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 سرآغاز   

مدیریت آموزش عالی با پذیرفتن پیچیدگی و پویایی سیستم آموزش عالی و موسسات آن . «امروزه تغییر برای آموزش عالی و مؤسسسسات آن، نه یف فر،ت، بلکه یف ورورت است  »

گیرد تا بتواند ووعیت آن را با توجه به شرایط پیرامونی و درونی آن، در جهت سسیستمی زنده، باید به طور دائم در پی در  حاتتی باشد که سیستم آموزش عالی به وود می  در حکم

رش و فلسفه گذاری نگها، پایهیکی از این ویژگی»کند، ها متمایز میهها را از سایر دانشگاهایی هستند که آنهای موفق دارای ویژگیدانشگاه .اثربخشسی و موفقیت بیشستر بهبود بخشسد   

نوان یکی عراهبردی، به به تدوین برنامهدانشگاه حکیم سبزواری به عنوان یکی از دانشگاه های مطرح در منطقه شمال شرق کشور رو، ازاین«. پایدار و سازگار در قالب یف برنامه است

به منظور توسعه مطلوب تر، هیات رئیسه دانشگاه طراحی و تدوین برنامه راهبردی پنج ساله  4939مبادرت نموده است. در این راستا و در ابتدای سال وسعه از ابزارهای اسساسی برای ت 

. بیش از ده هزار نفر ساعت کار و پژوهش انجام شد دوم دانشگاه را در دستور کار وود قرار داد. به این منظور،  در هر معاونت کمیته ای برای تدوین راهبردهای مورد نظر تشکیل شد

اداری ادامه می ،سفحه مبانی نظری جم  آوری و مسستندسازی شد. کارگاه های متعدد آموزشی و عملیاتی تشکیل شد و بروی از جلسات گاه در روزها و ساعات ریر    055و بیش از 

رئیسه قرار می گرفت. پویایی و تالش بی وقفه اعضاء کمیته های برنامه ریزی بعد از یف سال به بار نشست و پس از  یافت. حا،ل کار کمیته های فرعی بالفا،له در دستور کار هیات

 - 4931را)به اتفاق آراء تصویب شد. این برنامه پس از سه سال اج 2/9/31ت امناء مورخ هیأت امنای محترم دانشگاه شد. و در چهارمین نشست عادی هیأتصویب نهایی، برنامه تقدیم 

س از بردی دانشگاه حکیم سبزواری که پ(، مورد ارزیابی و مداقه قرار گرفت و با توجه به تغییر و تحوتت محیطی و نیازهای ایجاد شده، بازنگری شد. مستندات دومین برنامه راه4936

کت جمعی و سندی که بسیاری از مدیران و بروی کارکنان دانشگاه در حوزه های بازنگری انجام شسده، در این مجموعه وال،سه آن تقدیم می گردد، گواهی اسست بر تالش یف مشار   

( ترسیم شده و راهبردهای اساسی 31-4155سال آینده دانشگاه ) 1و تصویر  4151مختلف سهم مهمی در تدوین آن داشته اند. در این سند، چشم انداز دانشگاه حکیم سبزواری در افق 

 ه تعیین گردیده است.    برای تحقق رسالت وطیر دانشگا
                                                                               

 علی اصغر مولوي  

 رئيس دانشگاه
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 شعار دانشگاه 

 

 

 پویا در عرصه علمی                             

                                                                                                                                                                                                    پيشرو در مسير توسعه                                                     
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                                                       جایگاه برنامه راهبردي در توسعه دانشگاه

لی که افزایش می یابد، پیچیدگی مسائ ناپیوستگی ها و دانایی محوری از آن یاد می شود و آهنگ تغییراتعدم تداوم ها، ، عصر پیچیدگی، عصر وردورزی، عصردر عصری که با تعابیری همچون عصر سیستم ها     

مدیران اکنون "دراکر  عمل نماید و به قولموق  نیازمند تفکری پویا و سیستمی است که بتواند در تطابق با این تغییرات و سازگاری با آن به  مواجهه با این پیچیدگی ها در برابر ما قرار دارند نیز افزایش پیدا می کند.

یر برنامه ریزی و ا و طی مس. بدین جهت برای نظم بخشیدن یا ،ورت بندی آشفتگی یف سیستم مانند دانشگاه، اولین قدم، شناوت و در  سیستم، نحوه کارکرد و تعامل آن ه"باید ناپیوستگی ها را مدیریت کنند

توسعه ))در  ((تفکر برنامه ریزی ))مدت ومیان مدت است و مهمتر از آنچه که اهمیت می یابد وین چشم انداز و برنامه های بلندنایی سیستم و سازگاری سری  و اثربخش آن با تدتوسعه به منظور بهبود و افزایش توا

غییرات و تحوتتی که در چند دهه اویر در تمامی شئون علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جوام  موقعیت های دانشگاهی را مورد توجه قرار می دهد. ت است که پویایی ارتباط گذشته، حال و آینده ((دانشگاهی

ه یف لکسسات آن نه یف فر،ت بمؤیر برای آموزش عالی و بشری پدیدار شده است، بیش از پیش بر اهمیت نقش نظام های آموزشی وصو،اً آموزش عالی و دانشگاه ها افزوده است، به طوری که امروزه تغی

 همگامی با این کید قرار داده است.تأش از پیش مورد یرا ب ((توسعه و مدیریت آموزش عالی ))و  ((تفکر برنامه ریزی)) ، ((برنامه ریزی))ورورت است. چالش های جدید و محیط در حال تغییر، موووع توجه به 

و افزایش وطر زوال سازمانی است. مدیریت دانشگاهی با پذیرفتن پیچیدگی و پویایی سیستم دانشگاه در حکم سیستمی زنده، باید به طور عیت طرقابت پذیری، عدم قمستلزم در  پدیده های تغییر سری  تغییرات 

دن و مواجه ت بیشتر بهبود بخشد. به این دلیل برای روبه رو ششی و موفقیدائم در پی در  حاتتی باشد که دانشگاه به وود می گیرد تا بتواند ووعیت آن را با توجه به شرایط پیرامونی و درونی آن، در جهت اثربخ

آموزش عالی نشان می دهد؛ دانشگاه هایی موفق اند که از یف نظام چروه با چالش ها، تزم است در ساوتار و محتوای دانشگاه ها و سازمان های دانشگاهی تفکر مجدد کرد و پیچیدگی آن را فهمید. مطالعات تطبیقی 

          و اعتبارسنجی و نظام تولید و توزی  برووردار باشند. همچنین دانشگاه های موفق دارای ویژگی هایی هستند که آن ها را از سایر شگاهی، یعنی نظام برنامه ریز و توسعه، نظام نگهداری و ارزشیابیزندگی دان

ه پایدار و سازگار در قالب یف برنامه است. برنامه حاور با در  شرایط کنونی آموزش عالی و پیچیدگی های حاکم برآن با نگرش راهبردی دانشگاه ها متمایز می کند. یکی از این ویژگی ها: پایه گذاری نگرش و فلسف

 .ق آن پویایی دانشگاه حکیم سبزواری را در مسیر توسعه حفظ نموده و در عر،ه علمی جزء دانشگاه های پیشرو قرار وواهد گرفتیتدوین شده و اجرای دق

 

 دکتر اميرحسين کيذوري

 ، ارزیابی و تضمين کيفيتارتظمدیر ن

 کميته پایش برنامه راهبردي دانشگاهو دبير
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 فرایند تدوین برنامه راهبردي دانشگاه

 دانشگاه موجود وضعيت و برنامه اوليه مطالعات :اول فاز

 برنامه اولیه مطالعات( الف

 سایر راهبردهای و ها برنامه ابی،ی ایده و مناسب راهبردهای تدوین در ها دانشگاه سایر تجارب زا استفاده منظور به .شد انتخاب مناسب مدل و گرفت مطالعه مورد استراتژیف ریزی برنامه مختلف های مدل  

 تدوین در گرفته نظر در مهم موارد از یکی گرفت. قرار مطالعه مورد وارج های دانشگاه و ریره و پزشکی علوم های دانشگاه شریف، ،نعتی، تهران مدرس، تربیت فردوسی، دانشگاه جمله از داول های دانشگاه

 :باشد می ذیل موارد شامل که بود دانشگاه استراتژیف برنامه فرادستی اسناد از ناشی الزامات برنامه،

 کشور سالهبیست انداز چشم سند -

 کشور علمی جام  نقشه -

  کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی توسعه پنجم برنامه -

 کشور عالی آموزش تحول سند -

  کشور عالی آموزش فرهنگی تحول سند -

 کشور اداری نظام تحول برنامه  -

 برنامه و قوانین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -

 رووی وراسان استان توسعه سند -

 رووی وراسان استان عالی آموزش آمایش سند –

 رووی وراسان استان آموزش توسعه سند -

 سبزوار شهرستان توسعه سند -

  کليدي هاي شاخص در دانشگاه موجود وضعيت بررسی( ب

 :شد انجام دو بعد در مطالعات دانشگاه، ووعیت از تر روشن تصویر به رسیدن منظور به
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با توجه به نظروواهی از اعضای شورای  شد و بررسی روند شاوص ها و گذشته سال پنج در ها دستگاه عمومی و اوتصا،ی عملکرد ارزیابی های معیار اساس بر مختلف، های معاونت کلیدی های شاوص -4

 وعف احصاء گردید.  و قوت نقاط راهبردی دانشگاه،

 شد. بررسی اسالمجهان  های دانشگاه بندی رتبه های شاوص و پنجم توسعه برنامه های شاوص اساس کشور بر های دانشگاه بین در دانشگاه رقابتی جایگاه -2

 های معاونت به آن ابالغ عدم باعث که بود آن تدوین در علمی تهیأ اعضای و معاونین اند  مشارکت اول برنامه مشکالت از کیی .گرفت قرار ارزیابی موردروند اجرای برنامه اول راهبردی دانشگاه   -9

 برنامه در مچنینه. شد برنامه تدوین زمان شدن طوتنی موجب امر این که بود برنامه تدوین نحوه از آنها آگاهی و بیشتر افراد مشارکت بر دانشگاه دوم برنامه تدوین تیم کیدتأ اساس این بر .بود شده مختلف

 .بود برنامه اول فاقد برنامه از بعد سال چند مدت به نیز دانشگاه. بود نگرفته قرار نظر مد آنها با عملیاتی برنامه انسجام و راهبردها اهمیت اول،

 مطلوب وضعيت و کالن اهداف رسالت، انداز، چشم تدوین :دوم فاز

 اعضای ینانداز، ب چشم و رسالت تدوین چگونگی زمینه در مقاتتی شامل ،لوح فشرده فی با همراه و تدوین انداز چشم و رسالت های لفهمؤ به توجه با ای دانشگاه، پرسشنامه رسالت و انداز چشم تدوین منظور به 

 ینا در .گرفت قرار بندی جم  و بررسی مورد دوباره از روش مصاحبه گروه کانونی استفاده آموزشی، با گارگاه فی در و وال،ه شده، آوری جم  نظرات .شسد  آوری جم  تکمیل از پس و توزی  راهبردی شسورای 

 تدوین مختلف های حوزه در کالن اهداف و رسالت انداز، ، چشمنهایتاً و مطرح را گروه گروه، نظر هر از نماینده فی سپس و داده قرار بحث و بررسی مورد را کوچف، موووعات های گروه در ابتدا مرحله، اعضاء

 .شد

 عملياتی و اصلی راهبردهاي تدوین تهدید، و فرصت ضعف، قوت، نقاط احصاء: سوم فاز

 میانگین اساس بر .شد آوری جم پس از تکمیل  و توزی  راهبردی، شورای اعضای میان میان و تدوین شد سیستمی نگرش فی با دانشگاه تهدید و فر،ت وعف، قوت، نقاط پرسشنامه سسوم،  فاز انجام راسستای  در

ای ها، وعف ها، فر،ت ها و تهدیدهتزم به ذکر است با توجه به قوت  .بود آن قوت نقاط از بیشتر بسیار دانشگاه وعف نقاط .شد مشخص دانشگاه تهدید و فر،ت قوت، وسعف،  نقاط ها، گویه از کدام هر وزنی

 مختلف حا،ل از مرحله قبل با استفاده از روش گروه کانونی، موارد حا،له دسته بندی شدند و برای ووشه مورد نظر نام گذاری ،ورت گرفت.

 در. شدند آشنا (SWOT)سوات جدول اساس بر راهبردها تدوین چگونگی با کنندگان رگاه، شسرکت کا این در. برگزارگردید مختلف های حوزه برای راهبردها تدوین چگونگی کارگاه راهبردها، بهتر تدوین منظور به

 از فی هر تلفیق و ترکیب اسسساس بر سسسپس و تهیه جدولی قالب در درونی (Weaknesesهای) وسسعف و (Strengthsها) قوت و محیطی (Threats)تهدیدهای و (Opportunities)هافر،سست SWOT مدل

 :ندشد بندیدسته نوع چهار در مدل این از حا،ل راهبردهای .شودمی انتخاب مناسب راهبرد فوق عنا،ر

 نقاط تقویت جهت در محیطی هایفر،ت از بهینه استفاده راهبردها این از ا،لی هدف. ندشد انتخاب و تدوین داولی عوامل قوت نقاط و محیطی هایفر،ت به توجه با که هستند راهبردهایی: SO راهبردهاي. 4 

 است. داولی قوت

              داولی هایجبران وعف برای محیطی هایفر،ت از برداریبهره راهبردها از دسته این از ا،لی هدف. ندشد تدوین داولی وعف نقاط و محیطی هایفر،ت به توجه با که راهبردهایی: WO راهبردهاي. 6 

  است.
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 وتق نقاط از مناسب استفاده با محیطی تهدیدات نامناسب اثرات کاهشی راهبردهای از دسته این از هدف. ندشد تدوین داولی قوت نقاط و محیطی تهدیدات به توجه با که هستند راهبردهایی: TS راهبردهاي. 3

 . است داولی

 تهدیدات سوء اثرات از ماندن امان در و داولی وعف نقاط کاهش راهبردها از دسته این از ا،لی هدف. ندشد تدوین داولی وعف نقاط و محیطی تهدیدات به توجه با که هستند راهبردهایی :TW راهبردهاي. 1

 . باشدمی محیطی

 :پرداوتند وود حوزه راهبردهای تدوین به ذیل موارد کردن لحاظ با و داده تشکیل را وود حوزه راهبردهای تدوین کارگروه جداگانه مختلف، های حوزه مدیران معاونین، کارگاه، از بعد

 دانشگاه کالن اهداف به توجه با وود حوزه کالن اهداف انتخاب -4

 وود حوزه تهدید و فر،ت ،وعف قوت، نقاط انتخاب  -2

 های حوزه ،برای فرادستی الزامات و اسناد و مختلف های دانشگاه راهبردهای ابی،ی ایده جهت مغزی طوفان و (SWOT) جدول تحلیل گرفتن نظر در با و اهداف از کدام هر به رسیدن راهبردهای تدوین -9

 رارق بررسی مورد راهبرها این با آنها آشنایی و بیشتر های ایده ولق منظور به ها، دانشکده روسای و مختلف های حوزه حضورافراد با ای جلسه در دوباره مرحله این از حا،ل نتایج. شد ارسال مختلف

 .شد تدوین عملیاتی راهبردهای آن اساس بر و دانشگاه ا،لی راهبردهای نهایتاً و گرفت

 

 اجرایی و عملياتی برنامه: چهارم فاز

 برای شده، ندیب زمان و عملیاتی برنامه تا گرفت قرار مختلف های حوزه کارشناسان اوتیار در و شد تهیه جدولی منظور این برای لذا، .راهبردهاست به رسیدن برای تر مشخص و تر جزیی ای برنامه عملیاتی، برنامه

 .نمایند مشخص را قبل مرحله راهبردهای به رسیدن

 :شد گرفته نظر در مختلف های حوزه توسط ذیل موارد ها، شاوص مطلوب ووعیت ترسیم برای

 استانداردها( الف

 ها شاوص آتی و گذشته روند( ب

 حوزه کارشناسان و متخصصین از وواهی نظر( ج

 برتر های دانشگاه از الگوبرداری( د      

 

 برنامه تدوین به ملزم ها گروه ها، فرم این در .گردید ارسال ها گروه برای و تدوین مخصو،ی های فرم ها، گروه در توسعه برنامه نداشتن علت به آموزش، حوزه عملیاتی و مطلوب ووعیت کردن مشخص منظور به  

 الزامات ،مختلف های دانشگاه در ها گروه موجود های رشته لیست ای، رشته میان های رشته لیست عالی، آموزش آمایش سند قبیل از مواردی ها، فرم همراه ها، گروه مدیر بیشتر آشنایی جهت .شدند ساله پنج توسعه
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 به ه،دانشکد آموزشی شورای در تصویب از بعد و نموده تدوین را گروه توسعه برنامه گروه، علمی تهیأ با جلساتی تشکیل با ها گروه مدیران .شد ارسال آموزش حوزه راهبردهای و رشته توسعه جهت وزارتخانه

 گرفت. قرار و تصویب ا،الح مورد دانشگاه های پتانسیل به توجه با تکمیلی تحصیالت شورای در نهایتاً و ندنمود ارسال آموزشی معاونت

 برنامه راهبردي:رسانی بازنگري و به روز

، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانشگاه و نیز سیاست ها و وط مشی ها مدیران و سیاستگذاران سیستم سازی و ا،الح آن با توجه به تغییر و تحوتت محیط سیاسییکی از ویژگی های برنامه راهبردی متناسب 

ودیت های ی محدی های ،ورت گرفته در سه سال اول اجرایی برنامه و آگاهی از برودانشگاهی و نظام آموزش عالی است. برنامه راهبردی دانشگاه حکیم سبزواری نیز از این امر مستثنی نیست و با توجه به ارزیاب

ت. برنامه مورد بازنگری قرار گرفته و تغییرات تزم در راهکارها و برنامه های عملیاتی آن ایجاد شده اس 4936ی آن به واسطه تغییر در اسناد باتدستی و سیاست های کالن وزارت متبوع در سال ایجاد شده در اجرا

 منعکس می کند. 4931-4155حاور حا،ل این فرایند بوده و جهت گیری دانشگاه را در سال 
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 بيانيه چشم انداز

  

 یرانیا -اسالمی هویت دارای و جامعه دررگذار تأثیو  آفرین نقش نشاط، با یافته، توسعه و متعالی جام ، است دانشگاهی سبزواری، حکیم دانشگاه ،4151 درسال

 برتر کشور "منطقه ای"دانشگاه   9 از یکی عنوان به
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  دانشگاه رسالت بيانيه

با  تعالیم به توسعۀ انسان در محیطی ممتازبا انگیزه و  جوان سرمایۀ انسانی متعهّد، برووردار ازو  دولتی دانشگاه جام یف به عنوان  دانشگاه حکیم سبزواری   

 می پردازد. کارآفرینییت وولّاق تخصّص، ،تعهّدکید برتأ

افزایش همراه با     ،ثروت آفرین و دانش محور ،توسعۀ پایدار، در راستای حصول به مرجعیّت علمی را گسترش دانش و فنّاوری های نوینتولید واین دانشگاه،  

 می باشد. ایرانی  -اسالمی  فرهنگبر  جامعه مبتنیپاسخگویی به نیازهای  هب، سرلوحه وود قرار داده و متعهد المللیهای علمی و بین همکاری

، تحقیقات فنّاوری های نوین با استفاده از ظرفیّت های معنوی،کالن کشور و آموزش عالی،  در راستای اسناد فرادستیسازمانی به منظور رسیدن به تعالی  دانشگاه 

  می گیرد.حدّاکثر تالش وود را به کار  ملّی و بین المللی، و نوآوری درسطح منطقه ای،
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  دانشگاه محوري هاي ارزش   

 

 اوالق حرفه ای اسالمی و  حاکمیت ارزش های. 

 ،سرمایه آفرینی فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و  کردن کاربردی کیفیت گرایی. 

 مداری جامعه و قانون  انتظارات  نسبت به  بودن  پاسخگو   و  پذیری مسئولیت. 

 ،علمی و وردجمعی نقدپذیری   نقادی،  وردورزی،  آزاداندیشی. 

 جامعهذینفعان و  نخبگان،  به  احترام. 

 ،آفرینینوآوری و کار  و  والقیت  وودباوری،  ووداتکایی. 
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   دانشگاه اهداف کالن

  .فنّاوری نوینآموزش های میان رشته ای و توسعۀ کید بر تأبا ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش  .4

 وارجی. وداولی و جوام   دانشگاه هافرهنگی با سایر، پژوهشی و آموزشیتبادل و مشارکت  .2

 .و سالم تقویت مکارم اوالق برای ایجاد محیطی با نشاط وایرانی  -نهادینه سازی فرهنگ اسالمی .9

 .جامعه پذیری دانشجویانو روند    های فردی و اجتماعی ها و مهارت ارتقاء سطح توانمندی .1

 تقاوامحور و ثروت آفرین. ،بردیش علم و توسعۀ پژوهش های کارتولید و گستر .0

 متخصّص و متعهّد به ارزش های نظام جمهوری اسالمی.  ، منتقد،ولّاق، کارآمد ،داری و توسعۀ مناب  انسانی مستعدنگه ،جذب .6

 و ارتقای سالمت جسمی و روانی آن ها.ودمات رفاهی دانشجویان و هدفمندی بهبود کیفیّت  .1

 ، ارزیابی و اداری. مشارکتی ،مدیریّت بهره ورمدیریّت از جمله بهبود نظام های  .8

 .رفاهی ورزشی( ،فرهنگی فنّاوری، ،ژوهشیپ )آموزشی، ساوت های تزمتوسعه زیر .3

  .، پایدار و ثروت آفرینجذب مناب  متنوّع .45
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 و برنامه هاي عملياتی  راهبردهافهرست . 4جدول

 برنامه عملياتی ردیف راهبرد حوزه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریاست

 ارتقاء نظام روابط عمومی و اطالع رسانی

 دانشگاه

 سازی فرایندهای روابط عمومیشناسایی و مستند 4

 مناسب رسانی اطالع طریق از دانشگاه های فعالیت انعکاس 2

 نظارت و ارزیابی بر اجرای تکریم ارباب رجوع و سنجش روایت مراجعین 9

 افکارسنجی عمومی از دانشگاه 1

 اطالع رسانی و انتشار آمار و اطالعات دانشگاه 0

 انتظام اموراداري، تشكيالتی و منابع انسانی

 ITتدوین برنامه عملیاتی مدیریت حراست در حوزه های حفاظت اسناد، پرسنلی، فیزیکی و  6

 جهت پیشگیری از فساد اداری ه گزارش مشکالت و نواقص احتمالیئنظارت و بررسی اقدامات دانشگاه طبق سند راهبردی و ارا 1

8 
های جاسوسی دوره کوتاه مدت امداد ونجات، آگاهی بخشی و توانمندسازی مناب  انسانی در وصوص مسائل حراستی) نظیر: شگرد

 حفاظت گفتار ،کنترل اجتماعات اطفاءحریق امنیت در فضای سایبری

 انتظام منابع مالی و سرمایه اي

 امکانات و حفاظت الکترونیکی مجموعه پردیس سازی تجهیزات وهوشمند 3

 ارتقاء بهره وری نیروی انسانی بخش انتظامات 45

 ئین نامه جام  مدیریت بحران دانشگاه آتدوین  44

تدوین و اجراي نظام جامع ارزشيابی، 

 اعتبارسنجی و تضمين کيفيت

 دانشگاه مدیران ارزیابی عملکرد 42

 منطقه ای و ملی مقیاس در دانشگاه ای رتبه نظارت بر جایگاه 49

 نظارت بر اجرای برنامه استراتژیف دانشگاه 41

 راهبری تدوین برنامه بهبود کیفیت گروه های آموزشی 40

 گروه های آموزشی و اساتید انجام ارزیابی منظم سالیانه از عملکرد دانشکده ها،  46

 افزایش دارایی و درآمدهاي دانشگاه

 افزایش درآمد اوتصا،ی نسبت به اعتبارات عمومیتدوین برنامه و ارائه گزارش  41

 مبادله توافقنامه و تعامل با سازمان های حاکمیتی کشور 48

 تدوین نظام بودجه ریزی عملیاتی 43

 نظارت دقیق بر هزینه ها و درآمدهای دانشگاه 25
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 تحول اداري و بهره وري

 جام  تأمین مناب  انسانی دانشگاه تدوین برنامه 24

 طراحی نظام بهبود چروه بهره وری در دانشگاه 22

 بازنگری و ا،الح ساوتار کالن و تفصیلی دانشگاه 29

 سازی مناب  انسانی دانشگاهتوانمندتدوین برنامه بهبود و  21

20 
اطالعات کارگزینی و حق التدریس( جهت بروزرسانی آمار و -دانشجویی -ر،سد آماری سسامانه های دانشسگاه ) سسیستم آموزش    

 دانشگاه

 شناسایی فرایندهای اداری و مالی دانشگاه 26

 یندهای اداری دانشگاهامستندسازی فر 21

 

 تعریف و اجرای آیین نامه پژوهانه آموزشی

 علمی هیأتارتقاء توانمندی های آموزشی اعضاء  28

 جامعه و ،نعت در حین آموزش ) بازدیدهای علمی/ کارورزی(افزایش ارتباط با  23

 های موجود ترمیم هرم دانشجویی با لحاظ قابلیت 95

 های آموزشیت علمی در گروههیأنسبت دانشجو به اعضاء  ساماندهی شاوص 94

 ایجاد و بهینه سازی فناوری های سخت افزاری آموزشی به روز دانشکده ها 92

99 
توسعه و ارتقاء سیستم نرم افزاری آموزشی)حق التدریس، ارتقاء، ترفی ، همگن سازی سامانه آموزش و اتوماسیون اداری، آموزش، 

 پایش فارغ التحصیالن(

گروه هاي آموزشی و دانشكده هاي ایجاد رشته و

جدید مبتنی بر نيازسنجی توسعه ي تحصيالت 

 تكميلی

 براساس فضای کسب و کار در جامعه ساله توسعه رشته های مورد نیاز نیازسنجی و تدوین برنامه پنج 91

 ایجاد رشته و گرایش های جدید و پرمتقاوی با توجه به نیازهای منطقه ای 90

 دانشکده ای بین همکاری های زمینه آوردن فراهم طریق از ای رشته میان برنامه های توسعه 96

 های دانشگاه برای توسعه و متناسب با نیازهای جامعههای مورد نیاز مرتبط با نیاز ت علمی در رشتههیأجذب اعضای  91

 های وارجیدانشجویان دانشگاه در دانشگاه )آمووتانه و پژوهانه(بورس 98

 ایجاد دوره های آموزشی و رشته های مشتر  با دانشگاه های وارجی 93

 جذب دانشجویان وارجی 15

 هاي آموزشی مجازيگسترش رشته 
 های آموزشی مجازیگسترش رشته  14

 طراحی و اجرای آموزش های آزاد 12
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 جذب دانشجویان نخبه و توانمند

 به ویژه در مقاطع تحصيالت تكميلی

 هاسازمانهای مشتر  با سایر برگزاری دوره 19

 فراتر از حد رسمی توسعه آموزش های مکمل برای دانشجویان باتوان و انگیزه فراگیری 11

 بهره گیری از دانشجویان برتر تحصیالت تکمیلی در فعالیت های آموزشی 10

 فراهم کردن تسهیالتی برای جذب و ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز در دوره های تحصیالت تکمیلی 16

 ویرین به دانشجویان برتر آزمون سراسری )آمووتانه(بورس تحصیلی 11

اصالح آیين نامه ها و فرایندهاي  بازنگري و

 آموزشی

 تجمی  فیزیکی ادارات آموزش دانشکده ها 18

 ا،الح فرایندهای و رویه های حوزه آموزش دانشگاه 13

 چف لیست ها( آیین نامه های نگهداری فضاها و تجهیزات آموزشی 5تدوین استانداردها و 05

 برگزاری امتحاناتتدوین آیین نامه شیوه ارائه دروس و  04

علمی کيفی و باال هيأت جذب و ارتقاء کادر 

بردن انگيزه آن ها براي مشارکت در حصول 

 اهداف

 تدوین یف برنامه ویژه برای اساتید نوورود ) در سه سال اول استخدام( 02

 تدوین و اجرای شیوه نامه ارزیابی و حمایت از فعالیت های آموزشی) گرنت آموزشی ( 09

 

 

 

 

پژوهش و 

فناوري 

 اطالعات

 

 

 

 

 بهبود زیر ساخت هاي پژوهشی و فناوري

 

 

 

 

 بروز کردن کتابخانه و تقویت بخش مناب  دیجیتالی -توسعه نرم افزاری 00

 هارتقای کمیت مجالت علمی پژوهشی دانشگا 06

 Scopuse , JCRکس بین المللی ایجاد مجالت علمی دانشگاه با ایند 01

 پوشش اینترنت پرسرعت وایرلس در محیط دانشگاه  08

 اعتبار پژوهانه )گرنت( توسعه 03

 افزایش دسترسی به مناب  علمی معتبر 65

 کتابخانه )نظیر: کتب و مجالت و ...( افزایش مناب  چاپی 64

 راستای دانشگاه سبزتوسعه پروژه اینترنت اشیاء در هوشمندسازی بخش های آب، انرژی و ایمنی در  62

 ارتقای پهنای باند 69

 توسعه زیر ساوت مرکز داده 61

 راه اندازی مرکز محاسبات سری  60

 ایجاد ،ندوق حمایت از کارآفرینان و توسعه فناوری های نوین 66

 تشویق پژوهشگران با دستاوردهای پژوهشی ا،یل 61
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 توسعه یافته هاي پژوهشی کاربردي و اصيل
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 تحقیقاتی)کوتاه مدت(های مطالعاتی و  اعزام اعضاء هیأت علمی به فر،ت 10
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تجاري سازي و توسعه همكاري با نهادها و 

سطح  مراکز علمی و اقتصادي و صنعتی در
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 مشارکت در جشنواره های معتبر داولی و بین المللی با محوریت تجاری سازی دانش 31

توسعه همكاري و ارتباط با نهادها و مراکز علمی 

 در سطح بين المللی

 المللیبین سایرکشورها و نیز نهادهای علمی انعقاد قراردادها و تفاهم نامه های همکاری های پژوهشی، آموزشی با دانشگاه های  38

 افزایش جذب دانشجویان وارجی 33
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فرهنگی، 

اجتماعی و 

 دانشجویی
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 رستوران
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 اجتماعی -روان دانشجویان و پیشگیری از آسیب های روانی
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     اجتماعی،  -ایجاد بستر مطالعات فرهنگی

برنامه ریزي فرهنگی و بسترسازي اجرایی در 

 حوزه نشر و فضاي مجازي

 انجام مطالعات و پژوهش های فرهنگی و اجتماعی با رویکرد نیازسنجی فرهنگی، ریشه یابی معضالت فرهنگی و اجتماعی و ... 414

 و ملی فرهنگی و اجتماعیدانشگاهی، منطقه ای طرح هایی فرابرنامه ریزی و تصویب  412

 کید بر رشد تعداد مجوز و فعال بودن نشریهتأانتشار نشریات دانشجویی با  419

 ایجاد و فعالیت سامانه های ارتباطی واطالع رسانی اجتماعی 411

 برگزاری نشست و کارگاه آموزشی با محوریت فضای مجازی 410

اسالمی،  -صيانت از فرهنگ و آیين ایرانی

 اسالمیتقویت هویت ملی و اشاعه آموزه هاي 

 های دینیبزرگداشت های ملی و اسالمی و نشست 416

 برگزاری همایش با موووعات فرهنگ اسالمی و هویت ملی 411

 برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و تریبون آزاد 418

 تقویت کننده هویت ملی ) اردوهای زیارتی، جهادی، فرهنگی و اجتماعی و آموزشی(برگزاری اردوهای  413

 

 

اداري و 

 مالی

 

 

 

 

 تدوین و اجراي برنامه جامع تحول اداري و مالی

 اجرای برنامه حسابداری تعهدی دانشگاه هماهنگ با وزارت متبوع 405

 نشاط، متعادل سازی و شفاف سازی مزایای اعضاء و افزایش سالمت اداریافزایش روایت اعضاء از امکانات رفاهی، ایجاد فضای  404
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 طراحی و اجرای نیروگاه وورشیدی  400

 (CHPطراحی و اجرای سیستم تولید همزمان برق و حرارت) 406
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 مین آب شربتأطراحی و اجرای برنامه ا،الح و بهینه سازی سیستم  469
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 دانشگاه برنامه عملياتی حوزه هاي مختلف
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 دفتر ریاست و روابط عمومی :حوزه ریاست 

 مجري برنامه عملياتی راهبرد

 نتيجه مورد انتظار کمی در پایان 

 سال 1

 نتيجه مورد انتظار کمی به تفكيک 

 هر سال

 4144 99 98 97 واحد اندازه گيري مقدار

ارتقاء نظام روابط عمومی و 

 دانشگاه اطالع رسانی

 - - - %455 مستندسازی % 455 روابط عمومی سازی فرایندهای روابط عمومیشناسایی و مستند

 4 4 4 4 گزارش 1 دفتر ریاست مراجعینکریم ارباب رجوع و سنجش روایت تنظارت و ارزیابی 

 4 4 4 4 گزارش 1 روابط عمومی افکارسنجی عمومی از دانشگاه

 4 4 4 4 ماریآبولتن  1 روابط عمومی مار و اطالعات دانشگاهآاطالع رسانی و انتشار 
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 ریت حراستحوزه ریاست : مدی

 برنامه عملياتی راهبرد

 پایان نتيجه مورد انتظار کمی در

 سال 1

نتيجه مورد انتظار کمی به 

 هر سال تفكيک

 مقدار مجري
 واحد

 اندازه گيري
97 98 99 4144 

 انتظام امور

اداري، تشكيالتی 

 و منابع انسانی

 - - - 4 برنامه 4 مدیریت حراست ITتدوین برنامه عملیاتی مدیریت حراست در حوزه های حفاظت اسناد، پرسنلی، فیزیکی و 

ه گزارش مشکالت و نواقص احتمالی ئو بررسی اقدامات دانشگاه طبق سند راهبردی و ارا نظارت

 جهت پیشگیری از فساد اداری
 4 4 4 4 گزارش 1 مدیریت حراست

وسی های جاسشگردنظیر:  آگاهی بخشی و توانمندسازی مناب  انسانی در وصوص مسائل حراستی)

 حفاظت گفتار ،کنترل اجتماعات امنیت در فضای سایبریدوره کوتاه مدت امداد ونجات، اطفاءحریق 
 0 0 0 0 /دورهکارگاه 25 حفاظت پرسنلی

حفاظت فیزیکی  امکانات و حفاظت الکترونیکی مجموعه پردیس سازی تجهیزات وهوشمند

 ITو 

 45 45 45 45 در،د 15

انتظام منابع مالی 

 و سرمایه اي

 45 45 45 45 در،د 15 مدیریت حراست انتظاماتارتقاء بهره وری نیروی انسانی بخش 

 95 95 25 25 در،د 455 مدیریت حراست ن نامه جام  مدیریت بحران دانشگاهآئیتدوین 
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 حوزه ریاست : مدیریت نظارت ، ارزیابی و تضمين کيفيت

 برنامه عملياتی راهبرد

 نتيجه مورد انتظار کمی در پایان 

 سال 1

 نتيجه مورد انتظار کمی به تفكيک 

 هر سال

 واحد  مقدار مجري

 اندازه گيري

97 98 99 4144 

تدوین و اجراي نظام جامع 

اعتبار سنجی و  ارزشيابی،

 تضمين کيفيت

 ارزیابی،  مدیریت نظارت دانشگاه مدیران ارزیابی عملکرد
 برنامه 1

4 4 4 4 

 منطقه ای و ملی مقیاس در دانشگاه ای رتبه نظارت بر جایگاه
دبیروانه پایش و ارزیابی 

 عملکرد
 گزارش 1

4 4 4 4 

 نظارت بر اجرای برنامه استراتژیف دانشگاه
دبیروانه پایش و ارزیابی 

 عملکرد

 گزارش 1
4 4 4 4 

 0 0 0 0 برنامه) گزارش( 25 ارزیابیمدیریت نظارت،  راهبری برنامه بهبود کبفیت گروه های آموزشی

انجام ارزیابی منظم سالیانه از عملکرد دانشکده ها، گروه های آموزشی و 

 اساتید

 ارزیابی، مدیریت نظارت 
 4 4 4 - گزارش 9
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 حوزه ریاست : مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداري و بهره وري

 مجري برنامه عملياتی راهبرد

 نتيجه مورد انتظار کمی در پایان

 سال 1 

 نتيجه مورد انتظار کمی به تفكيک 

 هر سال

 4144 99 98 97 واحد اندازه گيري مقدار

افزایش دارایی و 

 درآمدهاي دانشگاه

افزایش درآمد اوتصا،ی نسبت به برنامه و ارائه گزارش  تدوین

 اعتبارات عمومی

مدیریت برنامه 

 و بودجه
 4 4 4 4 گزارش 1

 1 1 1 1 نوبه ای)تعامل( 46 بودجه سازمان های حاکمیتی کشورمبادله توافقنامه و تعامل با 

 - - - 4 گزارش 4 بودجه تدوین نظام بودجه ریزی عملیاتی

 1 1 1 1 گزارش)سه ماهه( 46 بودجه نظارت دقیق بر هزینه ها و درآمدهای دانشگاه
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 حوزه ریاست : مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداري و بهره وري

 مجري برنامه عملياتی راهبرد

 نتيجه مورد انتظار کمی در پایان

 سال 1

 نتيجه مورد انتظار کمی به تفكيک

 هر سال

 4144 99 98 97 واحد اندازه گيري مقدار

 تحول اداري و بهره وري

 - - 4 - برنامه 4 بهره وری تدوین برنامه جام  تأمین مناب  انسانی دانشگاه

 - - 4 - گزارش 4 بهره وری چروه بهره وری در دانشگاهطراحی نظام بهبود 

 - - - 4 برنامه 4 بهره وری بازنگری و ا،الح ساوتار کالن و تفصیلی دانشگاه

 4 4 4 4 گزارش)ساتنه( 1 تحول اداری سازی مناب  انسانی دانشگاهتدوین برنامه بهبود و توانمند

کارگزینی -دانشجویی -آموزشر،سد آماری سامانه های دانشگاه ) سیستم  

 و حق التدریس( جهت بروز رسانی آمار و اطالعات دانشگاه
 42 42 42 42 گزارش)ماهانه( 18 آمار

 - - - 4 گزارش 4  شناسایی فرایندهای اداری و مالی دانشگاه

 95 95 15 - در،د 455  مستندسازی فرایندهای اداری و مالی دانشگاه
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 تحصيالت تكميلیآموزشی و حوزه : 

 مجري برنامه عملياتی راهبرد

 نتيجه مورد انتظار کمی در پایان 

 سال 1

 نتيجه مورد انتظار کمی به تفكيک

 هر سال 

 4144 99 98 97 واحد اندازه گيري مقدار

 

 پایش و

متناسب سازي 

و ارتقاء 

شاخص هاي 

کيفيت 

 آموزشی

 

 1 1 1 4 کارگاه 49 معاونت آموزشی ت علمیهیأارتقاء توانمندی های آموزشی اعضاء 

 42 42 45 1 بازدید/ کارورزی 98 دانشکده ها ) بازدیدهای علمی/ کارورزی(اط با جامعه و ،نعت در حین آموزشافزایش ارتب

 های موجود ترمیم هرم دانشجویی با لحاظ قابلیت
مدیریت تحصیالت 

 تکمیلی
 از کل % 90

افزایش در،د دانشجویان 

 لبه ک تکمیلیتحصیالت 
%28 %90 %15 %10 

4 معاونت آموزشی های آموزشیت علمی در گروههیأنسبت دانشجو به اعضاء  ساماندهی شاوص
21

 نسبت دانشجو به استاد 
4
23

 
4
28

 
4
28

 
4
21

 

 9 9 9 2 دستگاه 44 دانشکده ها ایجاد و بهینه سازی فناوری های سخت افزاری آموزشی به روز دانشکده ها

مگن سازی ه حق التدریس، ارتقاء، ترفی ،ارتقای سیستم نرم افزاری آموزشی)توسعه و 

 سامانه آموزش و اتوماسیون اداری، آموزش، پایش فارغ التحصیالن(
 معاونت آموزشی

1 

 
 4 4 4 4 تعداد سامانه
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 آموزشی و تحصيالت تكميلیحوزه : 

 مجري برنامه عملياتی راهبرد

نتيجه مورد انتظار کمی در پایان 

 سال 1

نتيجه مورد انتظار کمی به 

 تفكيک هر سال

 واحد مقدار

 اندازه گيري 

97 98 99 4144 

 ایجاد رشته و 

زشی و گروه هاي آمو

دانشكده هاي جدید 

 نيازسنجیمبتنی بر 

توسعه ي تحصيالت 

 تكميلی

 

ار در فضای کسب و ک پنج ساله و برنامهبراساس  نیازسنجی و تدوین رشته های مورد نیاز

 جامعه

 معاونت آموزشی
 طرح 9

5 4 4 4 

 رشته جدید 44 معاونت آموزشی ایجاد رشته و گرایش های جدید و پرمتقاوی با توجه به نیازهای منطقه ای
2 2 9 1 

    بین همکاری های زمینه آوردن فراهم طریق از ای رشسسسته میان برنامه های توسسسسعه

 دانشکده ای

 معاونت آموزشی
 2 2 2 5 رشته 6

های دانشگاه برای توسعه ت علمی در رشته های مورد نیاز مرتبط با نیازهیأجذب اعضای 

 با نیازهای جامعه و متناسب

 معاونت آموزشی
 25 40 45 2 تعداد 11

 42 42 45 4 نفر 90 بین المللروابط  های وارجیدانشجویان دانشگاه در دانشگاه ) آمووتانه و پژوهانه(بورس

 ایجاد دوره های آموزشی و رشته های مشتر  با دانشگاه های وارجی
روابط بین الملل و 

 معاونت آموزشی
 2 2 4 4 رشته 6

 جذب دانشجویان وارجی
روابط بین الملل و 

 معاونت آموزشی
 455 10 10 05 دانشجو 955
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 آموزشی و تحصيالت تكميلیحوزه : 

 مجري برنامه عملياتی راهبرد

 نتيجه مورد انتظار کمی در پایان 

 سال 1

 نتيجه مورد انتظار کمی به تفكيک

 هر سال 

 واحد مقدار

 اندازه گيري 

97 98 99 4144 

توسعه آموزش هاي 

 آزاد و الكترونيكی

 9 9 2 4 رشته 3 مرکز آموزش های آزاد های آموزشی مجازیگسترش رشته 

 90 90 95 40 دوره آموزشی 440 مرکز آموزش های آزاد اجرای آموزش های آزادطراحی و 

 4 4 4 4 دوره 1 مرکز آموزش های آزاد هاهای مشتر  با سایر سازمانبرگزاری دوره

جذب دانشجویان نخبه 

و توانمند به ویژه در 

مقاطع تحصيالت 

 تكميلی

وانگیزه فراگیری فراتر از توسعه آموزش های مکمل برای دانشجویان باتوان 

 حد رسمی

مدیریت تحصیالت 

 تکمیلی
 0 0 1 9 تعداد کالس 41

 بهره گیری از دانشجویان برتر تحصیالت تکمیلی درفعالیت های آموزشی
مدیریت تحصیالت 

 تکمیلی
 20 20 25 40 نفر 80

      فراهم کردن تسهیالتی برای جذب و ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز در

 دوره های تحصیالت تکمیلی

مدیریت تحصیالت 

 تکمیلی
 05 05 10 15 تعداد 480

 40 42 45 - تعداد 91 معاونت آموزشی بورس تحصیلی ویرین به دانشجویان برتر آزمون سراسری
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 آموزشی و تحصيالت تكميلیحوزه : 

 مجري برنامه عملياتی راهبرد

 نتيجه مورد انتظار کمی در پایان 

 سال 1

 نتيجه مورد انتظار کمی به تفكيک

 هر سال 

 واحد مقدار

 اندازه گيري 

97 98 99 4144 

 بازنگري و اصالح

آیين نامه ها و فرایندهاي  

 آموزشی

 تجمی  فیزیکی ادارات آموزش دانشکده ها
/ معاونت آموزشی

 دانشکده ها
 - - % 455 % 05 برنامه/ در،د 455

 - 25 05 95 فرایند 455 مدیران آموزش حوزه آموزش دانشگاها،الح فرایندهای و رویه های 

توسعه و استانداردسازي 

زیرساخت هاي و فضاهاي 

 آموزشی

 95 90 20 45 استانداردکالس  % 455 مدیران آموزش تدوین و استانداردسازی فضاهای آموزشی دانشگاه) براساس چف لیست(

های نگهداری فضاها و  تدوین استانداردها و )چف لیست ها( آیین نامه

 تجهیزات آموزشی
 - - - 4 برنامه 4 مدیران آموزش

 - - - 4 آیین نامه 4 مدیران آموزش تدوین آیین نامه نحوه ارائه دروس و برگزاری امتحانات

هيأت جذب و ارتقاء کادر 

علمی کيفی و باال بردن 

انگيزه آن ها براي مشارکت 

 در حصول اهداف

 (در سه سال اول استخدام) نو ورودتدوین یف برنامه ویژه برای اساتید 
معاونت آموزشی 

 و پژوهشی
 2 2 2 2 کارگاه 8

موزشی)گرنت تدوین و اجرای شیوه نامه ارزیابی و حمایت از فعالیت های آ

 آموزشی(
 4 4 4 - شیوه نامه 4 مدیران آموزش
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 اطالعات حوزه : پژوهش و فناوري

 مجري برنامه عملياتی راهبرد

 نتيجه مورد انتظار کمی در پایان 

 سال 1

 نتيجه مورد انتظار کمی به تفكيک

 هر سال 

 4144 99 98 97 واحد اندازه گيري مقدار

 

 

 

 بهبود

زیر ساخت هاي  

پژوهشی و 

 فناوري

 

 

 

 

 42055 44555 3055 8555 تعداد مناب  دیجیتالی 42055 فناوری بروز کردن کتابخانه و تقویت بخش مناب  دیجیتالی -توسعه نرم افزاری

 - 0 1 9 تعداد مجالت 0 پژوهشی هارتقای کمیت مجالت علمی پژوهشی دانشگا

 4 4 4 - مجله 9 پژوهشی Scopuse , JCRکس بین المللی یندایجاد مجالت علمی دانشگاه با ا

 - 455 30 35 در،د پوشش ٪455 فناوری پوشش اینترنت پرسرعت وایرلس در محیط دانشگاه 

 25555 41555 40555 42555 میلیون ریال  61555 پژوهشی اعتبار پژوهانه )گرنت( توسعه

 9555 کتابخانه افزایش دسترسی به مناب  علمی معتبر
سرانه استفاده از مناب  

 علمی
4155 4855 2655 9555 

 44455 4505 3055 3905 تعداد 44455 کتابخانه ...(کتابخانه )نظیر: کتب و مجالت و  افزایش مناب  چاپی

توسعه پروژه اینترنت اشیاء در هوشمندسازی بخش های آب، انرژی و ایمنی در راستای دانشگاه 

 سبز
 - 4 4 4 پروژه 9 پژوهشی فناوری

 155 955 205 255 ظرفیت mbps 155 فناوری ارتقای پهنای باند

 GHz قدرت پردازش 655 فناوری ساوت مرکز دادهتوسعه زیر
235 - - 655 

 GHz 465 465 465 465 قدرت پردازش 615 فناوری راه اندازی مرکز محاسبات سری 

 - - 4 - ،ندوق 4 پژوهشی ایجاد ،ندوق حمایت از کارآفرینان و توسعه فناوری های نوین
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 حوزه : پژوهش و فناوري اطالعات

 برنامه عملياتی راهبرد
 

 مجري

 نتيجه مورد انتظار کمی در پایان 

 سال 1

 نتيجه مورد انتظار کمی به تفكيک

 هر سال 

 4144 99 98 97 واحد اندازه گيري مقدار

توسعه یافته هاي پژوهشی 

 کاربردي و اصيل

 105 155 905 955 میلیون ریال 4055 پژوهشی تشویق پژوهشگران با دستاوردهای پژوهشی ا،یل

 اجرای طرح ها و فعالیت های مشتر  با پژوهشگران وارجی
 پژوهشی

 روابط بین الملل
 25 40 40 45 مقاله 65

 0/9 2/9 9 0/2 سرانه 0/9 پژوهشی افزایش سرانه انتشار مقاتت معتبر 

 19 15 91 90 کتاب 400 پژوهشی کتب منتشر شده منطقه ای، ملی و بین المللی 

 40 40 45 45 طرح 05 پژوهشی اجرای طرح های نیاز محور با نهاد ها و ،نای 

 پایه ویدئو کنفرانس  گسترش تعامالت بر
 -آموزشیگروه های 

 پژوهشی
 0 1 1 9 تعامل 46
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 حوزه : پژوهش و فناوري اطالعات

 برنامه عملياتی راهبرد
 

 مجري

 نتيجه مورد انتظار کمی در پایان 

 سال 1

 نتيجه مورد انتظار کمی به تفكيک

 هر سال 

 4144 99 98 97 واحد اندازه گيري مقدار

بالندگی پژوهشی 

 ت علمی وهيأ اعضاء

 دانشجویان

 بین المللیو  های ملیها، کنگرهبرگزاری همایش
 پژوهشی

 روابط بین الملل

 همایش 41
9 9 1 1 

 )بلند مدت(های مطالعاتی و  اعزام اعضاء هیأت علمی به فر،ت
 پژوهشی

 روابط بین الملل
 1 1 9 9 فر،ت مطالعاتی 41

 65 05 15 95 فر،ت مطالعاتی 485 پژوهشی تحقیقاتی)کوتاه مدت(های مطالعاتی و  هیأت علمی به فر،ت اعزام اعضاء

و دانشجویان دکترا به کنفرانس ها و کارگاه های ت علمی هیأاعزام اعضای 

 معتبر بین المللی

 پژوهشی

 روابط بین الملل

 کنفرانس 65
45 40 40 25 

 25 40 40 45 فر،ت مطالعاتی 65 وهشیپژ های ،نعت و جامعه )کوتاه مدت(به فر،ت ت علمی هیأاعزام اعضاء 

برگزاری کارگاه های تخصصی افزایش کیفیت پژوهشی و رعایت اوالق  

 حرفه ای
 عنوان کارگاه 65 مرکز رشد -پژوهش

45 40 40 25 

 دانشجوی پسا دکتری 95 پژوهشی بهره گیری از دانشجویان نخبه و افزایش جذب در دوره های پسا دکترا
0 1 8 45 

 455 35 10 05 در،د 455 پژوهشی تدوین برنامه پژوهشی گروه های آموزشی 



 1141سند چشم انداز دانشگاه حکیم سبزواری در افق  39

 

 

 

 

 حوزه : پژوهش و فناوري و اطالعات

 برنامه عملياتی راهبرد
 

 مجري

 نتيجه مورد انتظار کمی در پایان 

 سال 1

 نتيجه مورد انتظار کمی به تفكيک

 هر سال 

 4144 99 98 97 اندازه گيريواحد  مقدار

توسعه سازمانی مرکز 

 پژوهشی 

 گروه پژوهشی جدیدایجاد
 گروه 4 مرکز پژوهشی

- - 4 - 

 ت علمیهیأ 8 مرکز پژوهشی و پسا دکتریت علمی هیأجذب عضو 
2 2 2 2 

  همکاری نامه تفاهم امضای
 تفاهم نامه 9 مرکز پژوهشی

4 4 4  

و مطالعات ميان رشته اي 

 توسعه منطقه اي

 نشست علمی 45 مرکز پژوهشی برگزاری نشست های علمی و میان رشته ای
2 2 9 9 

 4 4 4 - همایش 9 مرکز پژوهشی برگزاری همایش های ملی و منطقه ای

 طرح اجرایی  45 مرکز پژوهشی ارائه پیشنهادات اجرایی به نهادها بر اساس حوزه کارکردی
2 2 9 9 

 کارگاه 42 مرکز پژوهشی کارگاه های تخصصی برای نهادهای اجرایی منطقه ایبرگزاری 
2 9 9 1 

 قرارداد 48 مرکز پژوهشی انجام طرح های پژوهشی برون دانشگاهی 
2 1 6 6 

 9 9 9 9 طرح 42 مرکز پژوهشی انجام طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
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 حوزه : پژوهش و فناوري و اطالعات

 برنامه عملياتی راهبرد
 

 مجري

 نتيجه مورد انتظار کمی در پایان 

 سال 1

 نتيجه مورد انتظار کمی به تفكيک

 هر سال 

 4144 99 98 97 واحد اندازه گيري مقدار

 جذب و پذیرش  از هسته هاي

 تحقيقاتی و مؤسسات فناور

 05 15 95 25 واحد فناور 05 مرکز رشد سسات فناورؤمهسته های تحقیقاتی و جذب و پذیرش 

 1 9 2 4 واحد 1 مرکز رشد واحدهای تحقیق و توسعه ،نای جذب و پذیرش 

حمایت از هسته هاي تحقيقاتی و 

 سسات فناورمؤ

 9 9 9 9 نمایشگاه 42 مرکز رشد شرکت در نمایشگاه های تخصصی 

 9 9 9 9 دوره 42 مرکز رشد شرکت واحدهای فناور در دوره های آموزشی

 1 9 0/2 2 میلیارد ریال 0/44 مرکز رشد اعطای تسهیالت به هسته های تحقیقاتی و واحدهای فناور

تجاري سازي و توسعه همكاري با 

نهاد ها و مراکز علمی و اقتصادي و 

 صنعتی در سطح منطقه اي، ملی و 

 بين االمللی

 25 40 45 0 شرکت 25 مرکز رشد ایجاد و گسترش شرکت های دانش بنیان

امضای تفاهم نامه همکاری با سایر مراکز رشد و پار  های علم و 

 فناوری
 2 2 2 2 تفاهم نامه 8 مرکز رشد

مشارکت در جشنواره های معتبر داولی و بین المللی با محوریت 

 تجاری سازی دانش
 2 2 2 2 تعداد جشنواره 8 مرکز رشد
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 حوزه : پژوهش و فناوري و اطالعات

 برنامه عملياتی راهبرد
 

 مجري

 نتيجه مورد انتظار کمی در پایان 

 سال 1

 نتيجه مورد انتظار کمی به تفكيک

 هر سال 

 4144 99 98 97 واحد اندازه گيري مقدار

توسعه همكاري و ارتباط با 

نهادها و مراکز علمی در 

 سطح بين المللی

انعقاد قراردادها و تفاهم نامه های همکاری های پژوهشی، آموزشی با 

 دانشگاه های سایر کشورها و نیز نهادهای علمی بین المللی
 0 روابط بین الملل

تعداد تفاهم نامه های 

 منعقدشده
4 4 4 2 

 15 15 15 95 تعداد دانشجوی پذیرفته شده 405 روابط بین الملل جذب دانشجویان وارجیافزایش 

پژوهشی از نهادها و مراکز علمی و تحقیقاتی داولی و      دریافت اعتبار

 بین المللی
 45 45 45 45 ارزش به هزاریورو 15 روابط بین الملل

 2 2 2 2 تعداد پروژه مشتر  اوذ شده 8 روابط بین الملل افزایش مشارکت در پروژه های پژوهشی بین المللی

 25 25 25 25 تعداد فر،ت های مطالعاتی 85 روابط بین الملل اعزام اساتید برای فر،ت های مطالعاتی کوتاه مدت و بلند مدت

دعوت از متخصصان ایرانی مقیم وارج از کشور و اساتید وارجی برای 

 برگزاری کارگاه و سخنرانی و ویدئوتدریس فشرده و کوتاه مدت و 

 کنفرانس

 8 8 8 8 تعداد متخصصین دعوت شده 92 روابط بین الملل

 4 4 - - تعداد دوره های برگزار شده 2 روابط بین الملل برگزاری دوره های مشتر  تحصیلی با دانشگاه های وارج از کشور

ا           بدانشسسسجویان تحصسسسیالت تکمیلی به ،سسسورت پایان نامه مشسسستر  

 دانشگاه های وارج از کشور
 45 روابط بین الملل

تعداد دانشجویان جذب شده 

برای پایان نامه های مشتر  با 

 دانشگاه های وارجی

2 2 9 9 

ایجاد دفتر همکاری تبادل دانشجو و استاد در کشورهای هدف برای 

 جذب دانشجو به کمف دانشگاه های کشور هدف
 4 4 - - تعداد مراکز ایجاد شده 2 روابط بین الملل
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کشور و کمف به ایجاد  3ایجاد دبیروانه روابط بین الملل منطقه 

 3ارتباطات بین المللی برای دانشگاه های هم تراز و کوچکتر در منطقه 

 کشوری

 1 روابط بین الملل
ایجاد ارتباط رسمی بین دو 

 دانشگاه
- 4 4 2 

تدریس اساتید دانشگاه حکیم در     برگزاری کارگاه های آموزشی یا 

 دانشگاه های معتبر وارجی
 9 روابط بین الملل

تعداد اساتید اعزام شده یا 

 تعداد کارگاه ها
- - 4 2 

 4 - - - تعداد گروه های ایجاد شده 4 روابط بین الملل ایجاد گروه های آموزشی مشتر  با دانشگاه های معتبر وارجی

 4 4 - - شده برگزار های دوره تعداد 2 روابط بین الملل کشور از وارج های دانشگاه با تحصیلی مشتر  های دوره برگزاری

زبان فارسسسسی به                موزش زبسان هسای وارجی و  آبرگزاری دوره هسای  

 فارسی زبانانریر
 2 4 - - دوره های برگزار شده 9 روابط بین الملل
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 فناوري و اطالعاتحوزه : پژوهش و 

 برنامه عملياتی راهبرد
 

 مجري

 نتيجه مورد انتظار کمی در پایان 

 سال 1

 نتيجه مورد انتظار کمی به تفكيک

 هر سال 

 4144 99 98 97 واحد اندازه گيري مقدار

 

توسعه همكاري هاي 

پژوهشی و فناوري متقابل 

  دانشگاه، صنایع و جامعه

 روابط بین الملل انعقاد تفاهم نامه بین دانشگاه با ،نعت و جامعه
تعداد تفاهم نامه های  8

 منعقد شده

2 2 2 2 

 15 المللروابط بین  سوق دادن پایان نامه های دانشجویی به سمت حل مسائل جامعه و کارآفرینی
تعداد پایان نامه های با 

موووعات مرتبط با مسائل 

 جامعه و کارافرینی

45 45 45 45 

 2 2 2 4 تعداد دفاتر ایجاد شده 1 روابط بین الملل ایجاد دفاتر متقابل بین دانشگاه، ،نعت و جامعه

 25 روابط بین الملل اعزام اساتید برای فر،ت های مطالعاتی ،نعتی
های تعداد فر،ت 

 مطالعاتی
0 0 0 0 

 9555 9555 9555 9555 ارزش به میلیون ریال 42555 روابط بین الملل جذب بودجه از طریق پروژه های ارتباط با ،نعت و جامعه

 8 روابط بین الملل برگزاری کارگاه های تقاوامحور جهت آموزش و ودمت رسانی به جامعه
تعداد کارگاه های برگزار 

 شده
2 2 2 2 

 4 4 4 4 تعداد همایش برگزار شده 1 روابط بین الملل برگزاری همایش های علمی ملی و بین المللی

 155 255 255 255 ارزش به میلیون ریال 4555 روابط بین الملل جذب اعتبار برای برگزاری کنفرانس های بین المللی از ،نای  و سازمان ها

 - 4 - 4 - 2 روابط بین الملل نشگاهاالمللی در دایجاد دبیروانه دائمی همایش های بین 

 جذب همیاران دانشگاه

 
 0 0 2 2 تعداد همیاران 41 روابط بین الملل
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ایجاد کارگروه کارافرینی شسسهرسسستان و پشسستیبانی اداری از سسسرمایه گذاران  

 کارآفرین
 9 روابط بین الملل

تعداد دروواست جذب 

 شده
- - 4 2 

التحصیالن دانشگاه و استفاده برای اشتغال فارغ التحصیالن ایجاد شبکه فارغ 

 جدید
 05 روابط بین الملل

تعداد فارغ التحصیل جذب 

 شده
- - 20 20 



 1141سند چشم انداز دانشگاه حکیم سبزواری در افق  15

 

 

 حوزه : فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی) دانشجویی(

 مجري برنامه عملياتی راهبرد

 نتيجه مورد انتظار کمی در پایان

 سال 1 

 انتظار کمی به تفكيکنتيجه مورد 

 هر سال 

 4144 99 98 97 واحد اندازه گيري مقدار

بهينه سازي و نوسازي 

 و خوابگاه هاي دانشجویی

 رستوران

 - 4 - - ووابگاه باب 4  مدیریت دانشجویی چارچوب برنامه های مصوب عمرانی دانشگاه احداث ووابگاه متأهلی در

  455  85 60 60 در،د اسکان 455 مدیریت دانشجویی های دانشجوییووابگاه شرایط دراسکان دانشجویان ریربومی واجد 

( اتوماسسسیون کنترل تردد  سسسامانه وودکار بازرسسسی رفت و آمد )  ایجاد

 دانشجویان در ووابگاه ها

 مدیریت دانشجویی
  25  25 45 05 تجهیزاتدر،د  455

 15 95 95 - در،د تجهیزات 455 دانشجوییمدیریت  مکانیزاسیون تجهیزات طبخ و توزی  رذا
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 حوزه : فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی) دانشجویی(

 مجري برنامه عملياتی راهبرد

 نتيجه مورد انتظار کمی در پایان 

 سال 1

 نتيجه مورد انتظار کمی به تفكيک

 هر سال 

 4144 99 98 97 واحد اندازه گيري مقدار

افزایش فعاليت هاي 

 مشاوره اي

 45 3 8 1 اتاق 44 دفتر مشاوره توسعه مشاوره در ووابگاه ها

استمرار طرح کارنامه سالمت روان دانشجویان و گسترش استفاده از    

 ظرفیت های طرح کارنامه سالمت روانی وتحلیل داده

 دفتر مشاوره

 
 سال هر در دانشجویان جدیدالورود  455    گزارش 444%

 05 10 15 90 کارگاه 14 دفتر مشاوره برگزاری مستمر بروی دوره ها و کارگاه های آموزشی ویژه دانشجویان 

توسعه ارئه ودمات مشاوره با استفاده از تکنولوژی های نوین و مرتبط با 

 فناوری اطالعات )مانند ارائه مشاوره تلفنی، ارسال پیامف و ...(

 دفتر مشاوره

 

364 
پیامف ومشاوره تعداد 

 تلفنی
15 85 465 925 

 25 40 45 0 ودمات %64 دفتر مشاوره ارائه ودمات مشاوره به شهروندان

ور بهره گیری از ظرفیت کارهای مناسب به منظطراحی و اجرای سازو

اساتید و کارکنان در راستای ارتقای بهداشت روان دانشجویان  ،دانشجویان

 اجتماعی-روانیو پیشگیری از آسیب های 

 دفتر مشاوره

 

 05 15 95 25 میزان تعامل 14%

 455 05 90 20 تجهیز سازی واستاندارد %444 دفتر مشاوره بهسازی و توسعه فضای فیزیکی مراکز مشاوره دانشجویی
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 حوزه : فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی) دانشجویی(

 مجري برنامه عملياتی راهبرد

 نتيجه مورد انتظار کمی در پایان 

 سال 1

 نتيجه مورد انتظار کمی به تفكيک

 هر سال 

 4144 99 98 97 واحد اندازه گيري مقدار

گسترش ورزش همگانی و 

 قهرمانی

 مدیر تربیت بدنی توسعه کمی لوازم و تجهیزات اماکن و تاسیسات ورزشی 
95 

تعداد لوازم و 

 تجهیزات
0 1 8 45 

 45 45 45 45 در،د مشارکت  15   مدیر تربیت بدنی مشارکت دانشجویی در فعالیت های ورزشیافزایش 

افزایش و تنوع بخشی به فعالیت ها و رویدادهای ورزشی )همگانی 

 قهرمانی(  -

 مدیر تربیت بدنی
455 

تعداد رویداد و 

 فعالیت
40 20 95 95 

 45 8 1 0 در،د مشارکت  95 مدیر تربیت بدنی های ورزشیافزایش مشارکت کارکنان در فعالیت ها و برنامه 

 15 60 15 20 مبلغ جذب ریال 2555555555 مدیر تربیت بدنی تهیه آئین نامه و جذب مناب  مالی وارج از دانشگاه

 2 4 4 4 تعداد نیرو 0 مدیر تربیت بدنی توسعه مناب  انسانی متخصص متناسب با چارت مصوب دانشگاه
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 : فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی)فرهنگی(حوزه 

 مجري برنامه عملياتی راهبرد

 نتيجه مورد انتظار کمی در پایان 

 سال 1

 نتيجه مورد انتظار کمی به تفكيک

 هر سال 

 4144 99 98 97 واحد اندازه گيري مقدار

ایجاد بستر مطالعات 

 اجتماعی، -فرهنگی

 برنامه ریزي 

فرهنگی و بسترسازي 

اجرایی در حوزه نشر 

 و فضاي مجازي

انجام مطالعات و پژوهش های  فرهنگی و اجتماعی با رویکرد نیاز سنجی فرهنگی، ریشه 

 یابی معضالت فرهنگی و اجتماعی و ...
 4 4 4 4 طرح 1 مدیریت فرهنگی

 برنامه ریزی و تصویب طرح هایی فرادانشگاهی، منطقه ای وملی فرهنگی و اجتماعی
 مدیریت فرهنگی

 9 9 2 2 برنامه 45

 24 25 43 43 نشریه 24 مدیریت فرهنگی کید بر رشد تعداد مجوز و فعال بودن نشریهتأانتشار نشریات دانشجویی با 

 8 8 1 1 سامانه 8 مدیریت فرهنگی رسانی اجتماعیایجاد و فعالیت سامانه های ارتباطی واطالع 

 9 2 2 4 برنامه 8 مدیریت فرهنگی برگزاری نشست و کارگاه آموزشی با محوریت فضای مجازی
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 حوزه : فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی)فرهنگی(

 

 مجري برنامه عملياتی راهبرد

 نتيجه مورد انتظار کمی در پایان 

 سال 1

 انتظار کمی به تفكيکنتيجه مورد 

 هر سال 

 4144 99 98 97 واحد اندازه گيري مقدار

صيانت از فرهنگ و آیين 

اسالمی، تقویت  -ایرانی

 هویت ملی و اشاعه 

 اسالمیآموزه هاي 

 1 1 9 9 برنامه 41 مدیریت فرهنگی های دینیبزرگداشت های ملی و اسالمی و  نشست

 25 48 41 40 همایش 15 مدیریت فرهنگی برگزاری همایش با موووعات فرهنگ اسالمی و هویت ملی

 1 1 6 0 برنامه 20 مدیریت فرهنگی برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و تریبون آزاد

برگزاری اردوهسای تقویست کننسده هویست ملی ) اردوهای زیارتی، جهادی،     

 فرهنگی و اجتماعی و آموزشی(

 4555 4555 355 855 روز /نفر  9155 مدیریت فرهنگی
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 حوزه : اداري و مالی

 مجري برنامه عملياتی راهبرد

 نتيجه مورد انتظار کمی در پایان

 سال 1

 نتيجه مورد انتظار کمی به تفكيک

 هر سال

 4144 99 98 97 واحد اندازه گيري مقدار

تدوین و اجراي برنامه 

 جامع تحول اداري و مالی

 در،د 455 مدیریت مالی اجرای برنامه حسابداری تعهدی دانشگاه هماهنگ با وزارت متبوع
20 20 20 20 

، متعادل سازی امکانات رفاهی، ایجاد فضای نشاطافزایش روایت اعضاء از 

 سالمت اداریو شفاف سازی مزایای اعضاء و افزایش 
 4 4 4 4 گزارش 1 مدیریت اداری

 تعامل با واقفین و استفاده از سنت حسنه وقف
اداری و  مدیریت

 مالی
455 

سهم از درآمد 

 اوتصا،ی
20 20 20 20 

 استقالل مالی دانشکده ها و حوزه ها

 
 20 20 20 20 فعالیت ها 455 مدیریت مالی

 - - - 4 طرح 4  مدیریت اداری دانشگاهطراحی و تدوین برنامه نیروی انسانی 
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 حوزه : اداري و مالی

 مجري برنامه عملياتی راهبرد

 نتيجه مورد انتظار کمی در پایان 

 سال 1

 نتيجه مورد انتظار کمی به تفكيک

 هر سال 

 4144 99 98 97 واحد اندازه گيري مقدار

 توسعه فيزیكی پایدار 

 و پدافند غيرعامل

 طراحی و اجرای نیروگاه وورشیدی 
مدیریت فنی و نظارت 

 بر طرح های عمرانی
 - - 455 90 در،د 455

 (CHPطراحی و اجرای سیستم تولید همزمان برق و حرارت)
مدیریت فنی و نظارت 

 بر طرح های عمرانی
 455 10 05 20 در،د 455

 طراحی و اجرای سیستم گرمایش سوله های کارگاهی
مدیریت فنی و نظارت 

 بر طرح های عمرانی
 455 10 05 20 در،د 455

 انبار ذویره سووت دوم( -طراحی سیستم برق اوطراری )ژنراتور

 

مدیریت فنی و نظارت 

 بر طرح های عمرانی
 455 10 05 20 در،د 455
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 حوزه : اداري و مالی

 مجري برنامه عملياتی راهبرد

 نتيجه مورد انتظار کمی در پایان 

 سال 1

 نتيجه مورد انتظار کمی به تفكيک

 هر سال 

 4144 99 98 97 واحد اندازه گيري مقدار

ارتقاء سطح مدیریت سبز 

 دانشگاه

 طراحی و اجرای سیستم پایش آنالین میزان مصرف آب
مدیریت فنی و نظارت 

 بر طرح های عمرانی
 455 10 05 20 در،د 455

 سازی شبکه توزی  آب )به جز فضای سبز(هوشمند
مدیریت فنی و نظارت 

 بر طرح های عمرانی
 455 10 05 20 در،د 455

 ا،الح شبکه توزی  آب) کاهش مصرف آب(
مدیریت فنی و نظارت 

 بر طرح های عمرانی
 - 40 45 0 در،د کاهش 40

 طراحی و اجرای طرح مدیریت جم  آوری و استفاده از آب های سطحی
مدیریت فنی و نظارت 

 بر طرح های عمرانی
 455 10 05 20 در،د 455

مدیریت فنی و نظارت  سیستم تامین آب شرب طراحی و اجرای برنامه ا،الح و بهینه سازی

 بر طرح های عمرانی
 455 10 05 20 در،د 455

 اجرای سیستم پایش آنالین میزان مصرف برق دانشگاه
مدیریت فنی و نظارت 

 بر طرح های عمرانی
 455 10 05 20 در،د 455

 سازی سیستم روشناییا،الح و هوشمند
مدیریت فنی و نظارت 

 عمرانیبر طرح های 
 455 10 05 20 در،د 455

 ممیزی انرژی تجهیزات تاسیساتی

مدیریت فنی و نظارت 

 455 10 05 20 در،د 455 بر طرح های عمرانی
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 ممیزی انرژی و بهبود جداره ساوتمان ها
مدیریت فنی و نظارت 

 بر طرح های عمرانی
 455 10 05 20 در،د 455

 دانشگاهطراحی و اجرای سیستم بازیافت فاوالب 
مدیریت فنی و نظارت 

 بر طرح های عمرانی
 455 10 05 20 در،د 455

 طراحی و اجرای طرح جام  ترافیف وودرو
مدیریت فنی و نظارت 

 بر طرح های عمرانی
 455 10 05 20 در،د 455

 طراحی و اجرای مسیر سبز )مسیر سرتاسری دوچروه و پیاده محور(
مدیریت فنی و نظارت 

 عمرانیبر طرح های 
 455 10 05 20 در،د 455
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 ضمائم: مفهوم و فهرست دانشگاه هاي منطقه اي

            یکی با منطقه ای که در آن قرار دارد داشته و ورودی و سیستم دانشگاه را در سه سطح؛ منطقه ای، ملی و بین المللی متصور شده است. از این نظر، دانشگاه منطقه ای دانشگاهی است که ارتباط نزد ؛محیط  

 گیرد. استان وود در نظر می وروجی های وود را بیشتر در ارتباط با منطقه مثالً

ر این گیرد. دمورد بازنگری قرار می های آموزش عالیشامل جغرافیا، نیروی انسانی، ووعیت اقتصادی و فرهنگی و همچنین مأموریت زیرنظام ها، مناطق و کشورهای نسبی استاندر طرح آمایش آموزش عالی مزیت 

 .های کشور، طرح جام  آموزش عالی بر اساس آمایش سرزمین تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شودآموزش عالی و سایر بخشگیری تجارب به دست آمده در حوزه زمینه هدف آن است تا با بهره

توسعه شبکه دانشگاهی موثر،  -2از مناطق، فراهم سازی مشارکت دانشگاه ها و تعامالت والق و سازنده آنها در هریف  -4از جمله اهدافی که برای مدیریت دانشگاه ها به ،ورت منطقه ای ذکر شده عبارت است از: 

        استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های سرمایه انسانی و فنی، آزمایشگاه ها ، کارگاه های آموزشی و -1ارتقاء سطح پاسخگویی اجتماعی و حل مشکالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و زیست بومی،  -9

 زیرساوت های فناوری اطالعات. 

 

 


