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 شناسه 

 

 1405در افق    یعنوان: سند چشم انداز دانشگاه حکیم سبزوار

 اعضای شورای راهبردی دانشگاه:  

 (  و رئیس شورای راهبردی  رئیس دانشگاه  )محمدعلی زنگنه اسدیدکتر )عکس( 

 ( معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی )  رضا طیبیدکتر  )عکس( 

 (   و فناوری اطالعات معاون پژوهشی )  محمد ابراهیم حاجی آبادیدکتر )عکس( 

 (   فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی معاون )  رسول شادنیا  دکتر)عکس( 

 (   معاون اداری و مالی )مهدی صمدی بی نیازی دکتر  )عکس( 

 ( نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  گروهمدیردرضا عادل))عکس( دکتر سیدمحم 

 ( دبیر کمیته پایش برنامه راهبردی دانشگاه (و )  نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  سابق گروهمدیر) علی اکبر عارفی جمال )عکس(دکتر 
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 (  نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  مسئول گروهکارشناس طراحی و تدوین : سمیه بخشی)

 ناشر: دانشگاه حکیم سبزواری

 نسخه  50: اولچاپ 

 1400سال نشر: 

 - تجدید چاپ: 

 همه حقوق برای ناشر محفوظ است. 
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   رآغاز س

علمی   ۀیا در عرصگتکیه بر شگعار پواکنون با  ای که ه گونهبه  د؛عالی کشگور گا  نهاپیشگرفت آموز   بخش و رو بهدر مسگیر امید 1366دانشگگاه حکی  سگباواری در سگال     

و  های نوین اوریفنّپردیس مسگتل   یک  ، یک مرکا پژوهشگی و رق کشگور با دارا بودن ده دانشگکدههای علمی آموزشگی شگعنوان یکی از قطببه ،تعالیو پیشگرو در مسگیر  

اسگت   ت علمی برجسگته توانسگتهتمکانات آموزشگی، رفاهی و اعضگای هیا الهی و به مدد  عضگو هیتت علمی تما  وقت شگصگت و نهو دویسگت و   هاار دانشگجو نه  حدود

ایران  پژوهش و ایجاد بسگتری مناسگب برای شگکوفایی اسگتعدادهای جوانان    و  سگازی امر آموز کیفی  .برطرف سگازدمتدین ص  نیروی متخصگّ   ۀدر زمینای را  منطله نیازهای  

  ۀ جامع دولتی و برخوردار از سگرمای  عنوان یک دانشگگاهدانشگگاه حکی  سگباواری به  .نظر دارندعنایات پروردگار مدّ  ۀی اسگت که مسگئو ن دانشگگاه در سگایاز اهداف  و جهان

   .پردازدکارآفرینی می ، نوآوری وتتعهّد، تخصّص، خلّاقیّ بر کیدتتمتعالی با   ت انسانٍمحیطی ممتاز، به تربیّانگیاه در  د، جوان و باانسانی متعهّ

نی  برای    تباکیفیّهای نوین  فنّاوریتولید و گستر  دانش و  رسالت خود را در  ؛  گذار تتثیرهای  ر راستای رسیدن به اهداف دانشگاهد  ،شگرق کشور این قطب علمی شگمال

ای جامعه،  گویی به نیازهد به پاسگ قرار داده و متعهّ  المللیهای علمی و بینش همکاریآفرین، همراه با افاایمحور و ثروتدانش  و دانشگگاه تمدن سگاز  علمی  تمرجعیّبه 

منظور رسگیدن به تعالی در راسگتای  به  ،(و تحت توجهات حضگرت ولی عصگرجع  خداوند سگبحان  بر  باشگد و با توکّمی  پیشگرفت  یایران اسگالمیالگوی مبتنی بر فرهنگ 

، تحلیلات و  نوینهای فنّاوریهای معنوی، تو با اسگتفاده از ررفیّبویژه سگند دانشگگاه اسگالمی اسگناد فرادسگتی کالن کشگور و آموز  عالی فرامین امامین انلالب و تحلق  

 فت.کار خواهد گرثر تال  خود را به المللی، حداکی و بینای، ملّنوآوری در سطح منطله
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 : شعار دانشگاه      

 

                                  

 علمی ۀپویا در عرص                 

 عالی پیشرو در مسیر ت                    
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  راهبردی دانشگاه  ۀیند تدوین برنامافر

دانشگگاه    راهبردی  ۀبرناماسگناد فرادسگتی    ،هات موجود و اسگتفاده از تجارب سگایر دانشگگاهضگمن بررسگی وضگعیّدانشگگاه،  (  1401-1404راهبردیج سگالهپنج  ۀرنامتدوین ببرای  

 رفته است:نظر قرار گمدّ  نظیر موارد ذی 

 

 1400در مرداد  برنامه پیشنهادی تفصیلی ملا  عالی وزارت به مجلس شورای اسالمی  -

 کشور   ۀسالانداز بیستسند چش  -

 سند دانشگاه اسالمی -

 جامع علمی کشور   ۀنلش -

 خراسان رضوی سند آمایش استان -

    شهرستان سباوار  ۀسند توسع -
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 دانشگاه  سالهپنج  كالن  اهداف 

 جمعی،  مشگگگارکت و با تاکید بر معارف الها  بخش و ارزشگگگمند قرآن و اه  بیت ج (  اعتلادی بنیه تلویّت  ازطریق  جامعه  موردنیاز  متدین و  متخصگگگص کارآمد،  انسگگگانی نیروی تربیت -1

 روحی. و جسمی سالمت ارتلای و اجتماعی انضباط

 .المللیبینی و ملّ منطله ای، در سطح مرجعیت علمی و دستیابی به جایگاه ممتاز تلاضامحور پژوهش های کاربردی و نیا  در مرزهای دانشبا   تکیفیّباعلمی های تانجا  فعالیّ -2

 .ایران و جهان اجتماعیو  فرهنگی ،علمی معتبرافاا با مراکا سازنده و ه و دیپلماسی تر  و تعمیق تعامالت گس -3

 .بنیانصی دانشخدمات تخصّو  های نوین و تولید و ارائه محصو تاوریبرداری و انتلال فنّهای بهرهقابلیت ۀ، توسعفنّاوریت در تولید ارتلای توانمندی در کارآفرینی، افاایش ررفیّ -4

 .تحصیالت تکمیلیملاطع ویژه در یابی به جایگاه ممتاز آموزشی بهدانشجویان مستعد و دست پذیر فاایش ا -5

 .المللیهای بینمسائ  جامعه و صنعت، و همکاریّ به سمت ح ّ تحصیالت تکمیلی ملاطع دانشجویانی هانامهایانپدادن سوق   -6

نیا ارتباط پژوهشگگران دانشگگاه با پژوهشگگران همتای خویش در سگایر المللی و بیناسگتادان  جذب و  خارجی  دانشگجویان    پذیر افاایش  تال  گسگترده برای دیپلماسگی علمی ازطریق    -7

  در این زمینه. دانشگاه ۀرتب یارتلادانشگاه های داخلی و خارجی و 

 .آوردوجود میهای را بافاایی منطلهرد فرهنگی و ه ب و بنیان استحصو ت دانشصادرات دانش و مکه سباترین صادرات، تمرکا بر   -8

 .مالیحرکت در مسیر استلاللجهت    ،منابع  بهینۀت  و مدیریّدانشگاه    یدرآمدمنابع  بخشی به  نو ت  -9

 .منطله در بنیان دانش هایشرکت بر مبتنی اقتصاد ییپویا و کارآفرینی و فنّاوری پژوهش، آموز ، چرخۀ تکمی  جهت فنّاوری و عل  پردیس یا و پارک ایجاد-10

 .ی آمایش آموز  عالی کشوردر راستا ایرشتههای میانحوزه گستر دانشگاه و نوین اوری فنّمستل  تلویت و گستر  پردیس  -11

ها  منطله با همکاری سازمانهای علمی در ارتباط با مسائ  روز شهرستان و  صی و نشستهای تخصّکارگاه  ،های آموزشیبه پژوهشکده و برگااری دورهدانشگاه  وهشی  کا پژاارتلاء مر -12

 .و ادارات

 .هار آنثّمؤتوسعه منابع انسانی و بکارگیری ، توانمند سازی و ها، نگهداشت منابع انسانی، پرور شام  گاینش و جذب استعداد ت استراتژیک منابع انسانیمدیریّ -13

 .اورانههای تجهیااتی و فنّزیرساختارتلای روزآمد  و دانشگاه فضاهای کالبدیو تعمیر و نگهداری فیایکی  ۀتوسع -14

 .های پاک و سازگار با محیط زیستفنّاوریبکارگیری ر در ثّؤو ایفای نلش م سازی مصرف انرژیبهینه ،ق دانشگاه سباتحلّ -15
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دانشگاه رسالت ۀبیانیّ  

 یت وخلّاقتخصّگص،    تعهّد، کید برتتبا  به توسگعۀ انسگان متعالی  در محیطی ممتازانگیاه  باو    سگرمایۀ انسگانی متعهّد، جوان  برخوردار ازو   دولتیعنوان یک دانشگگاه جامع دانشگگاه حکی  سگباواری به

 پردازد.کارآفرینی می

  و عملی  علمی در ح ّثیرگذار  تتو ال سگگوی ایفای نلشگگی فعّت پایین، بهبا قابلیّ  هایهای همگانی و پژوهشآموز   ۀدر ارائدانشگگگاهی   نسگگ  های اول و دو ا گذر از ایفای نلش این دانشگگگاه ب

  ،و تمدن نوین اسگالمی   در راسگتای حصگول به مرجعیّت علمی  را  های نوینر  دانش و فنّاوریگسگت  تولید و می نماید ودر تعام  با محیط پیرامونی حرکت   ،گویی به نیازهامسگائ  جامعه و پاسگ  

بر  جامعه مبتنیگویی به نیازهای  پاسگگ   هبد  و متعهّ  اسگگت  قرار داده  فعالیت علمی خویش ۀ، سگگرلوحیالمللنیو ب  یعلم  یهایش همکاریهمراه با افاا آفرین،و ثروت  پایهدانش   پیشگگرفت و تعالی

 باشد. می پیشرفت ایرانی اسالمیالگوی و  فرهنگ

های نوین، تحلیلات و فنّاوریهای معنوی،  با اسگتفاده از ررفیّت،  بویژه سگند دانشگگاه اسگالمی  کالن کشگور و آموز  عالیدر راسگتای اسگناد فرادسگتی سگازمانی به منظور رسگیدن به تعالی    دانشگگاه

 گیرد. به کار میثیرگذار تت ، تمدن ساز واسالمیق دانشگاه در تحلّاکثر تال  خود را المللی، حدّای، ملّی و بینمنطلهسطح  نوآوری در
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گاه      موجود    یت وضع  گاه      از   دانش  1400سال     آماری د    ن
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 1400در سال  دانشگاه از نگاه آماری موجود   یتوضع

 در دانشگاه حکیم سبزواری  تعداد رشته ها و مقاطع تحصیلی به تفکیک دانشکده جدول شماره یک : 

 

 

 

 

 

 : ترکیب اعضای هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری به تفکیک مرتبه علمی جدول شماره دو 

 

 

 

 به تفکیک مقطع تحصیلی   دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری جدول شماره سه : ترکیب

 

 

 

 دانشکده                ادبیات  الهیات  جغرافیا ریاضی معماری  علوم پایه  مهندسی  برق نفت تربیت بدنی  پردیس فناوری 

 مقطع

 کارشناسی  8 7 2 4 2 6 8 2 2 1 3

 کارشناسی ارشد  7 7 8 6 2 10 9 8 0 5 0

 دکتری  3 1 2 2 0 2 4 2 0 1 3

 مربی  استادیار  دانشیار  استاد  جمع کل 

269 10 90 151 18 

 جمع کل  دکترا  ارشد ناپیوسته کارشناسی  کارشناسی 

6236 2069 275 8563 
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جدول شماره چهار: وضعیت فضای كالبدی دانشگاه   

 نوع کاربری  زیربنای اجراشده عنوان پروژه ردیف  نوع کاربری  زیربنای اجراشده عنوان پروژه ردیف 

 رفاهی  3450 خوابگاه مری   21 آموزشی  21500 دانشکده ادبیات و علو  انسانی 1

 رفاهی  3450 خوابگاه نرگس  22 آموزشی  2400 ها( ساختمان  علو  پایه جآزمایشگاه 1فاز 2

 رفاهی  5200 مجموعه بهار 23 اداری 3000 ساختمان مرکای دانشگاه  3

 رفاهی  5200 مجموعه اندیشه 24 رفاهی  4000 سلف سرویس مرکای  4

 رفاهی  3450 خوابگاه یاس  25 فرهنگی  1450 مهدیه دانشگاه   5

 رفاهی  3450 خوابگاه شلایق  26 آموزشی  8000 دانشکده فنی و مهندسی  6

 کمک آموزشی  4868 کتابخانه مرکای 27 آموزشی  3050 دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی 7

 خدمات رفاهی  3820 سالن اجتماعات مرکای  28 آموزشی و فوق برنامه  1500 سالن ورزشی شماره یک 8

 آموزشی  2825 ساختمان  علو  پایه 3فاز 29 آموزشی و فوق برنامه  1500 سالن ورزشی شماره دو 9

 رفاهی  1500 مهمانسرای دانشگاه  30 آموزشی و فوق برنامه  1125 استخر 10

 آموزشی  7420 ج در حال ساخت(  4دانشکده علو  پایه فاز توسعه  31 آموزشی  700 ساختمان آموزشی گروه تربیت بدنی 11

 رفاهی  2300 سالن سرو غذا 32 آموزشی  3600 های آموزشی  مجموعه کارگاه 12

 رفاهی  3450 ج در حال ساخت(خوابگاه دانشجویی  33 رفاهی   700 استاد سرامجموعه  13

 فرهنگی  1050 پردیس فناوری نوینج در حال ساخت( 34 رفاهی   1200 مجموعه خانه های سازمانی  14

 آموزشی و فوق برنامه  1500 سالن ورزشی شماره  سه  35 آموزشی و کمک آموزشی  460 مرکا رایانه خوابگاه  15

 آموزشی  2750 جدر حال ساخت(توسعه دانشکده نفت و پتروشیمی  36 خدمات رفاهی  460 مرکا خدمات بهداشتی  16

 آموزشی و فوق برنامه  850 زمین چمن مصنوعی  37 خدمات رفاهی  350 تریا  17

 ورزشی  -پاشکی  220 مرکا مشاوره و تندرستی  38 پژوهشی  -آموزشی  1800 ها( ساختمان  علو  پایه جآزمایشگاه 2فاز 18

 آموزشی و فوق برنامه  110 اتاق تندرستی  39 کمک آموزشی  920 مرکا رایانه دانشگاه 19

 آموزشی و فوق برنامه  375 سالن بدنسازی   40 رفاهی  5000 خوابگاه ولیعصر  20
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م      و      راهبرده     فهرست   گاه    حوزه هی       اتیعملی       ات اقدا دانش  
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حوزه های دانشگاه  اتی عملیّ اقداماتفهرست راهبردها و    

 اقدام عملیاتی  ردیف  راهبرد  حوزه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریاست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتباط با دیپلماسی علمی و  ۀتوسع

نهادها و مراکز علمی در سطح 

 المللیبین

 .المللی بینملی و  ،و نیا نهادهای علمی  داخ  و خارج از کشورهای شی با دانشگاهآموز و  پژوهشی  های همکارینامهانعلاد تفاه  1

 .المللی بیندانشجویان  پذیر افاایش   2

 دریافت اعتبار پژوهشی از نهادها و مراکا علمی و تحلیلاتی داخلی و بین المللی. 3

 حضور فعال در مجامع علمی جهان و تلویت تعامالت بین المللی با تاکید بر جهان اسال .و  المللی های پژوهشی بینافاایش مشارکت در پروژه 4

 داخ  و خارج از کشور. تمدّت و بلندمدّی مطالعاتی کوتاههافرصت به عضای هیتت علمی اعاا  ا 5

 .سخنرانی و ویدئو کنفرانس ،برگااری کارگاه ،تمدّخارجی برای تدریس فشرده و کوتاه ستادانخارج از کشور و ایرانی ملی  صان ادعوت از متخصّ 6

 .خارج از کشورداخ  و  معتبر هایهای مشترک تحصیلی با دانشگاهبرگااری دورهتال  برای  7

 .خارج از کشوربرتر داخ  و  لینمحلّ لی بادانشجویان تحصیالت تکمیه های نامپایانهدایت مشترک  8

 .های کشور هدفبرای جذب دانشجو به کمک دانشگاه ایجاد دفتر همکاری تبادل دانشجو و استاد در کشورهای هدف 9

 .های معتبر خارجی دانشگاه در دانشگاه اعضای هیتت علمی ا تدریس تخصصی ب های آموزشی برگااری کارگاه 10

11 
از طریق جذب عضگو هیتت علمی وابسگته و ارتباط علمی اعضگای هیتت علمی با همتایان علمی  های معتبر خارجی وزشگی مشگترک با دانشگگاهآمهای  ایجاد گروه

 .خویش در دانشگاه های هدف

 .زبانانفارسی  فارسی به غیرهای خارجی و زبانهای آموز  زبانبرگااری دوره 12

 در تشکیالت دانشگاه به منظور تعامالت علمی و فرهنگی با دانشگاه های جهان اسال  و نیا تراز اول دنیا.  المل ایجاد معاونت روابط بین 13

 

 

ارتقاء نظام روابط عمومی و  

 رسانی دانشگاه اطالع 

 

 و تجارب زیسته کارکنان و استادان نمونه و سرآمد آموزشی، پژوهشی و اجرایی. شناسایی و مستندسازی فرایندهای روابط عمومی  14

 و جامعه دانشگاهی. رجو  و سنجش رضایت مراجعیننظارت و ارزیابی تکری  ارباب 15

 دانشگاه.های ها و برنامهتدر خصوص فعالیّو نظا  جمع آوری پیشنهادات انجا  مطالعات افکارسنجی  16

 .های اجتماعی شبکه و  دیداری ،مکتوب، شنیداریهای های دانشگاه از طریق رسانهتانعکاس فعالیّ 17

 و مستندسازی آیین نامه ها و مصوبات دانشگاه. العات رسانی و انتشار آمار و اطّاطال  18

 .(فرانسهو   انگلیسی ، عربی، جفارسی  روزرسانی و تکمی  سایت اصلی دانشگاههبرسانی الکترونیکی دانشگاه و ی اطال اهی پایگاهات محتومدیریّ 19

 دانشجویان. و علمی اعضای هیتت علمی، کارکنان و  اجتماعی  و  فرهنگی  مسائ  محوریت با  خانواده با دانشگاه ارتباط  طرح اجرای 20
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 اقدام عملیاتی  ردیف  راهبرد  حوزه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریاست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دانشگاهو واقفان علمی ملی و بین المللی در جذب همیاران  21

22 
ها  ملتضگی به مطبوعات و رسگانه گویی  ز  و ها و پاسگ ها جهت انعکاس در خبرگااریترسگانه و ارسگال اخبار فعالیّمسگتمر و هدفمند با جراید و اصگحابارتباط 

 دانشگاه.رابطه با  ا ت یا ابهامات مطروحه درؤدرخصوص س

 

تدوین و اجرای نظام جامع  

ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین 

 تکیفیّ

 در هر نیمسال تحصیلی. شورای دانشگاه برایو ارائه گاار   دانشگاه مدیران ارزیابی عملکرد 23

 دانشگاه. توسط حوزه های مختلف راهبردی  ۀبرنامدقیق نظارت بر اجرای  24

 اداری و تشک  ها و کانون های دانشجویی دانشگاه. ، پژوهشی، فناوری،های آموزشی ها، گروهدانشکدهمعاونت ها،   سالیانه از عملکرد انجا  ارزیابی منّظ 25

 عملکردی کارکنان، اعضای هیتت علمی، دانشجویان و مسئولین دانشگاه.ت بهبود کیفیّهای آموزشی کارگاه برگااری  26

 راهبردی جاریپایش برنامه  27

 

 

 

 

 

ت تعامل و همکاری گسترش و تقوّی

 حقوقی 

28 
 پیمانکاران دانشگگاه، قراردادهای مربوط به ارائۀقراردادهای منعلد شگده با   از قبی  قراردادهای دفتر ارتباط با صگنعت یا جامعه، قراردادهای دانشگگاه تنظی  کلّیۀ

 قراردادهای اجاره. کلیه  و  ان ورزشی علی  مربیّالتّدانشگاه، قراردادهای حقّانشجویان در مرکا مشاوره مشاوره به د

 .(محدود یا ترک تشریفات هاجمناقصۀ عمومی، مناقصۀامور مربوط به مناقصات و ماایده انجا  کلّیۀ 29

30 
ه و حضور در ه یا  یحه دفاعیّیّحاسبات و تنظی  دادخواست و شکوائدیوان مهای نظارتی مث  سازمان بازرسی و  گویی به دستگاهپاس  امور قضایی و   انجا  کلّیۀ

 .اختالفّ ها و دیوان عدالت و هیئت ح ّجلسات دادگاه

 .سازی و تحدید حدود امالک دانشگاهمستند 31

 حلوقی.تلف دانشگاه درخصوص مسائ  اعال  نظر حلوقی درباره استعال  واحدهای مخ  32

33 
نظر،  خدمات حلوقی ارزان و جلب ۀکارکنان و دانشگگجویان با هدف ارائحلوقی اعضگگای هیئت علمی،  ۀاندازی مرکا مشگگاورمنظور راهمناسگگب به  ۀایجاد زمین

 .نظرمی حلوق و سایر همکاران صاحبت علتاهنمایی و همکاری اعضای محتر  هیر

 .های مطالعاتی اخلی و خارجی و فرصتنامه رسمی از متلاضیان استفاده از بورس دد و ضمانتتعهّاخذ  34

 .رسمی کشور رات مربوط درج شده در روزنامۀقوانین و ملرّ و بررسی و مطالعۀ های دانشگاه؛ترات مرتبط با فعالیّقوانین و ملرّ ۀگردآوری و تنلیح کلیّ 35

 و محوله. قهو سایر جلسات متفرّرئیسه، کمیسیون معامالت، شورای اداری و مالی جلسات مختلف ازقبی  هیئت درفعال شرکت  36

 

 افزایش دارایی و درآمدهای دانشگاه 

 

 

 .گاار  افاایش درآمد اختصاصی نسبت به اعتبارات عمومی  ۀتدوین برنامه و ارائ 37

 .تی کشورهای حاکمیّنامه و تعام  با سازمانمبادله توافق 38

 و مدیریت بهینه منابع مالی. اتی ریای عملیّتدوین نظا  بودجه 39

 با مالحظات اولویت ها. ها و درآمدهای دانشگاهنظارت دقیق بر هاینه 40
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 اقدام عملیاتی  ردیف  راهبرد  حوزه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریاست 

 

 

 

 

 

 وریل اداری و بهره تحوّ

 .جامع تتمین منابع انسانی دانشگاه  ۀتدوین برنام 41

 .در دانشگاهو تضمین کیفیت وری بهره ۀاحی نظا  بهبود چرخطرّ 42

 .کالن و تفصیلی دانشگاهتشکیالتی بازنگری و اصالح ساختار  43

 .بهبود و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه  ۀتدوین برنام 44

 .العات دانشگاهرسانی آمار و اطّروزهدریس( جهت بالتّکارگاینی و حقّ، دانشجویی  ،  آموز سیستهای دانشگاهجرصد آماری سامانه 45

 .فرایندهای اداری و مالی دانشگاهو بهبود شناسایی  46

 .فرایندهای اداری و مالی دانشگاه و شفاف سازی مستندسازی 47

 ....(و  مخارج سازیبهینه ،استاد با دانشجو ،مدیر با کارکنان  ۀوری در دانشگاهجرابط افاایش بهره ۀبروشورهای ویژ ۀتهیّ 48

 های  ز  جهت تصدی هر پست سازمانی  توانمندیهای سازمانی مبتنی بر تشکیالت تفضیلی موسسه و تدوین حداق   تدوین شرح ورایف پست 49

 پیاده سازی طرح های توانمندسازی پرسن  دانشگاه. 50

 .وقف ۀت حسنبا واقفین و استفاده از سنّبا مدیریت مالی در خصوص رایانی تعام   51

 ارزیابی عملکرد کالن برنامه راهبردی دانشگاه.در راستای تحلی  مستمر محیطی دانشگاه و تشکی  شورای برنامه ریای راهبردی  52

 تدوین برنامه راهبردی دوره بعدی ج پن  ساله نه ( 53

ساماندهی و یکپارچه سازی نظام 

 آماری دانشگاه

 تدوین نظا  جامع آماری کالن دانشگاه 53

54 
در حوزه دانشگجویان شگاغ  به تحصگی  ، پذیرفته و دانش آموخته ، کارگاینی دانشگگاه در حوزه   دانشگگاهجسگیسگت  آموز  الکترونیکی  هایرصگد آماری سگامانه

 دانشگاه العات روزرسانی آمار و اطّهجهت بپرسنلی و  حق التدریسجمکاتبه ای( ( به صورت نی  سا نه 

55 
موسگسگه پژوهش و برنامه ریای آموز  عالی و کمیته آمار بخشگی وزارت متبو   ج رابط دانشگگاه در موسگسگه ( ، همکاری با سگازمان ها و نهاد های مرجع جنظیر 

ی و جمعی آموز  عالی اسگتان جسگاعا( ، هیتت نظارت اسگتان ، فرمانداری و  ... ( در جهت  سگاماندهی و یکپارچه سگازی تهیه و ارائه گاارشگات آمار ثبت سگامانه

 لی کلی دانشجویی و پرسن

56 
مار ثبتی و همکاری با کلیه حوزه های درون دانشگگگاهی ج زیر مجموعه های حوزه ریاسگگت  و کلیه معاونت ها و دانشگگکده ها ( جهت تهیه و ارائه گاارشگگات آ

 در راستای ساماندهی و یکپارچه سازی نظا  آماری دانشگاه جمعی کلی دانشجویی و پرسنلی 

اعضای  سازی مدیران ، توانمندی 

ت علمی و کارکنان  در راستای  ئهی

ها در برابر ت آن افزایش مصونیّ

57 
 سگوابق  و   هاسگامانه به دسگترسگی  ایجاد – فسگادخیا  هایگلوگاه  دقیق شگناسگایی  و  اقتصگادی در دانشگگاهاداری و گیری از مفاسگد بینی و پیشهای پیشکاربررسگی راه

 مربوط

 .اسمشاغ  حسّکارکنان برای مدیران و  عامالتی رات مالی و مهای آموزشی با عناوین: آشنایی با قوانین و ملرّبرگااری کارگاه 58
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 اقدام عملیاتی  ردیف  راهبرد  حوزه 

العاتی و عوامل  تهدیدات اطّ

 زای اقتصادیآسیب 
59 

گی، اجتماعی و تی، فرهنهای امنیّپیوسگگگت  ۀتهیّ ربط و و حضگگگور دانشگگگجویان خارجی با هماهنگی مراجع ذی پذیر بررسگگگی مسگگگائ  و مشگگگکالت مربوط به  

 .های اجرایی آننمودن زمینهفراه 

 .یتسات وبی و کارکنان دانشگاه با تلویّت علمئاعضای هین، صیانت از مدیرا ۀابالغی در حوزنامه، دستورالعم  و تکالیف ه و صدور بخشتهیّ 60

 

تی و ارتقاء کیفیت تصمیمات مدیرّی

 بهبود فرآیندها و عملکرد دانشگاه

61 
اعتراضگات و نارضگایتی با حضگور  ۀناسگایی و رفع موضگوعات ایجادکنندصگی برای شگهای تخصگّ و ایجاد کارگروه های اجتماعی ها، عل  و چالششگناسگایی زمینه

 به منظور مدیریت پیشگیری از وقو  بحران. مسئو ن مربوط

 .و سیاسی  های فرهنگی، اجتماعی مسئله در زمینهِ ت چالشی درون دانشگاه با نگاه ح ّواکاوی و شناسایی عل  ایجاد موضوعا 62

 دانشگاه. ت اشراف بر محیطو تلویّ نامحسوس نظارت تصویری و مرکا کنترل ۀشبک ۀتوسع 63

 

 ق رویکرد حراست اجتماعی حقّت

 .دانشگاهی  ۀاز جامع ی با نگاه بر دفع تهدیداتاقدامات حراست ۀدربار عمومی  رسانی اطال گاار  عملکرد و  64

65 
 ۀت و ارائقوّ و  با هدف ارزیابی و شگناخت نلاط ضگعف  ،رثّؤسگایر اشگخاص حلیلی و حلوقی مها و  اندیشگی با تشگکّتشگکی  جلسگات مسگتمرکارشگناسگی و ه 

 .پیشنهاد برای رفع مشکالت در سطح دانشگاه

 .داخ  و خارج از دانشگاه با هدف دستیابی به دانشگاه امن یهار و مستمر حراست با سایر بخشثّؤپذیری و همکاری ممسئولیت 66

 

 اقدام عملیاتی  ردیف  راهبرد  حوزه 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاونت  

آموزشی و  

 

 
 

 

سازی و  متناسب ،پایش

 هایشاخص ارتقاء

 ت آموزشی کیفیّ

 

67 
یادگیری و حلله های کیفیت آموزشگی، -و تدوین پیامدهای یادگیری، تعالی یاددهی  ریای درسگی برنامهسگیاسگت گذاری آموزشگی و کارگروه های    اندازی شگورایراه

 .دانشگاهاخالق آموزشی، رتبه بندی آموزشی، توانمندسازی اعضای هیتت علمی و کارکنان آموزشی با حضور نخبگان آموزشی 

 .ل استخدا (در سه سال اّو ج نوورود ای استادانویژه برکارآمدسازی  ۀتدوین یک برنامو  استادان توسط آموز  سامانۀ در درس طرح تکمی  68

 .ت علمیجگرنت آموزشی(تای آموزشی و کمک آموزشی اعضای هیهتارزیابی و حمایت مادی و معنوی از فعالیّ ۀنامتدوین و اجرای شیوه 69

 .علمی ت أهی یانشجو به اعضانسبت د ساماندهی شاخصنیازسنجی آموزشی و  70

 .هاروز دانشکدهافااری آموزشی بههای سختاوریسازی فنّایجاد و بهینهمجازی( در دوره پساکرونا و –طراحی مدل آموز  تلفیلیجحضوری  71

 .و استانداردسازی فضاهای آموزشی دانشگاهج براساس چک لیست( جهیا، تعمیر و نگهداریت 72

 .دروس مهارتی  ۀارائمهارت افاایی و تلویت انگیاه شغلی دانشجویان با کارگاه آموزشی و  73

دسازی  توسعه و استاندار

 آموزشی یهازیرساخت

 .التحصیالنز  و اتوماسیون اداری، پایش فارغسازی سامانه آموهمگندریس،  التّّ افااری ارتلاء، ترفیع، حقّتوسعه و ارتلاء سیست  نر  74

 و طراحی و تدوین شاخص های ارتلای کیفیت و تعالی دانشکده ها و گروه های آموزشی. آموز  دانشگاه ۀهای حوزۀاصالح فرایندها و روی 75
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 اقدام عملیاتی  ردیف  راهبرد  حوزه 

تحصیالت  

 تکمیلی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاونت  

 آموزشی 

و تحصیالت 

 تکمیلی
 

 

 

 

 

 پایش عملکرد آموزشی گروه های آموزشی و ارائه گاار  دوره ای مبتنی بر برنامه راهبردی گروه و دانشکده. 76 ت آموزش ارتقاء کیفیّ

 .ت علمی تسیستمی معاون آموزشی از اعضای هیارزشیابی  فرایندهای اساسی آموزشی ازقبی و سامانه سپاری افااری فراه  نمودن امکانات نر  77

  

 رشد و توسعه

 تحصیالت تکمیلی 

 تلویت بنیه علمی دانشجویان کارشناسی. ان برتر تحصیالت تکمیلی درگیری از دانشجویبهره 78

 .های تحصیالت تکمیلی دوره تحصی  دانشجویان ممتاز در کردن تسهیالتی برای جذب و ادامهفراه  79

 .دانشجویان دکتری برگااری دوره های زبان آموزی و آزمون زبان ویژۀ 80

 مورد نیاز منطله به صورت حضوری و مجازی. های تحصیالت تکمیلی گستر  رشته 81

  

 

های آموزش  ۀتوسع

 و آزاد  الکترونیکی

 

 با تاکید بر کارآفرینی و مهارت افاایی. مجازیآزاد آموز  دوره های  گستر  82

 مهارت محور اشتغالاای حضوری. های آزادآموز   دوره احی و اجرایطرّ 83

 .هابا سایر سازماندانشگاه های مشترک برگااری دوره 84

 .های مهارت محورمدزایی آموز درآ 85

 رشته های پرمتلاضی مجازی در ملطع کارشناسی ارشدپیگیری و اخذ مجوز  86

 ارتلای سامانه ها و تجهیاات مرتبط با یادگیری الکترونیکی  87

 تجهیاات مرتبط با یادگیری الکترونیکی و آموز  های آزاد. 88

 

 

 

 

 

 

 رشد و توسعه

 ها دانشکده

 

 .ایه به نیازهای منطلهتوجّهای جدید کارشناسی پرمتلاضی باگرایشایجاد رشته و  89

 .ایه به نیازهای منطلهتوجّجدید تحصیالت تکمیلی پرمتلاضی باهای ایجاد رشته و گرایش 90

 .جدیدبین رشته ای های آموزشی ایجاد گروه 91

 .متناسب با نیازهای جامعه و  های موردنیاز دانشگاهت علمی در رشتهأهیعضو جذب 92

 .خارجی  داخلی و  هایهای مشترک با دانشگاههای آموزشی و رشتهای و ایجاد دورهدانشکدههای همکاری بینآوردن زمینهای از طریق فراه رشتههای میانبرنامه ۀتوسع 93

 .المللی ی و بینملّ ی علمی منطله ای،های همایشبرگاار 94

 .کارگاه و سخنرانی و ویدئو کنفرانس ت و برگااریمدّخارجی برای تدریس فشرده وکوتاه ستادانیرانی ملی  خارج از کشور و اصان ادعوت از متخصّ 95

 .دانشکده در دانشگاههیتت علمی سخنرانی توسط اعضای   ۀارائبرگااری کارگاه و  96

 . .آزمایشگاه و..اندازی کارگاه، هاحی و راطرّ 97
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معاونت  

آموزشی و  

تحصیالت  

 تکمیلی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشد و توسعه

 ها دانشکده

 

 

 

 .ت علمی وابستهجذب عضو هیت 98

 .دانشگاه های خارجی  در قالب ملاله، طرح و دانشجوی مشترک اتیدبا  اسعضای هیات علمی دانشکده تعام  علمی ا 99

 کشور(. صی در شرقتنها مرکا تخصّ لین و داده و رایانش ابری امنجاّوکالنمرکا تحلیلاتی   تلویت 100

 .های تلاضا محورافاایش همکاری با ادارات شهرستان در انجا  طرح 101

 .(جدانشکده های مستعد ایجاد قطب علمی  102

 ایجاد دانشکده جدید ج ادبیات فارسی و زبان های خارجی ( 103

 .(جدانشکده های مستعد پژوهشی -علمی  ۀاندازی مجلراه 104

 ی دروس کلیه ملاطع تحصیلی.هاسرفص بازنگری  105

 .یاندازی و تتسیس مرکا ترجمه و ویراستارراه 106

 .پردازیو نظریه تخصصی  -، علمی ترویجی -های علمی برگااری کرسی  107

 ها. دانشکدهبرای توسعه جدید های ساختمان  تال  جهت احداث 108

 در کلیه دانشکده ها. صنعت جامعه و  ارتباط باح  مسئله ای در حوزه  های پژوهشی با نگر  قرارداد گستر  109

 ای جمجازی(.ه به نیازهای منطلهای و پرمتلاضی با توجّرشتهارشد میانهای جدید کارشناسی ایجاد رشته و گرایش 110

 نیازمحور.ای رشتههای آموزشی جدید میانایجاد گروه 111

 ص.های خاانگلیسی برای رشتهپیگیری جهت تدریس دروس به زبان 112

 المللی.های آموزشی مجازی بینایجاد دوره 113

 پیگیری برای ایجاد گروه آموزشی مشترک با دانشگاه های معتبر بین المللی. 114

 پژوهشی.های دهای صنعتی و اجرای طرحانعلاد قراردا 115

 .ایصی میان رشتههای تخصّاندازی کارگاه، آزمایشگاهطرّاحی و راه 116

 در تشکیالت سازمانی. های جدیدایجاد دانشکده 117

 کارگاهی و آزمایشگاهی برای تلویت دروس مهارت محور کلیه دانشکده ها.ایجاد فضای  118
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 اقدام عملیاتی  ردیف  راهبرد  حوزه 

 

 

معاونت  

پژوهش 

و 

 فناوری 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهبود 

 های زیرساخت

 اوریپژوهش و فنّ

 حائا مالکیت فکری دانشگاه  منابع دیجیتالی   افاایش 119

 با تتکید بر انتشار دیجیتالی. ات علمی پژوهشی دانشگاهمجلّ کیفی ارتلای  120

 Scopuse , JCRالمللی  ات علمی دانشگاه با ایندکس بینجلّم نمایه سازی 121

 و تنو  بخشی به منابع آن.  جگرنت( اعتبار پژوهانه  افاایش 122

 .العات علمی داخلی های اطّپایگاه افاایش دسترسی به 123

 .العات علمی خارجی های اطّافاایش دسترسی به پایگاه 124

 به زبان های مختلف.  کتابخانه چاپی علمی منابع  و تنو  بخشی افاایش   125

 .های آب، انرژی و ایمنی در راستای دانشگاه سبا و دفع پسماند آزمایشگاهی اینترنت اشیاء در هوشمندسازی بخش ۀپروژ ۀتوسع 126

 شبکه اطالعات دانشگاه. ارتلای پهنای باند 127

 و اخذ آکریدیته برای برخی آزمایشگاه های دانشگاه. سازی استانداردهای آزمایشگاهی پیاده 128

 تتسیس  آزمایشگاه استاندارد در دانشگاه . 129

 .تکمی  تجهیاات آزمایشگاهی  و  گستر  فضای آزمایشگاه مرکای 130

 کارآمد موردنیاز از طریق امریه سربازی.  نیروی انسانی  جذب 131

 

 

های پژوهشی کاربردی و توسعه یافته

 اصیل

 .تشویق پژوهشگران با دستاوردهای پژوهشی اصی  132

 .انتشار ملا ت معتبر نۀافاایش سرا 133

 .المللی ی و بینای، ملّمنطلهدرسی و دانشگاهی قاب  ارائه در سطح کتب تشویق و ترغیب اعضای هیتت علمی برای تصنیف و تتلیف  134

 .ها و صنایعهای نیازمحور با نهاداجرای طرح 135

 .ویدئو کنفرانس ۀبرپایعلمی گستر  تعامالت  136

 جبهشت( عل  و فنّاوری.تال  برای ایجاد پارک، پردیس  137

 ایجاد مرکا جهاد دانشگاهی سباوار. 138

ت علمی و أ هی یالندگی پژوهشی اعضاب

 دانشجویان 
 

 .المللی ی و بینهای ملّها، کنگرهبرگااری همایش 139

 .ت(مدّت پژوهشی جبلندموریّتهای مطالعاتی و مت علمی به فرصتتهیاعاا  اعضاء  140

 .ت(مدّجکوتاه ت پژوهشی های مطالعاتی، تحلیلاتی  و ماموریّت علمی به فرصتتاعاا  اعضاء هی 141



   1400 زمستان ، دانشگاه حکیم سبزواریهشتم   برنامه راهبردی پنج ساله 24

 

 اقدام عملیاتی  ردیف  راهبرد  حوزه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاونت  

پژوهش 

و 

 فناوری 

 .المللی های معتبر بینها و کارگاهو دانشجویان دکترا به کنفرانست علمی أهیاعاا  اعضای  142 

 .ایت پژوهشی و رعایت اخالق حرفهکیفیّ صی افاایشهای تخصّبرگااری کارگاه 143

 .های پسادکتراجویان نخبه و افاایش جذب در دورهگیری از دانشبهره 144

ارتقاء جایگاه سازمانی و نیروی انسانی  

 مرکز تا سطح پژوهشکده 

 جدید.های پژوهشی ایجاد گروه و  به پژوهشکده  پژوهشی دانشگاه  ارتلاء مرکا 145

 .وابسته مرکاو اعضای هیتت علمی تما  وقت و  کارکنانتعداد افاایش  146

ژوهشی در  جایگاه و نقش مرکز پ ۀوسعت

گیری  سازی و تصمیم نظام تصیم

 نهادهای سطح شهرستان و منطقه

 .پژوهشی شهرستان سباوار ۀنامتدوین سال 147

 .ها و اداراتمنطله با همکاری سازمانای در ارتباط با مسائ  روز شهرستان و رشتههای علمی و بیننشستبرگااری  148

 و ح  مشکالت منطله ای در حوزه توسعه پایدار. کارکردی ۀ ات اجرایی به نهادها براساس حوزارائه پیشنهاد 149

 .ها و اداراتهمکاری سازمانهای علمی در ارتباط با مسائ  روز شهرستان و منطله با صی و نشستهای تخصّهای آموزشی و کارگاه برگااری دوره  150

 و درون دانشگاهی. های پژوهشی برون دانشگاهیانجا  طرح 151

 .بین دانشگاه و نهادهای مختلفهمکاری علمی نامه انعلاد تفاه  152

ارتقاء کیفیّت علمی و پژوهشی اعضای  

 هیأت علمی مرکز

 .انتشار ملا ت علمی و پژوهشی در نشریات معتبر داخلی ۀسرانافاایش  153

 .انتشار ملا ت علمی و پژوهشی در نشریات معتبر خارجی ۀسرانافاایش  154

 .تمدّت و بلندمدّهای مطالعاتی و تحلیلاتی کوتاه ت علمی به فرصتتاعاا  اعضای هی 155

 .دانشگاه های خارجی  در قالب ملاله، طرح و دانشجوی مشترک اتیدبا  اسعضای هیات علمی مرکا پژوهشی تعام  علمی ا 156

های تحقیقاتی جذب و پذیرش  از هسته

 اور و مؤسسات فنّ

 .اورهای تحلیلاتی و مؤسسات فنّجذب و پذیر  هسته 157

 .صنایع ۀ مشترک باذب و پذیر  واحدهای تحلیق و توسعج 158

های تحقیقاتی و حمایت از هسته

 اور مؤسسات فنّ

 .صی های تخصّشرکت در نمایشگاه 159

 .های آموزشی اور در دورهشرکت واحدهای فنّ 160

 .اورهای تحلیلاتی و واحدهای فنّهستهاعطای تسهیالت به تال  برای اخذ و  161

ها  همکاری با نهاد  ۀسازی و توسعتجاری

صنعتی در اقتصادی و  و  و مراکز علمی

 المللیو بین یای، ملّسطح منطقه

 در مرکا رشد دانشگاه. بنیانهای دانشایجاد و گستر  شرکت 162

 .اوریهای عل  و فنّهمکاری با سایر مراکا رشد و پارکنامه امضای تفاه  163

 .سازی دانشت تجاریالمللی با محوریّمعتبر داخلی و بینهای مشارکت در جشنواره 164
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 اقدام عملیاتی  ردیف  راهبرد  حوزه 

 

 

های پژوهشی و همکاری گسترش

 و جامعه  عتاوری متقابل دانشگاه، صنفنّ
 

 و صنایع و سازمان ها در سطح منطله ای و ملی. بین دانشگاههای همکاری علمی نامه انعلاد تفاه  165

 .مسائ  جامعه و کارآفرینی دانشجویی به سمت ح ّهای نامهدادن پایانسوق 166

 .های مطالعاتی صنعتی برای فرصت تاداناعاا  اس 167

 .های ارتباط با صنعت و جامعهجذب بودجه از طریق پروژه 168

 .رسانی به جامعهمحور جهت آموز  و خدمتهای تلاضابرگااری کارگاه 169

 .هاسازمانالمللی از صنایع و های بینبرگااری کنفرانسجذب اعتبار برای  170

 .و کارگااری فنّاوری گذاران کارآفرینستان و پشتیبانی اداری از سرمایهفرینی شهرآایجاد کارگروه کار 171

 دانش آموختگان جدید و تتسیس مرکا کاریابی تخصصی به کمک بخش خصوصی. اشتغالزمینه سازی شگاه برای دان دانش آموختگانایجاد شبکه  172

 

 اقدام عملیاتی  ردیف  راهبرد  حوزه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاونت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ازی اجراییو بسترس برنامه ریزی

 راهبردهایامر تحقق در 

 سند دانشگاه اسالمی

 .حضوری و  مجازی بستر در دانشجویانو سیاسی  اجتماعی ، فرهنگی  علمی، مهارتهایو تلویت  توانمندسازیبرگااری کارگاه و نشست آموزشی در جهت  173

174 
 برگااری فرهنگی،  کالسگگهای  و   کارگاهها  برگااری  جمله  ازج آنان  های  خانواده و  کارکنان  اسگگاتید، مجموعه برای  تحصگگیلی   سگگال طول در فرهنگی  مدون ریای برنامه

 (بخش این های ررفیت یالاعت و  رشد راستای در خدمت ضمن ،فرهنگی  های نشست  اجرای زیارتی، و  فرهنگی  اردوهای

175 
در کنار تلویت نشگگر مکتوب و  اسگگتادان   فرهنگی  ررفیت  از  مندی  بهره  با اجتماعی  و  مذهبی  فرهنگی، ارزشگگمند محتوای با مجازی فضگگای  در ای رسگگانه تولیدات

 .الکترونیکی جنشریات دانشجویی(

 .(مجوزها و  ها حمایت  -اجرایی  روند -بودجه نظر ازجو سیاسی  فرهنگی  فعال دانشجویان اجتماعی  و  فرهنگی  های فعالیت فرآیند تسهی  176

177 
 خوداشگگتغالی،  توسگگعه  قابلیتج  جامعه به آنان  خدمات و  تولیدات ارائه  جهت  مناسگگب بسگگتر  ایجاد و   دانشگگجویان علمی   و   هنری  فرهنگی،  های  طرح و   ها  ایده حمایت از

 ضمن تلویت کرسی های آزاداندیشی در موضوعات علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.، ...( و  ثروت تولید  کارآفرینی،

178 
زندگی اسگالمی و تروی  فرهنگ جهادی  مبتنی بر بیانیه گا  دو  انلالب و تربیت دانشگجوی متعهد و در طراز انلالب و سگبک   ایثار  جهاد،  کانون های  تلویت و   ایجاد

 .دینی و ملی  های مناسبت در بخش نشاط های برنامه در کنار اجرای

179 
  ازدواج  در  تسگهی   و  محوریت دفتر نهاد نمایندگی ملا  معظ  رهبری دانشگگاهبا   دانشگجویی   ازدواج  کلبه طرح اجرای طرح دفتر ارتباط دانشگگاه و خانواده و کمک به

 دار و کمک به کاهش آسیب های اجتماعی  ادامه و  کارشناسی  صورت به  دانشجویی 
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فرهنگی،  

اجتماعی و 

 دانشجویی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاونت 

فرهنگی،  

اجتماعی و 

 دانشجویی 

 
180 

 مشگارکت آنان  از  جدی حمایت  و/ علمی   های  انجمن و  فرهنگی   های کانون  اسگالمی،  های  تشگک   با تشگویق دانشگجویان فعال و زبده علمی برای همکاری و تعام  بیشگتر

 خالقانه و اثربخش. های برنامه در ارائه

181 
پژوهش های فرهنگی و اجتماعی و معرفت افاایی در کنار ایجاد مرکا مطالعات فرهنگی، اجتماعی و سگیاسگی با کشگورهای همجوار و خراسگان قدی  حمایت یا اجرای  

 ه خارج از مرزهای جغرافیایی کشور.ایران اسالمی ببرای پایش و توسعه مرزهای فرهنگی 

182 
ه از قبی  نهضگت شگیعی  تال  برای عملیاتی نمودن و گفتمان سگازی دانشگگاه تمدن سگاز و الگوی اسگالمی ایرانی، با توجه به وجود ررفیت های فرهنگی و اجتماعی منطل

 مالهادی سباواری و... .سربداران و مفاخر علمی و فرهنگی از قبی  حکی  

183 
ارزیابی، نظارت، اجرای برنامه های فرهنگی، اجتماعی و نشگگر  محتوای فرهنگیجکلی ، عکس نوشگگته و ...( در بسگگتر فضگگای مجازی و شگگبکه های اجتماعی، همراه با 

 پایش و مشارکت افاایی 

 .خانواده در میان کارکنان و دانشجویان با تدوین طرحهای پژوهش مرتبط با همکاری دانشکده های علو  انسانی تلویت باورهای دینی، روحیه جهادی، تحکی  بنیان  184

 

 
 

 ایهای مشاورهتافزایش فعالیّ
 

 

 .هادر خوابگاه ای مشاورهخدمات  گستر  185

 .تحلی  داده سالمت روانی و  ۀکارنام های طرحتسالمت روان دانشجویان و گستر  استفاده از ررفیّ ۀاستمرار طرح کارنام 186

 .دانشجویان ۀویژ مهارتهای زندگی  های آموزشی ارگاهک ها و برگااری مستمر دوره 187

 ....(تلفنی، ارسال پیامک و  برخط، مشاوره ۀعاتجمانند ارائالاوری اطّهای نوین و مرتبط با فنّت مشاوره با استفاده از تکنولوژیخدما ۀارئ ۀتوسع 188

 .شهروندان خانواده های جامعه دانشگاهی و  خدمات مشاوره به ۀارائ 189

190 
دانشگگجویان و پیشگگگیری از وان کارکنان در راسگگتای ارتلای بهداشگگت ر و  تاداناسگگ ت دانشگگجویان،یری از ررفیّگسگگازوکارهای مناسگگب به منظور بهره احی و اجرایطرّ

 .اجتماعی -های روانی آسیب

 .دانشجویی  ۀفضای فیایکی مراکا مشاور ۀبهسازی و توسع 191

 هایتافزایش فعالیّ

بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی 

(HSE) 

 بهبود برنامه ها و فعالیت های مرتبط با بهداشت و درمان دانشگاهیان 192

 HSEبهبود برنامه ها و فعالیت های مرتبط با مباحث  193

 برگااری کارگاه های آموزشی مرتبط با مباحث متنو  بهداشت، ایمنی و محیط زیست 194

 تلویت و فعال سازی کانون دانشجویی بهداشت، ایمنی و محیط زیست 195

 جهت پایش دقیق اماکن مختلف دانشگاهتجهیا مرکا بهداشت به امکانات و دستگاه های مورد نیاز  196

 تحلی  داده ها جس  و  سالمت ۀهای طرح کارنامتو گستر  استفاده از ررفیّاستمرار طرح غربالگری و پایش سالمت جس  دانشجویان  197

 مدیریت بهینه پسماند در دانشگاه  طبق دستورالعم  ارسالی از وزارت علو  198
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همگانی و  گسترش ورزش 

 قهرمانی

 .سیسات ورزشی تلواز  و تجهیاات اماکن و ت رشد 199

 .های ورزشی تافاایش مشارکت دانشجویی در فعالیّ 200

 .قهرمانی( -ها و رویدادهای ورزشی جهمگانی تبخشی به فعالیّافاایش و تنو  201

 .ورزشی های برنامهها و تافاایش مشارکت کارکنان در فعالیّ 202

 .و جذب منابع مالی خارج از دانشگاه هنامآئین ۀتهیّ 203

 سازی و نوسازی بهینه

 و های دانشجوییخوابگاه

 رستوران

 .ب عمرانی دانشگاههای مصوّخوابگاه متتهلی درچارچوب برنامه احداث  204

 .دانشجویی های خوابگاه اسکان دانشجویان متلاضی غیربومی واجدشرایط سکونت در 205

 .هادانشجویان در خوابگاه خودکار کنترل تردد ۀایجاد سامان 206

 .مکانیااسیون تجهیاات طب  و توزیع غذا 207

- احداث اماکن رفاهی

 ی دانشجوی 

 احداث بازارچه دانشجویی. 208

 احداث مهمانسرای دانشجویی. 209

 تدارک خوابگاه مجردی. 210
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معاونت اداری  

 و مالی
 

 

 

 

دوین و اجرای برنامه جامع  ت

به منظور تحقق  تحول اداری

چابک سازی،   ،شفافیت"شعار 

 "کارآمدی

 .مستند نمودن فرآیندها و زیرفرآیندها جهت ایجاد شفافیت در فرآیندها 211

 .سبک سازی فرآیندها جهت تسهیلگری و چابک سازیتسهی  و  212

 .تغییر رویکرد حوزه اداری از وریفه محوری به فرآیند محوری جهت زنجیره شدن مجموعه فعالیتها و فرآیندها 213

 ی سازمان نشاط هیروح تیتلوبا هدف  کارکنان برگااری سفرها و اردوهای جمعی برنامه ریای در جهت  214

 .استفاده حداکثری از ررفیت های واحدهای فناور مرکا رشد جهت رفع نیازهای فناورانه دانشگاه 215

 درآمدزایی و استفاده از گیاهان نافع و دارویی.کاهش مصرف آب و  الگوی کشت در فضای سبا دانشگاه با رویکرد  اصالح  216

 ج منوط به تامین اعتبار(در صورت تامین آب کشاورزیایجاد گلخانه چندمنظوره آموزشی، پژوهشی،  217

 .سیسات و خدمات(ترات و تیعمت  خواست در فر  ادایج  ،یاب  کارگاینی و غحضور  ،داحلوق و دستمج مربوطافاارهای  ارتلای نر  218

 دانشگاهیان برپایه عدالت اجتماعی.سازی ماایای سازی و شفافرفاهی، ایجاد فضای نشاط، متعادل از امکانات کارکنان مندی رضایتسطح افاایش   219
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معاونت اداری  

 و مالی

220 
را ه اندازی  همکاری با معاونت پژوهشگگی جهت توسگگعه سگگاختار اداری جهت ارتلای سگگاختارهای مرتبط با حوزه فناوری ازقبی  راه اندازی پارک عل  و فناوری،

 .پژوهش و فناوری، توسعه مراکا نوآوری در صنایع بارگ با همکاری دانشگاه، تشکی  شرکتهای دانش بنیان دانشگاهی و جهاد دانشگاهی کارگااری حوزه 

ن و اجرای برنامه جامع  تدوی 

 مالیتحول 
 .پس از اجرای بودجه ریای عملکردی دیحسابداری تعهّ ۀبهای تما  شده خدمات در راستای برنام ۀمحاسب 221

وسعه فیزیکی پایدار و ت

 پدافندغیرعامل 

 

 

 

 

 

وسعه فیزیکی پایدار و ت

 پدافندغیرعامل 

 

 احداث خوابگاه متاهلی در چارچوب برنامه های مصوب عمرانی دانشگاه.      222

 سایر(تکمی  پروژه های نیمه تما  ساختمانی ج اع  از پروژه های ملی و  223

 .پیاده سازی طرح انرژی، هوشمندسازی سیست  های انرژی دانشگاه  و تبدی  محوطه دانشگاه به میکروگرید هوشمند 224

 .ج منوط به تامین اعتبار  ز (رشیدی با همکاری بخش خصوصی اجرای نیروگاه خو 225

 .سباع فضایمصرف آب نسبت به مترمربّ پایش، بازنگری و بهینه سازی 226

 افاایش ررفیت امتیاز آب شرب دانشگاه 227

 .ها به روشنایی اضطراریتجهیا خوابگاه 228

 .دانشگاه ک ّسیست  برق اضطراری برای طرّاحی   229

 .طرح جامع ترافیک داخ  پردیس دانشگاه  طرّاحی  230

 درصد. 10به میاان ترافیک داخ  پردیس دانشگاه اجرای طرح   231

 .یرهای اضطراایمن در زمان جخرو  گذر مینتتطراحی و  232

 .ها و فضاهای غیرایمنسازی پرتگاهایمن 233

 .فضاهای دانشگاه  سیست  اعال  حریق در تکمی   234

 .درصد 100ضطراری در تما  فضاهای دانشگاه به میاان دهنده ااصالح عالئ  هشدار 235

 درصد. 100به میاان د معلولین هت تردّجمعابر  حاصال 236

 

 سطح  یارتقا

 ت سبز دانشگاهمدیرّی

 .احی و اجرای سیست  پایش آنالین میاان مصرف آبطرّ 237

  سبااحی و اجرای تفکیک آب شرب از آب فضایطرّ 238

 .فاضالب تصفیه  ایستگاه اندازیراه و  ساخت  239

 دانشگاه.های برواناآوری و استفاده از ت جمعمدیریّ 240
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 .اجرای سیست  پایش آنالین میاان مصرف برق دانشگاه 241

 .هاموتورخانه ۀاخذ ایاو برای مجموع 242

 .های دانشگاهخوابگاهساختمان های جدارهاز طریق  هدررفت انرژی جلوگیری از  243
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گاه     د     را ج ا      اولویت هی       فهرست  دانش
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 فهرست اولویت های اجرا در دانشگاه 

 

 

 اقدام عملیاتی  ردیف  راهبرد  حوزه 

 

 

 

 
 ریاست 

 

 

 

تداوم عملیات ساختمانی و  

 تأسیساتی 

 پروژه های عمرانی 

 ناتمام و جدید 

 % . 83دانشجویی دخترانه با پیشرفت کاری  عمرانی ناتما  خوابگاهپروژه ی  تداو  1

 % . 70تداو  پروژه ی عمرانی ناتما  دانشکده علو  پایه با پیشرفت کاری  2

 % 32تداو  پروژه سالن سور غذا ج مجتمع رفاهی خواهران ( با پیشرفت کاری  3

 % . 55% و تتسیساتی  90نفری مرکای دانشگاه با پیشرفت ساختمانی  1100اجتماعات تداو  پروژه عمرانی ناتما  سالن  4

 % . 54تداو  پروژه عمرانی سوله کارگاهی ناتما  با پیشرفت کاری  5

 % . 51تداو  پروژه عمرانی ناتما  پردیس فنّاوری های نوین با پیشرفت کاری  6

پروژه ی خوابگاه متتهلی دانشگجویان دانشگگاه با سگرمایه گذاری مشگترک بخش خصگوصگی و دولتی برای حمایت از دانشگجویان متته   برنامه ریای و احداث اولین   7

 و ترغیب دانشجویان مجرد به تشکی  خانواده و فرزندآوری.

 انجا  تعمیرات اساسی خوابگاه های دانشجویی فرسوده. 8

 

 

تداوم برنامه های در دست  

 مدیریت پیشین اقدام 

 پیگیری امور مربوط به راه اندازی امور کنسولی برای دانشجویان بین المللی و پلیس اقامت. 9

 پیگیری احیای دوره های تربیت دبیر در دانشگاه. 10

 گستر  مشارکت خیرین در توسعه عل  و فنّاوری. 11

 طریق تشکی  تعاونی مسکن.پیگیری تتمین مسکن همکاران جوان تازه جذب شده از  12

 پیگیری اخذ مجوز از هیتت دولت برای سند تفکیکی اراضی واگذار شده کوی دانشگاه به کارکنان. 13

 پیگیری اخذ مجوز تتسیس رشته های مورد نیاز منطله از قبی  مهندسی معدن، صنایع دستی، گردشگری و اقتصاد. 14

 تحول در حوزه ی اداری و مالی با هدف شفافیت، چابک سازی و کارآمدی.مستندسازی فرآیندها برای  15
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معاونت  

فرهنگی،  

اجتماعی و 

 دانشجویی 

 

 

 

اجرا و عملیاتی نمودن بیانیه  

گام دوم انقالب و سند  

 دانشگاه اسالمی

 پیرامون بیانیه گا  دو  انلالب ویژه ی اعضای هیتت علمی و دانشجویان به تفکیک.تشکی  جلسات کارگاهی بازخوانی و بار  فکری  16

 سلیمانی با رویکرد تویت مدیریت جهادی و انلالبی  شهید ایجاد کانون فرهنگی مکتب 17

 در اسال  مانند شنا و اسب سواریتلویت روحیه نشاط و شادابی در بین دانشجویان با حمایت از ورز  های همگانی و ورز  های توصیه شده  18

 ایجاد کارگروه مشترک با حوزه علمیه در راستای تلویت وحدت حوزه و دانشگاه 19

 گستر  و تلویت برنامه های مرتبط با ازدواج دانشجویی با همکاری نهاد نمایندگی ملا  معظ  رهبری 20

 تربیت دینی و معنوی دانشجویان با هدف های خوابگاهی استفاده از ررفیت روحانیون توانمند در محیط  21

 ایجاد دفتر ارتباط با خانواده جهت تعام  با خانواده های دانشجویان در راستای کاهش آسیب های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی  22

 تولید محتوای چند رسانه ای با هدف امیدآفرینی و بیان دستاوردهای نظا  23

 

 
خدمات رفاهی تقویت 

 دانشجویان 

بومی بویژه  افاایش ررفیت اسگکان خوابگاه های دانشگجویی بر اسگاس برنامه مدون و زمان بندی شگده به منظور تمهید شگرایط اسگکان حداکثری دانشگجویان غیر  24

 دانشجویان دختر

 دانشجویی و تلویت بنیان خانوادهرنامه ریای برای اختصاص خوابگاه های متاهلی با هدف تروی  فرهنگ ازدواج ب 25

 طراحی و پیاده سازی سامانه هوشمند تردد دانشجویان خوابگاهی  26

 توسعه رستوران های مکم  با استفاده از بخش خصوصی جهت تنو  بخشی به تغذیه دانشجویان و کارکنان 27

 تکمی  طرح مکانیااسیون آشپاخانه غذاخوری مرکای دانشگاه 28

 پیگیری احداث  مجموعه فرهنگی رفاهی در پردیس دانشگاه به منظور دسترسی دانشجویان به خدمات مورد نیاز 29

 گستر  و تنو  بخشی خدمات مشاوره ای با استفاده از تکنولوژی های نوین 30

 برگااری مستمر دوره ها و کارگاه های آموزشی مهارت های زندگی ویژه دانشجویان 31
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معاونت  

آموزشی و  

تحصیالت  

 تکمیلی

 

 

 
 تالش در جهت شفافیت، 

چابک سازی و کارآمدی  

فرآیند ها و شاخص های 

 کیفیت آموزشی 

 مهگارتی افاایش توانمنگدی هگای  و حرکگت بگه سگگگمگت دانشگگگگگاه تحول آفرین از طریق  تکمیگ  چرخگه آموز ، پژوهش، فنگاوری و کگارآفرینی برنگامگه ریای جهگت   32

 .سمت ح  مسائ  جامعهه پایان نامه ها ب دادن سوق دانشجویان و 

 و توسعه زیرساخت ها و اتصال سامانه ها جهت افاایش سهولت، سرعت، شفافیت و روان سازی فرایندهای مرتبط با حوزه آموز . اصالح فرایندها و رویه ها 33

 .دانشکده متناسب با نیاز هرفضاهای آموزشی  استانداردسازیتوسعه و به روز رسانی امکانات آموزشی و  34

 .موثر بر فعالیت های نلشی و فرا نلشی و نیا حضور تما  وقت اعضای هیتت علمی طراحی سازوکاری به منظور شفافیت و نظارت  35

 تلویت نلش تربیتی اعضای هیتت علمی در راستای شاگردپروری با عنایت ویژه به سند دانشگاه اسالمی. 36

 طراحی مدل آموز  تلفیلی حضوری و مجازی با توجه به شرایط پساکرونا. 37

 توانمندسازی اعضای هیتت علمی از طریق برگااری کارگاه های آموزشی مهارت ها و رو  های نوین تدریس. 38

 مهارتی وان تدوین پیامدهای یادگیری دروس و بازنگری در سگرفصگ  های هر رشگته ی تحصگیلی براسگاس نیازهای کشور و مایت رقابتی دانشگاه با هدف افاایش ت 39

 دانشجویان.

 دانشگاه. تحصیالت تکمیلی  ملاطع برای جذب استعدادهای درخشان در فراه  کردن تسهیالت 40

 .نیازهای منطله ررفیت ها و  میان رشته ای با توجه بهموزشی، پژوهشی و فناوری توسعه برنامه های آ 41

 تشکی  شورای سیاستگذاری آموزشی با حضور نخبگان دانشگاه به منظور تصمی  سازی جهت تحول در حوزه آموز . 42

 منظور افاایش جذب دانشجویان خارجی.برنامه ریای جهت گستر  ارتباطات بین المللی خصوصاً با کشورهای همسایه به  43
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 "با استعانت از خداوند متعال، پیش به سوی دانشگاه تمدن ساز   "

 

 

 اقدام عملیاتی  ردیف  راهبرد  حوزه 
 

 

 
معاونت  

پژوهش و  

 فنّاوری 

 

 
 

تالش در جهت سنجش،  

و شاخص های   انگیزش

 کیفیت فعالیت های 

 پژوهش و فنّاوری

 کاربردی نیازمحور و آینده پژوهی از طریق ایجاد دفاتر تحلیق و توسعه صنایع در دانشگاه.تشکی  کمیته نیازسنجی و پروژه یاب برای پژوهش های  44

 تعیین اولویت های تحلیلاتی منطله با هماهنگی دستگاه های اجرایی شهرستان های همجوار. 45

 فعّال نمودن مرکا نوآوری و شکوفایی دانشگاه. 46

 اندازی پردیس عل  و فنّاوری.پیگیری امور مربوط به راه  47

 برگااری رویدادهای استارتاپی در حوزه علو  انسانی و سایر حوزه ها. 48

 استفاده از فرصت مطالعاتی اساتید برای ح  مشکالت ادارات در سطح شهرستان و استان. 49

چند رشگته ای با تشگکی  گروه های پژوهشگی متموریت گرا و افاایش امتیاز پژوهشگی  ترغیب و تشگویق اعضگای هیتت علمی دارای تحلیلات گروهی بین رشگته ای و  50

 این نو  پژوهش ها در فرایند ترفیع و ارتلاء.

امنای دانشگاه هیتت  توجه ویژه به فعالیت های علمی حوزه فنّاوری در اختصگاص پژوهانه و نیا ترفیع پایه و ارتلای مرتبه اعضگای هیتت علمی از طریق تصویب در  51

 به منظور افاایش انگیاه

 تسهی  فرآیند های اداری از طریق سامانه سپاری برای متلاضیان فعالیت فنّاورانه. 52

 پدیده.طراحی شاخص های مربوط به سنجش بروندادهای کیفی عل  و فنّاوری و تدوین سازوکار و فرایند گردآوری ایده های فنّاورانه و تبدی  آن به  53

 تشکی  کمیته مشارکت دانشگاه در نظا  رتبه بندی دانشگاه ها و پیگیری مستمر برای ارتلاء شاخص های فنّاوری و پژوهشی دانشگاه. 54
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 المللریاست :  روابط بین  ۀحوز

 مجری اتی عملیّ مۀبرنا راهبرد

 ی در پایانمورد انتظار کمّ ۀنتیج

 سال 5

 ی به تفکیکمورد انتظار کمّ ۀنتیج

 هر سال

 1405 1404 1403 1402 1401 گیری واحد اندازه مقدار

دیپلماسی  ۀتوسع

 ارتباط باعلمی و 

نهادها و مراکز  

علمی در سطح 

 المللیبین

داخ  و خارج های  شی با دانشگاهآموز  و   پژوهشی   های همکارینامهانعلاد تفاه 

 .المللی بینملی و  ،و نیا نهادهای علمی  از کشور

 2 1 1 1 1 منعلدشده های تعداد تفاه  نامه  6 المل  روابط بین

 100 100 100 100 100 تعداد دانشجوی پذیرفته شده  500 المل  روابط بین .المللی بیندانشجویان  پذیر افاایش  

 المللی پژوهشی از نهادها و مراکا علمی و تحلیلاتی داخلی و بین دریافت اعتبار
 200 200 200 200 200 ارز  به هااریورو 1000 المل  روابط بین

حضگگور فعال در مجامع و    المللی های پژوهشگگی بینافاایش مشگگارکت در پروژه

 علمی جهان و تلویت تعامالت بین المللی با تاکید بر جهان اسال .
 2 2 2 2 2 تعداد پروژه مشترک اخذ شده  10 المل  روابط بین

داخ     تمدّت و بلندمدّی مطالعاتی کوتاههافرصت به عضای هیتت علمی اعاا  ا

 و خارج از کشور.
 20 15 10 5 5 های مطالعاتی تعداد فرصت  55 المل  روابط بین

خارجی برای  سگگگتادانیرانی ملی  خارج از کشگگگور و اصگگگان ادعوت از متخصگگگّ 

 .سخنرانی و ویدئو کنفرانس ،برگااری کارگاه ،تمدّتدریس فشرده و کوتاه
 12 10 10 8 8 صین دعوت شده تعداد متخصّ 48 المل  روابط بین

داخ  و  معتبر  هایهای مشگترک تحصگیلی با دانشگگاهبرگااری دورهتال  برای 

 .خارج از کشور
 1 1 1 -  -  های برگاار شده تعداد دوره 3 المل  روابط بین

برتر  لینمحلّ لی بادانشگگجویان تحصگگیالت تکمیه های نامپایانهدایت مشگگترک  

 .خارج از کشورداخ  و 
 45 المل  روابط بین

تعداد دانشجویان جذب شده  

  های مشترک با نامهبرای پایان

 خارجی محلّلین

5 8 10 10 12 

برای جذب    ایجاد دفتر همکاری تبادل دانشگگجو و اسگگتاد در کشگگورهای هدف

 .های کشور هدفدانشجو به کمک دانشگاه
 1 1 1 -  -  تعداد مراکا ایجاد شده 3 المل  روابط بین

 اعضگگگای هیتت علمی ا تدریس تخصگگگصگگگی ب های آموزشگگگی برگااری کارگاه

 .های معتبر خارجی دانشگاه در دانشگاه
 5 المل  روابط بین

اعاا  شده یا  تادانتعداد اس

 هاتعداد کارگاه 
 -  - 1 2 2 
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از طریق جذب   های معتبر خارجی وزشگی مشگترک با دانشگگاههای آمایجاد گروه

عضگو هیتت علمی وابسگته و ارتباط علمی اعضگای هیتت علمی با همتایان علمی 

 .خویش در دانشگاه های هدف

 1 1 -  -  -  های ایجاد شده تعداد گروه 2 المل  روابط بین

 1 1 1 - - های برگاار شده تعداد دوره 3 المل  روابط بین .زبانانفارسی  فارسی به غیرهای خارجی و زبانهای آموز  زبانبرگااری دوره

در تشگکیالت دانشگگاه به منظور تعامالت علمی و   المل ایجاد معاونت روابط بین

 فرهنگی با دانشگاه های جهان اسال  و نیا تراز اول دنیا.
 1 1 1 1 1 های برگاار شدهدوره 5 المل  روابط بین
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 ریاست: دفتر ریاست و روابط عمومی ۀحوز

 مجری اتی عملیّ ۀبرنام راهبرد

ی  مورد انتظار کمّ ۀنتیج

 سال  5 در پایان

 ی به تفکیکمورد انتظار کمّ ۀنتیج

 هر سال

 مقدار
واحد  

 گیریاندازه 
1401 1402 1403 1404 1405 

ارتقاء نظام روابط  

رسانی عمومی و اطالع 

 دانشگاه 

 

و تجارب زیسگته کارکنان و اسگتادان  شگناسگایی و مسگتندسگازی فرایندهای روابط عمومی 

 نمونه و سرآمد آموزشی، پژوهشی و اجرایی.
 %20 %20 %20 %20 %20 مستندسازی  %100 روابط عمومی

 1 1 1 1 1 گاار  5 دفتر ریاست و جامعه دانشگاهی. رجو  و سنجش رضایت مراجعیننظارت و ارزیابی تکری  ارباب

هگا و تدر خصگگگوص فعگالیّو نظگا  جمع آوری پیشگگگنهگادات  انجگا  مطگالعگات افکگارسگگگنجی 

 دانشگاه.های برنامه
 1 1 1 1 1 گاار  5 روابط عمومی

های  شگبکه و  دیداری  ،مکتوب، شگنیداریهای  های دانشگگاه از طریق رسگانهتانعکاس فعالیّ

 .اجتماعی 

 روابط عمومی

 فنّاوری
 2 2 2 2 2 گاار  10

 1 1 1 1 1 بولتن آماری 5 روابط عمومی و مستندسازی آیین نامه ها و مصوبات دانشگاه. العات رسانی و انتشار آمار و اطّاطال 

روزرسگگانی و تکمی   هبرسگگانی الکترونیکی دانشگگگاه و ی اطال اهی پایگاهات محتومدیریّ

 .(فرانسهو   انگلیسی ، عربی،  جفارسی  سایت اصلی دانشگاه
 1 1 1 1 1 گاار  5 روابط عمومی

اجتماعی و علمی   و  فرهنگی   مسگگائ   محوریت با  خانواده با  دانشگگگاه  ارتباط  طرح اجرای

 دانشجویان. اعضای هیتت علمی، کارکنان و 
 1 1 1 1 1 گاار  5 روابط عمومی

 5 4 3 2 2 تعداد همیاران  16 روابط عمومی .دانشگاهو واقفان علمی ملی و بین المللی در جذب همیاران 

ها جهت انعکاس ترسگانه و ارسگال اخبار فعالیّمسگتمر و هدفمند با جراید و اصگحابارتباط 

ها درخصگگگوص ملتضگگگی به مطبوعات و رسگگگانه گویی  ز  و ها و پاسگگگ در خبرگااری

 دانشگاه.رابطه با  ابهامات مطروحه درا ت یا ؤس

 1 1 1 1 1 گاار  5 روابط عمومی 
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 ت ت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیّریاست: مدیرّی ۀحوز

 اتی عملیّ ۀبرنام راهبرد

 ی در پایانمورد انتظار کمّ ۀنتیج

 سال 5

ی به تفکیک هر مورد انتظار کمّ ۀنتیج

 سال

 مقدار مجری
 واحد

 گیریاندازه 
1401 1402 1403 1404 1405 

تدوین و اجرای نظام 

جامع ارزشیابی، 

اعتبارسنجی و تضمین 

 تکیفیّ

در هر نیمسگال   شگورای دانشگگاه برایو ارائه گاار   دانشگگاه مدیران  ارزیابی عملکرد

 تحصیلی 

  و  ت نظارتمدیریّ

 ارزیابی
 1 1 1 1 1 گاار  5

 دانشگاه. حوزه های مختلفتوسط  راهبردی  ۀبرنامدقیق نظارت بر اجرای 
  و  ت نظارتمدیریّ

 ارزیابی
 1 1 1 1 1 گاار  5

، های آموزشگی ها، گروهدانشگکدهمعاونت ها،    سگالیانه از عملکرد انجا  ارزیابی منّظ

 اداری و تشک  ها و کانون های دانشجویی دانشگاه. پژوهشی، فناوری،

  و  ت نظارتمدیریّ

 ارزیابی
 1 1 1 1 1 گاار  5

عملکردی کارکنان، اعضگگگای هیتت  ت بهبود کیفیّهای آموزشگگگی کارگاه برگااری 

 علمی، دانشجویان و مسئولین دانشگاه.

  و  ت نظارتمدیریّ

 ارزیابی
 1 1 1 1 1 گاار  5

  و  ت نظارتمدیریّ پایش برنامه راهبردی جاری

 ارزیابی
 1 1 1 1 1 گاار  5
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 ریاست:  دفتر حقوقی  ۀحوز

 اتی عملیّ ۀبرنام راهبرد
 

 مجری

 ی در پایان مورد انتظار کمّ ۀنتیج

 سال 5

 ی به تفکیکمورد انتظار کمّ ۀنتیج

 هر سال 

 1405 1404 1403 1402 1401 گیری واحد اندازه مقدار

ت  گسترش و تقوّی

تعامل و همکاری  

 حقوقی 

  از قبی  قراردادهای دفتر ارتباط با صنعت یا جامعه، قراردادهای دانشگاه  تنظی  کلّیۀ

مشگاوره  پیمانکاران دانشگگاه، قراردادهای مربوط به ارائۀقراردادهای منعلد شگده با 

 و  ان ورزشگی علی  مربیّالتّقراردادهای حقّانشگجویان در مرکا مشگاوره دانشگگاه، به د

 قراردادهای اجاره. کلیه

 200 200 200 160 150 تعداد قراردادهای منعلد شده  910 مدیریّت حلوقی

محدود یا  هاجمناقصگۀ عمومی، مناقصگۀامور مربوط به مناقصگات و ماایده  انجا  کلّیۀ

 .(ترک تشریفات
 750 مدیریّت حلوقی

های  مناقصات و ماایدهتعداد 

 برگاار شده در طول سال
20 20 20 25 25 

های نظارتی مث  سازمان بازرسی و گویی به دستگاهپاس  امور قضایی و   انجا  کلّیۀ

ه و حضگگور در  ه یا  یحه دفاعیّیّحاسگگبات و تنظی  دادخواسگگت و شگگکوائدیوان م

 .اختالفّ ها و دیوان عدالت و هیئت ح ّجلسات دادگاه

 140 مدیریّت حلوقی

ها و ها، شکوائیّه تعداد دادخواست

مکاتبات به عم  آمده با 

 های نظارتی دستگاه 

25 25 30 30 30 

 .سازی و تحدید حدود امالک دانشگاهمستند
مدیریّت حلوقی و  

 مدیریّت عمرانی
 2 1 1 1 2 بر اساس سند تک برگی  7

تلف دانشگگاه درخصگوص مسگائ  اسگتعال  واحدهای مخ اعال  نظر حلوقی درباره  

 حلوقی.
 30 30 25 20 20 تعداد استعالمات صورت گرفته  125 مدیریّت حلوقی

حلوقی اعضگای هیئت علمی،  ۀاندازی مرکا مشگاورمنظور راهمناسگب به  ۀایجاد زمین

اهنمایی نظر، رخدمات حلوقی ارزان و جلب ۀکارکنان و دانشگگجویان با هدف ارائ

 .نظرمی حلوق و سایر همکاران صاحبت علتو همکاری اعضای محتر  هی

مدیریّت حلوقی و  

 حوزۀ ریاست
520 

تعداد مشاورات انجا  شده در  

 طول سال 
20 50 100 150 200 

خارجی و اخلی و نامه رسگمی از متلاضگیان اسگتفاده از بورس دد و ضگمانتاخذ تعهّ

 .های مطالعاتی فرصت
 10 10 5 5 5 هانامهتعداد تعهّد  35 مدیریّت حلوقی

و بررسگی  های دانشگگاه؛ترات مرتبط با فعالیّقوانین و ملرّ  ۀگردآوری و تنلیح کلیّ

 .رسمی کشور رات مربوط درج شده در روزنامۀقوانین و ملرّ و مطالعۀ
 50 50 50 30 30 تعداد قوانین  60 مدیریّت حلوقی

رئیسگه، کمیسگیون معامالت، شگورای جلسگات مختلف ازقبی  هیئت درفعال شگرکت  

 و محوله. قهو سایر جلسات متفرّاداری و مالی  
 40 40 30 30 30 تعداد جلسات  170 مدیریّت حلوقی
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 وریل اداری و بهرهت برنامه، بودجه و تحوّریاست: مدیرّی ۀحوز

 مجری اتی عملیّ ۀبرنام راهبرد

ی در مورد انتظار کمّ ۀنتیج

 سال 5 پایان

 ی به تفکیک مورد انتظار کمّ ۀنتیج

 هر سال

 مقدار
واحد  

 گیریاندازه 
1401 1402 1403 1404 1405 

رایی و افزایش دا

 درآمدهای دانشگاه

 تدوین برنامه و ارائه گاار  افاایش درآمد اختصاصی نسبت به اعتبارات عمومی 
ت برنامه و  مدیریّ

 بودجه
 1 1 1 1 1 گاار  5

 4 4 4 4 4 جتعام ( تعداد  20 بودجه تی کشورهای حاکمیّنامه و تعام  با سازمانمبادله توافق

 -  -  -  1 - گاار  1 بودجه اتی عملیّریای تدوین نظا  بودجه

 4 4 4 4 4 گاار جسه ماهه(  1 بودجه ها و درآمدهای دانشگاهنظارت دقیق بر هاینه

ل اداری و  تحوّ

 وریبهره

 .جامع تتمین منابع انسانی دانشگاه  ۀتدوین برنام
 بهره وری 

 و اداری و مالی 
 - - 1 - - برنامه 1

 - - - 1 - گزارش  1 بهره وری  .در دانشگاهو تضمین کیفیت وری بهره ۀاحی نظا  بهبود چرخطرّ

 - - 1 - - برنامه 1 بهره وری  .کالن و تفصیلی دانشگاهتشکیالتی بازنگری و اصالح ساختار 

 1 1 1 1 1 گزارش)ساالنه(  5 تحول اداری  .بهبود و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه  ۀتدوین برنام

 - - - - 1 گزارش  1 تحول اداری  .فرایندهای اداری و مالی دانشگاهو بهبود شناسایی 

 25 25 25 25 - درصد  100 تحول اداری  .فرایندهای اداری و مالی دانشگاه و شفاف سازی مستندسازی

اسگگگتاد با    ،مدیر با کارکنان  ۀوری در دانشگگگگاهجرابط افاایش بهره  ۀبروشگگگورهای ویژ  ۀتهیّ

 ....(و  مخارج سازیبهینه  ،دانشجو
 1 1 1 - - گزارش  3 بهره وری 

های سگازمانی مبتنی بر تشگکیالت تفضگیلی موسگسگه و تدوین  تدوین شگرح ورایف پسگت

  های  ز  جهت تصدی هر پست سازمانی  حداق  توانمندی
 - - - %   50 %   50 مصوبه  1 بهره وری 

 1 1 1 1 1 گزارش  5 بهره وری  پیاده سازی طرح های توانمندسازی پرسن  دانشگاه  
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 واقفین و استفاده از سنّت حسنۀ وقف  مدیریت مالی در خصوص رایانی با تعام  با
ت برنامه و  مدیریّ

 و مالی بودجه

یک میلیارد 

 ریال
 100 80 60 40 20 درصد 

در راسگگگتای تحلی  مسگگگتمر محیطی دانشگگگگاه و  تشگگگکی  شگگگورای برنامه ریای راهبردی  

بگا همکگاری گروه نظگارتف ارزیگابی و تضگگگمین    عملکرد کالن برنگامگه راهبردی دانشگگگگگاه

 کیفیت

ت برنامه و  مدیریّ

 بودجه
 1 1 1 1 1 گزارش  5

 تدوین برنامه راهبردی دوره بعدی ج پن  ساله نه (
برنامه و  ت مدیریّ

 بودجه
 1 - - - - برنامه 1

ساماندهی و یکپارچه 

سازی نظام آماری  

 دانشگاه 

 - - %100 %80 %40 درصد  %100 آمار تدوین نظا  جامع آماری کالن دانشگاه

در حوزه دانشگجویان شگاغ     دانشگگاهجسگیسگت  آموز   الکترونیکی   هایرصگد آماری سگامانه

بگه تحصگگگیگ  ، پگذیرفتگه و دانش آموختگه ، کگارگاینی دانشگگگگگاه در حوزه پرسگگگنلی و  حق 

 دانشگاه العات روزرسانی آمار و اطّهجهت بالتدریسجمکاتبه ای( ( به صورت نی  سا نه 

 40 آمار 

ات آمار گاارش

)نیم ثبتی و جمعی 

 ساالنه(

8 8 8 8 8 

سگگازمان ها و نهاد های مرجع جنظیر موسگگسگگه پژوهش و برنامه ریای آموز  همکاری با 

آموز   عالی و کمیته آمار بخشگی وزارت متبو   ج رابط دانشگگاه در موسگسگه ( ، سگامانه

عالی اسگگتان جسگگاعا( ، هیتت نظارت اسگگتان ، فرمانداری و  ... ( در جهت  سگگاماندهی و 

 ثبتی و جمعی کلی دانشجویی و پرسنلی  یکپارچه سازی تهیه و ارائه گاارشات آمار

 35 آمار

ات آمار گاارش

ثبتی و جمعی 

 جسا نه( 

7 7 7 7 7 

همکاری با کلیه حوزه های درون دانشگگگاهی ج زیر مجموعه های حوزه ریاسگگت  و کلیه 

معگاونگت هگا و دانشگگگکگده هگا ( جهگت تهیگه و ارائگه گاارشگگگات آمگار ثبتی و جمعی کلی 

 در راستای ساماندهی و یکپارچه سازی نظا  آماری دانشگاه پرسنلی دانشجویی و  

 10 آمار

ات آمار گاارش

ثبتی و جمعی 

 جسا نه( 

2 2 2 2 2 
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 ت حراستریاست: مدیرّی ۀحوز

 اتی عملیّ ۀبرنام راهبرد

 ی در پایانمورد انتظار کمّ ۀنتیج

 سال 5

ی به تفکیک هر مورد انتظار کمّ ۀنتیج

 سال

 مقدار مجری
 واحد

 گیریاندازه 
1401 1402 1403 1404 1405 

  سازی مدیران ، توانمندی 

ت علمی و  ئاعضای هی

کارکنان  در راستای  

ها در  ت آن افزایش مصونیّ

العاتی و  برابر تهدیدات اطّ

زای عوامل آسیب 

 اقتصادی

  شگناسگایی و  دانشگگاهاقتصگادی در اداری و گیری از مفاسگد بینی و پیشهای پیشکاربررسگی راه

 .مربوط سوابق و  هاسامانه به دسترسی  ایجاد – فسادخیا هایگلوگاه دقیق
 2 2 2 2 2 گاار  10 ت حراستمدیریّ

برای  عگامالتی رات مگالی و مهگای آموزشگگگی بگا عنگاوین: آشگگگنگایی بگا قوانین و ملرّبرگااری کگارگگاه

 .اسمشاغ  حسّکارکنان مدیران و 

حفارت پرسنلی  

 ITحفارت 
 2 2 2 2 2 کارگاه/دوره 10

و حضگور دانشگجویان خارجی با هماهنگی مراجع   پذیر بررسگی مسگائ  و مشگکالت مربوط به  

 .های اجرایی آننمودن زمینهگی، اجتماعی و فراه تی، فرهنهای امنیّپیوست ۀتهیّ ربط و ذی
 1 1 1 1 1 گاار  5 مدیریت حراست

اعضگگای ن، صگگیانت از مدیرا ۀابالغی در حوزنامه، دسگگتورالعم  و تکالیف صگگدور بخشه و تهیّ

 .سایتت وبی و کارکنان دانشگاه با تلویّت علمئهی

حفارت پرسنلی  

 ITحفارت 
 %100 %80 %60 %40 %20 در صد  100%

ت تصمیمات ارتقاء کیفیّ

تی و بهبود مدیرّی

فرآیندها و عملکرد  

 دانشگاه 

ناسگایی و صگی برای شگهای تخصگّ و ایجاد کارگروه های اجتماعی ها، عل  و چالشزمینهشگناسگایی 

به منظور مدیریت  اعتراضگات و نارضگایتی با حضگور مسگئو ن مربوط ۀرفع موضگوعات ایجادکنند

 پیشگیری از وقو  بحران.

 3 3 3 3 3 گاار  15 ت حراستمدیریّ

های  مسگئله در زمینهِ چالشگی درون دانشگگاه با نگاه ح ّت  واکاوی و شگناسگایی عل  ایجاد موضگوعا

 .و سیاسی  فرهنگی، اجتماعی 
 2 2 2 2 2 گاار  10 ت حراستمدیریّ

 دانشگاه. ت اشراف بر محیطو تلویّ نامحسوس نظارت تصویری و مرکا کنترل ۀشبک ۀتوسع
حفارت فیایکی و  

IT 
 %100 %80 %60 %40 %20 درصد  100%

از   ی بگا نگگاه بر دفع تهگدیگداتاقگدامگات حراسگگگت  ۀدربگار  عمومی   رسگگگانی اطال گاار  عملکرد و  

 .دانشگاهی  ۀجامع
 1 1 1 1 1 گاار  5 ت حراستمدیریّ
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حراست ق رویکرد تحقّ

 اجتماعی 

ها و سگایر اشگخاص حلیلی و حلوقی  اندیشگی با تشگکّتشگکی  جلسگات مسگتمر کارشگناسگی و ه 

پیشگگنهاد برای رفع مشگگکالت در  ۀت و ارائقوّ و  شگگناخت نلاط ضگگعفبا هدف ارزیابی و  ،رثّؤم

 .سطح دانشگاه

 %100 %80 %60 %40 %20 درصد  %100 ت حراستمدیریّ

داخ  و خارج از دانشگگاه  یهار و مسگتمر حراسگت با سگایر بخشثّؤپذیری و همکاری ممسگئولیت

 .با هدف دستیابی به دانشگاه امن
 %100 %80 %60 %40 %20 درصد  %100 ت حراستمدیریّ
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 آموزشی  : مدیرّیتآموزشی و تحصیالت تکمیلی ۀحوز

 راهبرد
 

 اتی عملیّ ۀبرنام
 مجری

ی  مورد انتظار کمّ ۀنتیج

 سال  5 در پایان

 ی به تفکیکمورد انتظار کمّ ۀنتیج

 هر سال

 مقدار
واحد  

 یگیراندازه 
1401 1402 1403 1404 1405 

 

سازی متناسب  پایش و

های و ارتقاء شاخص 

 ت آموزشی کیفیّ

 

و تدوین   ریای درسی برنامهسیاست گذاری آموزشی و کارگروه های    اندازی شورایراه

یگادگیری و حللگه هگای کیفیگت آموزشگگگی، اخالق  -پیگامگدهگای یگادگیری، تعگالی یگاددهی 

موزشگی با آموزشگی، رتبه بندی آموزشگی، توانمندسگازی اعضگای هیتت علمی و کارکنان آ

 .دانشگاهحضور نخبگان آموزشی 

 - -  -  -  1 تعداد 1 معاونت آموزشی 

کارآمدسگازی    ۀتدوین یک برنامو  اسگتادان توسگط  آموز  سگامانۀ در درس طرح  تکمی 

 .ل استخدا (نوورودجدر سه سال اّو ای استادانویژه بر
 2 2 2 2 2 کارگاه 10 معاونت آموزشی 

ای آموزشگگگی و هتارزیابی و حمایت مادی و معنوی از فعالیّ ۀنامتدوین و اجرای شگگگیوه

 .ت علمیجگرنت آموزشی(تکمک آموزشی اعضای هی
 1 1 1 1 1 گاار  5 معاونت آموزشی 

 26/1 معاونت آموزشی  .ت علمی أهی ینسبت دانشجو به اعضا ساماندهی شاخصنیازسنجی آموزشی و 
نسبت دانشجو به  

 استاد
28/1 28/1 27/1 27/1 26/1 

سازی  ایجاد و بهینهمجازی( در دوره پساکرونا و  –طراحی مدل آموز  تلفیلیجحضوری  

 .هاروز دانشکدهافااری آموزشی بههای سختاوریفنّ
 3 3 3 3 10 دستگاه  22 معاونت آموزشی 

و اسگتانداردسگازی فضگاهای آموزشگی دانشگگاهج براسگاس چک   جهیا، تعمیر و نگهداریت

 .لیست(
 10 25 25 20 20 کالس استاندارد 100 مدیران آموز 

دروس  ۀارائمهارت افاایی و تلویت انگیاه شگگگغلی دانشگگگجویان با کارگاه آموزشگگگی و  

 .مهارتی 
 10 مدیریت آموزشی 

تعداد کارگاه یا ارائه 

 درس
2 2 2 2 2 

سگگازی سگگامانه  دریس، همگنالتّّ افااری ارتلاء، ترفیع، حقّتوسگگعه و ارتلاء سگگیسگگت  نر 

 .التحصیالنآموز  و اتوماسیون اداری، پایش فارغ
 1 1 1 1 1 تعداد سامانه  5 معاونت آموزشی 
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توسعه و  

استانداردسازی 

 یهازیرساخت

 آموزشی 

و طراحی و تدوین شگگاخص های   آموز  دانشگگگاه ۀهای حوزۀاصگگالح فرایندها و روی

 ارتلای کیفیت و تعالی دانشکده ها و گروه های آموزشی.
 2 2 2 2 2 یندآفرتعداد  10 معاونت آموزشی 

 ت آموزش ارتقاء کیفیّ

پگایش عملکرد آموزشگگگی گروه هگای آموزشگگگی و ارائگه گاار  دوره ای مبتنی بر برنگامگه 

 راهبردی گروه و دانشکده.
 2 2 2 2 2 گاار  10 معاونت آموزشی 

 و سگگامانه سگگپاری فرایندهای اسگگاسگگی آموزشگگی ازقبی افااری فراه  نمودن امکانات نر 

 .ت علمی تسیستمی معاون آموزشی از اعضای هیارزشیابی  
 2 2 2 2 2 افاارینر  ۀبرنام 10 معاونت آموزشی 

رشد و توسعه  

 تحصیالت تکمیلی 

تلویگت بنیگه علمی دانشگگگجویگان    ان برتر تحصگگگیالت تکمیلی دردانشگگگجویگگیری از  بهره

 کارشناسی.

مدیریت 

 تحصیالت تکمیلی 
 25 25 25 20 15 نفر  110

هگای  دوره  تحصگگگیگ  دانشگگگجویگان ممتگاز در  کردن تسگگگهیالتی برای جگذب و ادامگهفراه 

 .تحصیالت تکمیلی 

مدیریت 

 تحصیالت تکمیلی 
 50 50 50 50 50 تعداد 250

 .دانشجویان دکتری برگااری دوره های زبان آموزی و آزمون زبان ویژۀ
مدیریت 

 تحصیالت تکمیلی 
 2 2 2 2 1 تعداد 9

 مورد نیاز منطله به صورت حضوری و مجازی. های تحصیالت تکمیلی گستر  رشته
مدیریت 

 تحصیالت تکمیلی 
 3 3 3 3 3 تعداد 15
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 های الکترونیکی و آزاد مرکز آموزش آموزشی و تحصیالت تکمیلی:  ۀحوز

 مجری اتی عملیّ ۀبرنام راهبرد

ی در مورد انتظار کمّ ۀنتیج

 سال 5پایان 

 ی به تفکیکمورد انتظار کمّ ۀنتیج

 هر سال 

 مقدار
 واحد

 گیریاندازه  
1401 1402 1403 1404 1405 

های آموزش  ۀتوسع

 و آزاد  الکترونیکی

 با تاکید بر کارآفرینی و مهارت افاایی. مجازیآزاد آموز  دوره های  گستر 
های  مرکا آموز  

 آزادالکترونیکی و 
 3 2 2 2 1 رشته 10

 مهارت محور اشتغالاای حضوری. های آزادآموز   دوره احی و اجرایطرّ
های  مرکا آموز  

 آزادالکترونیکی و 
 30 30 30 20 10 آموزشی  ۀدور 120

 .هابا سایر سازماندانشگاه های مشترک برگااری دوره
های  مرکا آموز  

 آزادالکترونیکی و 
 1 1 1 1 1 دوره 5

 .های مهارت محوردرآمدزایی آموز 
های  مرکا آموز  

 آزادالکترونیکی و 
 1 1 1 1 1 دوره 5

 کارشناسی ارشدپیگیری و اخذ مجوز رشته های پرمتلاضی مجازی در ملطع 
های  مرکا آموز  

 الکترونیکی و آزاد
 2 2 2 2 2 دوره 10

و یگادگیری   آزاد ارتلگای سگگگامگانگه هگا و خریگد نر  افاارهگای مرتبط بگا آموز  هگای

 الکترونیکی 

های  مرکا آموز  

 الکترونیکی و آزاد
 0 1 1 1 1 تعداد 4

 آزادو آموز  های   تجهیاات مرتبط با یادگیری الکترونیکی 
های  مرکا آموز  

 الکترونیکی و آزاد
 1 1 1 1 1 ترابایت 30هارد  5
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 نفت و پتروشیمی  ۀآموزشی و تحصیالت تکمیلی: دانشکد ۀحوز

 اتی عملیّ ۀبرنام راهبرد

 ی در پایانمورد انتظار کمّ ۀنتیج

 سال 5

 ی به تفکیکمورد انتظار کمّ ۀنتیج

 هر سال

 مقدار مجری
 واحد

 اندازه گیری 

1401 1402 1403 1404 1405 

ی و  کمّ ۀتوسع

  ۀکیفی دانشکد

 نفت و پتروشیمی

 .ایه به نیازهای منطلهتوجّهای جدید کارشناسی پرمتلاضی باایجاد رشته و گرایش
دانشکده و 

 معاون آموزشی 
1 

تعداد رشته و  

 گرایش 
0 1 0 0 0 

 .ایه به نیازهای منطلهتوجّتحصیالت تکمیلی پرمتلاضی باجدید های ایجاد رشته و گرایش
دانشکده و 

 معاون آموزشی 
1 

تعداد رشته و  

 گرایش 
0 1 0 0 0 

 .جدیدبین رشته ای های آموزشی ایجاد گروه
دانشکده و 

 معاون آموزشی 
 0 0 1 0 0 تعداد گروه 1

 .متناسب با نیازهای جامعه و  های موردنیاز دانشگاهت علمی در رشتهأهیعضو جذب
دانشکده و 

 معاون آموزشی 
 1 1 1 1 1 تعداد اعضاء  5

ای و ایجاد دانشگگکدههای همکاری بینآوردن زمینهای از طریق فراه رشگگتههای میانبرنامه  ۀتوسگگع

 .خارجی  داخلی و  هایهای مشترک با دانشگاههای آموزشی و رشتهدوره

دانشکده و 

 معاون آموزشی 
 0 2 0 2 0 .. .تعداد دوره و  4

 .المللی ی و بینملّ ی علمی منطله ای،های همایشبرگاار
دانشکده و 

 معاون پژوهشی 
 0 1 0 0 0 تعداد همایش  1

خارجی برای تدریس فشگگرده و  سگگتادانیرانی ملی  خارج از کشگگور و اصگگان ادعوت از متخصگگّ 

 .کنفرانست و برگااری کارگاه و سخنرانی و ویدئو مدّکوتاه
 2 2 2 2 2 ها  تعداد دعوت  10 دانشکده 

 2 2 2 2 2 تعداد 10 دانشکده .دانشکده در دانشگاههیتت علمی سخنرانی توسط اعضای   ۀارائبرگااری کارگاه و 

 . .اندازی کارگاه، آزمایشگاه و..هاحی و راطرّ
دانشکده و 

 معاون پژوهشی 
 1 2 0 2 0 تعداد آزمایشگاه  5

 1 1 1 1  1 تعداد  5 دانشکده .ت علمی وابستهعضو هیتجذب 

دانشگگاه های خارجی  در قالب ملاله، طرح و  اتیدبا  اسگعضگای هیات علمی دانشگکده تعام  علمی ا

 .دانشجوی مشترک
 20 دانشکده

تعداد ملاله و 

 طرح
4 4 4 4 4 
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 20 دانشکده .جامعه و صنعت ارتباط باگستر  قراردادهای پژوهشی با نگر  ح  مسئله ای در حوزه  
تعداد طرح و 

 قرارداد 
4 4 4 4 4 
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 مهندسی برق   ۀآموزشی و تحصیالت تکمیلی: دانشکد ۀحوز

 ی در پایانمورد انتظار کمّ ۀنتیج اتی عملیّ ۀبرنام راهبرد

 سال5

 ی به تفکیکمورد انتظار کمّ ۀنتیج

 هر سال

 واحد مقدار مجری

 گیریاندازه 

1401 1402 1403 1404 1405 

 

 

 

 

 

ی و کیفی  توسعه کمّ

 مهندسی برق  ۀدانشکد

 .ایه به نیازهای منطلهتوجّهای جدید کارشناسی پرمتلاضی باایجاد رشته و گرایش
دانشکده و معاون 

 آموزشی 

تعداد رشته و   2

 گرایش 

0 1 0 1 0 

ه به نیازهای توجّتحصگگیالت تکمیلی پرمتلاضگگی باجدید های  ایجاد رشگگته و گرایش

 .ایمنطله

دانشکده و معاون 

 آموزشی 

تعداد رشته و   2

 گرایش 

0 1 0 1 0 

 .جدیدبین رشته ای های آموزشی ایجاد گروه
دانشکده و معاون 

 آموزشی 

 1 0 1 0 1 تعداد گروه 3

 .متناسب با نیازهای جامعه و  های موردنیاز دانشگاهت علمی در رشتهأهیعضو جذب
دانشکده و معاون 

 آموزشی 

 1 1 2 2 1 تعداد اعضاء  7

فراه رشگگگتگگههگگای میگگانبرنگگامگگه  ۀتوسگگگعگگ زمینگگهای از طریق  هگگای همکگگاری  آوردن 

  هایهای مشگگترک با دانشگگگاههای آموزشگگی و رشگگتهای و ایجاد دورهدانشگگکدهبین

 .خارجی  داخلی و 

دانشکده و معاون 

 آموزشی 

 1 0 0 1 1 .. .تعداد دوره و  3

 .المللی ی و بینملّ ی علمی منطله ای،های همایشبرگاار
دانشکده و معاون 

 پژوهشی 

 1 2 1 2 1 تعداد همایش  7

خارجی برای تدریس  سگگتادانیرانی ملی  خارج از کشگگور و اصگگان ادعوت از متخصگگّ 

 .کنفرانست و برگااری کارگاه و سخنرانی و ویدئو مدّفشرده و کوتاه

 4 4 4 4 4 هاتعداد دعوت  20 دانشکده

 6 6 6 6 6 .تعداد سخنرانی و.. 30 دانشکده .دانشکده در دانشگاههیتت علمی سخنرانی توسط اعضای   ۀارائبرگااری کارگاه و 

 . .اندازی کارگاه، آزمایشگاه و..هاحی و راطرّ
دانشکده و معاون 

 پژوهشی 

 0 0 1 2 1 تعداد آزمایشگاه  4

 1 1 1 1 1 تعداد 5 دانشکده .ت علمی وابستهجذب عضو هیت

صی در تنها مرکا تخصّ لین و داده و رایانش ابری امنجاّومرکا تحلیلاتی کالن تلویت

 کشور(. شرق

دانشکده و معاون 

 پژوهشی 

 0 0 1 0 0 تعداد مراکا 1
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دانشگگاه های خارجی  در قالب  اتیدبا  اسگعضگای هیات علمی دانشگکده تعام  علمی ا

 .ملاله، طرح و دانشجوی مشترک

 6 6 5 5 4 تعداد ملاله و طرح 26 دانشکده

گسگگتر  قراردادهای پژوهشگگی با نگر   ح  مسگگئله ای در حوزه ارتباط با جامعه و 

 صنعت.

 4 5 5 5 5 تعداد طرح و قرارداد  24 دانشکده
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 مهندسی فنی و دانشکدۀآموزشی و تحصیالت تکمیلی:  ۀحوز

 اتی عملیّ ۀبرنام راهبرد

 ی در پایانمورد انتظار کمّ ۀنتیج

 سال5

 ی به تفکیکمورد انتظار کمّ ۀنتیج

 هر سال

 مقدار مجری
 واحد

 گیریاندازه 

1401 1402 1403 1404 1405 

ی و  کمّ ۀتوسع

  ۀکیفی دانشکد

 مهندسیفنی و 

 . ایه به نیازهای منطلهتوجّهای جدید کارشناسی پرمتلاضی بارشته و گرایشایجاد 
دانشکده و معاون 

 آموزشی 
5 

تعداد رشته و  

 گرایش 
1 1 1 1 1 

 . ایه به نیازهای منطلهتوجّجدید تحصیالت تکمیلی پرمتلاضی باهای ایجاد رشته و گرایش
دانشکده و معاون 

 آموزشی 
7 

تعداد رشته و  

 گرایش 
2 0 3 0 2 

 . جدیدبین رشته ای های آموزشی ایجاد گروه
دانشکده و معاون 

 آموزشی 
 1 0 1 0 1 تعداد گروه 3

 . متناسب با نیازهای جامعه و  های موردنیاز دانشگاهت علمی در رشته أهیعضو جذب
دانشکده و معاون 

 آموزشی 
 2 2 2 2 2 تعداد اعضاء  10

ای و ایجاد  دانشکده های همکاری بین آوردن زمینهطریق فراه ای از رشتههای میان برنامه  ۀتوسع

 .خارجی  داخلی و  هایهای مشترک با دانشگاههای آموزشی و رشته دوره

دانشکده و معاون 

 آموزشی 
 1 1 1 1 1 تعداد دوره 5

 . المللی ی و بینملّ ی علمی منطله ای، های همایشبرگاار
دانشکده و معاون 

 پژوهشی 
 2 2 2 2 2 همایش تعداد  10

خارجی برای تدریس فشرده و   ستادانیرانی ملی  خارج از کشور و اصان ادعوت از متخصّ

 . ت و برگااری کارگاه و سخنرانی و ویدئو کنفرانسمدّکوتاه
 7 7 7 7 7 هاتعداد دعوت  35 دانشکده

 30 دانشکده . دانشگاهدانشکده در هیتت علمی سخنرانی توسط اعضای   ۀارائبرگااری کارگاه و 
تعداد سخنرانی و  

 کارگاه
6 6 6 6 6 

 .  .اندازی کارگاه، آزمایشگاه و..هاحی و راطرّ
دانشکده و معاون 

 پژوهشی 
 3 3 3 3 3 تعداد آزمایشگاه  15

 1 2 2 2 1 تعداد 8 دانشکده . ت علمی وابستهجذب عضو هیت 
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دانشگگاه های خارجی  در قالب ملاله، طرح   اتیدبا  اسگعضگای هیات علمی دانشگکده  تعام  علمی ا

 .و دانشجوی مشترک

 تعداد ملاله و طرح 40 دانشکده
5 7 8 10 10 

 24 دانشکده گستر  قراردادهای پژوهشی با نگر   ح  مسئله ای در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت.
تعداد طرح و 

 قرارداد 
5 5 5 5 4 
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 معماری و شهرسازی ۀآموزشی و تحصیالت تکمیلی: دانشکد ۀحوز

 اتی عملیّ ۀبرنام راهبرد

 ی در پایانمورد انتظار کمّ ۀنتیج

 سال5

 ی به تفکیکمورد انتظار کمّ ۀنتیج

 هر سال

 مقدار مجری
 واحد

 گیریاندازه 

1401 1402 1403 1404 1405 

ی و  توسعه کمّ

  ۀدانشکدکیفی 

و   معماری

 شهرسازی

 . ایه به نیازهای منطلهتوجّهای جدید کارشناسی پرمتلاضی باایجاد رشته و گرایش
دانشکده و معاون 

 آموزشی 
1 

تعداد رشته و  

 گرایش 
0 1 0 0 0 

ه به نیازهای  توجّجدید تحصیالت تکمیلی پرمتلاضی باهای ایجاد رشته و گرایش

 .ایمنطله

معاون دانشکده و 

 آموزشی 
2 

تعداد رشته و  

 گرایش 
0 0 1 1 0 

 . جدیدبین رشته ای های آموزشی ایجاد گروه
دانشکده و معاون 

 آموزشی 
 0 0 1 1 0 تعداد گروه 2

 . متناسب با نیازهای جامعه و  های موردنیاز دانشگاهت علمی در رشته أهیعضو جذب
دانشکده و معاون 

 آموزشی 
 1 1 2 2 1 تعداد اعضاء  7

ای و دانشکده های همکاری بین آوردن زمینهای از طریق فراه رشتههای میان برنامه  ۀتوسع

 .خارجی  داخلی و  هایهای مشترک با دانشگاههای آموزشی و رشتهایجاد دوره

دانشکده و معاون 

 آموزشی 
 1 0 1 0 0 .. .تعداد دوره و  2

 . المللی ی و بینملّ ی علمی منطله ای، های همایشبرگاار
دانشکده و معاون 

 پژوهشی 
 1 0 1 0 0 تعداد همایش  2

خارجی برای تدریس فشرده   ستادانیرانی ملی  خارج از کشور و اصان ادعوت از متخصّ

 .ت و برگااری کارگاه و سخنرانی و ویدئو کنفرانسمدّو کوتاه
 2 2 2 2 2 هاتعداد دعوت  10 دانشکده

 10 دانشکده . دانشکده در دانشگاههیتت علمی سخنرانی توسط اعضای   ۀارائبرگااری کارگاه و 
تعداد سخنرانی 

 . و..
2 2 2 2 2 

 .  .اندازی کارگاه، آزمایشگاه و..هاحی و راطرّ
دانشکده و معاون 

 پژوهشی 
 0 1 0 1 0 تعداد آزمایشگاه  2

 1 -  1 -  1 تعداد 3 دانشکده . ت علمی وابستهجذب عضو هیت 

 1 1 1 1 0 طرح 4 دانشکده های تلاضا محورافاایش همکاری با ادارات شهرستان در انجا  طرح
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دانشگگاه های خارجی  در قالب ملاله،  اتیدبا  اسگعضگای هیات علمی دانشگکده تعام  علمی ا

 .طرح و دانشجوی مشترک

 تعداد ملاله و طرح 9 دانشکده
1 1 2 2 3 

 16 دانشکده گستر  قراردادهای پژوهشی با نگر   ح  مسئله ای در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت. 
تعداد طرح و 

 قرارداد 
4 3 3 3 3 
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  علوم پایه ۀآموزشی و تحصیالت تکمیلی: دانشکد ۀوزح

 اتی عملیّ ۀبرنام راهبرد

 ی در پایان مورد انتظار کمّ ۀنتیج

 سال 5

 ی به تفکیک مورد انتظار کمّ ۀنتیج

 هر سال

 مقدار مجری
 واحد  

 گیریاندازه 

1401 1402 1403 1404 1405 

ی و کیفی  توسعه کمّ

 علوم پایه  ۀدانشکد

 .ایه به نیازهای منطلهتوجّهای جدید کارشناسی پرمتلاضی باگرایشایجاد رشته و 
دانشکده و معاون 

 آموزشی 
1 

تعداد رشته و  

 گرایش 
1  -  -  - 0 

ه بگه نیگازهگای توجّجگدیگد تحصگگگیالت تکمیلی پرمتلگاضگگگی بگاهگای ایجگاد رشگگگتگه و گرایش

 .ایمنطله

دانشکده و معاون 

 آموزشی 
2 

تعداد رشته و  

 گرایش 
1  -  -  - 1 

 .متناسب با نیازهای جامعه و  های موردنیاز دانشگاهت علمی در رشتهأهیعضو جذب
دانشکده و معاون 

 آموزشی 
 -  -  2 2 2 تعداد اعضاء  6

ای و دانشگکدههای همکاری بینآوردن زمینهای از طریق فراه رشگتههای میانبرنامه  ۀتوسگع

 .خارجی  داخلی و  هایدانشگاههای مشترک با های آموزشی و رشتهایجاد دوره

دانشکده و معاون 

 آموزشی 
 -  1 2 1 -  .. .تعداد دوره و  4

 .المللی ی و بینملّ ی علمی منطله ای،های همایشبرگاار
دانشکده و معاون 

 پژوهشی 
 2 1 0 2 0 تعداد همایش  5

خارجی برای تدریس فشگرده  سگتادانیرانی ملی  خارج از کشگور و اصگان ادعوت از متخصگّ 

 .ت و برگااری کارگاه و سخنرانی و ویدئو کنفرانسمدّو کوتاه
 4 4 4 4 4 هاتعداد دعوت  20 دانشکده

 100 دانشکده .دانشکده در دانشگاههیتت علمی سخنرانی توسط اعضای   ۀارائبرگااری کارگاه و 
تعداد سخنرانی 

 . و..
20 20 20 20 20 

 . .اندازی کارگاه، آزمایشگاه و..هاحی و راطرّ
دانشکده و معاون 

 پژوهشی 
 1 1 0 1 1 تعداد آزمایشگاه  4

 1 1 1 1 1 تعداد 5 دانشکده .ت علمی وابستهجذب عضو هیت

دانشگاه های خارجی  در قالب ملاله،   اتیدبا  اسعضای هیات علمی دانشکده  تعام  علمی ا

 .طرح و دانشجوی مشترک

تعداد ملاله و  120 دانشکده

 طرح

17 20 
24 27 32 

 30 دانشکده گستر  قراردادهای پژوهشی با نگر   ح  مسئله ای در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت. 
تعداد طرح و 

 قرارداد 
6 6 6 6 6 
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 ریاضی و علوم کامپیوتر ۀ آموزشی و تحصیالت تکمیلی: دانشکد ۀحوز

 اتی عملیّ ۀبرنام راهبرد

 ی در پایانمورد انتظار کمّ ۀنتیج

 سال5

 ی به تفکیکمورد انتظار کمّ ۀنتیج

 هر سال

 مقدار مجری
 واحد

 گیریاندازه 

1401 1402 1403 1404 1405 

ی و کیفی  کمّ ۀتوسع

دانشکده ریاضی و 

 کامپیوترعلوم 

 .ایه به نیازهای منطلهتوجّهای جدید کارشناسی پرمتلاضی باایجاد رشته و گرایش
دانشکده و معاون 

 آموزشی 
1 

تعداد رشته و  

 گرایش 
1 0 0 0  - 

ه به نیازهای توجّجدید تحصگگیالت تکمیلی پرمتلاضگگی باهای ایجاد رشگگته و گرایش

 .ایمنطله

دانشکده و معاون 

 آموزشی 
2 

رشته و  تعداد 

 گرایش 
1 0 0 1  - 

 .جدیدبین رشته ای های آموزشی ایجاد گروه
دانشکده و معاون 

 آموزشی 
 -  -  1 -  -  تعداد گروه 1

 .متناسب با نیازهای جامعه و  های موردنیاز دانشگاهت علمی در رشتهأهیعضو جذب
دانشکده و معاون 

 آموزشی 
 2 1 1 1 2 تعداد اعضاء  7

فراه رشگگگتگگهمیگگانهگگای  برنگگامگگه  ۀتوسگگگعگگ هگگای همکگگاری  آوردن زمینگگهای از طریق 

 هایهای مشگگترک با دانشگگگاههای آموزشگگی و رشگگتهای و ایجاد دورهدانشگگکدهبین

 .خارجی  داخلی و 

دانشکده و معاون 

 آموزشی 
 -  1 -  2 -  .. .تعداد دوره و  3

 .المللی ی و بینملّ ی علمی منطله ای،های همایشبرگاار
معاون دانشکده و 

 پژوهشی 
 1 1 1 1 1 تعداد همایش  5

خارجی برای تدریس  سگگتادانیرانی ملی  خارج از کشگگور و اصگگان ادعوت از متخصگگّ 

 .ت و برگااری کارگاه و سخنرانی و ویدئو کنفرانسمدّفشرده و کوتاه
 3 4 2 3 2 هاتعداد دعوت  14 دانشکده

 5 5 5 4 3 تعداد سخنرانی 22 دانشکده .دانشکده در دانشگاههیتت علمی سخنرانی توسط اعضای   ۀارائبرگااری کارگاه و 

 1 1 1 1 1 تعداد 5 دانشکده جذب عضو هیئت علمی وابسته 

 -  1 -  -  -  تعداد قطب 1 دانشکده ایجاد قطب علمی 

دانشگگاه های خارجی  در قالب  اتیدبا  اسگعضگای هیات علمی دانشگکده  تعام  علمی ا

 .ملاله، طرح و دانشجوی مشترک

تعداد ملاله و  16 دانشکده

 طرح
2 3 3 4 4 



   1400 زمستان ، دانشگاه حکیم سبزواریهشتم   برنامه راهبردی پنج ساله 58

 

گسگگتر  قراردادهای پژوهشگگی با نگر   ح  مسگگئله ای در حوزه ارتباط با جامعه و 

 صنعت.
 12 دانشکده

تعداد طرح و 

 قرارداد 
3 3 3 2 1 
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 ات و علوم انسانیادبیّ ۀآموزشی و تحصیالت تکمیلی: دانشکد ۀحوز

 اتی عملیّ ۀبرنام راهبرد

 ی در پایانمورد انتظار کمّ ۀنتیج

 سال 5    

 ی به تفکیکمورد انتظار کمّ ۀنتیج

 هر سال

 مقدار مجری
 واحد

 گیریاندازه 

1401 1402 1403 1404 1405 

ی و  کمّ ۀتوسع

کیفی  

 ۀدانشکد

علوم ات و ادبیّ

 انسانی

 .ایه به نیازهای منطلهتوجّپرمتلاضی با های جدیدکارشناسی ایجاد رشته و گرایش
های  دانشکده/گروه

 آموزشی/ معاون آموزشی 
 2 0 0 2 0 تعداد رشته و گرایش 4

ه بگه نیگازهگای  توجّپرمتلگاضگگگی بگا  تحصگگگیالت تکمیلی   جگدیگدهگای  ایجگاد رشگگگتگه و گرایش

 .ایمنطله

های  دانشکده/گروه

 آموزشی/ معاون آموزشی 
 2 2 2 2 2 تعداد رشته و گرایش 8

 .جدیدبین رشته ای های آموزشی ایجاد گروه
های  دانشکده/گروه

 آموزشی/ معاون آموزشی 
 0 0 0 0 1 تعداد گروه 1

 ایجاد دانشکده جدید
هیات رئیسه و شورای  

 دانشگاه
 -  -  -  1 -  تعداد دانشکده  1

 .متناسب با نیازهای جامعه و  های موردنیاز دانشگاهت علمی در رشتهأهیعضو جذب
 آموزشی/ دانشکده/ معاون

 ت اجرایی جذبئهی
 2 2 2 2 2 تعداد اعضاء  10

ای و دانشگکدههای همکاری بینآوردن زمینهای از طریق فراه رشگتههای میانبرنامه  ۀتوسگع

 .خارجی  داخلی و  هایمشترک با دانشگاههای های آموزشی و رشتهایجاد دوره

های  دانشکده/گروه

 آموزشی/ معاون آموزشی 
 1 1 0 0 0 تعداد 2

 1 1 1 1 1 تعداد همایش  5 دانشکده /معاون پژوهشی  .المللی ی و بینملّ ی علمی منطله ای،های همایشبرگاار

خارجی برای تدریس فشرده و   ستادانیرانی ملی  خارج از کشور و اصگان ادعوت از متخصگّ 

 .ت و برگااری کارگاه و سخنرانی و ویدئو کنفرانسمدّکوتاه

  هایدانشکده/گروه

 آموزشی 
 2 2 2 2 2 هاتعداد دعوت  10

 . دانشکده در دانشگاههیتت علمی سخنرانی توسط اعضای   ۀارائبرگااری کارگاه و 
های  دانشکده/گروه

 آموزشی 
 2 2 2 2 2 .تعداد سخنرانی و.. 10

 پژوهشی -علمی  ۀاندازی مجلراه
های  دانشکده/گروه

 آموزشی و معاون پژوهشی 
 1 1 0 0 0 تعداد 2
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 -  3 2 -  ها رشته گروه 5 های آموزشی دانشکده گروه و تدوین اهداف رفتاری تما  رشته های دایر در دانشکدهبازنگری 

 - 

اندازی و تتسیس مرکا ترجمه و ویراستاریراه  

 
 -  -  -  1 -  تعداد 1 وادبیات فارسیگروه زبان

 پردازی و نظریه تخصصی  -، علمی ترویجی -های علمی برگااری کرسی 
های  دانشکده/گروه

 آموزشی و معاونت پژوهشی
 2 2 2 2 2 هاتعداد کرسی  10

 1 1 1 1 تعداد تعداد 5 دانشکده جذب عضو هیئت علمی وابسته  

دانشگاه های خارجی  در قالب ملاله،   اتیدبا  اسعضای هیات علمی دانشکده تعام  علمی ا

 .طرح و دانشجوی مشترک

 تعداد ملاله و طرح 10 دانشکده
2 2 2 2 2 

 4 4 4 4 4 تعداد طرح و قرارداد  20 دانشکده گستر  قراردادهای پژوهشی با نگر   ح  مسئله ای در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت. 
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  ریزی شهری روستاییجغرافیا و علوم محیطی، گروه جغرافیا و برنامه ۀآموزشی و تحصیالت تکمیلی: دانشکد ۀحوز

 اتی عملیّ ۀبرنام راهبرد

 نتیجه مورد انتظار کمی در پایان

 سال5

 نتیجه مورد انتظار کمی به تفکیک

 هر سال

 مقدار مجری
واحد  

 گیریاندازه 

1401 1402 1403 1404 1405 

ی و  توسعه کمّ

  ۀکیفی دانشکد

جغرافیا و علوم 

 محیطی

 .ایه به نیازهای منطلهتوجّهای جدید کارشناسی پرمتلاضی باایجاد رشته و گرایش
های آموزشی /  گروه

 دانشکده و معاونت آموزشی 
1 

تعداد رشته و  

 گرایش 
1 0 0 0 0 

 . ایه به نیازهای منطلهتوجّپرمتلاضی باجدید تحصیالت تکمیلی  های  ایجاد رشته و گرایش
های آموزشی /  گروه

 دانشکده و معاونت آموزشی 
2 

تعداد رشته و  

 گرایش 
1 0 1 0 0 

 .جدیدبین رشته ای های آموزشی ایجاد گروه
های آموزشی /  گروه

 دانشکده و معاونت آموزشی 
 1 0 0 0 0 تعداد گروه 1

 .متناسب با نیازهای جامعه و  موردنیاز دانشگاههای ت علمی در رشتهأهیعضو جذب
های آموزشی /  گروه

 دانشکده و معاونت آموزشی 
 4 0 0 0 1 تعداد اعضاء  5

ای و دانشگکدههای همکاری بینآوردن زمینهای از طریق فراه رشگتههای میانبرنامه  ۀتوسگع

 .خارجی  داخلی و  هایهای مشترک با دانشگاههای آموزشی و رشتهایجاد دوره

های آموزشی /  گروه

 دانشکده و معاونت آموزشی 
 0 0 1 4 1 .. .تعداد دوره و  6

 2 2 3 2 0 تعداد همایش  9 دانشکده و معاونت پژوهشی  .المللی ی و بینملّ ی علمی منطله ای،های همایشبرگاار

خارجی برای تدریس فشرده و  سگتادانیرانی ملی  خارج از کشگور و اصگان ادعوت از متخصگّ 

 .ت و برگااری کارگاه و سخنرانی و ویدئو کنفرانسمدّکوتاه
 4 4 4 4 4 هاتعداد دعوت  20 دانشکده

 4 4 4 4 4 .تعداد سخنرانی و.. 20 دانشکده .دانشکده در دانشگاههیتت علمی سخنرانی توسط اعضای   ۀارائبرگااری کارگاه و 

 1 0 1 0 1 تعداد آزمایشگاه  3 دانشکده و معاونت پژوهشی  . .اندازی کارگاه، آزمایشگاه و..هاحی و راطرّ

 1 1 1 1 1 تعداد 5 دانشکده جذب عضو هیئت علمی وابسته  

دانشگگاه های خارجی  در قالب ملاله،   اتیدبا  اسگعضگای هیات علمی دانشگکده  تعام  علمی ا

 .طرح و دانشجوی مشترک

 تعداد ملاله و طرح 66 دانشکده
8 10 12 16 20 

 30 دانشکده گستر  قراردادهای پژوهشی با نگر   ح  مسئله ای در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت. 
تعداد طرح و 

 قرارداد 
6 6 6 6 6 
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 علوم ورزشی ۀآموزشی و تحصیالت تکمیلی: دانشکد ۀوزح

 اتی عملیّ ۀبرنام راهبرد

 ی در پایانمورد انتظار کمّ ۀنتیج

 سال5

 ی به تفکیکمورد انتظار کمّ ۀنتیج

 هر سال

 مقدار مجری
 واحد

 گیریاندازه 

1401 1402 1403 1404 1405 

ی و کمّ  ۀتوسععع

 ۀکیفی دانشعکد

 علوم ورزشی

 -  -  -  -  -  تعداد رشته و گرایش 0 معاون آموزشی  /دانشکده .ایه به نیازهای منطلهتوجّهای جدید کارشناسی پرمتلاضی باگرایشایجاد رشته و 

ه بگه نیگازهگای توجّجگدیگد تحصگگگیالت تکمیلی پرمتلگاضگگگی بگاهگای ایجگاد رشگگگتگه و گرایش

 .ایمنطله

 معاون آموزشی  /دانشکده
 -  -  -  -  -  تعداد رشته و گرایش 0

 -  -  -  1 -  تعداد گروه 1 معاون آموزشی  /دانشکده .جدیدبین رشته ای های آموزشی ایجاد گروه

 .متناسب با نیازهای جامعه و  های موردنیاز دانشگاهت علمی در رشتهأهیعضو جذب
 معاون آموزشی  /دانشکده

 1 1 1 1 1 تعداد اعضاء  5

ای دانشگکدههای همکاری بینآوردن زمینهای از طریق فراه رشگتههای میانبرنامه  ۀتوسگع

 .خارجی  داخلی و  هایهای مشترک با دانشگاههای آموزشی و رشتهو ایجاد دوره

 معاون آموزشی  /دانشکده
 -  -  1 -  -  .. .تعداد دوره و  1

 -  -  1 -  -  تعداد همایش  1 معاون پژوهشی /دانشکده  .المللی ی و بینملّ ی علمی منطله ای،های همایشبرگاار

خارجی برای تدریس  سگگتادانیرانی ملی  خارج از کشگگور و اصگگان ادعوت از متخصگگّ 

 .ت و برگااری کارگاه و سخنرانی و ویدئو کنفرانسمدّفشرده و کوتاه
 1 1 1 1 -  هاتعداد دعوت  4 دانشکده

 2 2 2 2 2 .تعداد سخنرانی و.. 10 دانشکده .دانشکده در دانشگاههیتت علمی سخنرانی توسط اعضای   ۀارائبرگااری کارگاه و 

 -  1 1 -  -  تعداد آزمایشگاه  2 معاون پژوهشی /دانشکده  اندازی کارگاه، آزمایشگاه و ...احی و راهطرّ

 1 -  -  -  -  گاار  1 عمرانی واحد /دانشکده  .دانشکدهبرای توسعه جدید های ساختمان  تال  جهت احداث

 -  1 1 -  1 تعداد 3 دانشکده جذب عضو هیئت علمی وابسته 

دانشگگگاه های خارجی  در قالب  اتیدبا  اسگگعضگگای هیات علمی دانشگگکده  تعام  علمی ا

 .ملاله، طرح و دانشجوی مشترک

 تعداد ملاله و طرح 5 دانشکده
1 1 1 1 

1 

 

ارتباط با جامعه و گسگگگتر  قراردادهای پژوهشگگگی با نگر   ح  مسگگگئله ای در حوزه 

 صنعت.

 

 3 3 3 3 3 تعداد طرح و قرارداد  15 دانشکده
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 ات و معارف اسالمی  الهیّ ۀآموزشی و تحصیالت تکمیلی: دانشکد ۀحوز

 اتی عملیّ ۀبرنام راهبرد

 5ی در پایانمورد انتظار کمّ ۀنتیج

 سال 

 ی به تفکیکمورد انتظار کمّ ۀنتیج

 هر سال

 مقدار مجری
 واحد

 گیریاندازه 

1401 1402 1403 1404 1405 

و   یکمّ ۀتوسع

ۀ  کیفی دانشکد

الهیّات و معارف 

 اسالمی

 1 1 1 1 1 تعداد رشته و گرایش 5 معاون آموزشی  /دانشکده .ایه به نیازهای منطلههای جدید کارشناسی پرمتلاضی باتوجّایجاد رشته و گرایش

ه بگه نیگازهگای تحصگگگیالت تکمیلی پرمتلگاضگگگی بگاتوجّهگای جگدیگد  ایجگاد رشگگگتگه و گرایش

 .ایمنطله

 معاون آموزشی  /دانشکده
 1 1 1 1 1 تعداد رشته و گرایش 5

 0 0 1 0 1 تعداد گروه 2 معاون آموزشی  /دانشکده .جدیدبین رشته ای های آموزشی ایجاد گروه

 2 2 2 2 2 تعداد اعضاء  10 معاون آموزشی  /دانشکده .متناسب با نیازهای جامعه و  های موردنیاز دانشگاهت علمی در رشتهأهیعضو جذب

ای و دانشگکدههای همکاری بینآوردن زمینهای از طریق فراه رشگتههای میانبرنامه  ۀتوسگع

 .خارجی  داخلی و  هایهای مشترک با دانشگاههای آموزشی و رشتهایجاد دوره

 معاون آموزشی  /دانشکده
 1 1 1 1 1 .. .تعداد دوره و  5

 1 1 1 1 5 تعداد همایش  5 معاون پژوهشی /دانشکده  .المللی ی و بینملّ ی علمی منطله ای،هابرگااری همایش

خارجی برای تدریس فشگرده  سگتادانصگان ایرانی ملی  خارج از کشگور و ادعوت از متخصگّ 

 .ت و برگااری کارگاه و سخنرانی و ویدئو کنفرانسمدّو کوتاه
 1 1 1 1 1 هاتعداد دعوت  5 دانشکده

 10 10 10 10 10 تعداد سخنرانی و.. 50 دانشکده .دانشکده در دانشگاههیتت علمی سخنرانی توسط اعضای   ۀارائبرگااری کارگاه و 

 1 1 0 0 0 تعداد آزمایشگاه  1 معاون پژوهشی  /دانشکده اندازی کارگاه، آزمایشگاه و ...احی و راهطرّ

 و نظریه پردازی صی تخصّ -علمی  ،ترویجی -های علمی برگااری کرسی 

 
 5 5 5 5 هاتعداد کرسی  25 معاون پژوهشی  /دانشکده

5 

 1 1 1 1 1 تعداد عضو  5 معاون آموزشی  /دانشکده ت علمی وابستهئجذب عضو هی

دانشگاه های خارجی  در قالب ملاله،  اتیدبا  اسگعضگای هیات علمی دانشگکده تعام  علمی ا

 .طرح و دانشجوی مشترک

 تعداد ملاله و طرح 5 دانشکده
1 1 1 1 1 

 4 4 4 4 4 قرارداد تعداد طرح و  20 دانشکده گستر  قراردادهای پژوهشی با نگر   ح  مسئله ای در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت. 
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 های نوینحوزۀ آموزش: پردیس فنّاوری

 نتیجۀ مورد انتظار کمّی در پایان برنامۀ عملیّاتی  راهبرد

 سال5

 نتیجۀ مورد انتظار کمّی به تفکیک

 هر سال

  واحد مقدار مجری

 گیریاندازه 

1401 1402 1403 1404 1405 

 

 

 

 

 

 

 

 

توسعۀ کمّی و  

های فنّاوریکیفی 

 نوین

 1 0 1 0 1 تعداد رشته و گرایش 3 معاون آموزشی /پردیس  .ایه به نیازهای منطلهتوجّهای جدید کارشناسی پرمتلاضی باایجاد رشته و گرایش

 1 0 1 0 1 تعداد رشته و گرایش 3 معاون آموزشی /پردیس  .ایه به نیازهای منطلهتوجّجدید تحصیالت تکمیلی پرمتلاضی باهای ایجاد رشته و گرایش

ه به نیازهای ای و پرمتلاضگی با توجّرشگتهارشگد میانهای جدید کارشگناسگی ایجاد رشگته و گرایش

 ای جمجازی(.منطله

 1 0 1 0 0 تعداد رشته و گرایش 2 معاون آموزشی  /پردیس 

 0 0 1 0 1 تعداد گروه 2 معاون آموزشی  /پردیس  ای نیازمحور. رشته میانهای آموزشی جدید ایجاد گروه

 1 1 1 2 3 تعداد اعضاء  8 معاون آموزشی /پردیس  . متناسب با نیازهای جامعه و  های موردنیاز دانشگاهت علمی در رشته أهیعضو جذب

 2 2 2 2 2 درس 10 پردیس  ص. های خاانگلیسی برای رشته پیگیری جهت تدریس دروس به زبان

 1 0 0 1 0 دوره 2 معاون آموزشی  /پردیس  المللی.های آموزشی مجازی بینایجاد دوره

ای و ایجاد بین دانشکده  همکاری  هایزمینه آوردنفراه  طریق از  ایرشتهمیان  هایبرنامه  توسعۀ

 های خارجی های مشترک با دانشگاههای آموزشی و رشتهدوره

 1 1 0 1 3 تعداد دوره و...  6 معاون آموزشی  /پردیس 

 1 1 1 0 0 تعداد همایش  3 معاون پژوهشی  /پردیس  .المللی و بین ی ملّ ی علمی منطله ای،هابرگااری همایش

خارجی برای تدریس فشگگرده و   سگگتادانیرانی ملی  خارج از کشگگور و اصگگان ادعوت از متخصگگّ 

 .ت و برگااری کارگاه و سخنرانی و ویدئو کنفرانسمدّکوتاه

 2 2 2 1 1 هاتعداد دعوت  8 پردیس 

 12 12 10 8 8 تعداد سخنرانی و... 20 پردیس  .دانشکده در دانشگاههیتت علمی سخنرانی توسط اعضای   ۀارائبرگااری کارگاه و 

 1 0 2 0 2 تعداد آزمایشگاه  5 معاون پژوهشی /پردیس  .ایرشتههای تخصّصی میاناندازی کارگاه، آزمایشگاهراهطرّاحی و 

 1 0 1 0 0 دانشکده 2 پردیس   در تشکیالت سازمانی. جدید ایجاد دانشکده

 2 2 2 2 2 تعداد اعضاء  10 معاون آموزشی  /پردیس  های جدیدجذب اعضای هیئت علمی وابسته برای ارتلاء کیفیّت آموزشی و ایجاد رشته
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  200 متر مربّع  1200 عمرانی /پردیس  کارگاهی و آزمایشگاهی برای تلویت دروس مهارت محور کلیه دانشکده ها.ایجاد فضای 

 اداری

500  

کارگاه 

آزمایشگاه 

 کالس  /

 الی 500

700 

0  

0 

دانشگاه های خارجی  در قالب ملاله، طرح  اتیدبا  اسگعضگای هیات علمی دانشگکده تعام  علمی ا

 .و دانشجوی مشترک

 12 10 8 7 5 تعداد ملاله و طرح 32 دانشکده

 8 8 8 6 5 قرارداد  35 پژوهشی معاون  /پردیس  .جامعه و صنعت گستر  قراردادهای پژوهشی با نگر   ح  مسئله ای در حوزه ارتباط با
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 معاونت پژوهشی   :اوریپژوهش و فنّ ۀحوز

 مجری اتی عملیّ ۀبرنام راهبرد

ی در مورد انتظار کمّ ۀنتیج

 سال 5پایان 

 ی به تفکیکمورد انتظار کمّ ۀنتیج

 هر سال

 1405 1404 1403 1402 1401 گیری واحد اندازه مقدار

 

 

 

 بهبود 

های زیر ساخت 

پژوهشی و 

 اوری فنّ

 

 

 
 

 800 750 700 600 500 تعداد منابع دیجیتالی 3350 اوریفنّ حائا مالکیت فکری دانشگاه  منابع دیجیتالی  افاایش

 1 1 1 1 1 ات تعداد مجلّ 4 پژوهشی  با تتکید بر انتشار دیجیتالی. ات علمی پژوهشی دانشگاهمجلّ کیفی ارتلای 

 -  1 1 1 -  مجله 3 پژوهشی  Scopuse , JCRالمللی ات علمی دانشگاه با ایندکس بینجلّم نمایه سازی

 35 20 15 10 7 میلیارد ریال 87 پژوهشی  و تنو  بخشی به منابع آن. جگرنت( اعتبار پژوهانه افاایش

 860000 کتابخانه .العات علمی داخلی های اطّپایگاه افاایش دسترسی به
استفاده از منابع   ۀسران

 علمی 
15000 16000 17000 18000 20000 

 86000 کتابخانه .العات علمی خارجی های اطّافاایش دسترسی به پایگاه
استفاده از منابع   ۀسران

 علمی 
15000 16000 17000 18000 20000 

 1000 1000 1000 1000 1000 تعداد 5000 کتابخانه به زبان های مختلف.  کتابخانه چاپی علمی منابع و تنو  بخشی افاایش 

های آب، انرژی و ایمنی در راستای  اینترنت اشیاء در هوشمندسازی بخش ۀپروژ ۀتوسع

 .دانشگاه سبا و دفع پسماند آزمایشگاهی 
 3 3 3 3 3 پروژه  15 اوری پژوهشی فنّ

  1000 اوریفنّ شبکه اطالعات دانشگاه.  ارتلای پهنای باند

mbps 
 1000 1000 800 800 600 ت ررفیّ

 و اخذ آکریدیته برای برخی آزمایشگاه های دانشگاه.  سازی استانداردهای آزمایشگاهی پیاده
آزمایشگاه 

 مرکای 
 1 1 1 1 1 تعداد 5

 0 0 0 2 0 تعداد 1 اوری پژوهشی فنّ در دانشگاه. تتسیس آزمایشگاه استاندارد 

 . تکمی  تجهیاات آزمایشگاهی  و  گستر  فضای آزمایشگاه مرکای

آزمایشگاه 

 مرکای 
 2 2 2 2 2 تعداد 10

آزمایشگاه 

 مرکای 
 100 100 100 100 --  متر 400

 1 1 1 1 1 ت ررفیّ 5 پژوهشی  کارآمد موردنیاز از طریق امریه سربازی. نیروی انسانی  جذب
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 معاونت پژوهشی   :اوریپژوهش و فنّ ۀحوز

 اتی عملیّ ۀبرنام راهبرد
 

 مجری

ی در مورد انتظار کمّ ۀنتیج

 سال 5پایان

 ی به تفکیکمورد انتظار کمّ ۀنتیج

 هر سال

 1405 1404 1403 1402 1401 گیری واحد اندازه مقدار

های یافته هتوسع

پژوهشی کاربردی و 

 اصیل

 20 18 15 10 7 میلیارد ریال 70 پژوهشی  .تشویق پژوهشگران با دستاوردهای پژوهشی اصی 

 3.2 3.1 3 2.9 2.8 سرانه 3.2 پژوهشی  .انتشار ملا ت معتبر نۀافاایش سرا

درسگی و کتب تشگویق و ترغیب اعضگای هیتت علمی برای تصگنیف و تتلیف  

 .المللی ی و بینای، ملّمنطلهدانشگاهی قاب  ارائه در سطح 
 30 20 20 20 کتاب  120 پژوهشی 

30 

 53 53 53 53 53 طرح 265 پژوهشی  .ها و صنایعهای نیازمحور با نهاداجرای طرح

 .ویدئو کنفرانس ۀبرپایعلمی گستر  تعامالت 
  -های آموزشی گروه

 پژوهشی 
 28 24 20 16 12 تعام   100

 0 0 0 1 0 تعداد 1 معاونت پژوهشی تال  برای ایجاد پارک، پردیس جبهشت( عل  و فنّاوری.

 0 0 1 0 0 تعداد 1 معاونت پژوهشی ایجاد مرکا جهاد دانشگاهی سباوار.
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 معاونت پژوهشی   :اوریپژوهش و فنّ ۀحوز

 اتی عملیّ ۀبرنام راهبرد
 

 مجری

ی در مورد انتظار کمّ ۀنتیج

 سال 5 پایان

 ی به تفکیکمورد انتظار کمّ ۀنتیج

 هر سال

 مقدار
واحد  

 گیریاندازه 
1401 1402 1403 1404 1405 

بالندگی پژوهشی 

اعضاء هیأت علمی  

 و دانشجویان

 13 12 10 10 8 همایش 53 پژوهشی  .المللی ی و بینهای ملّها، کنگره برگااری همایش

 22 18 15 12 10 فرصت مطالعاتی 77 پژوهشی  . ت(مدّت پژوهشی جبلند موریّتهای مطالعاتی و مت علمی به فرصت تهیاعاا  اعضاء 

 ت پژوهشی های مطالعاتی، تحلیلاتی  و ماموریّت علمی به فرصت تاعاا  اعضاء هی

 . ت(مدّجکوتاه
 60 50 40 35 30 فرصت مطالعاتی 215 پژوهشی 

های معتبر ها و کارگاهو دانشجویان دکترا به کنفرانست علمی أهیاعاا  اعضای 

 .المللی بین
 25 25 15 10 5 کنفرانس  85 پژوهشی 

 5 5 5 5 5 عنوان کارگاه 25 پژوهش . ایت پژوهشی و رعایت اخالق حرفهصی افاایش کیفیّهای تخصّ برگااری کارگاه

 15 15 15 10 7 ادانشجوی پسا دکتر 67 پژوهشی  . های پسادکتراجویان نخبه و افاایش جذب در دوره گیری از دانشبهره
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 علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی اوری:  مرکز پژوهشی پژوهش و فنّ ۀحوز

 اتی عملیّ ۀبرنام راهبرد
 

 مجری

ی  مورد انتظار کمّ ۀنتیج

 سال  5در پایان 
 

 ی به تفکیکمورد انتظار کمّ ۀنتیج

 هر سال 

 مقدار
واحد  

 گیریاندازه 
1401 1402 1403 1404 1405 

ارتقاء جایگاه سازمانی و 

نیروی انسانی مرکز تا سطح  

 پژوهشکده

 جدید.های پژوهشی ایجاد گروه و  به پژوهشکده  پژوهشی دانشگاه  ارتلاء مرکا

مرکا پژوهشی با 

همکاری معاونت 

 پژوهشی 

 -  -  -  -  1 پژوهشکده  1

مرکا پژوهشی با 

همکاری معاونت 

 پژوهشی 

 -  -  -  -  3 گروه 3

 .وابسته مرکاو اعضای هیتت علمی تما  وقت و  کارکنانتعداد افاایش 

مرکا پژوهشی با 

  ۀهمکاری کمیت

 جذب دانشگاه 

 -  -  1 1 2 فرد 4

جایگاه و نقش مرکز   ۀتوسع

 پژوهشی در نظام  

گیری  سازی و تصمیم یممتص 

نهادهای سطح شهرستان و  

 منطقه

 1 1 1 1 1 گاار  5 مرکا پژوهشی  .پژوهشی شهرستان سباوار ۀنامتدوین سال

ای در ارتباط با مسگائ  روز شگهرسگتان و رشگتههای علمی و بیننشگسگتبرگااری 

 .ها و اداراتمنطله با همکاری سازمان
 1 1 1 1 1 تعداد نشست  5 مرکا پژوهشی 

و ح  مشکالت منطله   کارکردی  ۀ ات اجرایی به نهادها براساس حوزارائه پیشنهاد

 ای در حوزه توسعه پایدار.
 1 1 1 1 1 تعداد پیشنهاد  5 مرکا پژوهشی 

های علمی در صگگی و نشگگسگگتهای تخصگگّ های آموزشگگی و کارگاه برگااری دوره 

 .ها و اداراتارتباط با مسائ  روز شهرستان و منطله با همکاری سازمان
 25 مرکا پژوهشی 

تعداد دوره و 

 نشست علمی 
5 5 5 5 5 
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 و درون دانشگاهی.  های پژوهشی برون دانشگاهیانجا  طرح

 

 2 2 2 2 2 تعداد طرح 10 مرکا پژوهشی 

 1 1 1 1 1 تعداد طرح 5 مرکا پژوهشی 

 1 1 1 1 1 نامهتعداد تفاه   5 مرکا پژوهشی  .بین دانشگاه و نهادهای مختلفهمکاری علمی نامه  انعلاد تفاه  

ت علمی و  ارتقاء کیفیّ

ت علمی ئپژوهشی اعضای هی

 مرکز

 3 7.2 4.2 2.2 2 تعداد ملاله 3 مرکا پژوهشی  .انتشار ملا ت علمی و پژوهشی در نشریات معتبر داخلی ۀسرانافاایش 

 2 7.1 4.1 2.1 1 تعداد ملاله 2 مرکا پژوهشی  .انتشار ملا ت علمی و پژوهشی در نشریات معتبر خارجی ۀسرانافاایش 

ت و مگدّهگای مطگالعگاتی و تحلیلگاتی کوتگاه ت علمی بگه فرصگگگتتاعاا  اعضگگگای هیگ 

 .تمدّبلند
 1 1 1 1 1 ء تعداد اعضا 5 مرکا پژوهشی 

دانشگگگاه های خارجی  در  اتیدبا  اسگگعضگگای هیات علمی مرکا پژوهشگگی تعام  علمی ا

 .قالب ملاله، طرح و دانشجوی مشترک
 مرکا پژوهشی 

تعداد ملاله و  9

 طرح

1 1 2 2 3 
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 مرکز رشد   :اوریپژوهش و فنّ ۀحوز

 اتی عملیّ ۀبرنام راهبرد
 

 مجری

ی  مورد انتظار کمّ ۀنتیج

 سال  5در پایان 

 ی به تفکیکمورد انتظار کمّ ۀنتیج

 هر سال 

 مقدار
واحد  

 گیریاندازه 
1401 1402 1403 1404 1405 

های جذب و پذیرش  از هسته

 اور سات فنّتحقیقاتی و مؤسّ

 20 20 15 15 10 اور واحد فنّ 80 مرکا رشد  .اورهای تحلیلاتی و مؤسسات فنّجذب و پذیر  هسته

 4 4 3 2 1 واحد 13 مرکا رشد  .صنایع ۀ مشترک باذب و پذیر  واحدهای تحلیق و توسعج

تحقیقاتی و های حمایت از هسته

 اور سات فنّمؤسّ

 3 3 3 3 3 نمایشگاه 15 مرکا رشد  .صی های تخصّشرکت در نمایشگاه

 3 3 3 3 3 دوره 15 مرکا رشد  .های آموزشی اور در دورهشرکت واحدهای فنّ

هگای تحلیلگاتی و واحگدهگای هسگگگتگهاعطگای تسگگگهیالت بگه تال  برای اخگذ و  

 .اورفنّ
 6 6 5 2 1 میلیارد ریال 20 مرکا رشد 

همکاری با   ۀسازی و توسعتجاری

ها و مراکز علمی و اقتصادی و  نهاد 

 ی وای، ملّ صنعتی در سطح منطقه

 المللیبین

 6 6 5 3 3 شرکت  23 مرکا رشد  در مرکا رشد دانشگاه. بنیانهای دانشایجاد و گستر  شرکت

 2 2 2 2 2 نامهتفاه  10 مرکا رشد  .اوریفنّهای عل  و همکاری با سایر مراکا رشد و پارکنامه امضای تفاه 

جشگگگنگواره در  بگیگنمشگگگگارکگگت  و  داخگلگی  مگعگتگبگر  مگحگوریّهگگای  بگگا  ت  الگمگلگلگی 

 .سازی دانشتجاری
 2 2 2 2 2 تعداد جشنواره 10 مرکا رشد 
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 اوری: دفتر ارتباط با صنعت و جامعه   پژوهش و فنّ ۀحوز

 اتی عملیّ ۀبرنام راهبرد
 

 مجری

  5 ی در پایانمورد انتظار کمّ ۀنتیج

 سال

 ی به تفکیکمورد انتظار کمّ ۀنتیج

 هر سال

 1405 1404 1403 1402 1401 گیری واحد اندازه مقدار

 

های همکاری گسترش

اوری  پژوهشی و فنّ

 صنعت ،متقابل دانشگاه

 و جامعه  

و صگگنایع و سگگازمان ها   بین دانشگگگاههای همکاری علمی نامه  انعلاد تفاه 

 در سطح منطله ای و ملی.
 35 30 25 20 15 های منعلد شده نامهتعداد تفاه   125 ارتباط با صنعت 

مسگگگائگ  جگامعگه و هگای دانشگگگجویی بگه سگگگمگت حگ ّنگامگهپگایگاندادن سگگگوق

 .کارآفرینی 
 800 ارتباط با صنعت 

های با موضوعات  نامهتعداد پایان

 فرینی آمرتبط با مسائ  جامعه و کار
100 150 150 200 200 

 50 45 40 35 30 مطالعاتی های تعداد فرصت  200 ارتباط با صنعت  .های مطالعاتی صنعتی برای فرصت تاداناعاا  اس

 30 20 14 10 6 میلیارد ریال 80 ارتباط با صنعت  .های ارتباط با صنعت و جامعهجذب بودجه از طریق پروژه

رسگگگانی بگه محور جهگت آموز  و خگدمگتهگای تلگاضگگگابرگااری کگارگگاه

 .جامعه
 2 2 1 1 0 های برگاار شدهتعداد کارگاه  5 ارتباط با صنعت 

کگنگفگرانگسجگگذب   بگرگگااری  بگرای  بگیگناعگتگبگگار  و هگگای  صگگگنگگایگع  از  الگمگلگلگی 

 .هاسازمان
 300 200 150 100 50 ارز  به میلیون ریال 800 ارتباط با صنعت 

گذاران  سگتان و پشگتیبانی اداری از سگرمایهفرینی شگهرآایجاد کارگروه کار

 و کارگااری فنّاوری. کارآفرین
 5 4 4 2 1 درخواست جذب شده تعداد  16 ارتباط با صنعت 

دانش  اشگگتغالزمینه سگگازی شگگگاه برای  دان  دانش آموختگانایجاد شگگبکه  

آموختگان جدید و تتسگگگیس مرکا کاریابی تخصگگگصگگگی به کمک بخش 

 خصوصی.

 30 15 15 10 5 التحصی  جذب شده تعداد فارغ 75 روابط بین المل 
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 فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی: فرهنگی  ۀحوز

 مجری اتی عملیّ ۀبرنام راهبرد

ی  مورد انتظار کمّ ۀنتیج

 سال  5در پایان 

 ی به تفکیکمورد انتظار کمّ ۀنتیج

 هر سال 

 مقدار
واحد  

 گیریاندازه 
1401 1402 1403 1404 1405 

 ریزی برنامه 

 و بسترسازی اجرایی 

امر تحقق  در 

راهبردهای سند 

 دانشگاه اسالمی

 

 علمی،  مهارتهایو تلویت   توانمندسگگازیبرگااری کارگاه و نشگگسگگت آموزشگگی در جهت  

 .حضوری و  مجازی بستر در دانشجویانو سیاسی  اجتماعی ، فرهنگی 

و    ت فرهنگی مدیریّ

 اجتماعی
 16 14 13 12 10 کارگاه 65

  و  کگارکنگان  اسگگگاتیگد، مجموعگه  برای  تحصگگگیلی   سگگگال  طول در  فرهنگی  مگدون ریای  برنگامگه

 اردوهای برگااری فرهنگی،  کالسگگگهای و   کارگاهها برگااری جمله ازج آنان  های  خانواده

 یالاعت و   رشگد راسگتای  در خدمت  ضگمن ،فرهنگی   های  نشگسگت اجرای  زیارتی، و  فرهنگی 

 (بخش این های ررفیت

و    ت فرهنگی مدیریّ

 اجتماعی
 3 3 2 2 2 برنامه 12

 با اجتماعی  و  مذهبی  فرهنگی، ارزشگگمند محتوای با مجازی فضگگای در  ای رسگگانه تولیدات

در کنگار تلویگت نشگگگر مکتوب و الکترونیکی  اسگگگتگادان    فرهنگی   ررفیگت  از منگدی  بهره

 .جنشریات دانشجویی(

و    ت فرهنگی مدیریّ

 اجتماعی
 20 18 15 12 10 فای  75

  نظر   ازجو سگیاسگی   فرهنگی  فعال  دانشگجویان اجتماعی  و  فرهنگی   های فعالیت  فرآیند  تسگهی 

 .(مجوزها و  ها حمایت  -اجرایی  روند -بودجه

و    ت فرهنگی مدیریّ

 اجتماعی
 2 2 2 1 1 و طرح سامانه 8

  مناسگگب بسگگتر  ایجاد  و  دانشگگجویان علمی   و   هنری  فرهنگی،  های  طرح و   ها  ایده حمایت از

  کارآفرینی،   خوداشگگگتغگالی،  توسگگگعگه  قابلیگتج جامعگه به آنان خدمات  و  تولیگدات ارائه جهگت

ضگمن تلویت کرسگی های آزاداندیشگی در موضگوعات علمی، فرهنگی، ،  ...( و  ثروت تولید

 اجتماعی و سیاسی.

و    ت فرهنگی مدیریّ

 اجتماعی
 8 7 6 5 4 برنامه 30

جهادی  و سگگبک زندگی اسگگالمی و تروی  فرهنگ   ایثار  جهاد،  کانون های  تلویت و   ایجاد

 مبتنی بر بیانیه گا  دو  انلالب و تربیت دانشگجوی متعهد و در طراز انلالب در کنار اجرای

 .دینی و ملی  های مناسبت در بخش نشاط های برنامه

و    ت فرهنگی مدیریّ

 اجتماعی
 15 14 13 12 10 برنامه 64
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با    دانشگگگجویی   ازدواج  کلبه طرح اجرای طرح دفتر ارتباط دانشگگگگاه و خانواده و کمک به

 به  دانشگجویی   ازدواج در  تسگهی  و  محوریت دفتر نهاد نمایندگی ملا  معظ  رهبری دانشگگاه

 دار و کمک به کاهش آسیب های اجتماعی  ادامه و  کارشناسی  صورت

و    ت فرهنگی مدیریّ

 اجتماعی
 70 65 60 55 50 برنامه 300

 اسگالمی،  های  تشگک   با همکاری و تعام  بیشگترتشگویق دانشگجویان فعال و زبده علمی برای 

  برنامه   در ارائه  مشارکت آنان  از  جدی  حمایت و/  علمی   های انجمن  و   فرهنگی   های  کانون

 خالقانه و اثربخش. های

و    ت فرهنگی مدیریّ

 اجتماعی
 270 230 200 170 150 نفر  820

افاایی در کنگار ایجگاد مرکا پژوهش هگای فرهنگی و اجتمگاعی و معرفگت  حمگایگت یگا اجرای  

مطالعات فرهنگی، اجتماعی و سگیاسگی با کشگورهای همجوار و خراسگان قدی  برای پایش و  

 ه خارج از مرزهای جغرافیایی کشور.توسعه مرزهای فرهنگی ایران اسالمی ب

و    ت فرهنگی مدیریّ

 اجتماعی
 2 2 1 1 1 طرح 7

دانشگگاه تمدن سگاز و الگوی اسگالمی ایرانی، با  تال  برای عملیاتی نمودن و گفتمان سگازی  

توجه به وجود ررفیت های فرهنگی و اجتماعی منطله از قبی  نهضگگت شگگیعی سگگربداران و 

 مفاخر علمی و فرهنگی از قبی  حکی  مالهادی سباواری و... .

و    ت فرهنگی مدیریّ

 اجتماعی
 3 2 2 2 1 طرح 10

محتوای فرهنگیجکلی ، عکس نوشگگته و ...(    نشگگراجرای برنامه های فرهنگی، اجتماعی و 

در بسگتر فضگای مجازی و شگبکه های اجتماعی، همراه با ارزیابی، نظارت، پایش و مشگارکت  

 افاایی 

و    ت فرهنگی مدیریّ

 اجتماعی
 40 35 30 25 20 برنامه 150

تحکی  بنیان خانواده در میان کارکنان و دانشجویان  تلویت باورهای دینی، روحیه جهادی،  

 های پژوهش مرتبط با همکاری دانشکده های علو  انسانی. با تدوین طرح

و    ت فرهنگی مدیریّ

 اجتماعی
 2 2 1 1 1 طرح 7
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 مشاوره و بهداشت و درمان مرکز فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی:  ۀحوز

 ی در پایانمورد انتظار کمّ ۀنتیج مجری اتی عملیّ ۀبرنام راهبرد

 سال 5

 ی به تفکیکمورد انتظار کمّ ۀنتیج

 هر سال

 1405 1404 1403 1402 1401 گیری واحد اندازه مقدار

 

 

 

 

های تافزایش فعالیّ

 ایمشاوره

 

 8 8 7 6 5 تعداد اتاق  8 دفتر مشاوره  .هادر خوابگاه ای مشاورهخدمات  گستر 

سگگالمت روان دانشگگجویان و گسگگتر  اسگگتفاده از    ۀکارناماسگگتمرار طرح 

 .تحلی  داده سالمت روانی و  ۀکارنام های طرحتررفیّ

گاار  براساس درصد   % 100 دفتر مشاوره 

 دانشجویان ورودی جدید

75 80 85 90 100 

 ۀویژ مهارتهای زندگی  های آموزشگگی ارگاهک ها و برگااری مسگگتمر دوره

 .دانشجویان

 70 65 60 50 45 کارگاه  تعداد 70 مشاوره دفتر 

های نوین و مرتبط با ت مشگاوره با اسگتفاده از تکنولوژیخدما ۀارئ  ۀتوسگع

 ....(تلفنی، ارسال پیامک و   برخط، مشاوره ۀعاتجمانند ارائالاوری اطّفنّ

مشاوره   و  پیامک درصد 60 دفتر مشاوره 

 تلفنی

40 45 50 55 60 

 50 45 40 30 25 درصد خدمات  %50 دفتر مشاوره  .شهروندان خانواده های جامعه دانشگاهی و  خدمات مشاوره به ۀارائ

ت  یری از ررفیّگسگگگازوکگارهگای منگاسگگگب بگه منظور بهره  احی و اجرایطرّ

وان  کگارکنگان در راسگگگتگای ارتلگای بهگداشگگگت ر و  تگاداناسگگگ  دانشگگگجویگان،

 .اجتماعی -روانی های دانشجویان و پیشگیری از آسیب

 70 65 60 55 50 درصد تعام   %70 دفتر مشاوره 

 60 50 تجهیا ی و زسا استاندارد % 100 دفتر مشاوره  .دانشجویی  ۀفضای فیایکی مراکا مشاور ۀبهسازی و توسع

 

70 80 100 
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 ت بدنی فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی: مدیر تربیّ ۀحوز

ی در مورد انتظار کمّ ۀنتیج مجری اتی عملیّ ۀبرنام راهبرد

 سال 5 پایان

 ی به تفکیکمورد انتظار کمّ ۀنتیج

 هر سال

واحد   مقدار

 گیریاندازه 

1401 1402 1403 1404 1405 

گسترش ورزش  

 همگانی و قهرمانی

 5 10 10 10 10 تعداد لواز  و تجهیاات 45 ت بدنیمدیر تربیّ .سیسات ورزشی تلواز  و تجهیاات اماکن و ت رشد

 % 100 %80 %60 %40 %20 درصد مشارکت  % 100 ت بدنیمدیر تربیّ .های ورزشی تافاایش مشارکت دانشجویی در فعالیّ

 30 30 25 10 5 ت تعداد رویداد و فعالیّ 100 ت بدنیمدیر تربیّ .قهرمانی(  -جهمگانی ها و رویدادهای ورزشی  تبخشی به فعالیّافاایش و تنو 

 %80 %70 %50 %30 %20 درصد مشارکت  %80 ت بدنیمدیر تربیّ .های ورزشی برنامهها و تافاایش مشارکت کارکنان در فعالیّ

 2 2 2 2 2 میلیارد ریال 10 ت بدنیمدیر تربیّ .و جذب منابع مالی خارج از دانشگاه هنامآئین ۀتهیّ
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 دانشجویی فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی: مدیر  ۀحوز

 مجری اتی عملیّ ۀبرنام راهبرد

ی در مورد انتظار کمّ ۀنتیج

 سال 5 پایان

 ی به تفکیکمورد انتظار کمّ ۀنتیج

 هر سال

 1405 1404 1403 1402 1401 گیری واحد اندازه مقدار

سازی و نوسازی  بهینه

های  خوابگاه

 دانشجویی و

 رستوران

 

 100 70 50 30 10 خوابگاه  باب 1 مدیریت دانشجویی ب عمرانی دانشگاههای مصوّلی درچارچوب برنامهخوابگاه متتهّ احداث

 90 85 80 70 60 درصد اسکان  90 مدیریت دانشجویی  های دانشجویی   شرایط سکونت درخوابگاهاسکان دانشجویان متلاضی غیربومی واجد 

وآمد جاتوماسگگیون کنترل تردد( دانشگگجویان در  ایجاد سگگامانه خودکار بازرسگگی رفت

 هاخوابگاه

 مدیریت دانشجویی
 100 90 70 50 40 درصد تجهیاات  100

 100 80 60 40 30 درصد تجهیاات  100 مدیریت دانشجویی مکانیااسیون تجهیاات طب  و توزیع غذا

احداث اماکن  

ی دانشجوی-رفاهی  

 100 80 60 40 20 بازارچه  باب1 مدیریت دانشجویی احداث بازارچه دانشجویی

 100 80 60 45 20 مهمانسرا باب1 مدیریت دانشجویی احداث مهمانسرای دانشجویی

 باب 1 دانشجوییمدیریت  مجردی. خوابگاه  تدارک

 

 100 80 50 30 10 خوابگاه 
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 حوزه:  معاونت اداری و مالی

 مجری اتی عملیّ ۀبرنام راهبرد

نتیجۀ مورد انتظار کمّی  

 سال  5 در پایان

 نتیجۀ مورد انتظار کمّی به تفکیک

 هر سال

 مقدار
 واحد  اندازه 

 گیری 
1401 1402 1403 1404 1405 

دوین و اجرای  ت

برنامه جامع تحول  

به منظور   اداری

تحقق شعار 

چابک  ،شفافیت"

 "سازی، کارآمدی

 مستند نمودن فرآیندها و زیرفرآیندها جهت ایجاد شفافیت در فرآیندها.
مدیریّت امور اداری  

 و پشتیبانی
 100 80 60 40 20 درصد  100

 تسهی  و سبک سازی فرآیندها جهت تسهیلگری و چابک سازی.
مدیریّت امور اداری  

 و پشتیبانی
 100 80 60 40 20 درصد  100

تغییر رویکرد حوزه اداری از وریفگه محوری بگه فرآینگد محوری جهگت زنجیره شگگگدن 

 مجموعه فعالیتها و فرآیندها.

مدیریّت امور اداری  

 و پشتیبانی
 100 80 60 40 20 درصد  100

  ت یگتلوکگارکنگان بگا هگدف    اردوهگای جمعی برنگامگه ریای در جهگت برگااری سگگگفرهگا و 

 ی سازمان نشاط هیروح

مدیریّت امور اداری  

 و پشتیبانی
 1 1 1 1 1 گاار  سا نه  5

اسگگگتفگاده حگداکثری از ررفیگت هگای واحگدهگای فنگاور مرکا رشگگگد جهگت رفع نیگازهگای 

 فناورانه دانشگاه.

مدیریّت امور اداری  

 و پشتیبانی
 100 80 60 40 20 درصد  100

اصگگالح  الگوی کشگگت در فضگگای سگگبا دانشگگگاه با رویکرد کاهش مصگگرف آب و           

 درآمدزایی و استفاده از گیاهان نافع و دارویی.

مدیریّت امور اداری  

 و پشتیبانی
 25 20 15 10 5 درصد  25

 ایجاد گلخانه چندمنظوره آموزشی، پژوهشی، کشاورزی در صورت تامین آب.

 اعتبار(ج منوط به تامین 

مدیریّت امور اداری  

 و پشتیبانی
 100 80 60 40 20 درصد  100

 فر   ایجاد  ،یاب  کارگاینی و غحضگور   ،داجحلوق و دسگتم  مربوطافاارهای  ارتلای نر 

 .سیسات و خدمات(ترات و تیعمت  خواست در

مدیریّت امور اداری  

 و پشتیبانی
 100 80 60 40 20 درصد  100

از امکگانگات رفگاهی، ایجگاد فضگگگای نشگگگاط،   کگارکنگان  منگدی  رضگگگایگتسگگگطح افاایش  

 دانشگاهیان برپایه عدالت اجتماعی.سازی ماایای سازی و شفافمتعادل

مدیریّت امور اداری  

 و پشتیبانی
 1 1 1 1 1 گاار  سا نه  5
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همکاری با معاونت پژوهشگی جهت توسگعه سگاختار اداری جهت ارتلای سگاختارهای  

فناوری ازقبی  راه اندازی پارک عل  و فناوری، را ه اندازی کارگااری مرتبط با حوزه  

حوزه پژوهش و فناوری، توسعه مراکا نوآوری در صنایع بارگ با همکاری دانشگاه، 

 های دانش بنیان دانشگاهی و جهاد دانشگاهی. تشکی  شرکت

 مدیریّت اداری

 مدیریت پژوهشی 
 1 1 1 1 1 تعداد 5

ن و اجرای  تدوی 

برنامه جامع تحول  

 مالی

پس از اجرای    دیحسگابداری تعهّ ۀبهای تما  شگده خدمات در راسگتای برنام ۀمحاسگب

 بودجه ریای عملکردی
 100 35 35 20 10 درصد  100 مدیریّت مالی

 

 

 

 

 

 

 توسعۀ فیزیکی

 پایدار

 غیرعامل پدافند و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احداث خوابگاه متاهلی در چارچوب برنامه های مصوب عمرانی دانشگاه.     

مدیریّت عمرانی و    

 توسعۀ پایدار
 100 80 60 40 20 درصد  100

 تکمی  پروژه های نیمه تما  ساختمانی ج اع  از پروژه های ملی و سایر(

توسعه دانشکده  

 علو  پایه
 100 95 90 85 80 درصد  100

احداث خوابگاه 

 دانشجویان 
 -  -  -  -  100 درصد  100

سالن سرو 

 غذاخوری خواهران
 -  -  -  -  100 درصد  100

ساختمان پردیس 

 فناوری
 -  -  -  -  100 درصد  100

 -  -  -  -  100 درصد  100 سوله کارگاهی 

پیاده سگازی طرح انرژی، هوشگمندسگازی سگیسگت  های انرژی دانشگگاه  و تبدی  محوطه 

 دانشگاه به میکروگرید هوشمند.

مدیریّت عمرانی و    

 توسعۀ پایدار
 100 80 60 40 20 درصد  100

 اجرای نیروگاه خورشیدی با همکاری بخش خصوصی.ج منوط به تامین اعتبار  ز (
مدیریّت عمرانی و    

 توسعۀ پایدار
 100 80 60 40 20 درصد  100
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 توسعۀ فیزیکی

 پایدار

 غیرعامل پدافند و

 .سباع فضایمصرف آب نسبت به مترمربّ پایش، بازنگری و بهینه سازی
مدیریّت عمرانی و    

 توسعۀ پایدار
 100 80 60 40 20 درصد  100

مدیریّت عمرانی و     افاایش ررفیت امتیاز آب شرب دانشگاه

 توسعۀ پایدار
 -  -  -  -  4 اینچ  4

مدیریّت عمرانی و     .ها به روشنایی اضطراریتجهیا خوابگاه

 توسعۀ پایدار
 100 80 60 40 20 درصد  100

مدیریّت عمرانی و     .دانشگاه ک ّسیست  برق اضطراری برای طرّاحی  

 توسعۀ پایدار
 100 80 60 40 20 درصد  100

مدیریّت عمرانی و     .طرح جامع ترافیک داخ  پردیس دانشگاهطرّاحی  

 توسعۀ پایدار
 100 80 60 40 20 درصد  100

مدیریّت عمرانی و     درصد. 10به میاان ترافیک داخ  پردیس دانشگاه اجرای طرح  

 توسعۀ پایدار
 100 80 60 40 20 درصد  100

مدیریّت عمرانی و     .یرهای اضطراایمن در زمان جخرو  گذر مینتتطراحی و 

 توسعۀ پایدار
 25 20 15 10 5 درصد  25

مدیریّت عمرانی و     .ها و فضاهای غیرایمنسازی پرتگاهایمن

 توسعۀ پایدار
 25 20 15 10 5 درصد  25

مدیریّت عمرانی و     .فضاهای دانشگاه  سیست  اعال  حریق در تکمی  

 توسعۀ پایدار
 100 80 60 40 20 درصد  100

مدیریّت عمرانی و     .درصد 100ضطراری در تما  فضاهای دانشگاه به میاان دهنده ااصالح عالئ  هشدار

 توسعۀ پایدار
 100 80 60 40 20 درصد  100

مدیریّت عمرانی و     درصد. 100به میاان د معلولین هت تردّجمعابر  حاصال

 توسعۀ پایدار
 100 80 60 40 20 درصد  100

ارتقاء سطح  

مدیریت سبز  

 دانشگاه 

مدیریّت عمرانی و     .اجرای سیست  پایش آنالین میاان مصرف آباحی و طرّ

 توسعۀ پایدار
 100 80 60 40 20 درصد  100

مدیریّت عمرانی و      سبااحی و اجرای تفکیک آب شرب از آب فضایطرّ

 توسعۀ پایدار
 40 32 24 16 8 درصد  40
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عمرانی و    مدیریّت  .فاضالب تصفیه  ایستگاه اندازیراه و  ساخت 

 توسعۀ پایدار
 100 80 60 40 20 درصد  100

مدیریّت عمرانی و     دانشگاه.های برواناآوری و استفاده از ت جمعمدیریّ

 توسعۀ پایدار
 1 1 1 1 1 گاار  سالیانه 4

مدیریّت عمرانی و     .اجرای سیست  پایش آنالین میاان مصرف برق دانشگاه

 توسعۀ پایدار
 40 32 24 16 8 درصد  40

مدیریّت عمرانی و     .هاموتورخانه ۀاخذ ایاو برای مجموع

 توسعۀ پایدار
 100 80 60 40 20 درصد  100

مدیریّت عمرانی و     .های دانشگاهخوابگاهساختمان های جدارهاز طریق  هدررفت انرژی جلوگیری از 

 توسعۀ پایدار
 -  -  100 60 30 درصد  100

 

 


