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دانشگاهها به عنوان مهم ترین عرصه های تولید علم و تکنولوژی و طالیه داران تحقیقات کاربردی و بنیادی باید با : مقدمه 

جود خود را مورد بررسی دقیق قرار داده و با ترسیم ماموریت و رسالت اهداف و استراتژی های ودیدگاهی استراتژیک وضعیت م

مطالعه : روش مطالعه . نند تا بتوانند به نحو موثرتری پاسخگوی نیازهای جامعه و مشکالت جهانی شدن باشندخود را تعیین ک

در این تحقیق با استفاده از رویکرد های ترکیبی  . شد انجام 4931از نوع ترکیبی می باشد که به صورت کیفی و کمی در سال 

FDEMATEL ( هم خبرگان به اعداد قطعی و رتبه بندی عوامل و تبدیل قضاوت های مب اتتناقضحل برای) لیتحلو SWOT 

نمونه گیری در مرحله کیفی پژوهش به صورت .به شناسایی موقعیت استراتژیک سازمان و تدوین استراتژی ها می پردازیم 

در بخش داده ها . نفرمی باشد 52حجم نمونه مطلوب در بخش کیفی .هدفمند و در مرحله کمی به صورت سرشماری بود 

. کیفی با استفاده از جلسات بحث گروهی متمرکز و در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد

مدل  و روش های تصمیم گیری چند معیاره دیمتل فازی  تحلیل داده ها نیز در بخش کمی و کیفی به ترتیب با استفاده از

،  S4 .امل بر حسب ضریب نهایی حاصله از رویکرد دیمتل فازی رتبه بندی شدندعو: یافته ها .نجام پذیرفت  ا  SWOTتحلیل 

W2  ،O12   ،T1     و ماتریس ارزیابی  4625.1نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی  باالترین امتیازات را کسب کردند که

قرار دارد و استراتژی های بهینه  9ک معاونت تحقیقات دانشگاه در موقعیت استراتژی:  بحث.است  465511عوامل خارجی 

استراتژی تدوین شد که از بین این  43با توجه به ماتریس توز . استراتژی های محافظه کارانه یا تغییر جهت می باشند 

توجه بیشتری نمود و سایر استراتژی ها نیز حسب موقعیت به کار گرفته شوند  WOاستراتژی ها باید به استراتژی های 

   FUZZY DEMATEL  ،SWOTتعیین موقعیت ،   :کلیدی واژگان .
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 مقدمه

 . گردید مطرح سازمانها در غالب مسئله بعنوان پیچیدگی و شده پرتغییر و پویا سازمانی محیط صنعتی فرا دوره آغاز با

 . گرفت شکل منتظره غیر و جدید های چالش و رفت بین از کننده بینی پیش توابع اعتبار که یافت شدت آنچنان تغییرات

 ، هی آگا به سازمان تمرکز شد لذا مطرح رقابتی مزیت بعنوان رقبا از سریعتر و زودتر یادگیری و شد رقابتی شدت به بازارها

دانشگاه ها مهم ترین ابزار توسعه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هرکشور به شمار . گشت   معطوف اطالعات و دانش

صاحب نظران در مورد مشکالت اساسی تحقیق و پژوهش  سالهاست .(65141 نیا عظیمی رحیمو ابراهیمی فر )می روند

زرگ تبدیل شده اند که بیشترین اهمیت را به آموزش می دهند  بهشدار می دهند چرا که امروزه دانشگاههای ما به مدارسی 

ناوری ، حلقه مفقوده ای است که بارها از همچنین متصل نبودن فرایندهای پژوهشی کشور به بازار تولید و ف. نه  پژوهش 

  . (Rasmussen & Borch, 2010)سوی صاحب نظران بر آن تاکید شده است 

 .بـی تردیـد پـژوهش و تحقیـق راه حـل شناخته شده بـرای حـل مـسائل و مشکالت پیش رو و توسـعه مرزهـای دانـش است

تحقیقات بـه دلیـل عـدم شناخت، نبود امکانات و فقدان شرایط الزم و  ؛در اغلب کشورهای در حال توسـعه ،از جمله ایران 

در تصمیم گیری کافی و نیز وجـود موانـع مختلـف فرهنگـی، ذهنی، علمی و مالی هنــوز نتوانسته است جایگـاه شایـسته ای 

 . (Ansary et al,2009)پیــدا نمایــدها 

آن را به بهترین  کارامد مدیریت و توسعه پژوهش  اهمیت و نقش ، تغییر حال در علوم و فنون و شدن جهانی افزون روز روند

لذا دانشگاهها به عنوان مهم ترین عرصه های تولید علم و تکنولوژی و .  (4939 چمزینی ، و ممبینی)نحو توضیح می دهند 

د را مورد بررسی دقیق قرار داده و با جود خووطالیه داران تحقیقات کاربردی و بنیادی باید با دیدگاهی استراتژیک وضعیت م

ترسیم ماموریت و رسالت بر اساس قوت ها ، ضعف ها ، فرصت ها و تهدیدها اهداف و استراتژی های خود را تعیین کنند تا در 

غالب برنامه های عملیاتی مرتبط با وظایف خود بتوانند به نحو موثرتری پاسخگوی نیازهای جامعه و مشکالت جهانی شدن 

 . (Ansary et al., 2009)شند  با

تحلیل چند  بنابراین. قرار می گیرند  مدیریت مورد استفاده در اتتناقضحل برای  اغلبتصمیم گیری چند معیاره  رویکردهای

تعیین بهترین راه  به عنوان ابزاری مهم  برای رتبه بندی گزینه ها در مسائل پیچیده و چند بعدی استفاده شده و در معیاره 

تعداد زیادی از متغیرهایی را که روابط رویکردها این . بین چند گزینه بر طبق شاخص ها یا معیارهای چندگانه موثر است  حل

دهند  یاجازه م ارهیچند مع  یریگ میتصم یمدل ها  . (Pourkhabbaz et al, 2014)پیچیده ای دارند ادغام می کنند 

 . (Moazeni, 2014)وت بطور همزمان وارد مدل شوند متفا یها نیگزیو ضوابط  و جا ریگ میچند تصم

رزیابی ها و قضاوت های انسان درهر  حوزه  تصمیم گیری مشتمل بر ارجحیت های مبهم ، ذهنی و غیر دقیق می باشد ا

(BaloueJamkhaneh, et al,di, 2015). و خبرگان و تصمیم گیران نمی توانند ایده ها و قضاوت های خود لذا از یک س

را با مقادیر و ارزش های عددی دقیق ابراز نمایند و از واژه های زبانی و اصطالحات کیفی استفاده نمایند و از طرفی نیز تبدیل 

د کمی گرایانه با عدم قطعیت قرار در چنین وضعیتی برای برخور.ارجحیت های کیفی به برآوردهای نقطه ای عاقالنه نمی باشد 
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نظریه مجموعه فازی یک رویکرد موثر برای . گرفته درقضاوت تصمیم گیرندگان می توان از منطق فازی استفاده نمود 

داده عددی بدست آمده از این رویکرد داده فازی نامیده . الگوسازی عدم اطمینان یا دقت پدیدار شده از ذهنیت انسان است 

نگیزه به کارگیری کلمات  یا عبارات به جای اعداد این می باشد که در کل توصیف های زبانی به جای توصیف های ا. می شود 

به عبارت بهتر استفاده از مجموعه های فازی سازگاری بیشتری با . عددی تا حدودی دقیق تر و قابل اطمینان تر هستند

به پیش ( به کارگیری اعداد فازی ) با استفاده از مجموعه های فازی  توضیحات زبانی و بعضا مبهم انسانی دارد پس بهتر است

 .بینی بلندمدت و تصمیم گیری در دنیای واقعی پرداخت 

 ,Ashournejad, et al)نمونه ای از اعداد فازی مثلثی و توابع عضویت آنها درج شده است   4به عنوان مثال در جدول 

2012; TaheriMehrjardi et al, 2012) .    رویکرد دیمتل فازی برای تعیین ارتباط داخلی بین لذا در این پژوهش از

   .   استفاده مى شود عوامل ، رتبه بندی عوامل ا

 مثلثى فازى اعداد اهمیت مقیاس :  4 جدول

 

 . (4939 چمزینی ، و ممبینی )شد  داده توسعه 1972 سال در Fonetla و   Gabusتوسط   بار اولین دیمتل تکنیک

 در خبرگان قضاوت از مندی بهره با است، زوجی های مقایسه اساس بر گیری تصمیم های روش انواع از که دیمتل تکنیک

 از مراتبی سلسله ساختاری ها، گراف نظریه اصول بکارگیری با آنها به مند نظام ساختاردهی و سیستم یک عوامل استخراج

 صورت به را مذکور روابط اثر شدت که ای بگونه دهد، می ارائه متقابل تاثر و تاثیر روابط با همراه سیستم در موجود عوامل

 به شبکه روابط نگاشت ساختن و یارهامع بین متقابل رابطه بررسی و شناسایی جهت دیمتل روش .کند می معین عددی امتیاز

  دیمتل تکنیک لذا دهند، نشان توانند می بهتر را سیستم یک عناصر روابط دار جهت های گراف که آنجا از .شود می گرفته کار

 

 صورت به را ها آن میان رابطه و نماید تقسیم معلول و علت گروه دو به را درگیر عوامل تواند می که است نمودارهایی بر مبتنی

  .آمد وجود به جهانی پیچیده بسیار مسائل بررسی برای عموماً دیمتل تکنیک .درآورد درك قابل ساختاری مدل یک

 میان متقابل ارتباطات انعکاس در آن شفافیت و روشنی ، تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره  به سایر نسبت روش این مزیت

 اثرات با رابطه در خود نظرات بیان به بیشتری تسلط با قادرند متخصصان که وریط به .باشد می اجزاء از وسیعی ای مجموعه
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 در روش این از استفاده با مختلفی تحقیقات روش، این های توانایی به توجه با  .بپردازند عوامل میان (اثرات شدت و جهت)

 است گرفته صورت مهندسی علوم و مختلف مدیریت های زمینه

 (Chang & Cheng, 2011; Liao et al, 2012; Tsai & Hsu, 2010; Tzeng & Huang, 2012; Wu, 2012) 

 SWOTمدل  

امروزه در فرایند برنامه ریزی و  مدیریت استراتژیک  رویکردهای مختلفی برای تحلیل ، ارزیابی و انتخاب استراتژی استفاده می 

روشی  SWOTمدل . امه ریزی و مدیریت استراتژیک است از ابزارهای رایج ساده و انعطاف پذیر  برن SWOTتحلیل . شود 

است برای تحلیل قوت ها ، ضعف ها ، فرصت ها ، و تهدیدات و ابزاری برای تحلیل محیط های درونی بیرونی که نگرشی 

هدف تحلیل محیط داخلی و  . (Kahraman et al, 2007)سیستمی فراهم کرده و پشتیبانی برای تصمیم گیری است 

ین است که سازمان زمانی که با شرایط غیر قابل کنترل محیط از قبیل تغییر قوانین و مقررات مواجه می شود  چگونه خارجی ا

 .   استفاده نماید نقاط ضعف و تهدیدها و کم کردن تاثیر آنها  فرصت ها برای غلبه برقوت ها و از  

 

  روش تحقیق

 

ابزار اندازه گیری  مورد  . شد انجام 4931ت کیفی و کمی در سال های ین مطالعه از نوع ترکیبی می باشد که به صورا   

استفاده در این پژوهش متناسب  با موضوع و شیوه پژوهش پرسشنامه ای است که با استفاده از  تکنیک دلفی و نظر خواهی از 

ضای نمونه انتخابی  درخواست بدین ترتیب که از اع. اساتید و مدیران و کارشناسان درگیر در امر پژوهش  تنظیم گردید 

خواهد شد نقاط قوت، نقاط ضعف ، فرصت ها و تهدیدات کنونی معاونت تحقیقات را از دیدگاه خود مطرح نموده و در مرحله 

پس از آن اطالعات به دست آمده، اولویت . بعد موارد استخراج شده در اختیار آنها قرار گرفت تا نظر یات خود را ارائه دهند 

دسته بندی شده و در نهایت منجر به تنظیم پرسشنامه ای  جهت بررسی میزان تاثیر هر یک از نقاط قوت، نقاط  بندی و

 امتیازدهی به عوامل و معیارها با ماتریس مقایسات زوجی و با . ضعف، فرصت ها و تهدیدات در معاونت تحقیقات دانشگاه گردید

 

،  5، خیلی مهم تر با امتیاز  3عوامل  به صورت فوق العاده زیاد با امتیاز  میزان اهمیت. مقیاس های زیر تکمیل خواهد شد 

اندازه  1و  .،  1، 5و مقادیر بینابین با امتیاز ات   4و اهمیت  یکسان  با امتیاز  9، کمی مهمتر با امتیاز  2مهمتر با امتیاز 

م پزشکی یبرجند که دارای تخصص و تجربه در زمینه ، مدیران و کارشناسان شاغل در دانشگاه علو کلیه اساتید.  گیری شد 

. فعالیت های معاونت تحقیقات و فناوری اطالعات دانشگاه هستند، در مقطع پژوهش جامعه آماری مطالعه را تشکیل می دهند

وب حجم نمونه مطل.نمونه گیری در مرحله کیفی پژوهش به صورت هدفمند و در مرحله کمی به صورت سرشماری خواهد بود 

داده ها در بخش کیفی با استفاده از جلسات بحث گروهی متمرکز و در بخش کمی با استفاده . نفرمی باشد 52در بخش کیفی 

روش های   تحلیل داده ها نیز در بخش کمی و کیفی به ترتیب با استفاده از. از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد
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  خارجی وی داخل عوامل ابتدابطوریکه . نجام پذیرفت  ا  SWOTلیل مدل تح و تصمیم گیری چند معیاره دیمتل فازی

، ( مولفه  .4) ، فرصت ها ( مولفه  54) ، نقاط ضعف ( مولفه  41) در پرسشنامه ای در چهار بخش با نقاط قوت  و شناسایی

ن با استفاده از تکنیک ماتریس مقایسات زوجی عوامل تکمیلی توسط  خبرگا پرسشنامه. تهیه شد ( مولفه  41) تهدیدها 

DEMATEL   fuzzy   با  ، تنظیم خارجی و داخلی ماتریس در مرحله بعد. رتبه بندی عوامل انجام گرفت تحلیل شده و

تعیین موقعیت استراتژیک معاونت تحقیقات دانشگاه انجام گرفته استراتژی های بهینه تعیین شدند سپس با   IEAآنالیز 

جلسه استراتژی های معاونت تحقیقات استخراج  .ریق مصاحبه و بحث گروهی متمرکز طی از ط  SWOT تشکیل ماتریس 

 .گردید 

 

 یافته ها

 

حمایت مسؤولین در جهت ارتقاء پژوهش ، وجود با عناوین   S3 و   S4 ،S1از نقاط قوت  عامل   5براساس نتایج جدول 

د اعضاء هیأت علمی  توانمند در پژوهش به ترتیب   با امکانات آزمایشگاهی مناسب جهت تحقیقات بنیادی کاربردی، وجو

با  W21و  W2  ،W1و از نقاط ضعف . باالترین امتیاز و رتبه را کسب کردند  961933و  161.95،  .16513امتیازهای 

دم وجود ، ع موجود یروهایکارامد و عدم ثبات ن یو اعضاء هیأت علمی  پژوهش یپژوهش ارانیکمبود کارشناسان ، دستعناوین 

ی به دانشگاه ریعدم توجه الزم به نخبگان غی و قاتیمصوب در دانشکده ها و مراکز تحق یپژوهش چارت تشکیالت سازمانی

نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل .باالترین امتیاز و رتبه را کسب کردند  169941و  .169.5،  162919ترتیب   با امتیازهای 

 .   نشان می دهد معاونت تحقیقات  از لحاظ عوامل درونی ضعیف است  562است که با توجه به کوچکتر بودن از  4625.1داخلی 

 

 FUZZY  DEMATELا استفاده از روش ب داخلی عواملو رتبه بندی  ارزیابی ماتریس :  5جدول

 عامل
 IFE یعوامل داخل

 ییضریب نها
 عنوان

نقاط 

 قوت

S4 16513 حمایت مسؤولین در جهت ارتقاء پژوهش. 

S3 161.95 وجود امکانات آزمایشگاهی مناسب جهت تحقیقات بنیادی کاربردی 

S1 961933 وجود اعضاء هیأت علمی  توانمند در پژوهش 

 ...................................................  

 ...................................................  

S6 561535 یپژوهش شفافیت و نهادینه شدن فرایند های 
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S18 465294 مناسب یوجود اعتبارات پژوهش 

نقاط 

 ضعف

W2 
کارامد و عدم ثبات  یمی  پژوهشو اعضاء هیأت عل یپژوهش ارانیکمبود کارشناسان ، دست

 موجود یروهاین
162919 

W1 169.5 یقاتیمصوب در دانشکده ها و مراکز تحق یپژوهش عدم وجود چارت تشکیالت سازمانی. 

W21 169941 یدانشگاه ریعدم توجه الزم به نخبگان غ 

W9 169414 رفه ایو فقدان پژوهشگری ح یکاربرد قاتیانجام تحق یبرا نیمحقق زهکمبود  انگی 

W19 یگاههایدانشگاه در پا اتیاز نشر کی چینشدن ه هنمای ISI, Pubmed , Scopus 165321 

 ...................................................  

 ...................................................  

W14 مخصوصا در مقطع  یلیکمت التیتحص یرشته ها یعدم وجود برخ اکمبود یPHD 969.52 

W6 96599 عدم جذب اعتبار الزم از منابع خارج دانشگاه. 

 4625.1 نمره نهایی ماتریس عوامل داخلی

وجود فعالیت ها و برنامه های جلب مشارکت های با عناوین   O11 و   O12 ، O11از فرصت ها  عامل   9براساس نتایج جدول 

و  بیوزارت متبوع و امکان تصو ینگرش مثبت نسبت به استقالل دانشگاه از سو؛  در سطح دانشگاهاستانی و ملی  ،مردمی 

به ترتیب با    برای طرح های نوآورانه و ابتکاری.... امکان استفاده از تسهیالت بانکی و ؛  امنا اتیتوسط ه نیقوان دییتا

 کمبود  با عناوین  T4و  T1  ،T3و از تهدیدها  . ه را کسب کردند باالترین امتیاز و رتب .96351،  1651.1،  163411امتیازهای 

 

به ترتیب   با امتیازهای  عدم ثبات مدیریتها و تصمیم گیریها و محروم بودن منطقه؛  اعتبارات پژوهشی به نسبت کل اعتبارات

است  465511ارزیابی عوامل خارجی  نمره نهایی ماتریس.باالترین امتیاز و رتبه را کسب کردند  169941و  .169.5،  162919

نشان می دهد علیرغم وجود برخی فرصت ها معاونت تحقیقات  با تهدیدات بیشتری مواجه  562که با توجه به کوچکتر بودن از 

 .  است 

 FUZZY  DEMATELبا استفاده از روش  خارجی عواملو رتبه بندی  ارزیابی ماتریس :  9 جدول

 عامل
 EFE خارجی عوامل 

 یییب نهاضر
 عنوان

فرصت  
 ها

O12  163411 استانی و ملی در سطح دانشگاه ،وجود فعالیت ها و برنامه های جلب مشارکت های مردمی 

O11 1651.1 امنا اتیتوسط ه    نیقوان دییو تا بیوزارت متبوع و امکان تصو ینگرش مثبت نسبت به استقالل دانشگاه از سو 

O15 96351 برای طرح های نوآورانه و ابتکاری.... هیالت بانکی و امکان استفاده از تس. 
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 ...................................................  

 ...................................................  

O1 463.52 آنها امکان جذب  ووجود بودجه های تحقیقاتی استانی ، ملی و امکانات مالی در خارج از سازمان 

O10 463415 حمایت وزارت متبوع و دیگر سازمانها از انجام تحقیقات جهت حل مشکالت سالمتی جامعه 

 تهدیدها

T1 969951 کمبود اعتبارات پژوهشی به نسبت کل اعتبارات 

T3 563542 محروم بودن منطقه 

T4 56115 عدم ثبات مدیریتها و تصمیم گیریها. 

T5 565411 کارگیری نیروی انسانی در بخش دولتیمحدودیت در ب 

T2 56.135 نداشتن عضو هیأت علمی پژوهشی 

 ...................................................  

 ...................................................  

T6 569295 عدم انجام پژوهشهای مبتنی بر نیاز جامعه و اولویتهای پژوهشی 

T15 461291 اشتغال بیش از حد همکاران بالینی در حوزه درمان 

 465511 نمره نهایی ماتریس عوامل خارجی

 

 

، مجموع  11611، مجموع امتیازات نقاط ضعف  25612مشخص شده است مجموع امتیازات نقاط قوت  4 نمودارهمان گونه که در 

که نشان می دهد معاونت تحقیقات دانشگاه در موقعیت می باشد  .1464هدیدها و مجموع امتیازات ت 15694امتیازات فرصت ها 

 قرار دارد 9استراتژیک 

 ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی:  4نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (O)فرصت ها 

 (T)تهدیدها 

 (W)ضعف ها  (S)قوتها 

88/

88 

13/

74 

74/

44 

31/

73 

3 

 استراتژیهای تغییر جهت 

استراتژیهای : 1

 تهاجمی 

4 

استراتژیهای 

 تدافعی 

 استراتژیهای : 2

 تنوع 
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   SWOT ماتریستشکیل 

 توانند می و کنند می مقایسه را خارجی و داخلی عوامل به مربوط اطالعات وسیله بدان مدیران که است مهمی ابزارهای از سوات ماتریس

 دو مختصات جدول یک از متشکل   SWOTماتریس  .(64911 صمد & امینی)ممکن ا ارائه نمایند ی ها ی استراتژ نواعا آن، از استفاده با

 : این استراتژی ها عبارتند از باشد  می استراتژی دسته یک نشانگر آن نواحی چهار از یک هر که ،است  بعدی

 سازمان قوت نقاط بکارگیری  با محیطی ی ها فرصت از استفاده حداکثر راهبردهای (SO): تهاجمی های استراتژی -4 

 برای است، نهفته محیطی های در فرصت که ای بالقوه ی ها مزیت از استفاده راهبردهای (WO):ه کاران محافظه های استراتژی  -5

 سازمان موجود ضعف نقاط جبران

 تهدیدات با مواجهه از جلوگیری برای سازمان قوت نقاط از استفاده راهبردهای (ST): رقابتی های یاستراتژ - 9

 ضعف نقاط و تهدیدها از ناشی زیانهای رساندن حداقل به برای راهبردهایی  (WT):تدافعی های استراتژی -1

که در جدول شد انتخاب  SWOTماتریس گانه چهار نواحی از یک هر برای ییاه ی ژاسترات ،خبرگان نظرات و شده ذکر موارد به توجه با

 .بیان شده است  1
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 SWOTماتریس :  1جدول 

 

 گیری بحث و نتیجه

 

 

 داخلی عوامل            

 

 

 

 عوامل خارجی

 قوت ها

S4 

S3 

S1 

S14 

S17 

S16 

S13 

S15 

S2 

 ها ضعف

W2 

W1 

W21 

W9 

W19 

W20 

W8 

W12 

W18 

W3 

 ها فرصت

O12 

O11 

O15 

O8 

O16 

O14 

O6 

O7 

 

 (SO): تهاجمی های استراتژی

حمایت از چاپ مقاالت علمی و مروری چند . 4
 مرکزی و مشترک با دانشگاههای دیگر

 تسهيالت چاپ مقاله در مجالت علمی اعطای . 2

 (open access ) با شاخصSNIP باال 

 باال Index   H    حمایت از پژوهشگران با . 3

 citationحمایت از محققين با باالترین  . 4

 کيل و فعال سازی  تورهای پژوهشیتش. 5

 (WO):ه کاران محافظه های استراتژی

 تدوین و راه اندازی دوره پزشک پژوهشگر . 4

توسعه علم سنجی دانشگاه و ارتقاء  دسترسی به .  5
 تولیدات علمی

 جذب پژوهشگر آزاد برای طرح برای فناورانه. 9

  حمایت از مراکز تحقیقاتی بر اساس میزان مشارکت.  1
و میزان ارتباط  بین بخشی ، بین دانشگاهی و بین 

 المللی

 توسعه و تجهیز آزمایشگاه جامع تحقیقات   .  2

 ها تهدید

T1 

T3 

T4 

T5 

T2 

T9 

T7 

T13 

 (ST):رقابتی های استراتژی

 PHD by Researchاجرای دوره های   . 4

اجرای برنامه ارائه دیپلم پژوهشی به دانشجویان .  5
 منتخب

ین اولویت های پژوهشی و فراخوان های دوره تعی. 9
 ای

و  سالمت  حوزه بنیان دانش های شرکت از حمایت . 1
 مرکز رشد دانشگاه

حمایت از حضور محققان برجسته دانشگاه در  . 2
 مجامع علمی و فرصت های مطالعاتی

   (WT):تدافعی های استراتژی

از مجالت انگليسی و فارسی  دانشگاه جهت حمایت . 4
 scopusو   pubmed  رتقا نمایه به نمایه ا

استقرار و راه اندازی  ساما نه مدیریت طرح ها و پایان   .2
 نامه ها

 توسعه ، حمایت و ارزیابی واحدهای اندازی راه. 3
 بصورت پایلوت بيمارستان   2  در بالينی تحقيقات

 دانشگاه و مراکز پژوهشی های فعاليت ساليانه ارزشيابی. 4
 رو تشویق پژوهشگران و مراکز برت تحقيقات
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ی استراتژیک معاونت تحقیقات دانشگاه بیرجند انجام گرفت نشان داد معاونت تحقیقات ریز برنامه هدف با که حاضر پژوهش

معاونت ن می دهد نشا 4دانشگاه از موقعیت مناسبی چه از لحاظ عوامل داخلی و چه از لحاظ عوامل خارجی قرار ندارد نمودار 

قرار دارد و استراتژی های بهینه استراتژی های محافظه کارانه یا تغییر جهت می  9تحقیقات دانشگاه در موقعیت استراتژیک 

 بر باید استراتژی تدوین دریعنی با بهره گیری از فرصت های خارجی باید بر ضعف های داخلی غلبه کرده لذا . باشند 

استراتژی تدوین  43با توجه به ماتریس توز  .کرد تأکید موجود وضعیت بهبود برای  جهت تغییر انه و محافظه کار استراتژیهای

توجه بیشتری نمود و سایر استراتژی ها نیز حسب  WOشد که از بین این استراتژی ها باید به استراتژی های 

 اجرای این استراتژی. موقعیت به کار گرفته شوند 

 :زیر توصیه می شود  ها به صورت پیشنهادات 

 تدوین و راه اندازی دوره پزشک پژوهشگر 

 توسعه علم سنجی دانشگاه و ارتقاء  دسترسی به تولیدات علمی 

 جذب پژوهشگر آزاد برای طرح برای فناورانه 

 حمایت از مراکز تحقیقاتی بر اساس میزان مشارکت  و میزان ارتباط  بین بخشی ، بین دانشگاهی و بین المللی 

 عه و تجهیز آزمایشگاه جامع تحقیقاتتوس
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