
راهبردکد راهبردهدف راهبردیکد هدف

GO1--SO1تشکیل بانک اطالعات اساتید، پژوهشگران، دانشجویان، نخبگان، کارآفرینان و مدیران

GO1-SO2 فراهم آوردن و بهبود امکانات و تجهیزات سخت افزاري و نرم افزاري روزآمد

GO1--SO3هاي کارآفریني                             هاي برتر در نمایشگاه و جشنوارهاحراز رتبه

GO1--SO4              برگزاري بازدیدهاي علمي و بازدیدهاي کارآفریني

GO1-SO5ارزیابي و ممیزي مستمر اساتید بر اساس قوانین ـ برگزاري نشست هاي علمي ـ اجرایي

GO1--SO6هاي اجرایي و فرهنگي مرکزتقویت مشارکت و همکاري اساتید، دانشجویان در فعالیت

GO1--SO7

 Networkingو     (...علمي، فرهنگي، ورزشي، بسیج و )هاي دانشجویي ها و تشکلتوسعه و تقویت  انجمن

بین مجموعه اي مرکز با ) (...دانشجویان و -اساتید) (اطالع رساني –علمي )توسعه شبکه هاي ارتباطي  -  

(ها و سایر مراکز علمي کاربرديمدیریت شهري و سایر مجموعه

GO1-SO8 (سرانه-استقرار)(فضاي سبز، ورزشي، فرهنگي، رفاهي، علمي)توسعه و بهبود فضاي فیزیکي

GO1--SO9ایجاد و بهبود نظام ارزیابي عملکرد مرکز

GO1--SO10 با عنایت به جایگاه قم (دانشگاهي و حوزوي)ارتقاء و تقویت همکاري با مراکز علمي

GO1-SO11رساني مناسبهاي ارزیابي عملکرد مرکز و بروزرساني و اطالعرصد نمودن وضعیت شاخص

GO1--SO12هاي مشترک بین دستگاهي و توسعه ارتباط مرکز با صنعت و جامعهنامه هاي همکاريتوسعه تفاهم

ارتقاء جايگاه مرکز علمي کاربردی شهرداری قم دربين مراکز علمي 

کاربردی استان و کشور
GO1
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راهبردکد راهبردهدف راهبردیکد هدف

ارتقاء جايگاه مرکز علمي کاربردی شهرداری قم دربين مراکز علمي 

کاربردی استان و کشور
GO1

GO2--SO1هاي علمي کاربرديوري آموزشارتقاء بهره

GO2-SO2 پژوهشي مرکز- توسعه تولیدات علمي

GO2--SO3هاي مرکز به سوي نیازهاي مدیریت شهريهدایت پژوهش

GO2-SO4هاي کارآفرینيها و جشنوارههاي برتر در نمایشگاهاحراز رتبه

GO2--SO5توسعه و توجه ویژه به کارآفریني در مرکز

GO2-SO6برگزاري بازدیدهاي علمي

GO2--SO7برگزاري بازدیدهاي کارآفریني

GO2-SO8توسعه و تقویت فرصت ها و بسترهاي کارآفریني و زنجیره هاي علم تا عمل

GO2--SO9هاي علمي و کاربرديتوسعه فرهنگ کار، اخالق حرفه اي و کارآفریني در فراگیران آموزش

GO2-SO10اي کارآفریني و مهارت آموزيارائه خدمات مشاوره

GO2--SO11هاي کارورزيتوسعه و تقویت کمي و کیفي دوره

GO2-SO12هاي مشترک بین دستگاهيهاي همکارينامهتوسعه تفاهم

GO2--SO13توسعه ارتباط مرکز با صنعت و جامعه

GO2-SO14توسعه همکاري با پارک علم و فناوري

GO2--SO15برگزاري استارت آپ

تبديل شدن مرکز به دانشگاه کارآفرين و حضور مؤثر در اين راستا GO2
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راهبردکد راهبردهدف راهبردیکد هدف

ارتقاء جايگاه مرکز علمي کاربردی شهرداری قم دربين مراکز علمي 

کاربردی استان و کشور
GO1

GO3--SO1

ها و مقاطع بر اساس  نیازهاي آینده و هدایت رشته (ایجاد ، اصالح، حذف، بروزرساني)بازنگري، توسعه 

مدیریت شهري و جامعه

GO3-SO2توسعه و ارتقاء سطح آموزش هاي فني ضمن خدمت کارکنان دولت

GO3--SO3برگزاري بازدیدهاي علمي

GO3-SO4هاي علم تا عملها و بسترهاي کارآفریني و زنجیرهتوسعه و تقویت فرصت

GO3--SO5آموزياي کارآفریني و مهارتارائه خدمات مشاوره

GO3-SO6هاي کارورزيتوسعه و تقویت کمي و کیفي دوره

GO3--SO7جذب اساتید نخبه، توانمند، متخصص، مؤمن و انقالبي

GO3-SO8ارزیابي و ممیزي مستمر اساتید بر اساس قوانین

GO3--SO9هاي مشترک بین دستگاهيهاي همکارينامهتوسعه تفاهم

GO3-SO10 با عنایت به جایگاه قم (دانشگاهي و حوزوي)ارتقاء وتقویت همکاري با مراکز علمي

 

ارتقاء جايگاه  پژوهش، آموزش های آزاد، ضمن خدمت، حضوری و 

مجازی
GO3
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راهبردکد راهبردهدف راهبردیکد هدف

ارتقاء جايگاه مرکز علمي کاربردی شهرداری قم دربين مراکز علمي 

کاربردی استان و کشور
GO1

GO4--SO1هاي آموزشي، پژوهشي و ترویجي با موضوع فرهنگ شهرونديتوسعه و تقویت برنامه

GO4-SO2هاي هویت انقالب، اسالمي و ایراني و اعتماد به نفس و امید به آیندهسازي ابعاد و مولفهتدوین و پیاده

GO4--SO3هاي انسانيها ارتقاء سالمت و کیفیت زندگي سرمایهسازي برنامهتدوین و پیاده

GO4-SO4ایجاد و بهبود نظام ارزیابي عملکرد مرکز

GO5--SO1

علمي )توسعه شبکه هاي ارتباطي -  Networkingهدایت پژوهش هاي مرکز به سوي نیازهاي مدیریت شهري 

ها و مراکز بین مجموعه اي مرکز با مدیریت شهري و سایر مجموعه...( )دانشجویان و - اساتید  )(اطالع رساني –

(علمي کاربردي

GO5-SO2هاي هویت انقالبي، اسالمي و ایراني و اعتماد به نفس و امید به آیندهسازي ابعاد و مولفهتدوین و پیاده

GO5--SO3 با عنایت به جایگاه قم (دانشگاهي و حوزوي)ارتقاء و تقویت همکاري با مراکز علمي

GO6--SO1توسعه و ارتقاء سطح آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت

GO6-SO2افزاري روزآمدافزاري و نرمفراهم آوردن و بهبود امکانات و تجهیزات سخت

GO6--SO3توسعه و توجه ویژه به کارآفریني در مرکز

GO6-SO4انجام بازدیدهاي کارآفریني

GO6--SO5ارتقاء نظام مالي، تنوع بخشي به منابع درآمدي مرکز و پایدارسازي آن

GO6-SO6ایجاد و بهبود نظام ارزیابي عملکرد مرکز

GO6--SO7توسعه ارتباط مرکز با صنعت و جامعه

GO6بهره مندی از منابع مالي و درآمدی پويا و پايدار و توسعه مرکز
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GO4تامين و ارتقاء کيفي و کمي سرمايه انساني مديريت شهری

هدايت ، هماهنگي و همسو سازی برنامه های مرکز بر اساس نيازها، 

1414سياست ها و برنامه راهبردی شهرداری قم
GO5



راهبردکد راهبردهدف راهبردیکد هدف

ارتقاء جايگاه مرکز علمي کاربردی شهرداری قم دربين مراکز علمي 

کاربردی استان و کشور
GO1

GO7--SO1هاي علمي و کاربردياي و کارآفریني در فراگیران آموزشتوسعه فرهنگ کار، اخالق حرفه

GO7-SO2جذب اساتید نخبه، توانمند، متخصص، مؤمن و انقالبي

GO7--SO3هاي انسانيتدوین و پیاده سازي برنامه ها ارتقاء سالمت و کیفیت زندگي سرمایه

GO7-SO4 با عنایت به جایگاه قم (دانشگاهي و حوزوي)ارتقاء وتقویت همکاري با مراکز علمي

GO7--SO5توسعه ارتباط مرکز با صنعت و جامعه

GO8--SO1افزاري روزآمدافزاري و نرمفراهم آوردن و بهبود امکانات و تجهیزات سخت

GO8-SO2هاي تشویقي براي دانشجویان ممتاز و کارآفرینتدوین و اجراي برنامه

GO8--SO3

تقویت مشارکت وهمکاري اساتید، دانشجویان در  –اجرایي  –تخصصي -هاي علمي¬برگزاري نشست

هاي اجرایي و فرهنگي مرکز¬فعالیت

GO8-SO4توسعه و ارتقاء کمي و کیفي خدمات دانشجویي

GO8--SO5(...علمي، فرهنگي، ورزشي، بسیج و )هاي دانشجویي ها و تشکلتوسعه و تقویت  انجمن

GO8-SO6ساماندهي امور دانشجویي و فرهنگي

GO8--SO7 (سرانه-استقرار) (فضاي سبز، ورزشي، فرهنگي، رفاهي، علمي)توسعه و بهبود فضاي فیزیکي

GO8-SO8تدوین و پیاده سازي برنامه ها ارتقاء سالمت و کیفیت زندگي سرمایه هاي انساني

GO8--SO9ارائه خدمات مشاوره اي خانوادگي

GO8-SO10افزایش بازدید هاي سیاحتي و زیارتي

GO9تامين مرکز از حيث تجهيزات و امکانات فني ، مهندسي و آزمايشگاهيGO9--SO1هاي مراکز آموزش عالي استان و کشوربهره برداري از امکانات و ظرفیت
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ارتقاء سطح رفاه و نشاط در مرکز GO8

نقش آفريني و تحقق و توسعه فرهنگ شهروندی GO7


