
 

 

 

 

 

 

 

 التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهرانبرنامه راهبردی کانون مهندسین فارغ

 

 

 

 

 کمیته تدوین برنامه راهبردی

 

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی



 

 اندازبیانیه چشم

شناسایی شده به عنوان قطب ارتباطی و حمایتی بین  ،دانشگاه تهران آموختگان دانشکده فنی  کانون عموم دانش  

التحصیالن؛ دارای مشارکت گسترده دانشجویان در هرم فعاالن خود؛ پیشرو و الهام بخش در بین انجمن های     فارغ

اعضا و ساختار داخلی فارغ التحصیلی ملی و منطقه ای در تراز جهانی؛ دارای منابع پایدار درآمدی و رشد مداوم تعداد 

 حرفه ای، منسجم و پویا.

مفتخر به هویت فنی در باالترین سطح دانش آموختگی، حرفه ای، نخبگی و سرمایه های فکری و نقش آفرین به 

 و عنوان نقطه قوت و مرکز شاخص در انتخاب و شناسایی دانشکده فنی به عنوان مرکز آموزشی و پژوهشی برتر

حاضر در جریان ها و شبکه های اجتماعی و ارتباطی و آموختگان آن در جامعه  دانشکده و دانش مؤثرترین نهاد پشتیبان

 .توسعه ای کشور

 رکن معتبر  و پیشگام اعتالی حرفه مهندسی و توسعه نظام ها و تشکل های مهندسی کشور

و توسعه پایدار کشور به  نهاد پیشرو و موثر و از ارکان برجسته تصمیم سازی در فرآیند شکوفایی صنعت، اقتصاد 
 نحوی که در منظر افکار عمومی به عنوان نماینده مترقی جامعه مهندسی از اعتبار ویژه ای برخوردار باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 موریتابیانیه م

بین دانش آموختگان پایدار و سازنده گسترش ارتباط و تداوم و تحکیم پیوند و همبستگی  ،ساماندهی، ساختاربخشی

 دهنده سطح شبکه ارتباطی درون و بیرون الیه ای فارغ التحصیالن با هدف: و ارتقا  دانشکده فنی دانشگاه تهران

غنا بخشی به تجارب، سطح دانش، آگاهی و ارتباطات اجتماعی، حرفه ای و تخصصی فارغ التحصیالن و افزایش 

 سطح حمایتی آن ها از یکدیگر

عالقه فارغ التحصیالن به دانشکده به عنوان مادر علمی و مهد بلوغ و پرورش تداوم و تحکیم ارتباط، وفاداری و 

جایگاه و اشتهار خانواده بزرگ فنی در حوزه ملی و  رتقاءفکری و علمی و برقراری ارتباط مادام العمر برای حفظ و ا

 بین المللی 

 ام ها و تشکل های مهندسی کشورکوشش در جهت اعتالی شان و منزلت حرفه مهندسی و تالش در راستای توسعه نظ

تصمیم سازی و ایفای  کوشش در جهت رشد و شکوفایی و اعتالی صنعت و اقتصاد کشور و مشارکت در فرآیند

بنایی بر پایه نیازهای جامعه و های ضروری و زیرای و پیشنهاد طرح های توسعه نقادانه نسبت به برنامهنقش 

 پایدار کشورهمکاری همه جانبه در جهت توسعه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 باورها  ها وارزش

 

برای نیل به اهداف سازمانی خود و در راستای چشم  دانشگاه تهران کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی   

 دهد:انداز تدوین شده، ارزش ها و باورهای زیر را سرلوحه فعالیت های خود قرار می

 دانایینگری و احترام به عقالنیت، جامع 

 تعلق خاطر به فرهنگ و هویت فنی و کوشش در جهت ترویج آن 

 و خرد جمعی کار گروهی منسجم ،احترام متقابل 

 ایدهنده تفکر مهندسی و اخالق حرفهاشاعه 

  ،و صیانت از حرفه مهندسی خودکفاییاستقالل 

 نسل پرتحرک و باتجربه در کنار یکدیگر انتقال تجربه و قراردادن 

  بر کشورفنی به تاثیر دانشکده  اعتقاداهتمام و 



 اهداف کالن   

 

  هاالتحصیالن و ایجاد زیرساخت ارتباط گسترده و موثر  بین آنپوشش حداکثری فارغ .1

 پیگیری و اتمام طرح احداث محل استقرار دائمی کانون  .2

 التحصیلی در بین اعضا و در سطح کشور های فارغتعریف، تبیین و ترویج فرهنگ و شناخت انجمن .3

 جانبه از دانشکده فنی، حفظ و تقویت فرهنگ و هویت فنی پشتیبانی همه .4

 نقش آفرینی موثر در اشتهار و شناسایی دانشکده فنی به عنوان مرکز آموزشی و پژوهشی برتر .5

ای، یک ساختار اداری حرفهها و تحقق اهداف کانون از طریق ارائه خدمات مستمر و  پایدار، اجرای برنامه .6

 منسجم، پویا و بدون وابستگی به افراد 

در التحصیالن جوان به منظور تسهیل ایجاد سازوکارهای توسعه فردی و اجتماعی دانشجویان و فارغ .7

 کارآفرینی و اشتغال کارآموزی، 

 ل تجارب بین نسلی ها و انتقاایجاد ساختارهای کارآمد به منظور غنابخشی و افزایش سطح دانش و آگاهی .8

ایجاد زمینه های همکاری با کانونها و انجمنهای فارغ التحصیلی و دانشگاههای مهندسی در داخل و خارج از  .9

 کشور به منظور ارتقاء و توسعه نظام های مهندسی و تشکل های فارغ التحصیلی کشور

 شکوفایی اقتصاد و صنعت کشوربررسی برنامه های توسعه کشور و ارائه رهنودهای علمی در جهت رشد و  .11

 

 

  



 (SSFموفقیت )پارامترهای استراتژیک 

 مشارکت و پویایی اعضاء •

 هاتعداد اعضای فعال در کمیته •

 هاتعداد اعضای حاضر در گردهمایی •

 تعداد اعضای حاضر در انتخابات •

 ها، هیئت مدیره و شورای عالیتعداد اعضای جدید در هیئت رئیسه کمیته •

 ها در بین اعضای کانونسال فعال نسبت به کل جامعه آن 35زیر تعداد اعضای  •

 تعداد سرویس گیرندگان با رعایت تنوع و چگالی •

 فارغ التحصیالنعضویت  •

 فارغ التحصیالنتعداد اعضا به کل  •

 هاسال عضویت در کمیته 3تعداد اعضای فعال با سابقه  •

 تعداد اعضای جذب شده جدید در بازه زمانی ثابت •

 ضای منظم به کل اعضاتعداد اع •

 ای فارغ التحصیالنارتباط درون و بین الیه •

 هاایدورهتعداد گردهمایی هم •

و اعضاء حقیقی و  التحصیلیهای مختلف فارغبندی شده از شاخهمیزان اطالعات دسته •
 حقوقی کانون

 آفرینی در ارتقای جایگاه آموزشی و پژوهشی دانشکدهنقش •

 مدارس و کمیته تعاملفعالیت کمیته ارتباط با  •

 شاخص کمی حمایت از دانشکده و دانشجویان •

 فعالیت کمیته های تخصصی •

 رسانیاطالعو  ارتباط •

 ها وجود داردتعداد اعضایی که امکان ارتباط با آن •

 ای، سایت،پیامک، ایمیلهای دورهنشریه •

 رسانیاثربخشی ابزارهای اطالع •

 ارتباط کیته ها •

 پشتیبانیامکانات، حمایت و تامین  •

 میزان حمایت مالی یاریگران •

 حق عضویت •

 اداری و سازمانی ساختارو رسانی خدمات •

 خدمات آموزشی •

 خدمات رفاهی •

 خدمات ارتباط با دانشکده •

 وری ساختاربهره •

 های شورا و هیئت مدیرهتوان اجرایی برنامه •

 های بهبودوجود برنامه •

 التحصیالناشتغال فارغ •



 با بنیاد حامیان دانشکده فنیسازمانی و پررنگ ارتباط  •

 ارتباط با سایر کانون ها و انجمن های فارغ التحصیلی و دانشگاه ها در داخل و خارج کشور  •

 ارتباط مستمر و موثر با ارگانها، سازمانها و نهادهای دولتی، مردمی، حرفه ای و تخصصی  •

 فعالیت کمیته های تخصصی حرفه ای -

  سازماندهی روابط عمومی فعال -



 قوت نقاط

 

 سازمانی

 تعریف ارکان مناسب برای کانون )پایدار( -

 انباشت مناسب تجربه در بدنه اعضای فعال -

 وجود سنت های سازمانی -

 اعضاء

 حضور اعضادوطلب  دانشجویی اجرایی -

 حضور گروهی از اعضا با تعلق باال به خانواده فنی -

 حمایت اعضای حاضر در جوامع حرفه ای در رده های سنی باال -

 ارتباطات و رسانه

 وجود اطالعات مناسب در پایگاه های اطالعاتی -

 وجود شبکه های فارغ التحصیالن فنی در خارج از کشور -

 انتشار نشریات و مجالت و به روز رسانی سایت به طور مداوم -

 رهبری و مدیریت:

 حضور و حمایت مدیران شاخص اجرایی کشور -

 تنظیم صورت جلساتبرگزاری منظم جلسات هیات مدیره و شورا و  -

 گردهمایی ها و مجامع:

 رویدادهای دائمی تعریف شده -

 رویه ها و الگوهای مناسب برای برنامه های جشن -

 برنامه ریزی مالی:

 وجود و اجرای برنامه های جذب حمایت مالی -

 وجود یاریگران موثر -

 

 

 



  ضعفنقاط 

 سازمانی:

 درباره فلسفه وجودی و ماموریت کانون عدم اجماع  -

 فقدان تنوع الزم در نیروهای داوطلب -

 مستند نبودن بلوغ و تجارب سازمانی/ یادگیرنده نبودن سازمان -

 بخش اجرایی کانون کارایی ضعیف -

 مشخص عدم وجود شرح وظایف، ساختار سازمانی -

 مشخص برای پایش و نظارت نبود واحدهای -

 و بایگانی پشتیبان مناسب نبود بروکراسی -
 اعضاء

 صصی و سنی دامنه اعضا به ویژه در حوزه اعضای تاثیرگذارمحدودیت گستره تخ -

 اعضا به آموزش و گروهی کار روحیه ایجاد در ضعف -

 پایین به پرداخت حق عضویت تمایل -

 ها فعالیت در مشارکت به پایین تمایل -

 نشدن فعاالن کانون دیده -

 عدم ارتباط سازمان یافته با شبکه های فارغ التحصیلی در خارج از کشور -

 :ارتباطات و رسانه

 التحصیالن فارغ بین کارآمد اجتماعی شبکه فقدان -

 التحصیالن فارغ کلیه بر ناکافی پوشش -

 کانون اطالعاتی پایگاه و ها رسانه پایین کارآمدی -

 کشور از خارج التحصیالن فارغ برای مناسب اجتماعی شبکه نبود -

 عمومی های رسانه با مناسب ارتباط عدم -

 رهبری و مدیریت:

 مدیره و بازرسان هیئت و شورا اعضای برای روشن وظایف شرح نبود -

 سمت احراز شرایط تدوین عدم -

 سیستماتیک ارتقای و کادرسازی های رویه نبود -

 جلسات در اعضا منظم فعال مشارکت و حضور عدم -

 گردهمایی ها و مجامع

 مجامع و ها گردهمایی از کم استقبال -

 جذاب  های گردهمایی اجرای و تعریف در پایین توان -

 برنامه ریزی و مالی:

  عملیاتی ریزی برنامه نبود -

 برنامه تدوین عملیاتی و سازمانی فرهنگ نبود -

  نویسی بودجه ضعف -

 پایدار مالی منابع نبود -



 

 هافرصت

 گراالمللی برونهای کنونی و افزایش تعامالت ملی و بینشدن فضای توسعه کمی و کیفی فعالیتفراهم -

 با دانشکده فنی موثرمل سازنده و همکاری فضای تعاایجاد  -

 کانون و بنیاد  بین ویژه و سازنده تعامل وجود فضای -

 و توسعه ارتباطات دولتی رشد فضای عقالنیت در جامعه و حضور نخبگان در راس هرم اجرایی -

 و تبدیل آن به منبع مالی پایدار دارایی های پایهبرداری از امکان بهره -

 دانشگاه تهران از تشکل های فارغ التحصیلی مدیرانمایت ح -

 حضور جدی جوانان در هرم سنی جامعه -

 تهدیدها

 دانشکده هیات علمی اعضای و فارغ التحصیالن ،شناخت ناکافی از کانون در بین دانشجویان -

 مالیاتیاز معافیت  مندیهو عدم بهر وضعیت نامناسب مالیاتی -

 صنعت احداث با توجه به مشکالت مالی این صنعت محدود بودن حامیان مالی کانون به -

 هاو عضویت در تشکل های اجتماعیپذیری پایین افراد جامعه در فعالیتمشارکت -

 و انتظارات از آن فقدان شناخت اجتماعی نسبت به تشکل فارغ التحصیلی در سطح جامعه -

 نوان سرمایه اجتماعیگیری به عالتحصیلی در سطوح کالن تصمیمهای فارغعدم شناسایی تشکل -

 

 

 

 

 

 

 



 SO های استراتژی

 

 التحصیلی دانشگاه تهراناندازی و تاسیس تشکل فارغایفای نقش موثر، کلیدی و پیشتاز در راه 

 تثبیت موقعیت کانون با توجه به فضای سیاسی و فرهنگی کشور 

  موثرتر کانون در دانشکده و در دانشگاه تهرانشناسایی بهتر و 

 تامین مالی پایدار با ایجاد شبکه اعضای حقوقی کانون 

 های خانواده فنیکمک به توسعه توانمندی 

 خارج از کشور برای تقویت بنیه آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و داخل و التحصیالن استفاده از ظرفیت فارغ

 التحصیالن عالقمندغتسهیل شرایط ادامه تحصیل فار

 استفاده از ظرفیت فارغ التحصیالن برای کارآموزی دانشجویان و کارآفرینی و اشتغال فارغ التحصیالن 

 المللیبین فضای و جامعه در حضور و ارتباط منظور به گرابرون رویکرد 

  توسعه پایدار کشوربهره وری از قابلیت ها و ظرفیت های فارغ التحصیالن برای مشارکت در فرآیند رشد و 

  ارتباط مستمر و تعامل با دستگاه های قانونگذاری، برنامه ریزی و اجرایی کشور برای ایفای نقش در برنامه

 های توسعه

  گسترش و تحکیم پیوندها و همکاری با سایر کانون ها و انجمن های فارغ التحصیلی داخلی و خارجی و

 تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای

 

 

 

 

 



 

 ST های تراتژیاس

 

  معرفی کانون به نحو مناسب برای دانشجویان و تبیین نقش آن در پاسخگویی به نیازهای ارتباطی، اجتماعی و

 ایحرفه

 التحصیل از طریق ایجاد زمینه برای پاسخگویی به نیاز اشتغال اعضای شاخص و فعال دانشجویی و تازه فارغ

 حمایت کارآفرینان فارغ التحصیل

  شبکه ارتیاطی برای معرفی و راهنمایی در زمینه ادامه تحصیلایجاد 

 التحصیالن به عنوان زیرساخت نرم افزاری کانون سازی در بین فارغشبکه 

  قانونی مالی مشکالت رفع برای قانونی های ظرفیت از استفاده 

  تقویت کمیته های تخصصی رشته ای و حرفه ای 

   گسترش و ارتقاء فعالیت های آموزشی و ترویجی در زمینه مسائل مهندسی و حرفه ای مرتبط با توسعه پایدار

 کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 WO های استراتژی

 گیری کانونتدوین قوانین و مقررات برای گسترش و چرخش ارکان تصمیم 

 های بنیادی کانون تقویت گردهمایی های کانون به عنوان یکی از سنت 

 تسریع در اجرا و اتمام پروژه پونک 

 جذب حامیان مالی ثابت برای کانون و هماهنگی و همگرایی تمام ارکان برای جذب کمک مالی از حامیان 

 ها در ابتدای هر سالهای هیئت مدیره و کمیتهگیریاستفاده از ابزار بودجه برای تعیین و تبیین جهت 

 های اجتماعی و عمومیحضور حداکثری و فعالیت موثر در رسانه 

 نظارت و ریزیبرنامه کمیته تشکیل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 WT های استراتژی

 

 فنی دانشکده التحصیالنفارغ اطالعات بانک تکمیل و توسعه 

 تجدید ساختار کانون و اصالح اساسنامه 

 بهینه سازی سیستم های اطالعاتی و عملیاتی 

 

 

 



 

 

 هاارتباط اهداف و استراتژی

 هاآن بین  موثر و گسترده ارتباط زیرساخت ایجاد و التحصیالنفارغ حداکثری پوشش 

معرفی کانون به نحو مناسب برای دانشجویان و تبیین نقش آن در پاسخگویی به نیازهای ارتباطی، اجتماعی  -
 ایو حرفه

 التحصیالن به عنوان زیرساخت نرم افزاری کانون سازی در بین فارغشبکه -

 التحصیالن دانشکده فنیتوسعه و تکمیل بانک اطالعات فارغ -

 عمومی و اجتماعی های¬رسانه در موثر فعالیت و حداکثری حضور -

 ،کشور سطح در و اعضا بین در  التحصیلیفارغ هایانجمن شناخت و فرهنگ ترویج و تبیین تعریف 

 تهران دانشگاه التحصیلیفارغ تشکل تاسیس و اندازیراه در پیشتاز و کلیدی موثر، نقش ایفای  -

 کشور فرهنگی و سیاسی فضای به توجه با کانون موقعیت تثبیت برای تالش  -

 تهران دانشگاه در و دانشکده در کانون موثرتر و بهتر شناسایی  -

  بین المللی فضای و جامعه در حضور و ارتباط منظور به گرابرون رویکرد  -

 عمومی و اجتماعی های¬رسانه در موثر فعالیت و حداکثری حضور -

گسترش و تحکیم پیوندها و همکاری با سایر کانون ها و انجمن های فارغ التحصیلی داخلی و خارجی و  -
 تشکل های مهندسی،صنفی و حرفه ای

 فنی هویت و فرهنگ تقویت و حفظ فنی، دانشکده از جانبههمه پشتیبانی 

التحصیالن داخل و خارج از کشور برای تقویت بنیه آموزشی و پژوهشی دانشکده  و استفاده از ظرفیت فارغ -
 تسهیل شرایط ادامه تحصیل فارغ التحصیالن عالقمند 

اجتماعی معرفی کانون به نحو مناسب برای دانشجویان و تبیین نقش آن در پاسخگویی به نیازهای ارتباطی،  -
 ایو حرفه

 تسهیل منظور به جوان التحصیالنفارغ و دانشجویان اجتماعی و فردی توسعه سازوکارهای ایجاد 

 اشتغال و کارآفرینی

 های خانواده فنیکمک به توسعه توانمندی -

 التحصیالن خارج از کشور برای تقویت بنیه آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و تسهیلاستفاده از ظرفیت فارغ -
 التحصیالن عالقمندشرایط ادامه تحصیل     فارغ

 ایجاد شبکه ارتیاطی برای معرفی و راهنمایی در زمینه ادامه تحصیل -

استفاده از ظرفیت فارغ التحصیالن برای کارآموزی دانشجویان و کارآموزی دانشجویان و کارآفرینی و اشتغال  -
 فارغ التحصیالن

 ساختار یک طریق از کانون اهداف تحقق و هابرنامه اجرای پایدار،  و مستمر خدمات ارائه 

 افراد به وابستگی بدون و پویا منسجم، ای،حرفه اداری

 تامین مالی پایدار با ایجاد شبکه اعضای حقوقی کانون -

 های قانونی برای رفع مشکالت مالی قانونی استفاده از ظرفیت -

 گیری کانونتصمیمتدوین قوانین و مقررات برای گسترش و چرخش در ارکان  -

 ها در ابتدای هر سالهای هیئت مدیره و کمیتهگیریاستفاده از ابزار بودجه برای تعیین و تبیین جهت -



 

 جذب حامیان مالی ثابت برای کانون و هماهنگی و همگرایی تمام ارکان برای جذب کمک مالی از حامیان -

 نظارت و ریزیبرنامه کمیته تشکیل -

 اصالح اساسنامهتجدید ساختار کانون و  -

 بهینه سازی سیستم های اطالعاتی و عملیاتی -

 نسلی بین تجارب انتقال و هاآگاهی و دانش سطح افزایش و غنابخشی منظور به کارآمد ساختارهای ایجاد 

 های بنیادی کانونتقویت گردهمایی های کانون به عنوان یکی از سنت -

 ای تقویت و ارتقاء کمیته های تخصصی رشته -

  آفرینی موثر در اشتهار و شناسایی دانشکده فنی به عنوان مرکز آموزشی و پژوهشی برترنقش 

 فنی دانشکده پژوهشی و آموزشی بنیه تقویت برای کشور از خارج التحصیالنفارغ ظرفیت از استفاده  -
 عالقمند التحصیالن¬فارغ تحصیل ادامه شرایط تسهیل

  دائمی کانونپیگیری و اتمام طرح احداث محل استقرار 

 تامین مالی پایدار با ایجاد شبکه اعضای حقوقی کانون -

 تسریع در اجرا و اتمام پروژه پونک -

  ایجاد زمینه های همکاری با کانونها و انجمن های فارغ التحصیلی و دانشگاههای مهندسی در داخل و

 التحصیلی کشورخارج از کشور به منظور ارتقاء و توسعه نظام های مهندسی و تشکل های فارغ 

گسترش و تحکیم پیوندها و همکاری با سایر کانون ها و انجمن های فارغ التحصیلی داخلی و خارجی و   -
 تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای

 گسترش و ارتقاء فعالیت های آموزشی و ترویجی در زمینه مسائل مهندسی و حرفه ای مرتبط با توسعه پایدار -

  رشد و شکوفایی اقتصاد  و صنعت کشور و ارائه رهنمودهای علمی در جهت بررسی برنامه های توسعه

 کشور

 بهره وری از قابلیتها و ظرفیت های فارغ التحصیالن برای مشارکت در فرآیند رشد و توسعه پایدار کشور -

برنامه ارتباط مستمر و تعامل با دستگاه های قانونگذاری،برنامه ریزی و اجرایی کشور برای ایفای نقش در  -
 های توسعه

 تقویت و ارتقاء کمیته های تخصصی حرفه ای -

گسترش و ارتقاء فعالیت های آموزشی و ترویجی در زمینه مسائل مهندسی و حرفه ای مرتبط با توسعه  -
 پایدار


