاه اين

 برانگيز چالش هنري و علمي هاي برنامه ، دانشجويانش براي بتواند طريق اين از تا شود شناخته ت وق تمام

 بي دانشجويي آموزشي محيط يك براي دانشگاه، محوطه.نمايد فراهم گسترده، اي حرفه هاي برنامه همراه به

 برنامه . همتاست

 درسي ايجادكالسهاي طريق از را دانشگاه اين دانشجويان فردي رشد ، علمي مركز اين ليسانس  دوره هاي

 در كه اي پيشرفته آموزشي تكنيكهاي طراحي و علمي ت أ هي اعضاي با تنگاتنگ رابطه برقراري ، كوچك

 .مينمايد تضمين دارد، كاربرد كشور دانشگاههاي سطح

 هاي رشته در دكتري كارشناسي تا از ، سطوح تمام در را خود آموزشي هاي برنامه كلرادو دانشگاه ايالتي

 مقطع آموزشي هاي برنامه توسعه به دنبال علمي مركز اين . نمايد مي ارائه استثنايي كيفيت با و منتخب

 رشته ميان جديد هاي عرصه در ويژه به ، ظهور حال در نيازهاي به پاسخگويي براي خود تكميلي تحصيالت

گروههاي  قالب در كه دانشگاه هاي دانشكده . است تغيير حال در اجتماعي  هاي اقتصادي ضرورت و اي

 ا د متعارف هاي دررشته دانش توسعه در ، اند شده سازماندهي تحقيقاتي مراكز و ها مؤسسه و آموزشي

 پذيرفته تاثير كلرادو فالت و دانشگاه منحصربفرد فرهنگي و طبيعي محيط از كه هايي زمينه در و نشگاهي

 . باشد مي كشور كل و ايالت ، منطقه امروزي و نيازواقعي به پاسخ آنها هدف و دارند فعاليت ، است

 
 :انداز چشم

 » آمريكا متحده اياالت در دولتي دانشگاه ترين جامع عنوان به شدن شناخته«

 : كه است آن فوق انداز چشم از منظور

 فرصتهاي براي تجربه براي كسب محلي بتواند و بوده استثنايي و فرد به منحصر شخصيت داراي دانشگاه -

 .باشد جامعه در موجود شغلي
. 
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 بتوانند آنها طوريكه به گيرد صورت مي متمايز و برجسته افراد بين از دانشگاه علمي هيأت اعضاي انتخاب -

 فراهم را آنها توانمنديهاي و ها قابليت از مطلوب استفاده خودامكان آموختگان دانش آموزش و سرپرستي با

 .نمايند

 انتخاب دانشگاه در تحصيل برخوردارندبراي يادگيري براي بااليي انگيزه از كه مستعد و هوش با دانشجويان -

 .گردند مي

 و مدني مشاركت ، كوشي علمي سخت و رياضت ، دانشگاهي ممتاز كيفيت بخاطر كه يا پو محيطي ايجاد -

 .باشد مي دانشگاه مدنظر يافته باشد، شهرت جامعه، به جديد خدمات و نظرات ارائه

 .يابد مي پرورش درهمگان عالقه اين بلكه ، گردد مي القاء دانشگاه محيط در يادگيري به عالقه تنها نه -

 در عملي اقدام و ومناظره بحث سوال، طرح انديشه، محل را آن همگان كه علمي مركزي عنوان به دانشگاه -

 .يافت خواهد شهرت شناسند، مي شخصيت و رهبري

 مي طراحي طوري معماران برجسته، خالقيت از استفاده و طبيعت زيباييهاي از الهام با دانشگاه محيط -

 .گردد اركنانوك اساتيد و دانشجويان بيشتر تهييج باعث كه شود

 در مختلف هاي طراحي برنامه طريق از و بوده اي ويژه رسالت داراي تكنولوژي و علم زمينه در دانشگاه -

 فرايندها در بيشتر كارايي فوق، هاي حوزه در فناورياطالعات بر تأكيد و مهندسي ، فناوري علوم، هاي زمينه

 .نمايد مي تضمين را

 شهرت از ارشد، منتخب كارشناسي هاي رشته و كارشناسي تحصيلي يها رشته وجود خاطر به دانشگاه -

 .شد خواهد برخوردار جهاني

 تا داده قرار مدنظر خود تحقيقاتي-علمي فعاليتهاي و تحصيلي هاي برنامه تمام در را مستمر بهبود دانشگاه -

 .يابد رقبا،اطمينان بين در رقابتي مزيت آوردن بدست از

 شعار

hineLet Your Light S 
 

 :ارزشها

 جامعه انتظارات به دانشگاه بودن پاسخگو و پذيري مسئوليت . 

 . مدني مسئوليتهاي ارتقاء •    

 . تحقيقاتي و آموزشي هاي فعاليت در محوري مشتري رويكرد از استفاده •   

 . بيان آزادي به تعهد•    

 . تحقيقات و آموزش در جامعيت و گرايي تنوع رويكرد به التزام •

 . پاداش ارائه و نوآوري تشويق •

 .تحقيقات و تدريس در كمال به يابي دست براي هايي فرصت ايجاد •
 

 : دانشگاه كلیدي اهداف

 يادگیري و آموزش :الف

 . آكادميك هاي برنامه در كمال به رسيدن از يافتن اطمينان :الف 1-
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 . كارشناسي دوره در متمايز و جسته بر هاي تجربه ايجاد :الف-1

 

 . ارشد دوران كارشناسي در آموزش نقش بهبود و آموزشي هاي برنامه كيفيت ارتقاء :الف 3-

 

 . اي رشته ميان سمت مهارتهاي به آنها هدايت و گرايي تنوع فرهنگ با دانشجويان كردن آشنا :الف 4-

 

 .آموزشي دروس هاي برنامه به مربوط هاي تجربه و آكادميك هاي تجربه ادغام :الف 5-
 

 اكتشافات و تحقیقات :ب

 . نوآورانه هاي ايده خلق و دانش تحقيقات، در كمال به رسيدن :ب 6-

 . اساتيد و دانشجويان بين در اكتشافي توانمنديهاي و ها قابليت بهبود :ب 7-

 به پاسخگويي و دردانشگاه شده شناخته تحقيقاتي قوت نقاط بعد دو بر تمركز با تحقيقات انجام :ب 8-

 . جامعه نيازهاي
 

 رساني كمك و خدمت :ج

 فرصتهاي از استفاده بهينه و جامعه در جديد فرصتهاي ايجاد طريق از دانشجويان كردن درگير :ج 9-

 . موجود

 محيط از خارج حقوقي و حقيقي متقاضيان و يادگيرندگان سازي توانمند : ج – 10

 .دانشگاه
 

 امكانات و منابع :د

 مختلف مالي منابع و ها كمك آوري عجم و بازاريابي گسترش :د 11-

 . 

 .پيشرفت و توسعه :د 12-

 

 . اطالعات فناوري و آموزشي كمك تسهيالت بهبود :د 13-

 وكاركنان اساتيد شامل ، انساني منابع ارتقاء:د 14

 . 

 . دانشگاه اهداف تحقق براي ضروري هاي ساخت زير ايجاد :د 15-

 

 . انيانس هاي سرمايه تربيت و پرورش :د 16-

 

 . مالي ثبات تضمين :د 17-

 

 ها برنامه پيشرفت بر نظارت :د 18-

 . 
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 : آماج

 . است شده اختصارآورده به زير در كه باشند مي مختلفي آماج داراي ، كليدي اهداف اين از كدام هر

 : الف-9 هدف برای آماج

 دانشجو پذيرش: A آماج

 . دانشگاه شدگان پذيرفته تعداد با دانشگاه در موجود امكانات و منابع بين تعادل

 موفقیت و كمال به دستیابي: B آماج

 از بااليي درصد التحصيل كردن فارغ و ممتاز دانشجويان حفظ و منظورجذب به ، دانشگاه شرايط در بهبود

 .اند گرفته فرا عالي سطح در را ها آموزش كه دانشجوياني

 دروس آموزشي هاي برنامه سازي استاندارد: C آماج

 كه قوي نسبتاً آموزشي هاي ه برنام طراحي طريق از دانشجويان كشاندن چالش به

 نيازمنديهاي و الزامات وبا آورده فراهم دانشجويان براي اي رشته ميان مطالعات براي را اي بالقوه هاي فرصت

 .باشد داشته تطابق نيز كلرادو ايالت

 علمي هیأت اعضاي و دانشجويان تعداد نسبت: D آماج

 اعضاء جذب هاو دانشكده تعداد افزايش طريق از لمي ع هيأت واعضاي دانشجويان تعداد نسبت در هبودب

 . بيشتر علمي هيأت

 يادگیري امكانات و تسهیالت: E آماج

 محيط طريق ايجاد از دنيا علمي هاي پيشرفت آخرين ه ب علمي هيأت ء اعضا و دانشجويان كردن مجهز

 .قوي اي كتابخانه خدمات و پويا يادگيري هاي

 علمي هیأت اعضاء توسعه و پیشرفت: F آماج

 مي آموزش بهبودكيفيت به منجر امر ن اي كه علمي هيأت ء اعضا براي حمايتي خدمات گسترش و توسعه

 .گردد

 يادگیري نتايج و پیامدها: G آماج

 آموزش و ت تدريسكيفي سنجش براي مهم معيار يك عنوان به دانشجويان يادگيري ارزيابي و ارزشيابي

 . دانشگاه

 : الف-2هدف براي آماج

 

 کارشناسی دوره های برنامه: A آماج

 آماده ، ب جذ كه باعث باال كيفيت با آموزشي هاي برنامه طراحي ق طري از يادگيري فرهنگ اشاعه و ايجاد

 . نمايد دانشجويان جلوگيري شدن بعدي تك از و گرديده دانشجويان تهييج و كردن

 دانشگاه های تجربه بر مبتنی و پویا یادگیری : B آماج

 .دانشگاه دراين موجود هاي برنامه تمام در تجربي و پويا يادگيري براي هايي فرصت تركيب و ادغام

 : الف-3هدف براي آماج

 

 ارشد كارشناسي دوره هاي برنامه : A آماج

 .ارشد كارشناسي براي دانشجويان يدجد علمي هاي برنامه طراحي و دانشگاه در موجود هاي برنامه تقويت

 : الف-4 هدف براي آماج
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 دانشگاه فضای و محیط در گرایی تنوع: A آماج

 پي و ء ارتقا نوبه خودباعث به را اين كه دانشجويان بين در اي رشته ميان يادگيري فرهنگ ترويج و ايجاد

 . شود مي گاهودانش جامعه در اي رشته ميان هاي مهارت و گرايي تنوع فرهنگ شبرد

 جهانی مسائل بر تأکید: B آماج

 در موجود بامشكالت خورد بر و دنيا روز هاي چالش با دانشجويان شدن وبرو ر و دسترسي امكان افزايش

 .المللي بين روابط

 : الف-5 هدف برای آماج

 یادگیرنده مراکز توسعه : آماج

 .باشند قوت دانشگاه نقاط روي بر گذاري رمايهس به قادر كه ايالت دراين يادگيرنده مراكز توسعه به كمك

 دانشجویان فراغت اوقات برای ریزی برنامه: B آماج

 هاي ورزش رهبري، همچون متنوعي هاي زمينه در دانشجويان مشاركت ميزان افزايش

 ورزشي و هنري ، فرهنگي هاي فرصت ساير و دانشگاهي ميان و دانشگاهي درون

 دانشجویان عادتس و بهروزی به توجه: C آماج

 .خوشبخت و امين ورزشكار، سالم، دانشجوياني پرورش و تربيت

 : ب-6 هدف برای آماج

 دانش و تحقیقات در موفقیت: A آماج

 شده تحقيقاتي ارائه هاي طرح افزايش علمي، هيأت ء اعضا ه شد منتشر تحقيقات كيفي و كمي افزايش

 . دانشكده هر ماهيت با ومتناسب متنوع فرهنگي لكردعم داشتن و دانشجويان و علمي هيأت ء اعضا توسط

 خارجی (مالی تأمین) گذاری سرمایه : B آماج

 . دانشگاه در شده گذاري سرمايه خارجي تحقيقات تعداد در افزايش

 اقتصادی توسعه: C آماج

 شمنداندان محققان و خالقانه هاي ايده به بخشيدن تجاري جنبه و تكنولوژي انتقال در تسريع و تسهيل

 .كلرادو دانشگاه

 : ب-7 هدف برای آماج
 

 محوری تحقیقات : A آماج

 هاي بااستاندارد متناسب محقق، ارشد كارشناسي ودانشجويان محقق علمي هيأت اء اعض تعداد افزايش

 . وتدريس آموزش در كمال به دستيابي براي ، جهاني سطح در ممتاز هاي دانشگاه

 حقیقاتیت امكانات و تسهیالت : B آماج

 نيازهاي تأمين تحقيقاتي براي امكانات و تسهيالت ساير و ها كتابخانه آزمايشگاهها، كردن مجهز و بازسازي

 دانشگاه مثل رشد حال در جامعه يك افزون روز
 : ب-8 هدف براي آماج
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 دانشگاهیان بین همگرایی : A آماج

 از دانشگاه ومكتشفان محققان بين در هجانب دو همكاري و مساعي تشريك روحيه ايجاد منظور به تشويق

 .آنها بين در مشترك منافع ايجاد طريق

 روز موضوعات و ها زمینه در تحقیقات انجام ترغیب : B آماج

 .واجتماعي سياسي اقتصادي، فرهنگي، هاي زمينه در تحقيق وارائه لم ع كسب براي تشويق

 : ج -9 هدف برای آماج

 بیرونی محیط با دانشگاه های همكاری گسترش و توسعه : A آماج

 کشاورزی : B آماج

 . قوي و پيشرفته كشاورزي صنعت يك ايجاد از حمايت

 طبیعی منابع از استفاده : C آماج

 ، استفاده كنندگان آنكه ضمن ، كلرادو ايالت طبيعي منابع از بهينه و مفيد استفاده منظور به تشويق

 .بگيرند هدهع بر نيز را منابع اين از استفاه مسئوليت

 وسالمت بهداشت : D آماج

 . ايالت شهروندان اين بين در ، جامعه در سالمت و بهداشت بر مبتني فرهنگ يك پيشبرد و ترويج

 : ج - 10 هدف برای آماج

 کلرادو ایالت مدارس و دانشجویان به خدمت : A آماج

 آموزشگاه  و رسمدا در موفقيت براي دانشجويان و معلمان كردن توانمند و سازي آماده

 . كلرادو ايالت هاي

 زندگی دوران تمامی در استفاده برای یادگیری : B آماج

 براي يادگيري به سمت را افراد ، بهسن توجه بدون كه هايي رشته و ها ر هكا را ، ها برنامه ارائه و توسعه

 . نمايد هدايت زندگي طول در مفيد استفاده

 گاهدانش مدیران جویی مشارکت : C آماج

 دانشگاه به آنها اثبات وفاداري براي دانشگاه حياتي و مهم مسيرهاي و برنامه در رؤسا و مديران كردن درگير

 . آن فعاليتهاي از حمايت و

 : د - 11 هدف برای آماج

 ساالنه های کمک : A آماج

 . دانشگاه از خصوصي بخش هاي حمايت ميزان در توجه قابل افزايش براي راهكار ارائه

 اي سرمايه فعاليتهاي : B اجآم

 فعاليت انجام ازطريق دانشگاه كليدي هاي پروژه مالي تأمين منظور به هايي دارايي نمودن فراهم براي كمك

 . متناوب و جانبه چند گذاري سرمايه هاي
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 مالی جذب منابع برای بازاریابی امر در کلرادو ایالتی دانشگاه شهرت و نام از استفاده : C آماج

 ربیشت

 : د - 15 هدف برای آماج

 جامع های برنامه : A آماج

 . دانشگاه فضاي و محيط كلي وضع بهبود و حفظ

 اطالعات فناوری : B آماج

 علمي، ء هيأت اعضا تحقيقات ، يان دانشجو يادگيري امر در تسريع براي ، IT بر مبتني يط مح يك ايجاد

 .دانشگاه بخش اثر اداره و ها پشتيباني و خدمات

 : د- 16 هدف برای ماجآ

 انسانی منابع : A آماج

 . اجرايي دانشگاه مديران و علمي هيأت ء اعضا افراد، خدمات جبران براي هايي برنامه نمودن فراهم

 انسانی نیروی جذب در گرایی تنوع : B آماج

 حفظ و جذب ازطريق ، پرسنل ير سا و اجرايي مديران علمي، هيأت اء اعض تركيب در گرايي تنوع افزايش

 .جامعه ضعيف و محروم گروههاي و طبقات از افرادي

 : د - 17 هدف برای آماج

 جامع مالی مدیریت : A آماج

 براي ، اثربخش طريقي به منابع مجدد تخصيص و گذاري ه سرماي و ها ينه هز مديريت درآمدها، رشد

 . دانشگاه استراتژيك اهداف به دستيابي

 : د - 18 هدف برای آماج

 ارزیابی های سیستم : A جآما

 .   افراد سنجش مسئوليت با ارتباط در صريح و واضح معيارهايي با وعمومي جامع سيستمي نمودن فراهم
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