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توانيم مسير ردبيلي بقق اا را سپاسگزارم كه فرصتي مهيا شد تا با ارائه گزارش از وضع موجود دانشگاه محخد
وضوعات مناسايي دي، شتصميم گيري براي آينده و برنامه هاي راهبردي را هموار كنيم. هدف طرح برنامه راهبر

نه اي د به گون، بايبر مشاركت اعضاي آراهبردي دانشگاه است. نظام سياست گذاري و مديريت دانشگاه مبتني 
 وانايي در تعييند از: تبارتنعطراحي و اجرا شود كه بتواند اولويت هاي راهبردي را تعيين كند. نتايج مهم اين طرح 

ي براي ي سياستيت هااولويت هاي راهبردي، شناسايي و تحليل به موقع تحوالت و تغييرات محيطي، طراحي اولو
ت ها و ه اولويبنابع ماي مختلف دانشگاه، بازنگري مستمر در اولويت هاي راهبردي و هدايت فعاليت در حوزه ه

د و به ا مي دهارتق ارتقاي مسئوليت پذيري و پاسخ گويي، اين طرح در نهايت، كيفيت فرآيند تصميم گيري را
  كاركردهاي مطلوب در زمينه شاخص هاي كيفي دانشگاه منجر مي شود. 

دانشگاهي در  به جامعهجان كا به قدرت اليزال الهي و با پشتوانه توانمندي ها و مشاركت همهاميد دارم با ات
كشور با  ومنطقه  برتر مسير تحقق آرمانهاي نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران گام برداشته و جزو دانشگاه هاي

  اعتبار بين المللي باشيم.

           
  دكتر گودرز صادقي هشجين                                             

رئيس دانشگاه                                                                                   



 

  گفتارشيپ
 يبشر جوامع يتماعاج و ياقتصاد ،يفرهنگ ،يعلم شئون يتمام در رياخ ةده چند در هك يتحوالت و راتييتغ

 .است افزوده ،هادانشگاه و يعال آموزش ويژهبه ،يآموزش يهانظام نقش تياهم بر شيپ از شيب است، هشد داريپد
 آموزش يطيشرا نيچن در .فرصت يك نه است ضرورت يك ،آن هايؤسسهم و يعال آموزش يبرا رييتغ امروزه

 مديريت .ندك توجه اهآن يهايدگيچيپ و هاييايپو و خود درون و اطراف طيمح به يشتريب دقت با ديبا يعال
 به بايد زنده، سيستمي حكم در آن هايمؤسسه و عالي آموزش سيستم پويايي و پيچيدگي پذيرفتن با عالي آموزش

 به توجه با را آن يتوضع بتواند تا گيردمي خود به عالي آموزش سيستم كه باشد حاالتي درك پي در دائم طور
 حال در طيمح و ديدج يهاچالش .بخشد بهبود بيشتر قيتموف و اثربخشي جهت در آن، دروني و پيراموني شرايط

 شيپ از شيب نيز را يعال زشآمو تيريمد و توسعه و يزيربرنامه ركتف راهبردي، ريزيبرنامه به توجه موضوع ر،ييتغ
 يررونشگاه ضدا ةنديآ يانداز براچشم يكوجود  ر،يمتغ و نينامع يايدر دن دليل ينبد .است داده قرار ديكأت مورد
 .است

 از ،كشور ةسالبيست زانداچشم سند و كشور علمي جامع نقشة راستاي در دانشگاه هايموريتأم و اهداف تحقق
 ةيافتتوسعه ةجامع به يابيدست و غربي جنوب آسياي ةمنطق سطح در فنّاوري و علمي نخست جايگاه كسب جمله

 ،اوريفنّ و علم توليد در اناتو و پيشرفته دانش ويژگي از برخوردار ةجامع به يابيدست اخالقي، اصول بر كيمتّ
 شناخت و ايبرنامه فكرت يك با هدفمند و منظم اقدامات از ايمجموعه مستلزم ي،ملّ تهويّ و اسالمي هايارزش
 از حركت است قرار ت،اس راهبردي ريزيبرنامه نوعي كه برنامه اين در .است رميسّ توسعه و تعالي هايراهبرد
 هايخصشا از تصويري ،برنامه اين در .پذيرد صورت ،دهدمي نشان را راه ةنقش كه مطلوب وضع به موجود يتوضع

 سند قالب در هاگام اين .شودمي ارائه مطلوب وضعيت به رسيدن براي ريزيبرنامه و موجود وضع گذشته، عملكرد
 نشان دانشگاه خطير سالتر تحقق برايرا  اساسي ايهراهبرد و دانشگاه ةآيند ةسالده تصوير كه ،دانشگاه راهبردي

  .گيردمي صورت ،دهدمي
 و رييتغ :چون يمهم عوامل وجود ليدل به ،يراهبرد برنامة نيتدو ضرورت به توجه با ،يلياردب محقق دانشگاه

 و طيحم با سازمان گستردة ارتباط ها،سازمان يخارج طيمح يدگيچيپ فنّاورانه،و  ياسيس ،ياجتماع تحوالت
 سند.است كرده خود ياتيعمل و يراهبرد برنامة نيتدو به اقدام ها،آن بودن تدرازمدّ و هابرنامه اغلب گسترش
 ،سند اين عناصر .است شده تدوين دانشگاه مقتضيات براي شدهبومي نظري هايمدل اساس بر دانشگاه راهبردي

 هايبرنامه و عملياتي هايراهبرد كالن، هايراهبرد الن،ك اهداف محوري، هايارزش موريت،أم ،اندازچشم شامل
 و تغييرات بروز احتمال به توجه با اما است شده تدوين )1404 تا 1394( ساله ده افق براي سند اين .است عملياتي
 ةبرنام روزرسانيهب و پايش ،ارزيابي باشد، ثرؤم سند اين عناصر از برخي بر تواندمي هك محيطي شرايط پويايي

  .است شده بينيپيش سند اين عملياتي هايبرنامه از يكي عنوان به دانشگاه نمدوّ راهبردي



 

  :قرار است اين زا شده، كه تدوين كّلي بخش چهار در اردبيلي محقق دانشگاه عملياتي و راهبردي برنامة
 و شده رداختهپ راهبردي برنامة تدوين فرايند و مراحل و راهبردي برنامة طرح ضرورت به يكم بخش در
  .است شده با هدف شناخت محيط دروني بررسي كليدي مهم هايشاخص در دانشگاه موجود وضعيت
 تشريح به ادامه در و شده ادهد توضيح ي،دانشگاه راهبردي ريزيبرنامه و راهبردي ةبرنام راهبرد، ،دوم بخش در
. استشده  پرداختهخارج از كشور  و داخل هاينشگاهدا در راهبردي ةبرنام ةتجربو  راهبردي ريزيبرنامه هايمدل

 :لهاز جم ،اسناد نيرور امبه  ي،و دانشگاه يآموزش عال ةحوز در موجود يباالدست اسناد ضرورت به توجه با همچنين
  آن پرداخته شده است. كشور و مانند يجامع علم ةنقش در شدهاشاره كالن هاياستيس و يآموزش عال شيسند آما
 در توجه مورد هايمؤلفه دانشگاه، سالةده اندازچشم گزارش دوم، و يكم هايبخش به توجه با سوم خشب در
 اهداف تدوين در وجهت مورد مختلف هايحوزه و محورها اردبيلي، محقق دانشگاه رسالت دانشگاه، رسالت بيانية

 مبناي بر ارجيخ و داخلي محيط واملع تحليل نتايج و دانشگاه كالن اهداف و محوري هايارزش دانشگاه،
  .است شده بيان   SWOTتحليل
  .ستا شده تدوين دانشگاه عملياتي برنامة و دانشگاه اساسي هايراهبرد چهارم، بخش در

كه  اندكرده فايا يسنقش اسا ،مختلف هايدر بخش ي،دانشگاه همكاران از يامجموعه ،گزارش نيتدو و هيته در
 هيئت يااعض ريزي دانشگاه،ي برنامهشورا ،برنامه نيتدو ةتيكم ياعضا ،طرح يعلم نااورمش از وسيله اين به
 نامه دردوين برليه تهمچنين از آقاي دكتر محمد باشكوه (عضو هيات علمي دانشگاه) كه در مراحل او و سهيرئ

   .دشويو تشكر م ريتقد گرفتيم، بهره هايشانديدگاه از گوناگون هايبخش
  

  دكتر احمد يوسفيان داراني                                          
ليياردب محقق دانشگاهمعاون اجرايي                                                                 



 

  يلياردب محقق دانشگاهنيمرخ 
- تيفعال ز،يتبر شگاهندا به وابسته و »يكشاورز ةدانشكد«با نام  1357در سال  يليدانشگاه محقق اردب

به  يو مدت شد جدا زياز دانشگاه تبر 1372دانشگاه در سال  نياخود را آغاز كرد.  يو علم يآموزش يها
و در  امه دادد ادخو تيبه فعال ينظر وزارت فرهنگ و آموزش عال ريز ،مستقل يصورت مجتمع آموزش عال

ان با زمهم ه،دانشگا نيا. نام شدموافقت  »ليدبدانشگاه ار«آن به دانشگاه تحت عنوان  ليبا تبد 1375سال 
 محقق« و »يلياردب سمقد« به(معروف  »يلياردب محمد بن احمد« ،يربّان عاِلمبزرگداشت  ةكنگر يبرگزار
 رييغت »يليدبحقق اردانشگاه م«به  يانقالب فرهنگ يعال يبا موافقت شورا ،دانشگاه نيدر ا) »يلياردب
 حال در. است استان يدولت ) واقع شده و تنها دانشگاه جامعلياستان (شهر اردب دانشگاه در مركز ني. اافتي

  حوزة در يتازگبه كه ستا كشور توسعة حال در و و رگذاريتأث يهادانشگاه از يلياردب محقق دانشگاه حاضر،
 فن، و علم صاحب و جوان استادان جذب و يپژوهشيعلم يهامقاله چاپ و علم ديتول ،يليتكم التيتحص
  داشته است.  ياديز يهاشرفتيپ و رشد

  :قرارند نيا زا الفبا حروف بيترت به كه است دانشكده) 9( نه از متشكل يلياردب محقق دانشگاه
 ؛يشناسروان و يتيترب علوم دانشكدة -3 ه؛يپا علوم دانشكدة -2 ؛يانسان علوم و اتيادب دانشكدة -1

 شكدةدان -7 ن؛ينم نينو يهايفنّاور انشكدةد -6 ؛يكشاورز ومعل دانشكدة -5 ؛ياضير علوم دانشكدة -4
   .مغان يعيطب منابع و يشاورزك دانشكدة -9  شهر؛نيمشگ يكشاورز دانشكدة -8 ؛يمهندس ـ يفن

) 348( هشت و چهل و صديس. دارند يعلم تيفعال يآموزش گروه) 48( هشت و چهل ها،دانشكده نيا در
 و نود استاد، نفر) 19( نوزده شمار، نيا از كه هستند كار به مشغول هاانشكدهد نيا در زين يعلم ئتيه عضو

  .هستند يمرب نفر) 37( هفت و يس و ارياستاد نفر) 197( هفت و نود و كصدي ار،يدانش نفر) 95( پنج
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  اول بخش
  يلياردب محقق دانشگاه يراهبرد ةبرنام طرح اتيكل

  )وضع موجود دانشگاه(
   

  يآموزش تيعوض ليتحل و شناخت
   يعلم ئتيه ياعضا و ييدانشجو تيجمع

ش تيوضع ليتحل يبرا هيپا يرهايمتغ نيترمهم ازها آن انيم تناسب و يعلم ئتيه يتعداد دانشجو و اعضا  يآموز
  .ددهي) نشان م1394( هيآموزش را در سال پا حوزة يكيو تفك يعات اصلالاط .است

  ر اردبيل، نمين، مغان و مشكين شهردتعداد دانشجويان به تفكيك : 1-1- 1جدول 
به تفكيك 
  سايت

  سايت اردبيل
هايفنّاوريةدانشكد

  نوين نمين
كشاورزي و ةدانشكد

  منابع طبيعي مغان
كشاورزي  ةدانشكد
  شهرينگمش

  جمع

 12047  107  156 344 11440  نفر
  100  7/0  3/1 3 95  درصد

  تشكيالت و بودجه برنامه، مديريت: منبع ـ 1394 سال اسفندماه: استخراج تاريخ

  ن شهردر اردبيل، نمين، مغان و مشكيبه تفكيك علمي  هيئتاعضاي تعداد : 1-2- 2جدول 
به تفكيك 
  سايت

  سايت اردبيل
هايفنّاوريةدانشكد

  نوين نمين
كشاورزي و ةدانشكد

  منابع طبيعي مغان
كشاورزي  ةدانشكد
  شهرينگمش

  جمع

  347  5  19 6 317  نفر
  100  1  6 2 91  درصد

  تشكيالت و بودجه برنامه، مديريت: منبع ـ 1394 سال اسفندماه: استخراج تاريخ
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  (نفر)تعداد دانشجويان روند تغييرات  :1-1 نمودار

  

  علمي (نفر) هيئتروند تغييرات اعضاي  :1-2 نمودار

  

  يفنّاور پژوهش، تيوضع ليتحل و شناخت
 يابه گونه ؛دارد ياجستهبر اريبس گاهيجا ،ياورپژوهش و فنّ ةوزها، حاهداف و رسالت دانشگاه يابيدر ارز

 ن،يات. بنابراس ياورفنّ و يپژوهش يهاتيبه فعال علقمت ازاتيسهم امت نيشتريب ،هادانشگاه يبندكه در رتبه
 و شپژوه گاهيجا تيوتق توسعه، و ديدر تول يو مشاركت فعال و جدّ ينيكارآفر ديجد يكردهايهماهنگ با رو

 يهاسال يم آن طمه يها، شاخصيپژوهش ياصل يهاتيضمن مرور فعال بخش، نياست. در ا يالزام ياورفنّ
  .دشويم يبررس 1394 تا 1384
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  يعلم ئتيه ياعضا مقاالت انواع انتشار ةسران
 يهاتيمهم فعال يهاشاخص از يكي عنوان به و بوده يابيارزش مراجع نظر مورد همواره شاخص نيا
ه نوع مقال دانشكده و كيكبه تف را يعلم ئتيه يت اعضامقاال ةسران ،1-4جدول  .لحاظ شده است يشپژوه

  .دهدينشان م 1394در سال 

  1394علمي در سال  هيئتانتشار انواع مقاالت اعضاي  ةسران: 1- 4جدول 
  نوع مقاله                       

  
  دانشكده

 ISIشده در مجالت چاپ
 ISC شده در مجالتچاپ

  داخلي مجالتو 
شده در هئارا

  داخليهاي همايش
شده در هئارا

  خارجيهاي همايش

  0,5  1,6  0,2  1,5  علوم
  0,3  2,2  0,6  1,2  فني و مهندسي
  0,4  2,4  1,6  0,5  كشاورزي

  0,2  2,3  2  0,2  علوم انساني
  0,3  2,2  1,2  0,73  متوسط دانشگاه

  فنّاوري و پژوهشي معاونت: عمنب ـ 1394 سال اسفندماه: استخراج تاريخ

ISC در مجالت شدة اعضاي هيئت علميچاپ هايهمقال ة: روند تغييرات سران1-3نمودار 

   

  
  
  
  

0,1 0,1 0,1
0,2 0,2 0,20,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,60,9 0,9

1,4
1,6 1,5 1,6

1,0 1,0

1,5
1,7 1,8

2,0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩۴
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   ISI شدة اعضاي هيئت علمي در مجالتهاي چاپهمقال ة: روند تغييرات سران1-4نمودار 

  

 يفنّاور تيوضع ليتحل
وجه تگاه در دانش نيآغاز يهااز اقدام مركز يهاتيفعال به يدهو جهت يفنّاور يواحدهامركز رشد  ةتوسع

 نياورانه و كارآفرفنّ  يهااقدام نيتر، مهم1-7 و 1-6 شمارة يهاجدول. است ياوربه توسعه و كاربرد فنّ 
  .دهنديم نشاندانشگاه را 

  

  : فعاليت آموزشي و ترويجي مرتبط با مركز رشد1- 6جدول 
درآمد خدمات 
به  آزمايشگاهي

  دانشگاه جخار

هاي تعداد شركت
 بنياندانش

هاي تعداد ايده مستقر در مراكز رشدهاي واحدتعداد 
 شدهسازيتجاري

هاي نامهتعداد پايان
طرح به منتهي شده 

  رشدپيش  رشد  تحقيق و توسعه  كسب و كارهاي 

 - 9 0 30 16 17 ميليون ريال 450

  1394: آمار اجاستخر تاريخ ـ دانشگاه رشد مركز: منبع

 آموزشي و ترويجي مرتبط با كارآفرينيهاي : فعاليت1- 7جدول 

پژوهشيهايطرح  مرتبط با كارآفرينيهاي نامهحمايت از پايان
  مرتبط با كارآفريني

برگزاري همايش
  مرتبط با كارآفريني

بازديد از محل كار 
  كارآفرينان

هاي برگزاري دوره
  آموزشي

-  - 7 6 6  
  28/12/1394: استخراج تاريخ  -فنّاوري و پژوهشي معاونت :منبع    

1,4
1,5 1,6

1,3 1,4 1,5

0,8 0,9
1,1 1,0 1,1 1,2

0,5 0,5 0,6
0,4 0,4 0,5

0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8

1389 1390 1391 1392 1393 1394
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  يالمللنيب يعلم يهايهمكار ليتحل و شناخت
 و معل حقوقي و حقيقي كنشگران هايفعاليت شدن الملليبين رويكرد و جهاني تراز در هادانشگاه ارتقاي

 علم، ،فرهنگ پژوهش، عالي، موزشآ كيفي توسعة براي محوري برنامة يك غيردولتي، و دولتي از اعم فنّاوري
 يجمهور يرفنّاو و علم ندازاچشم سند در. ديآيفنّاوري كشور به شمار م سازيتجاري و فنّاوري به ايده تبديل
 به يالمللنيب يلمع معتبر مراكز با يفنّاور و يعلم يهايهمكار گسترش بر، 1404 افق در رانيا ياسالم
  .است شده ديتأك كشور يفّناور و علم نظام كالن اهداف از يكي عنوان

  يبانيپشت و يادار تيوضع ليتحل و شناخت
صف  يهاتيفعال انيماست. تناسب  يبانيو پشت يمال يهاتيازمند حماين ،يپژوهش و يآموزش يهاتيفعال
ن يأمت ،يمرانع يفضا ةعگونه توس و هر استدانشگاه  گاهيجا يارتقا يبراشرط الزم  ،يبانيپشت يهاتيبا فعال

 يهاخشربيز يياشناسخش به ب نيباشد. در اها آن متناسب با ديبا يبانيپشت يهابرنامه ريو سا يانسان يروين
  شود.يپرداخته م يبانيو پشت يادار ياصل

  پرسنليـ  اداري
 و ياستخدام تيوضع كيتفك بهدانشگاه را  يعلم ئتيهريغ ياعضا يساختار پرسنل ،1-8 ةجدول شمار

  .دهدينشان م يليمدرك تحص

يت استخداميو وضع يليك مدرك تحصيع كاركنان به تفكيتوز :1- 8جدول   

   تحصيلي مدرك                
  استخدام

  ليسانس  پلميدفوق  ديپلم  زير ديپلم
فوق

  سانسيل
  جمع  دكتري

از  درصد
  كل

  6/43  139  0 29  88 9 8 5  رسمي

  4/56  180  0  8  76  16  19  61  قراردادي
  100  319  0  37  164  25  27  66  جمع

    100  .  6/11  4/51  8/7  7/20 5/8  از كل درصد
  28/12/1394: استخراج تاريخ ـ تشكيالت و بودجه برنامه، مديريت: منبع
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  مربع) (متر هادانشكدهبه تفكيك  آموزشيآموزشي و كمكهاي فضا: 1-10جدول 
 وضعيت

  دانشكده
  موجود

در دست
  احداث

دانشجوي تعداد
  روزانه

ه نسبت بهسران
  كل دانشجويان

  مطلوب ةسران

  15200 5000 1802 21/11 12  و علوم رياضيعلوم پايه
  5000 5000 2899 45/3 10  و علوم تربيتيعلوم انساني
  2087 43/8 14 12600 5000  و منابع طبيعيكشاورزي
  2010 01/8 14 13600 2500  مهندسيفني و

  -  -   8798 46400 17500  جمع
  28/12/1394: استخراج تاريخ ـ تشكيالت و بودجه برنامه، يتمدير: منبع

  پژوهشيو  يخدماتي، رفاههاي ساير فضا: 1-11جدول 

  كاربري
 مربع ) ربنا (متريز

  در دست احداث  موجود
 -  7290 دانشجوييجانبيهايو فضا يورزشهاي سالن

 -  5510 و آشپزخانهيس مركزيسروسلف
  -  24986 هاخوابگاه

 2800 6000 ها و مركز رشدها و سالنشيمركزي، مركز هماةابخانكت

 -   22029 و رفاهيفرهنگي،خدماتي ،فضاي اداري
 6000  109015 جمع

  28/12/1394: استخراج تاريخ ـ تشكيالت و بودجه برنامه، مديريت: منبع

  و امور مالي بودجه
ود نابع محدم اختصاص به منوط آن ييكارآ شيزااف و بوده؛ يمال ماتيدانشگاه همواره در معرض انواع تصم

  .ازهاستين نيدارترتيبه اولو
و  ياصاختص يهاآمدبودجه، در نيمندرج در قوان يو عمران يدانشگاه عمدتاً از منابع مصوب جار بودجه

-يم نشان 1393وزن منابع مختلف را در سال  ريجدول ز .شودين ميمتمركز تأم يهافيكمك حاصل از رد
  .دهد
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  )ميليون ريال( 1394 در سال محقق اردبيلي منابع درآمدي دانشگاه: 1-12جدول   

  يعمران ةبودج  يعموم ةبودج  عنوان
درآمد 
  ياختصاص

هاي رديف
  متمركز وزارت

  جمع

  803943  25736  100900 68185 609122  مبلغ
  100  3  13 8 76  سهم (درصد)

  28/12/1394: استخراج اريخت ـ تشكيالت و بودجه برنامه، مديريت: منبع

  هزينهساختار 
حاكم بر  يعموم طيراش ليدلشود. به يم نهير هزيناپذصورت اجتنابدرصد اعتبارات دانشگاه به 86حدود 

عمًال ها آن ر خصوصد رانيمد اريو اخت همراه، ياديز يهايها با دشوارنهيهز نيكشور و دانشگاه، كاهش ا
 يادار ةحوز ها ودانشكده ،يو فرهنگ ييپژوهش، امور دانشجو يهاحوزه نيب زينار اعتب ةماندي. باقاستمحدود 

هم و م اريبس يبانيمور پشتا صرف تنهاكه  است زيناچ يااندازه به اعتبارات نيشود. ايم عيدانشگاه توز يمالـ 
  .شوديم يضرور
  

  ييدانشجو و ياجتماع ـ يفرهنگ تيوضع ليتحل و شناخت

  ييدانشجو ـ يهرفا
 ادارة. تاسشگاه مر دانو مست يمحور يهابرنامه از يبه فراخور منابع مال انيدانشجو يخدمات رفاه ةتوسع

  .استدانشگاه  ييجودانش ةاشت و مشاوره از اركان خدمات حوز، بهديبدنتيترب ه،يها، تغذامور خوابگاه

  هاخوابگاه
 از ييدانشجو تيجمع باها خوابگاه تيظرف تناسب بخش، نياع گسترده و متنوّ يهاتيفعال انيمدر 
  دانشگاه است.  كليدي يمحورها

د و موجو يكيزيف يها و سرانة فضاخوابگاه يكيزيف يفضا ا،ههخوابگا ساكن تيجمع ،1-14 شمارةجدول 
  .دهديم نشان 1394-95 تحصيلي مطلوب را در سال
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  1394-95ال گاه محقق اردبيلي در سملكي و خودگردان دانشهاي : فضاي فيزيكي خوابگاه1-14جدول 

  عنوان خوابگاه
خوابگاهزيربناي موجود

  هاي دانشگاه
  يافتهظرفيت اسكان  ظرفيت استاندارد

  1000  950 15386  خوابگاه ملكي خواهران
  770  490 9600  خوابگاه ملكي برادران

  385  380 4000  خوابگاه خودگردان خواهران
  180  180 1500  خوابگاه خودگردان برادران

  2335  2000 30486  جمع
  28/12/1394: استخراج تاريخ ـ دانشجويي معاونت: منبع

  ها: توزيع دانشجويان دختر و پسر در خوابگاه1- 15جدول
 جمع دكتري ارشدكارشناسي  كارشناسي شرح

 1015 300 70 1385 دخترانساكن خوابگاه 

 620 230 100 950 پسران ساكن خوابگاه

كلخوابگاه بهدرساكن دخترن نسبت دانشجويا
 دختردانشجويان 

25% 20 % 31 % 24 % 

كل دانشجويانساكن خوابگاه به پسر اننسبت دانشجوي
 پسر

14% 18 % 20 % 15 % 

دانشجويانبه كلخوابگاه نسبت كل دانشجويان ساكن
 دانشگاه

19% 19 % 29 % 19 % 

  28/12/1394: استخراج تاريخ ـ دانشجويي معاونت: منبع
    

  تحليل جايگاه رقابتي دانشگاه در كشور و منطقه محيط بيروني: شناخت
  

  هدفهاي جايگاه دانشگاه در مقايسه با دانشگاه
 يرد ولكاستفاده  يمتعدد يهاشاخص از توانيها مدانشگاه ريسا با سهيمقا در دانشگاه گاهيجا نييتع يبرا

ز ا حاًيترجدر دسترس،  يهاشاخص نيترمهم از، يبررس نيا در كاملبه اطالعات  يعدم دسترس ليدلبه 
  است. شده دهاستفا شمال غرب و غرب كشور مراكز استان منطقه يهادانشگاه
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  )1393هدف (هاي در مقايسه با دانشگاه محقق اردبيليجايگاه دانشگاه 1 -18جدول 

نسبت 
دانشجو به 
  هيات علمي

سرانه
تعداد 

  )ISIمقاالت(

سرانه
ات اعتبار

  هزينه اي

سرانه فضاهاي
آموزشي و 

  كمك آموزشي

نسبت هيات 
علمي به 
  كارمند

نسبت درآمد 
اختصاصي به 
  اعتبار عمومي

نسبت اعتبار 
تملك به اعتبار 

  هزينه اي
4  4 7 7 1  3  7  

 1394 ماهآبان :ستخراجا ختاري ـ كشور غرب شمال و غرب ةمنطق هايدانشگاه ةبرنام و طرح مديران ةدبيرخان ـ تبريز دانشگاه: منبع
  

  كشورهاي در مقايسه با ساير دانشگاه محقق اردبيليدانشگاه  ةرتب :1- 19جدول

  93در سال  ISCرتبه 
رتبه از لحاظ تعداد

هيات علمي در سال 
94  

رتبه از لحاظ تعداد 
دانشجويان روزانه 

  94در سال 

رتبه از لحاظ 
اعتبارات عمومي در 

  94سال 

رتبه از لحاظ نسبت 
  انشجو به استادد

  25736  100900 68185 609122  مبلغ
  3  13  8  76  سهم (درصد)
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  بخش دوم

  راهبردي اهداف يمحور يهاارزش و رسالت، انداز،چشم
  

 انداز دانشگاهچشم

  1404به جايگاه مناسب تا افق  دستيابي
 و منطقه نيازهاي هب گوپاسخ و اوريفنّ  و پژوهش آموزش، در پيشرو دانشگاهي اردبيلي، محقق دانشگاه

-توسعه تحقيقات تقايار و بنيادي هايپژوهش و علمي بخشالهام مفاهيم توسعة در دانشگاه اين. است كشور

 ياسقمدر  ينّاورفدانش و  ينقش خالق در گسترش مرزها يدارا ،ثر بودهمؤ فّناوري و علم كاربردي و اي
  است. يالماس ـ اي با مرجعيت علميو منطقه يمل

 1404در بين دانشگاههاي كشور در  15دستيابي به رتبه  - 
 كسب رتبه دوم در بين دانشگاه هاي منطقه شالغرب و غرب كشور  - 
 رتبه چهارم در بين دانشگاه هاي اتحاديه قفقاز - 

  دانشگاه تيّمأمور و رسالت ةيانيب در توجه مورد يهامؤلفه
  ).گيرندگان(خدمت . مخاطبان1
 .. خدمات2
 .جغرافيايي محل .3
 .وجودي . فلسفة4
 .متمايز هاي. ويژگي5
 .انساني . منابع6
 .. فنّاوري7
 .. تعالي8
 .جامعه . نيازهاي9



 ي راهبردي دانشگاه محقق اردبيليبرنامه     //  19

 

  دانشگاه تيّمأمور

 يهاو آرمان هارزشا با عميق ارتباط و جامعه فرهنگي و اسالمي هويت ارتقاي و حفظ در مؤثر . نقش1
  . يرانا ياسالم ينظام جمهور

 و اخالقي فضايل و نفس به اعتماد از برخوردار آزادانديش، خالق، مؤمن، جوانان تربيت و . آموزش2
 وجه به نياز بوميبا تآموزشي  نوين هايفنّاوري از استفاده با عالي آموزش سطوح كلية در معنوي

  .استان و منطقه 
 يازهاين با نامتناسب ايههرشت حذف و ايرشتههاي مياناز جمله رشته نياز، مورد هايرشته . ايجاد3

 بازاركار و جامعه (صنعت ،خدمات و بنگاه هاي اقتصادي استان و منطقه)
 در پويا و فعال اداب،ش محيط ايجاد با دانشجويان تربيت و آموزش در تنوع و كمال به يابي. دست4

 .دانشگاه
 ينيازها بر بتنيم انبنيدانش هايشركت ايجاد با و كاربردي بنيادي تحقيقات مطالعه، . پژوهش،5

 .كشور و منطقهو  بومي
 در شدن سهيم و علمي معتبر منابع انتشار در مشاركت با بشري دانش مرزهاي توسعة در . شركت6

 .الملليبين و ملياستاني (منطقه)و سطح در علم توليد
 و علمي يرهيئتغ و علمي هيئت اعضاي از اثربخش استفادة و هاتوانمندي توسعة به بخشي. سرعت7

 .دانشگاه دانشجويان
 ديگر هايو دانشگاه هامؤسسه ها،سازمان با همكاري و مشاركت براي الزم هايزمينه آوردن . فراهم8
 .كشور و منطقهاستان و  نيازهاي رفع و شناسايي منظور به
ان و در استامعه ج به مربوط هايبخش و صنعت با پژوهشي مراكز و هادانشگاه بين مؤثر . ارتباط9

 .ح ملي منطقه و سط
سريع تراي تسهيل و مديريت استاني ب و گذاريسياست نظام در و تاثيرگذاري دانشگاه مؤثر . نقش10

 .اقتصادي و فرهنگي اجتماعي، توسعة فرايند
اي ر اساس نياز هب آفرينثروت و هاي كاربردي، تقاضامحورپژوهش توسعة و علم گسترش و . توليد11

 .ستانكشور ،منطقه و ا
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  دانشگاه يمحور يهاارزش
  .اسالم مبين دين واالي هايارزش محوريت با سازماني . تعالي1
 .نوآوري و تخالقي علمي، شهامت خودباوري، روحية ترويج و انساني واالي هايارزش . تكريم2
 و علمي يئته اعضاي فرهنگي و پژوهشي آموزشي، هايفعاليت كيفيت مستمر ارتقاي . بسترسازي3
 .دانشجويان و علمي هيئت يرغ
 مسلط فتمانگ عنوان به فردي هايتالش بر گروهي هايفعاليت ترجيح و بودن محور. دانايي4

 .ساالريشايسته
 يعلم يرينقدپذ ي وتقويت فرهنگ آزادانديشي، خردورز و مختلف هايانديشه بيان براي . بسترسازي5

 .يندر چارچوپ قوان
 .دانشگاه ابتيرق توان ارتقاي به . تعهد6

  دانشگاه يراهبرد اهداف
 هب مؤمن و متعهد كارآفرينان و پژوهشگران مدرسان، پرورش و و خالق پويا يادگيري محيط . ايجاد1

  .اسالمي انقالب
استان،  سطح در نشگاهدا علمي توليدات سهم افزايش و پژوهشي جايگاه توسعة و حفظ يابي،. دست2

  .الملليبين و ايمنطقه ملي،
 گذار،سياست و اعياجتم و فرهنگي هايحوزه با ارتباط و انساني علوم هايرشته توسعة و . تقويت3

 و تاطالعا زيستي، نّاوريف ريزفنّاوري، جمله(از  نوين هايفّناوري كسب افزاري،نرم نهضت ايجاد
 و ميعل ردهايدستاو سازيريتجا و كردن كاربردي و)، ايهسته و فضا و هوا محيطي،زيست ارتباطات،
  .پژوهشي

 يهقة فقمطل يتالو يترقمستعد، بالنده و خالق، مؤمن، معتقد به اصل م يانسان يروياز ن . برخورداري4
  . يرانا ياسالم يو نظام جمهور

  .پايدار مالي منابع آوردن . فراهم5
 يندهآ به اميد و يثارا روحية اشاعة و ايمان، و اخالقي فضايل تقويت اسالمي، معارف و فرهنگ . تحقق6
  .اسالمي انقالب هايو ارزش السالمپاية قرآن، مكتب اهل بيت عليهم بر
  .  استقالل دانشگاه يتو تقو . توسعه7
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  .دانشگاه ايمنطقه و ملي جايگاه . ارتقاي8
  .دانشگاه هايبخش يرمتناسب با توسعة سا يمجاز يفضا يو ارتقا . توسعه9

 از رخوردارب و دنيا وزر سب، منطبق با استانداردهاي علمي ـ آموزشيمنا محيطي عوامل و فضا . ايجاد10
  .ملي و ديني فرهنگ

 علم يهاپارك و بنياندانش هايشركت زمينة در استان آزاد مناطق قانوني ظرفيت از برداري. بهره11
  .رشد مراكز و فنّاوري و

  آموزش
  .دانشگاه آموزشي جامع نظام . تهية1
 .اردبيل سايت در ميليتك تحصيالت . توسعة2
 .برنامه پايان در دوازده هزار دانشجوتثبيت آمار دانشجويان در حدود . 3
 .منطقه ازهايني به توجه با غيرضروري هايرشته حذف و ايرشتههاي ميان. توسعة رشته4
 .كشور علمي قطب به شدن تبديل براي هارشته برخي علمي توان . افزايش5
 .دانشگاه آموزشي ارزيابي و نظارت نظام . بهبود6
 .برتر دانشجويان و علمي هيئت اعضاي حفظ و جذب براي دانشگاه جذابيت . افزايش7
 .آزاد آموزش مراكز و مجازي هايآموزش توسعة و . ايجاد8
 به باال. . بهبود هرم اعضاي هيئت علمي دانشيار9

 .دانشگاه آموزشي هايفعاليت . درآمدزايي10
 .علمي هيئت اعضاي . توانمندسازي11
 .الملليبين منطقه اي و معتبر مراكز با آموزشي و علمي هايهمكاري . توسعة12
 .نوآور و خالق آموزشي محيط . ايجاد13
 .آموزشي نوين تجهيزات و هاروش از . استفاده14
 .منطقه) وجامعه(استان  نياز اساس بر درسي هايبرنامه و هارشته رسانيروز. به15
 .آموزشي هايگروه و هادانشكده هايمسئوليت و اختيارات ايش. افز16
 .ايرشتهبين هايهمكاري تقويت و . ايجاد17
 .ميداني آموزشي هايدوره . تقويت18
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 .انساني علوم حوزة در عملياتي و تئوريكي هايچالش به گويي. پاسخ19
  .يمواز يهادانشكده عيتجم و هادانشكده و هابخش تعداد يدهسامان. 20

  1404  1399  1393 كمّي آموزشي دانشگاه اهداف
  19  24  29  نسبت دانشجو به هيئت علمي
  1,9  1,7  1,5 1هرم اعضاي هيئت علمي دانشگاه
  1,9  1,75  1,68  2هرم مقاطع آموزشي دانشگاه

  45  43  41  متوسط سن اعضاي هيئت علمي
  % 12  % 7  % 3  دانشگاه در دايراي هكل رشته تعداد از ايرشتهميان و نوهاي رشته درصد

  % 8  % 4  % 0  هاي درسياحدوهاي درسي آموزش مجازي به كل نسبت واحد
  % 60  % 56  % 51  هاي دانشگاههاي آموزشي به كل هزينهنسبت هزينه

  % 40  % 40  % 40  ل درآمد اختصاصي دانشگاه (ميليون ريال)كهاي آموزشي به نسبت درآمد
  % 10  % 5  % 0 هاي آموزشي به تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه (ميليون ريال)دادنسبت مبلغ قرار

  12  9  4  لسا در هيئت علمي و توانمندسازي اعضاي برگزارشده هاي آموزشيكارگاه تعداد

  
   پژوهش و فنّاوري

  .دانشگاه فنّاوري و پژوهشي جامع نظام . تدوين1
 .شگاهدان علمي توليدات كيفي و كمّي . افزايش2
 .گيريمتصم نهادهاي و هادستگاه و مراكز و صنعت جامعه، با دانشگاه ارتباط . توسعة3
 حل راستاي در جراييا هايدستگاه و هاسازمان با منعقده قراردادهاي و هانامهتفاهم . افزايش4

 .مذكور هايسازمان مشكالت
 .تقاضامحور و كاربردي هايپژوهش . گسترش5
 .وركش و منطقه يازن مورد بنياندانش هايو شركت تحقيقاتي مراكز ها،پژوهشكده دايجا و . تقويت6
 .علمي توليدات چاپ و پشتيباني مركز و انتشارات . تأسيس7
 .يرشد و پارك فنّاور يني،مركز كارآفر يتو تقو توسعه . ايجاد،8
 .بنياندانش اقتصاد تحقق در دانشگاه نقش . ارتقاي9

 .لليلمابين تحقيقاتي و علمي مراكز با مشترك تحقيقاتي مراكز توسعة و . ايجاد10
 دانشگاه. يو فنّاور يپژوهش يابينظام نظارت و ارز يجادا. 11
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 عتبرم هايپايگاه در موجود مجالت سازينمايه و دانشگاه پژوهشيـ  يتعداد مجالت علم يشافزا. 12
 .علمي

 جامعه.  يازهايفع نر يدر راستا يليتكم يالتتحص انيدانشجو هايرساله و هانامهيانپا يتهدا. 13
 .دانشگاه افزاريسخت و افزارينرم يزاتتوسعة امكانات و تجه. 14
 .دانشگاه پژوهشي درآمدهاي . افزايش15

  1404  1399  1393 كمّي پژوهشي دانشگاهاهداف
  2  1,84  1,6  لليالمشده در مجالت معتبر ملي و بينسرانة مقاالت چاپ

  20  10  3  هاي حمايت مالي خارج از دانشگاهنامهد پايانتعدا

  %15  %12,5  %10  هاي دانشگاههاي پژوهشي و فنّاوري به كل هزينهنسبت هزينه

  %15  %8  %1,7  نسبت درآمدهاي پژوهشي به كل درآمد اختصاصي دانشگاه (ميليون ريال)

  %20  %10  %1  هاي مطالعاتي به كل اعضاي هيئت علمينسبت فرصت

  MB(  50  150  250پهناي باند اينترنتي دانشگاه (

  6  4  2,8  1فعاليت پژوهشي هر گروه آموزشي

  16  12  7  پژوهشي نشريات و مجالت عناوين تعداد

  100000  80000  65000  دانشگاه در موجود هايعناوين كتاب تعداد

  1,5  1  0  نسبت مراكز تحقيقاتي به تعداد دانشكده

  %25  %25  %25  امة دانشجويان تحصيالت تكميلي به بودجة پژوهشينهاي پاياننسبت هزينه

  2  2  1  تعداد مراكز رشد

  80  60  36  تعداد واحدهاي هستة فنّاور مستقر در مركز رشد

  4  2  0  هاي علميهاي علمي و قطبتعداد انجمن

  6  4  2  هاي علوم و دفاتر مطالعاتي پژوهشيتعداد موزه

  40  20  10  تعداد ثبت اختراعات دانشگاه

  200  135  90  هاي درون و برون سازمانيتعداد طرح

  80  60  35  شده در دانشگاههاي چاپتعداد كتاب

 .الملليبين و ملي بنديرتبه هايرتبة دانشگاه در نظام يارتقا. 16

 و يداخل يپژوهش يهاطرح ها،كتاب منتشرشده، مقاالت تعداد مجموع ،يآموزش گروه هر يپژوهش يهاتيفعال. 1
  .است هاشيهما در شدهچاپ مقاالت و اختراعات ثبت ،يخارج
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  دانشجويي و فرهنگي
 .فرهنگي هايناهنجاري كاهش و اخالقي و ديني فضايل فرهنگ تعميق و . گسترش1
 .امعهجدانشگاه و  ينب يتبادل فرهنگ يمناسب برا يراهكارها . تقويت فرهنگي و ارائة2
 و شخصيت هجايگا ارتقاي منظور به سياسي و فرهنگي مسائل در اندانشجوي مشاركت . افزايش3

 .دانشجويان منزلت
 .ندانشگاهيا و دانشگاه درماني و بهداشتي هايفعاليت سطح ارتقاي و . گسترش4
 جذب براي الشت و تغذيه اسكان، زمينة در دانشجويان به رفاهي خدمات كيفي و كمّي . ارتقاي5

 .دانشجويان رفاهي تسهيالت كردن بهينه رمنظو به مردمي هايسرمايه
 ه. نياز دانشگا مورد هايخوابگاه تأمين براي وقفيات و سازخوابگاه نيكوكارانمشاركت  . جلب6
 ر مواردينشجويان درد نياز داتأمين وام مو يدانشجويي برا الحسنةقرض صندوق مالي بنية . تقويت7

 . ..اي ضروري و.زدواج، بيماري، نيازهتأمين مسكن، ا مانندِ
 .هاخوابگاه در اسكان و رفاهي خدمات . بهبود8
 .دانشگاه در تغذيه شرايط . بهبود9

 .روان بهداشت و جسماني سالمت هايفعاليت و هابرنامه . بهبود10
  .عالم و علم حرمت از . صيانت11
  .اجتماعي و فرهنگي هايبرنامه در دانشگاهيان همكاري و مشاركت . تقويت12
 .دانشگاه در ديني هايارزش و بصيرت معرفت، تقويت .13

  1402  1398  1393 كمّي فرهنگي و دانشجويي دانشگاه اهداف

  % 50  % 40 % 20 نرخ دانشجويان ساكن خوابگاه به كل دانشجويان روزانة پسر
  % 60  % 47  % 22  نرخ دانشجويان ساكن خوابگاه به كل دانشجويان روزانة دختر

  % 50  % 0 30  ساكن خوابگاه متأهلين به كل دانشجويان متأهلنرخ دانشجويان 
  % 3  % 2,5  % 1,8  نرخ دانشجويان فعال در امور اجرايي دانشگاه

  50%  45% 25% كننده در سفرهاي زيارتي و سياحتينرخ دانشجويان شركت
  50%  42.5%  35%  هاي دانشجويينرخ  اعضاي تشكل

  % 1  0.65% 0.4% هاي علمي و فرهنگي موجودنرخ نشريه
  % 1  % 0,74  % 0,3  اجتماعي و نمايشگاهي هاي فرهنگي ـ هاي فرهنگي به تفكيك همايشنرخ  برنامه

  30%  20% 9.5% كننده در مسابقات علمي، فرهنگي و ورزشينرخ دانشجويان شركت
  % 15  % 14 % 13  )ريال ميليون( دانشگاه اختصاصي درآمدهاي كل به فرهنگي و دانشجويي درآمدهاي نسبت

  % 15  % 15  % 15  هاي دانشگاههاي دانشجويي و فرهنگي به كل هزينهنسبت هزينه
  5%  3.65%  1.4%  هاي فرهنگي موجودنرخ كتاب
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 هااداري ـ پشتيباني و زيرساخت

   تهية برنامة جامع نيروي انساني.. 1
نفر  19به  1لمي عرانة هيئت . بهبود و توسعة نظام نيروي انساني (اعضاي هيئت علمي) با كاهش س2

  اعضاي غير هيئت علمي نسبت به اعضاي هيئت علمي. 1,1دانشجو و تعيين نسبت 
 . بازنگري و اصالح ساختار كالن و تفصيلي دانشگاه.3
 . تدوين طرح جامع فضاهاي كالبدي دانشگاه.4
 متر مربع براي هر دانشجو. 20آموزشي با سرانة . ايجاد فضاي آموزشي و كمك5
درصد كل  50متر مربع براي هر دانشجوي متقاضي (حدود  8. تأمين سرانة فضاي خوابگاهي 6

 دانشجويان).
  دانشگاه. مالي و بودجه مديريت جامع نظام . ايجاد7
  عملكرد. ارزيابي نظام . بهبود8
  .دانشگاه فرايندهاي شفافيت و سرعت و ارتقاي اداري تحول و وريبهره . افزايش9

  علمي. هيئت غير و علمي اعضاي هيئت رفاهي امكانات . افزايش10
   دانشگاه. هايفعاليت از برخي سپاريبرون . گسترش11
  دانشگاه. اداري و عمومي درآمدهاي . افزايش12

  1402  1398  1393 پشتيباني دانشگاه–كمي ادارياهداف

  %30  %12  %9,3  نرخ خوداتكايي دانشگاه
  %1,1  %1,1  %1,1  علمي هيئت عضايا تعداد به كاركنان تعداد نسبت

  %40  %35 %31 نسبت مدرك تحصيلي كاركنان كارشناسي ارشد و باالتر به كل كاركنان
  %30  %33 %36 هاي  اداري و پشتيباني  به كل درآمدهاي اختصاصي دانشگاهنسبت درآمد

  %10  %15 %20 هاي دانشگاهي به كل هزينههاي اداري و پشتيباننسبت هزينه
  %10  %11 %12 هاي دانشگاهكل هزينههاي خدمات قراردادي بهبت هزينهنس

  %210  %130  %56,7 سرانة تربيت دانشجو (ميليون ريال)
  %35  %30  %20  سرانة فضاي سبز به فضاي سبز استاندارد (متر مربع)

  %15  %12  %8,5  ل اعتبارات دانشگاهكاي (ملي) به هاي سرمايهنسبت اعتبارات تملك دارايي
اي از محل درآمد اختصاصي به كل درآمد هاي سرمايهنسبت اعتبارات تملك دارايي

  اختصاصي دانشگاه
44%  46%  50%  
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  1402  1398 1393 كمّي زير ساختي دانشگاه اهداف
  10  6  4,7  هاي آموزشيسرانة فضا
  1,8  0,4 1  ايهاي كتابخانهسرانة فضا

  10  4 6  تأهالن)هاي خوابگاهي (مجردان و مسرانة فضا
  1,5  0,86 1,2  هاي تربيت بدنيسرانة فضا

  1,2  0,4 0,8 هاي اداريسرانة فضا
  0,9  0,5 0,7  هاي فرهنگيسرانة فضا

  1,5  0,6 1 هاي سالن غذاخوريسرانة فضا
  1,5  0,6 1  هاي منازل استادانسرانة فضا

  0,6  0,2 0,4  تئاترهاي آمفيسرانة فضا
  0,2  0,04 1  سرانة ساير فضاها

  300000  200000  105000  فضاي مسقف دانشگاه (متر مربع)
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  بخش سوم

ارزيابي عوامل محيط داخلي و خارجي و تدوين استراتژي و 
  تحليل موقعيت

  
 swotتحليل عوامل محيط داخلي و خارجي بر مبناي تحليل ارزيابي و 

  نقاط قوّت
 .مذهبي و اجتماعي نگي،فره هايبرنامه اجراي هايزمينه وجود. 1
 . جوان علمي هيئت اعضاي از برخورداري. 2

 .عالي آموزش امر در ساله 35 تجربة. 3
 .همسايه كشور با الملليبين روابط سهولت و مرزي استان در استقرار. 4
 .دانش مرز در حركت و دانشگاه هايپژوهش بودن روزبه. 5
 .علمي هيئت غير و علمي هيئت اعضاي عملكرد اساس بر بودجه توزيع. 6
 . اعتبارات كردبرنامة مدون و سهولت در هزينه. 7

 .صمتخص نيروي از برخورداري ،آن تبع به و رشته تنوع لحاظ از دانشگاه جامعيت. 8
 .گروه مديران و هادانشكده سايؤيندهاي مشاركتي در انتخاب رافر. 9

  .كشور نقاط رساي به نسبت ،منطقه در خدمات و كار بودن ارزان. 10

  نقاط ضعف
 .جازيم و الكترونيكي آموزشي هايدوره نبود و رفاهي زيرساختي، امكانات محدوديت. 1
 .بنياندانش هايشركت و كارآفريني كمبود و پژوهشي نتايج سازيتجاري عدم. 2
 .الملليبين و ملي اي،منطقه هايهمكاري بودن ناكافي. 3
 .كار انجام نيطوال يندابوروكراسي زايد و فر. 4
 .علمي هيئت اعضاي تعداد به دانشجو تعداد نسبت شاخص بودن باال. 5
 هايهزينه باالي همس و مالي منابع در تنوع فقدان و عمومي ةشگاه به اعتبارات بودجدان وابستگي. 6

 .بودجه از پرسنلي
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 .موجود نيروهاي حفظ در مشكل و نخبگان جذب براي محدود توانايي. 7
 .تحصيلي هايرشته هايگرايش بين هاتخصص همگون توزيع رد ضعف. 8
 .دانشگاه دانشجويان و كاركنان براي استاندارد رفاهي امكانات نبود. 9

 .  موجود هايشو تمايل به استمرار عادات و رو احتياط. 10

  هافرصت
 .نرااي اسالمي جمهوري اندازچشم سند در فرهنگ و علم سطح ارتقاي به ويژه توجه. 1
 . هاآن با متقابل همكاري و خارجي معتبر هايدانشگاه با مشترك هايدوره ايجاد. 2

 در عموضو خصوص در متبوع وزارت سياست و تكميلي تحصيالت براي تقاضا چشمگير رشد. 3
 .برتر هايدانشگاه

 هايفعاليت دادن انجام براي دانشجويان و علمي هيئت اعضاي براي مناسب هايزمينه وجود. 4
 .پژوهشي

- دانشگاه در ميليتك تحصيالت هايهدور گسترش بر مبني فنّاوري و تحقيقات علوم، وزارت سياست. 5

 .برتر هاي
 .مربوط پتانسيل و جمهوري آذربايجان با همجواري. 6
 .استان در گردشگري و محيطيزيست كشاورزي، بالقوة پتانسيل و استعداد وجود. 7
 .استان سطح در رقيب دولتي هايدانشگاه نبود. 8
 .اردبيل در قوي مذهبي باورهاي و اعتقادات وجود. 9

 ن.دانشجويا و پژوهشگران جلب براي طبيعي هايجاذبه و جغرافيايي تنوع. 10

  تهديدها 
 .دولتي و خصوصي بخش در توسعه و تحقيق ضعف. 1
 .مالي منابع محدوديت. 2
 .معنوي مالكيت از حمايت خأل. 3
 .پژوهشي و علمي توليدات كيفيت به توجه عدم. 4
 .استان نبودن صنعتي و نيافتگيهتوسع. 5
 .الملليبين و ملي علمي هايكرسي تصاحب در ضعف. 6
 .دانشگاه به ربوطم پژوهشي هايبودجه اختصاص در صنعتي مراكز و اجرايي هايدستگاه تمايل عدم. 7
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 .دانشجو جذب براي موازي هايدانشگاه وجود. 8
 .دانشجو تعداد ريزش احتمال و منطقه جمعيت رشد توقف. 9

  .منطقه پژوهشي نيازهاي با پژوهشي دستاوردهاي بين فاصله. 10
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 (IFE)  براي دانشگاه محقق اردبيلي داخليماتريس ارزيابي عوامل 

  نمره نهايي  رتبه ضريب عوامل داخلي
  تقوّ نقاط

1S 0,04  0,04 1  گي، اجتماعي و مذهبيهاي فرهنهاي اجراي برنامهوجود زمينه  
2S  0,165  3  0,055  برخورداري از اعضاي هيئت علمي جوان  
3S  0,165  3  0,055  ساله در امر آموزش عالي 35 ةتجرب  
4S  0,175  3,5  0,05  المللي با كشور همسايهاستقرار در استان مرزي و سهولت روابط بين  
5S  0,175  3,5  0,05  در مرز دانشهاي دانشگاه و حركت روز بودن پژوهشبه  
6S  0,06  1,50  0,04  هيئت علمي توزيع بودجه بر اساس عملكرد اعضاي هيئت علمي و غير  
7S  0,06  1,5  0,04  كرد اعتباراتمدون و سهولت در هزينه ةبرنام  
8S  برخورداري از نيروي  ،جامعيت دانشگاه از لحاظ تنوع رشته و به تبع آن

  متخصص
0,07  2,5  0,175  

9S  0,06  1,5  0,04  ها و مديران گروهساي دانشكدهؤيندهاي مشاركتي در انتخاب رافر  
10S  0,18  3  0,06  نسبت به ساير نقاط كشور ،ارزان بودن كار و خدمات در منطقه  

  ضعف نقاط
1W  هاي آموزشي الكترونيكي ومحدوديت امكانات زيرساختي، رفاهي و نبود دوره 

  مجازي
0,06  4  0,24  

2W  0,189  3,5  0,054  بنيانهاي دانشسازي نتايج پژوهشي و كمبود كارآفريني و شركتتجاري عدم  
3W  0,078  1,5  0,052  الملليملي و بين ،ايهاي منطقهناكافي بودن همكاري  
4W  0,04  1  0,04  يند طوالني انجام كارابوروكراسي زايد و فر  
5W  0,13  2,6  0,05  ضاي هيئت علميباال بودن شاخص نسبت تعداد دانشجو به تعداد اع  
6W  و  عمومي و فقدان تنوع در منابع مالي ةدانشگاه به اعتبارات بودج وابستگي

  هاي پرسنلي از بودجهسهم باالي هزينه
0,06  2,8  0,168  

7W   0,15  2,5  0,06  وجودمتوانايي محدود براي جذب نخبگان و مشكل در حفظ نيروهاي  
8W  0,06  1,5  0,04  هاي تحصيليهاي رشتهها بين گرايشضعف در توزيع همگون تخصص  
9W  0,06  1,5  0,04  امكانات رفاهي استاندارد براي كاركنان و دانشجويان دانشگاه نبود  
10W  0,088  2  0,044  هاي موجودشاحتياط و تمايل به استمرار عادات و رو  

       2,418  
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 (EFE)  اردبيليماتريس ارزيابي عوامل خارجي براي دانشگاه محقق 

  نمره نهايي  رتبه  ضريب عوامل خارجي
  هافرصت

1O انداز جمهوري اسالمي توجه ويژه به ارتقاي سطح علم و فرهنگ در سند چشم
  ايران

0,05 2  0,1  

2O  0,18  3  0,06  هاهاي معتبر خارجي و همكاري متقابل با آنهاي مشترك با دانشگاهايجاد دوره  
3O   راي تحصيالت تكميلي و سياست وزارت متبوع در خصوص تقاضا ب چشمگيررشد

  هاي برترموضوع در دانشگاه
0,05  3,7  0,185  

4O  دادن هاي مناسب براي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان براي انجاموجود زمينه 
  هاي پژوهشيفعاليت

0,06  4  0,24  

5O  حصيالتهاي تهسياست وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري مبني بر گسترش دور 
  هاي برترتكميلي در دانشگاه

0,04  3  0,12  

6O  0,24  4  0,06  مربوط پتانسيل و جمهوري آذربايجان با همجواري  
7O  0,24  4  0,06  محيطي و گردشگري در استانكشاورزي، زيست ةوجود استعداد و پتانسيل بالقو  
8O  0,216  3,6  0,06  هاي دولتي رقيب در سطح استاننبود دانشگاه  
9O  0,04  2  0,02  جود اعتقادات و باورهاي مذهبي قوي در اردبيلو  
10O  0,16  4  0,04  هاي طبيعي براي جلب پژوهشگران و دانشجويانتنوع جغرافيايي و جاذبه  

  تهديدها
1T  0,2  4  0,05  در بخش خصوصي و دولتي هضعف تحقيق و توسع  
2T  0,08  2  0,04  محدوديت منابع مالي  
3T  0,054  1,5  0,036  ت معنويحمايت از مالكي خأل  
4T  0,18  3  0,06  عدم توجه به كيفيت توليدات علمي و پژوهشي  
5T  0,125  2,5  0,05  نيافتگي و صنعتي نبودن استانعهتوس  
6T  0,15  3  0,05  الملليهاي علمي ملي و بينضعف در تصاحب كرسي  
7T  هاي پژوهشي هاي اجرايي و مراكز صنعتي در اختصاص بودجهعدم تمايل دستگاه

  مربوط به دانشگاه
0,06  4  0,24  

8T  0,21  3,5  0,06  هاي موازي براي جذب دانشجووجود دانشگاه  
9T  0,2  4  0,05  توقف رشد جمعيت منطقه و احتمال ريزش تعداد دانشجو  
10T  0,176  4  0,044  وردهاي پژوهشي با نيازهاي پژوهشي منطقهادستبين  فاصله  
       3,336  
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  دانشگاه محقق اردبيلي SWOTماتريس 

 
 

  امل داخليعو                                       
  
  
    
  
  
  
  
  
  

  عوامل خارجي

  فهرست نقاط ضعف  فهرست نقاط قوت
S1هاي فرهنگي، اجتماعي و مذهبيهاي اجراي برنامه. وجود زمينه  
S2برخورداري از اعضاي هيئت علمي جوان . 

S3 وزش عاليساله در امر آم 35. تجربة 

S4المللي با كشور همسايه. استقرار در استان مرزي و سهولت روابط بين 

S5هاي دانشگاه و حركت در مرز دانشروز بودن پژوهش. به 

S6توزيع بودجه بر اساس عملكرد اعضاي هيئت علمي و غير هيئت علمي . 

S7كرد اعتبارات. برنامة مدون و سهولت در هزينه 

S8 از لحاظ تنوع رشته و برخورداري از نيروي متخصص. جامعيت دانشگاه 

S9ها و مديران گروه. فرايندهاي مشاركتي در انتخاب رؤساي دانشكده 

S10ارزان بودن كار و خدمات در منطقه، نسبت به ساير نقاط كشور . 

W1هاي الكترونيكي و . محدوديت امكانات زيرساختي، رفاهي و نبود دوره
  مجازي
W2هاي زي نتايج پژوهشي و كمبود كارآفريني و شركتسا. عدم تجاري

  بنياندانش
W3المللياي و ملي و بينهاي منطقه. ناكافي بودن همكاري 

W4بوروكراسي زايد و فرايند طوالني انجام دادن كار . 

W5باال بودن شاخص نسبت تعداد دانشجو به تعداد اعضاي هيئت علمي . 

W6ع . وابستگي دانشگاه به اعتبارات بودجة عمومي و فقدان تنوع در مناب
 هاي پرسنلي از بودجه.مالي و سهم باالي هزينه

W7توانايي محدود براي جذب نخبگان و مشكل در حفظ نيروهاي وجود . 

W8هاي هاي رشتهها بين گرايش. ضعف در توزيع همگون تخصص
 تحصيلي.

W9اندارد براي كاركنان و دانشجويان دانشگاه.نبود امكانات رفاهي است 

W10هاي موجود. احتياط و تمايل به استمرار عادات و روش 

ت
رص

ت ف
رس

فه
  ها

O1 توجه ويژه به ارتقاي سطح علم و فرهنگ در سند .
  انداز جمهوري اسالمي ايرانچشم
O2هاي معتبر خارجي هاي مشترك با دانشگاه. ايجاد دوره

  هاآنو همكاري متقابل با 
O3 رشد چشمگير تقاضا براي تحصيالت تكميلي و .

هاي سياست وزارت متبوع در خصوص موضوع در دانشگاه
 برتر

O4هاي مناسب براي اعضاي هيئت علمي و . وجود زمينه
  هاي پژوهشيدانشجويان براي انجام دادن فعاليت

O5 سياست وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري مبني بر .
 هاي برترصيالت تكميلي در دانشگاهگسترش دورهاي تح

O6همجواري با جمهوري آذربايجان و پتانسيل مربوط . 

O7 وجود استعداد و پتانسيل بالقوة كشاورزي، زيست .
 محيطي و گردشگري در استان

O8هاي دولتي رقيب در سطح استان. نبود دانشگاه 

O9وجود اعتقادات و باورهاي مذهبي قوي در اردبيل . 

O10هاي طبيعي براي جلب جغرافيايي و جاذبه . تنوع
 پژوهشگران و دانشجويان

 1S1O  هاي فرهنگي، اجتماعي و مذهبي مطابق سند توسعه و اجراي برنامه
  اندازچشم

8S3O اي و مليباتوجه به نيازهاي منطقه توسعة تحصيالت تكميلي دانشگاه  

6S5S2S4O هاي اعضاي هيئت هاي پژوهشي با استفاده از قابليتگسترش فعاليت
  علمي

3S2S7O هاي منطقههاي مرتبط با ويژگيتوسعة رشته  
10S8S10O اي وهاي موجود و متنوع با تأكيد برميان رشتهاستفاده از قابليت رشته 

  مرتبط با نياز منطقه و بازار كار ينيروي متخصص براي توسعة پژوهش

8S7O5O هاي ت (ايجاد شركتتوسعة نقش دانشگاه در ارتباط با صنايع و خدما
  هاي علم و فنّاوري)دانش بنيان، واحدهاي رشد و فنّاوري و پارك

6S4O اي با رويكرد هاي علمي و پژوهشي ميان رشتهها و هستهتوسعة گروه
  كارآفريني

3W2O1O اي، ملي و هاي منطقههاي مشترك با دانشگاهبرگزاري دوره
  هااي با دانشگاهنطقهالمللي و مهاي بينخارجي و انعقاد همكاري

7W3O  تقويت امكانات زيرساختي، رفاهي براي نگهداشت دانشجويان
  نخبه در تحصيالت تكميلي

1W7W5W1O بستر سازي مناسب براي نگهداشت اعضاي هيئت علمي  
6W2W4O هاي كاربردي براي بنيان و پژوهشهاي دانشحمايت از شركت

  ايجاد منابع مالي جديد
9W8W6O5O ناسب در تحصيالت تكميليايجاد ت  
9W8W10O7O محيطي و گردشگريايجاد پژوهشكدهاي كشاورزي، زيست  
1W8O هاي الكترونيكي و ايجاد وبسترسازي مناسب براي توسعة آموزش

  مجازي
  

دها
هدي

ت ت
رس

فه
  

T1ضعف تحقيق و توسعة در بخش خصوصي و دولتي .  
T2محدوديت منابع مالي . 

T3نوي. خأل حمايت از مالكيت مع 

T4عدم توجه به كيفيت توليدات علمي و پژوهشي . 

T5نيافتگي و صنعتي نبودن استان. توسعه 

T6الملليهاي علمي ملي و بين. ضعف در تصاحب كرسي  
T7هاي اجرايي و مراكز صنعتي در . عدم تمايل دستگاه

 هاي پژوهشي مربوط به دانشگاهاختصاص بودجه

T8جذب دانشجوهاي موازي براي . وجود دانشگاه 

T9 توقف رشد جمعيت منطقه و احتمال ريزش تعداد .
 دانشجو

T1 دستاوردهاي پژوهشي با نيازهاي پژوهشي بين  فاصله
 منطقه

7S1T هاي تخصصي براي ارتباط با توسعة واحدهاي پژوهشي، پژوهشكده
 المللي و ترغيب اعضاي هيئت علمي به ايجادهاي ملي و بينصنعت و دستگاه

  محور)بنيان (تحقيقات مسئلهي دانشهاشركت
2S3S2T ني ايجاد تنوع درآمدي در دانشگاه با استفاده از قابليت نيروهاي انسا

  جوان
6S2T هاي علمي، هاي مدني (مردمي) براي توسعة بودجهاستفاده از مشاركت

  رفاهي و پژوهشي دانشگاه
1S3T و تخصصي اي و علميتوسعة اخالق حرفه  
6S5S4T  سازي تحقيقات و توزيع بودجه كيفيت توليدات علمي و تجاريتوجه به

  بر اساس كيفيت توليدات علمي
8S6S3S2S6T هاي پژوهشي براي پژوهشگران دانشگاهي و حمايت ايجاد مشوق

  الملليها در سطح ملي و بيناز پژوهش
8S5S3S2S7T  توسعة ارتباط معاونت پژوهشي و ارتباط با صنعت براي جذب

  هاشي سازمانبودجة پژوه
5S3S2S7T اي اعضاي هيئت علمي ايجاد مشوق براي حمايت از خدمات مشاوره

  به جامعه
 7S6S1S9T  هاي مدني براي توسعة استفاده از درآمدهاي پژوهشي و مشاركت

  امكانات رفاهي استاندارد براي كاركنان و دانشجويان دانشگاه
5S3S2S 7T ي ديگرهايت در دستگاهعلمي براي مديرحمايت از اعضاي هيئت  
5S3S2S 9T8T هاي داراي بازار كار با رويكرد كارآفرينيتوسعة رشته  
  

6W1W2T انشگاهدكردهاي دهي وضعيت منابع و هزينهسامان  
4W1W2T هاي آموزشي، پژوهشي هاي سنتي در اجراي برنامهاصالح روش

  و اداري
6W5T خذ منابع ماليدهي منابع انساني دانشگاه و تالش براي اسامان  
2W10T7T2T هاي سازي ارتباط دانشگاه با صنعت و الزام يافتهفعال

  پژوهشي در راستاي حل مشكالت صنعت منطقه.
9W7W5W9T برندسازي دانشگاه  

10W10T  احصاي نيازهاي پژوهشي و مشاورة رايگان به صنايع استان در
  مدارطي مكانيزم توسعه
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 اي قابل قبولهبردشناسايي راه -3-5كاربرگ 
  تركيب عوامل مورد نظر

 SOهاي راهبرد Sقوت  Oفرصت

O1ايران سالمياانداز جمهوري . توجه ويژه به ارتقاي سطح علم و فرهنگ در سند چشم 

O2هاآن ابل باهاي معتبر خارجي و همكاري متقهاي مشترك با دانشگاه. ايجاد دوره 

O3صوص خي و سياست وزارت متبوع در . رشد چشمگير تقاضا براي تحصيالت تكميل
  هاي برترموضوع در دانشگاه

O4ادن دنجام هاي مناسب براي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان براي ا. وجود زمينه
 هاي پژوهشيفعاليت

O5يالت. سياست وزارت علوم، تحقيقات و فّناوري مبني بر گسترش دورهاي تحص 
  هاي برترتكميلي در دانشگاه

O6 با جمهوري آذربايجان و پتانسيل مربوط. همجواري 

O7ستانمحيطي و گردشگري در ا. وجود استعداد و پتانسيل بالقوة كشاورزي، زيست 

O8هاي دولتي رقيب در سطح استان. نبود دانشگاه 

O9وجود اعتقادات و باورهاي مذهبي قوي در اردبيل . 

O10يانان و دانشجوهاي طبيعي براي جلب پژوهشگر. تنوع جغرافيايي و جاذبه 

S1هاي فرهنگي، اجتماعي و مذهبيهاي اجراي برنامه. وجود زمينه  
S2برخورداري از اعضاي هيئت علمي جوان . 

S3 ساله در امر آموزش عالي 35. تجربة 

S4هالمللي با كشور همساي. استقرار در استان مرزي و سهولت روابط بين 
S5شدر مرز دانهاي دانشگاه و حركت روز بودن پژوهش. به 
S6توزيع بودجه بر اساس عملكرد اعضاي هيئت علمي و غير هيئت علمي . 

S7كرد اعتبارات. برنامة مدون و سهولت در هزينه 

S8تخصصمروي . جامعيت دانشگاه از لحاظ تنوع رشته و به تبع آن برخورداري از ني 

S9هها و مديران گرو. فرايندهاي مشاركتي در انتخاب رؤساي دانشكده 
S10ارزان بودن كار و خدمات در منطقه، نسبت به ساير نقاط كشور . 

 1S1O  ازاندشمهاي فرهنگي، اجتماعي و مذهبي مطابق سند چتوسعه و اجراي برنامه  

8S3O اي و مليبا توجه به نيازهاي منطقه توسعة تحصيالت تكميلي دانشگاه  

6S5S2S4O ت علميهاي اعضاي هيئبليتهاي پژوهشي با استفاده از قاگسترش فعاليت  

3S2S7O هاي منطقههاي مرتبط با ويژگيتوسعة رشته  
10S8S10O وي ي و نيرارشتههاي موجود و متنوع با تأكيد بر مياناستفاده از قابليت رشته

  هاي مرتبط با نياز منطقه و بازار كارمتخصص براي توسعة پژوهش

8S7O5O ن، بنياشدان هايع و خدمات (ايجاد شركتتوسعة نقش دانشگاه در ارتباط با صناي
  هاي علم و فنّاوري)واحدهاي رشد و فنّاوري و پارك

6S4O نييكرد كارآفرياي با رورشتههاي علمي و پژوهشي ميانها و هستهگروه توسعة  

 STهاي راهبرد Sقوت  Tتهديد

T1ضعف تحقيق و توسعه در بخش خصوصي و دولتي .  
T2الي. محدوديت منابع م  
T3خأل حمايت از مالكيت معنوي . 

T4عدم توجه به كيفيت توليدات علمي و پژوهشي . 

T5نيافتگي و صنعتي نبودن استان. توسعه 

T6الملليهاي علمي ملي و بين. ضعف در تصاحب كرسي 

T7شي هاي پژوههاي اجرايي و مراكز صنعتي در اختصاص بودجه. عدم تمايل دستگاه
  مربوط به دانشگاه

T8هاي موازي براي جذب دانشجو. وجود دانشگاه 

T9توقف رشد جمعيت منطقه و احتمال ريزش تعداد دانشجو . 

T10دستاوردهاي پژوهشي با نيازهاي پژوهشي منطقهبين  . فاصله 

S1اعي و مذهبيهاي فرهنگي، اجتمهاي اجراي برنامه. وجود زمينه  
S2برخورداري از اعضاي هيئت علمي جوان . 

S3ساله در امر آموزش عالي 35ربة . تج 

S4هالمللي با كشور همساي. استقرار در استان مرزي و سهولت روابط بين 
S5كت در مرز دانشهاي دانشگاه و حرهشروز بودن پژو. به 

S6توزيع بودجه بر اساس عملكرد اعضاي هيئت علمي و غير هيئت علمي . 

S7تكرد اعتبارا. برنامة مدون و سهولت در هزينه 
S8متخصص يروي. جامعيت دانشگاه از لحاظ تنوع رشته و به تبع آن، برخورداري از ن 

S9ها و مديران گروه. فرايندهاي مشاركتي در انتخاب رؤساي دانشكده 

S10ارزان بودن كار و خدمات در منطقه، نسبت به ساير نقاط كشور . 

7S1T و  باط با صنعتهاي تخصصي براي ارتتوسعة واحدهاي پژوهشي و پژوهشكده
- انشدهاي تالمللي و ترغيب اعضاي هيئت علمي به ايجاد شركهاي ملي و بيندستگاه

  محور)بنيان (تحقيقات مسئله
2S3S2T جوان نسانيايجاد تنوع درآمدي در دانشگاه با استفاده از قابليت نيروهاي ا  
6S2T رفاهي و  مي،هاي علهاي مدني (مردمي) براي توسعة بودجهاستفاده از مشاركت

  پژوهشي دانشگاه
1S3T و تخصصي اي و علميتوسعة اخالق حرفه  
6S5S4T اساس  سازي تحقيقات و توزيع بودجه برتوجه به كيفيت توليدات علمي و تجاري

  كيفيت توليدات علمي
8S6S3S2S6T هاي پژوهشي براي پژوهشگران دانشگاهي و حمايت ازايجاد مشوق 

  الملليها در سطح ملي و بينپژوهش
8S5S3S2S7T ژوهشي جة پتوسعة ارتباط معاونت پژوهشي و ارتباط با صنعت براي جذب بود

  هاسازمان
5S3S2S7T عهه جاماي اعضاي هيئت علمي بايجاد مشوق براي حمايت از خدمات مشاوره  
 7S6S1S9T  مكاناتهاي مدني براي توسعة ااستفاده از درآمدهاي پژوهشي و مشاركت 

  دارد براي كاركنان و دانشجويان دانشگاه.رفاهي استان
5S3S2S 7T هاي دولتيحمايت از اعضاي هيئت علمي براي مديريت در دستگاه  
5S3S2S 9T8T ريني.هاي داراي بازار كار و كاربردي با رويكرد كارآفتوسعة رشته  

 WO هاي راهبرد Wضعف  Oفرصت

O1ني ايراسالماچشم انداز جمهوري  . توجه ويژه به ارتقاي سطح علم و فرهنگ در سند  
O2هاآن ابل باهاي معتبر خارجي و همكاري متقهاي مشترك با دانشگاه. ايجاد دوره  
O3 صوص خ. رشد چشمگير تقاضا براي تحصيالت تكميلي و سياست وزارت متبوع در

 هاي برترموضوع در دانشگاه

O4ادن دجام ويان براي انهاي مناسب براي اعضاي هيئت علمي و دانشج. وجود زمينه
  هاي پژوهشيفعاليت
O5ت هاي تحصيال. سياست وزارت علوم، تحقيقات و فّناوري مبني بر گسترش دوره

 هاي برترتكميلي در دانشگاه

O6همجواري با جمهوري آذربايجان و پتانسيل مربوط . 

O7نار استدمحيطي و گردشگري . وجود استعداد و پتانسيل بالقوة كشاورزي، زيست 
O8هاي دولتي رقيب در سطح استان. نبود دانشگاه 

O9وجود اعتقادات و باورهاي مذهبي قوي در اردبيل . 

O10ويانهاي طبيعي براي جلب پژوهشگران و دانشج. تنوع جغرافيايي و جاذبه 

 

W1زيي و مجاونيكهاي آموزشي الكتر. محدوديت امكانات زيرساختي، رفاهي و نبود دوره  
W2انبنيهاي دانشسازي نتايج پژوهشي و كمبود كارآفريني و شركت. عدم تجاري 

W3المللياي و ملي و بينهاي منطقه. ناكافي بودن همكاري 

W4بوروكراسي زايد و فرايند طوالني انجام دادن كار .  
W5باال بودن شاخص نسبت تعداد دانشجو به تعداد اعضاي هيئت علمي . 

W6هم الي و سع مت بودجه عمومي و فقدان تنوع در مناب. وابستگي دانشگاه به اعتبارا
 هاي پرسنلي از بودجهباالي هزينه

W7توانايي محدود براي جذب نخبگان و مشكل در حفظ نيروهاي وجود . 

W8هاي تحصيلي.هاي رشتهها بين گرايش. ضعف در توزيع همگون تخصص 

W9ان دانشگاه.نبود امكانات رفاهي استاندارد براي كاركنان و دانشجوي 

W10هاي موجود. احتياط و تمايل به استمرار عادات و روش 

3W2O1O قاد و انع اي، ملي و خارجيهاي منطقههاي مشترك با دانشگاهبرگزاري دوره
  ها.اي با دانشگاهالمللي و منطقههاي بينهمكاري

7W3O  حصيالت تر دتقويت امكانات زيرساختي، رفاهي براي نگه داشتن دانشجويان نخبه
  تكميلي

1W7W5W1O بسترسازي مناسب براي نگه داشتن اعضاي هيئت علمي  
6W2W4O ع مناب هاي كاربردي براي ايجادبنيان و پژوهشهاي دانشحمايت از شركت

  مالي جديد
9W8W6O5O ايجاد تناسب در تحصيالت تكميلي  
9W8W10O7O ايجاد پژوهشكدهاي كشاورزي، زيست محيطي و گردشگري  
1W8O زيهاي الكترونيكي و مجاجاد و بسترسازي مناسب براي توسعة آموزشاي  

 WTهاي راهبرد Wضعف  Tتهديد 

T1ضعف تحقيق و توسعه در بخش خصوصي و دولتي .  
T2محدوديت منابع مالي . 

T3خأل حمايت از مالكيت معنوي . 

T4عدم توجه به كيفيت توليدات علمي و پژوهشي . 

T5ي نبودن استاننيافتگي و صنعت. توسعه 

T6الملليهاي علمي ملي و بين. ضعف در تصاحب كرسي 

T7شي پژوه هايهاي اجرايي و مراكز صنعتي در اختصاص بودجه. عدم تمايل دستگاه
 مربوط به دانشگاه

T8هاي موازي براي جذب دانشجو. وجود دانشگاه  
T9توقف رشد جمعيت منطقه و احتمال ريزش تعداد دانشجو . 

T10دستاوردهاي پژوهشي با نيازهاي پژوهشي منطقهبين  ه. فاصل 

W1زيي و مجاونيكهاي آموزشي الكتر. محدوديت امكانات زيرساختي، رفاهي و نبود دوره  
W2انبنيهاي دانشسازي نتايج پژوهشي و كمبود كارآفريني و شركت. عدم تجاري 

W3المللياي، ملي و بينهاي منطقه. ناكافي بودن همكاري  
W4بوروكراسي زايد و فرايند طوالني انجام دادن كار . 

W5باال بودن شاخص نسبت تعداد دانشجو به تعداد اعضاي هيئت علمي . 

W6هم الي و سع م. وابستگي دانشگاه به اعتبارات بودجة عمومي و فقدان تنوع در مناب
 هاي پرسنلي از بودجهباالي هزينه

W7شكل در حفظ نيروهاي وجود. توانايي محدود براي جذب نخبگان و م 

W8هاي تحصيليهاي رشتهها بين گرايش. ضعف در توزيع همگون تخصص 

W9هشگا.عدم وجود امكانات رفاهي استاندارد براي كاركنان و دانشجويان دان 
W10هاي موجود. احتياط و تمايل به استمرار عادات و روش 

6W1W2T اهانشگدكردهاي دهي وضعيت منابع و هزينهسامان 

4W1W2T ريهاي آموزشي، پژوهشي و اداهاي سنتي در اجراي برنامهاصالح روش  
6W5T دهي منابع انساني دانشگاه و تالش براي اخذ منابع ماليسامان  
2W10T7T2T ستاي ر رادهاي پژوهشي سازي ارتباط دانشگاه با صنعت و الزام يافتهفعال

  حل مشكالت صنعت منطقه
9W7W5W9T گاهبرندسازي دانش  

10W10T يزم كاناحصاي نيازهاي پژوهشي و مشاورة رايگان به صنايع استان در طي م
  مدارتوسعه
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  ):Oها (فرصــــــــــــــــت
توجه ويژه به ارتقاي سطح علم و فرهنگ در 

  انداز جمهوري اسالمي ايرانسند چشم
0,05 3 .15  4  .2  3  .15  4 .2  2  .1  3  .15  4  .2  

هاي معتبر مشترك با دانشگاههايايجاد دوره
  هاخارجي و همكاري متقابل با آن

0,06  4  .24  1  .06  3  .18  2  .12  3  .18  4  .24  4  .24  

رشد چشمگير تقاضا براي تحصيالت تكميلي 
و سياست وزارت متبوع در خصوص موضوع 

  هاي برتردر دانشگاه

0,05  1  .05  3  .15  2  .1  1 .05  4  .2  1  .05  2  .1  

ي مناسب براي اعضاي هيئت هاوجود زمينه
علمي و دانشجويان براي انجام دادن 

  هاي پژوهشيفعاليت

0,06  3  .18  3  .18  2  .12  3  .18  2  .12  4  .24  1  .06  

سياست وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري 
هاي تحصيالت تكميلي مبني بر گسترش دوره
  هاي برتردر دانشگاه

0,04  3  .12  3  .12  3  .12  1  .04  4  .16  2  .08  2  .08  

همجواري با جمهوري آذربايجان و پتانسيل 
  مربوط

0,06  4  .24  1  .06  1  .06  4  .24  2  .12  3  .18  2  .12  

وجود استعداد و پتانسيل بالقوة كشاورزي، 
  محيطي و گردشگري در استانزيست

0,06  3  .18  1  .06  2  .12  3  .18  1  .06  4  .24  2  .12  

هاي دولتي رقيب در سطح نبود دانشگاه
  اناست

0,06  2  .12  3  .18  3  .18  2  .12  1  .06  1  .06  4  .24  

وجود اعتقادات و باورهاي مذهبي قوي در 
  اردبيل

0,02 1 .02 1 .02 2 .04 2 .04  1  .02  1  .02  2  .04  

هاي طبيعي براي تنوع جغرافيايي و جاذبه
  جلب پژوهشگران و دانشجويان

0,04  3  .12  4  .16  3  .12  2  .08  1  .04  4  .16  2  .08  

  ):Tهديــــــــــــــــــــــدها(ت
ضعف تحقيق و توسعه در بخش خصوصي و 

  دولتي
0,05  3  .15  2  .1  3  .15  3  .15  2  .1  2  .1  1  .05  

  12.  3  12.  3  04.  1  12.  3  12.  3  16.  4  12.  3  0,04  محدوديت منابع مالي

  036.  1  036.  1  036.  1  072.  2  108.  3  036.  1  036.  1  0,036  خأل حمايت از مالكيت معنوي

عدم توجه به كيفيت توليدات علمي و 
  پژوهشي

0,06  1  .06  1  .06  2  .12  3  .18  1  .06  2  .12  1  .06  

  1.  2  15.  3  1.  2  15.  3  15.  3  15.  3  1.  2  0,05  نيافتگي و صنعتي نبودن استانتوسعه

هاي علمي ملي و ضعف در تصاحب كرسي
  الملليبين

0,05  2  .1  1  .05  1  .05  2  .1  1  .05  3  .15  2  .1  

هاي اجرايي و مراكز عدم تمايل دستگاه
هاي پژوهشي صنعتي در اختصاص بودجه

  مربوطه به دانشگاه

0,06  1  .06  3  .18  3  .18  3  .18  1  .06  3  .18  1  .06  

هاي موازي براي جذب وجود دانشگاه
  دانشجو

0,06  1  .06  1  .06  1  .06  1  .06  2  .12  2  .12  3  .18  

و احتمال ريزش  توقف رشد جمعيت منطقه
  تعداد دانشجو

0,05  1  .05  1  .05  2  .1  1  .05  2  .1  2  .1  4  .2  

هاي پژوهشي با دست آوردفاصلة بين
  هاي پژوهشي منطقهنياز

0,044  1  .044  1  .044  1  .044  3  .132  1  .044  2  .088  1  .044  

  2.28    2.584    1.77    2.444    2.272    2.08    2.2    %100  جمع:
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   3راهبردهاي ناحية           

كارانه)(محافظه               
  
  
  
  
  
  

  عوامل خارجي

ت
ب اهمي

ضري
  

  :1راهبرد 
هاي برگزاري دوره

مشترك با 
هاي دانشگاه
اي، ملي منطقه

وخارجي و انعقاد 
هاي همكاري

المللي و بين
هاي با منطق

  هادانشگاه

  :2راهبرد 
تقويت امكانات 

زيرساختي، رفاهي 
اشت دبراي نگه

دانشجويان نخبه در 
  تحصيالت تكميلي

  :3راهبرد 
بسترسازي مناسب 

داشت براي نگه
اعضاي هيئت 

  علمي

  :4راهبرد 
حمايت از 

هاي شركت
بنيان و دانش

هاي پژوهش
كاربردي براي 

ايجاد منابع مالي 
  جديد

  :5راهبرد 
ايجاد تناسب در 

  تحصيالت تكميلي
  

 

  : 6راهبرد 
ايجاد 

هاي پژوهشكد
ي، كشاورز
محيطي و زيست

  گردشگري
  

  :7راهبرد 
ايجاد وبسترسازي 

مناسب براي توسعه 
هاي الكترونيكي آموزش

  و مجازي

ت
ذابي

ب ج
ضري

  

ره
نم

  

ت
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ب ج
ضري

  

ره
نم

 

ت
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ت
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ذابي
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ت
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ب ج
ضري
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نم

 

 :(S) نقاط قوت

 ياجرا يها-نهيوجود زم
و  ياجتماع ،يفرهنگ هاي¬برنامه

يمذهب  

0,04 2 .08  2 .08  1 .04  1 .04  1 .04  3 .12  1 .04  

 يعلم ئتيه ياز اعضايبرخوردار
 جوان

0,055 3 .165  2 .11  3 .165  3 .165  2 .11  2 .11  3 .165  

165. 0,055 3يساله در امر آموزش عال 35 تجربة  2 .11  2 .11  2 .11  2 .11  2 .11  2 .11  

و سهولت  يدر استان مرزقراراست
هيبا كشور همسا المللي¬نيروابط ب  

0,05 3 .15  1 .05  2 .1  2 .10  1 .05  1 .05  1 .05  

دانشگاه و  هاي¬بودن پژوهش روزبه
 حركت در مرز دانش

0,05 3 .15  2 .1  2 .1  3 .15  3 .15  3 .15  3 .15  

بودجه بر اساس عملكرد  عيتوز
 ئتيه ريو غ يعلم ئتيه ياعضا

يلمع  

0,04 1 .04  1 .04  2 .08  1 .04  1 .04  2 .08  1 .04  

 كردنهيمدون و سهولت در هز ةبرنام
 اعتبارات

0,04 2 .08  3 .12  3 .12  3 .12  1 .04  3 .12  4 .16  

دانشگاه از لحاظ تنوع رشته  تيجامع
 يروياز ن يو به تبع آن، برخوردار
 متخصص

0,07 3 .21  1 .07  2 .14  2 .14  3 .21  2 .14  3 .21  

در انتخاب  يمشاركت يندهايفرا
گروه رانمدي و ها¬دانشكده يرؤسا  

0,04 1 .04  1 .04  2 .08  1 .04  1 .04  1 .04  1 .04  

بودن كار و خدمات در منطقه،  ارزان
نقاط كشور رينسبت به سا  

0,06 1 .06  2 .12  2 .12  2 .12  1 .06  1 .06  1 .06  

  :(W) ضعــــــــــــفنقاط
 ،يرساختيات زامكان تيمحدود

 يآموزش هاي¬و نبود دوره يرفاه
يو مجاز يكيالكترون  

0,06 1 .06  1 0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,06 

و  يپژوهش جينتا يساز-يتجار عدم
 هاي¬و شركت ينآفري¬كمبود كار

انبني¬دانش  

0,054 2 .108  1 0,054 1 0,054 1 0,054 1 0,054 1 .054  1 0,054 

 هاي¬يهمكار بودن يناكاف
يالملل-نيو ب يو مل اي¬منطقه  

0,052 2 .104  1 0,052 1 0,052 2 .104  1 0,052 1 0,052 1 0,052 

 يطوالن نديو فرا ديزا يبوروكراس
 انجام دادن كار

0,04 1 .04  1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 

بودن شاخص نسبت تعداد  باال
يمعل ئتيه يدانشجو به تعداد اعضا  

0,05 1 .05  1 0,05 2 .1  1 .05  2 .1  1 .05  3 .15  

 ةدانشگاه به اعتبارات بودجيوابستگ
و  درآمدزاييو فقدان تنوع در  يعموم

از  يپرسنل هاي نهيهز يسهم باال
 بودجه

0,06 1 .06  1 0,06 1 0,06 1 .06  1 .06  1 .06  2 .12  

جذب نخبگان و  يمحدود برا ييتوانا
وجود يروهايمشكل در حفظ ن  

0,06 1 .06  1 0,06 1 0,06 2 .12  1 .06  1 .06  2 .12  

 ها¬همگون تخصص عيدر توز ضعف
 هاي¬رشته يها-شيگرا نبي

يليتحص  

0,04 2 .08  1 0,04 2 .08  2 .08  1 .04  2 .08  2 .08  

 ياستاندارد برا يامكانات رفاهنبود
دانشگاه انيكاركنان و دانشجو  

0,04 1 .04  1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 

به استمرار عادات و  ليو تما اطياحت
موجود هاي¬روش  

0,044 1 .044  1 0,044 1 0,044 1 0,044 1 0,044 1 0,044 1 0,044 

 1,785  1,44  1,4  1,677  1,645  1,34  1,784  %100 :جمع
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  نشده)و داخلي (سورتكارانه) نسبت به عوامل خارجي (محافظه 3هاي ناحية جدول جذابيت راهبرد*
نمرة جذابيت كارانه)فظه(محا 3هاي ناحية راهبرد

  عوامل خارجي
نمرة جذابيت
  عوامل داخلي

ميانگين 
  نمرات

رتبة 
  راهبرد

اي، ملي و هاي منطقههاي مشترك با دانشگاهبرگزاري دوره
هاي با المللي و منطقهاي بينخارجي و انعقاد همكاري

  هادانشگاه

2.2  1.786  1.993  4  

داشت دانشجويان تقويت امكانات زيرساختي، رفاهي براي نگه
 نخبه در تحصيالت تكميلي

2.08  1.34  1.71  6  

  5  1.9585  1.645  2.272 يئت علميداشت اعضاي هبسترسازي مناسب براي نگه
هاي كاربردي براي بنيان و پژوهشهاي دانشحمايت از شركت

 ايجاد منابع مالي جديد

2.444  1.677  2.0605  1  

  7  1.585  1.4  1.77 ايجاد تناسب در تحصيالت تكميلي
  3  2.012  1.44  2.584 محيطي و گردشگريهاي كشاورزي، زيستهايجاد پژوهشكد

هاي ايجاد و بسترسازي مناسب براي توسعة آموزش
 الكترونيكي و مجازي

2.28  1.785  2.0325  2  

  
  شده)كارانه) نسبت به عوامل خارجي و داخلي (سورت(محافظه 3هاي ناحية جدول جذابيت راهبرد**

نمرة جذابيت كارانه)افظه(مح 3هاي ناحية راهبرد
  عوامل خارجي

نمرة جذابيت 
  عوامل داخلي

ميانگين 
  نمرات

رتبة 
  راهبرد

هاي كاربردي بنيان و پژوهشهاي دانشحمايت از شركت
  براي ايجاد منابع مالي جديد

2.444  1.677  2.0605  1  

هاي ايجاد و بسترسازي مناسب براي توسعة آموزش
 الكترونيكي و مجازي.

2.28  1.785  2.0325  2  

  3  2.012  1.44  2.584 محيطي و گردشگريهاي كشاورزي، زيستايجاد پژوهشكده
اي، ملي و هاي منطقههاي مشترك با دانشگاهبرگزاري دوره

هاي با مللي و منطقالهاي بينخارجي و انعقاد همكاري
 هادانشگاه

2.2  1.786  1.993  4  

  5  1.9585  1.645  2.272 بستر سازي مناسب براي نگهداشت اعضاي هيئت علمي
داشت تقويت امكانات زيرساختي، رفاهي براي نگه
 دانشجويان نخبه در تحصيالت تكميلي

2.08  1.34  1.71  6  

  7  1.585  1.4  1.77 ايجاد تناسب در تحصيالت تكميلي
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  بخش چهارم

  عملياتي دانشگاههاي برنامه
هاي پيشنهادي ارائه شده است. بر اين سازي راهبردهاي عملياتي و بهبود براي پيادهدر اين بخش برنامه

و  گذاري در آينده تعيين شده است و اقداماتهايي براي هدفاساس، براي هر راهبرد معيارها و سنجه
   تن شده اسهاي مطرح شده اجرا گردد، تعييبراي بهبود است در تحقق راهبردهاي عملياتي الزم برنامه

  

 برنامه عملياتي آموزشي دانشگاه

  برنامة عملياتي  اهداف
تدوين نظام جامع آموزشي 

  دانشگاه
  دانشگاه و منابع امكاناتوجامعه نيازهاي بر مبتنيآموزشيهايفعاليتريزيبرنامه

  هاي آموزشيفعاليت بر نظارت و اجرا تصويب،فرآيندهاياصالح
مراكزآموزشي كارآمدي افزايش

 افزايش امكان دسترسي به منابع اطالعاتي معتبر علمي

 گسترش متوازن كمي و كيفي دوره هاي تحصيالت تكميلي

 هاي آموزشي و ارتقاء كيفي آموزشتنوع بخشي شيوه

 و مراكز علمي معتبرها هاي مشترك با دانشگاهراه اندازي دوره

 هاي مناسب براي جذب دانشجويان نخبه و توانمندطراحي و به كارگيري روش

 هاي آموزشي دانشگاهتوسعه و تقويت برنامه

افزايش جذابيت دانشگاه براي 
جذب و حفظ اعضاي هيئت 
 علمي و دانشجويان برتر

 س براي دانشجويان مقطع دكتريشناسايي و جذب دانشجويان ممتاز و نخبه كشوري با تأمين بور

  تأمين اعتبارات تشويقي پژوهشي براي دانشجويان مستعد و تالشگر
 گزينش ويژه دانشجويان براي جذب دانشجويان خالق و مستعد و بالنده

 واگذاري دفتر كار اختصاصي و استاندارد به اعضاي هيئت علمي و برخورداري از تجهيزات اداري مناسب

 راي افزايش حقوق و مزاياي اعضاي هيئت علميرايزني ب

هاي ايجاد و توسعة آموزش
 مجازي و مراكز آموزش آزاد

 ه و ارزيابي دروس مجازيهاي توليد، عرضهاي آموزشي، استانداردها، فرايندنامهتدوين آيين

  سازيهاي فّناوري اطالعات و شبكهايجاد زير ساخت
  امكان آموزش مجازيهاي داراي محتواسازي رشته

 افزايش جذابيت دانشگاه براي جذب و حفظ اعضاي هيئت علمي برتر بهبود هرم اعضاي هيئت علمي

  هاي ديگرايجاد ساز و كار براي انتقال اعضاي هيئت علمي با مرتبة علمي دانشيار از دانشگاه
 اجتماعي ‐ تربيتي ‐ فرهنگي هايفراهم  كردن زمينه مشاركت اعضاي هيئت علمي در فعاليت

 ارتقا كيفيت و كميت تدريس اعضاي هيئت علمي

 فناوري ‐ پژوهشي هايفراهم كردن زمينة مشاركت اعضاي هيئت علمي در فعاليت

 اجرايي – علمي هايفراهم كردن زمينة مشاركت اعضاي هيئت علمي در فعاليت

هاي درآمدزايي فعاليت
 آموزشي دانشگاه

 هاي اجراييها و دستگاههاي آموزشي با سازمانارينامة همكتفاهم

  مدت كاربرديهاي كوتاهطراحي و برگزاري آموزش
 هاي مجازيآموزش هاي آموزشي شبانه و ايجاد و توسعةتوسعة دوره

 نهاي پرديس در نقاط مرزي و مناطق آزاد استاايجاد واحد
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 برنامه عملياتي آموزشي دانشگاهادامه 

  برنامة عملياتي  اهداف
 هاي آموزشيهاي آموزشي براي برگزاري كارگاهنيازسنجي از گروه توانمندسازي اعضاي هيئت علمي

  فزايي اعضاي هيئت علمياهاي آموزشي و توانو برگزاري برنامه طراحي نظام بالندگي اعضاي هيات علمي
 هاهاي علمي آندهگيري از آوررت بر بهرههاي مطالعاتي و نظاكارآمدسازي و افزايش اثربخشي فرصت

 افزايي ويژة اعضاي هيئت علميهاي توانبرگزاري كارگاه

 الملليهاي ملي و بينها و همايشحضور اعضاي هيئت علمي در سمينارها، كنفرانس

بهبود نظام نظارت و ارزيابي 
  آموزشي دانشگاه

  داصالح و بازنگري نظام ارزيابي آموزشي موجو
  تدوين نظام جديد ارزيابي آموزشي

هاي علمي و آموزشي با توسعة همكاري
 مراكز معتبر بين المللي

 شناسايي مراكز علمي معتبر بين المللي

  المللينامة آموزشي مراكز علمي معتبر بينتنظيم تفاهم
 هاي مشترك با مراكز مزبورطراحي و اجراي دورة آموزش

 هاي علمي متقابلد شعبة دانشگاه و همكارينامه براي ايجااهمشناسايي و تنظيم تف

  هاي آموزش مبتني بر حل مسئلهاستفاده از روش ايجاد محيط آموزشي خالق و نوآور
  به كارگيري روش تدريس كارگاهي و مبتني بر كارگروهي

هاي آموزشيهاي علمي در سطح گروهبرگزاري سمينار
 تحقيق مشترك براي دانشجويان دكتري تخصيص دفتر مطالعه و

ها و تجهيزات نوين استفاده از روش
 آموزشي

ها به تجهيزات كمك آموزشيها و كالستجهيز گروه
  استفاده از روش آموزش كارگاهي

 )Teaching assistantاستفاده از دستيار آموزشي(
 هاي آموزش الكترونيكيگيري از روشبهره

 )Teaching profileيئت علمي از روش پروفايل آموزشي دروس (استفادة اعضاي ه
 دانشكده ها و افزايش اختيارات 

 هاي آموزشيگروه

 هاهاي دانشگاه به دانشكدهها و كارگروهتفويض اختيارات برخي از امور كميسيون

  ه هاها به دانشكدها و بخشتفويض اختيار سازماندهي گروه
 هاها و گروهنشكدههاي قابل تفويض به داموضوعات و حوزهبررسي و تعيين ساير 

هاي درسي ها و برنامهبروز رساني رشته
 بر اساس نياز جامعه

هاي جديد تحصيالت تكميليشناسايي رشته و گرايش
  ايهاي بين رشتهها و گرايشراه اندازي رشته

 هاي درسي غير ضروريبازنگري واحد

 ايهاي نو و ميان رشتههاي اشباع شده و غير ضروري با رشتهجايگزيني رشته

- هاي بين رشتهايجاد و تقويت همكاري

 اي

 اي در دانشگاهشتههاي جديد بين رها و گرايشبررسي تطبيقي رشته

  ههاي شناسايي شدها و گرايشسنجي ايجاد رشتهامكان
 ايهاي بين رشتهها و گرايشاندازي رشتهراه

 هاي جامعه) بين دانشگاه و بخش Internshipنامة همكاري (تنظيم تفاهم هاي آموزشي ميدانيتقويت دوره

  هاي واجد شرايطتعميم واعمال واحد كارورزي در برنامه درسي رشته
هاي تئوريكي و گويي به چالشپاسخ

 عملياتي در حوزه علوم انساني

 هاي واقعي جامعهيازي متناسب با نم انساني در جهت گسترش حوزة نقد در دايرة علوم انسانهاي علوارتقاي محتواي كتب و رشته

  گذارتفرهنگي سياس - هاي اجتماعيهاي علمي و تخصصي با مراكز و نهادبرگزاري جلسات و نشست
 پردازي و آزادانديشيهاي نظريهتوسعة كرسي

جذب اعضاي هيئت علمي توانمند 
به نظام مقدس  متخصص و متعهد

 جمهوري اسالمي ايران

 هاي جذب و استخدام اعضاي هيئت علميبازنگري در شاخص

  هاي معتبر داخلي و خارجيهآموخته از دانشگاريزي جذب اعضاي هيئت علمي دانشبرنامه
 هاي داخل و خارج كشوردعوت به همكاري اساتيد ممتاز از دانشگاه

ي اسالمي ظام جمهورالب، نبراي جذب اعضاي هيئت علمي مستعد، بالنده، خالق و مومن و متعهد به انقگزينش ويژة علمي و عمومي 
 هاي علمي و عموميو لزوم استمرار در صالحيت

 هاي با عملكرد باالها و بخششناسايي گروه هاها و دانشكدهساماندهي تعداد بخش

  هاي واجد شرايط به بخشتبديل گروه
 هاي همگن به دانشكدهشتبديل بخ
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  برنامة عملياتي پژوهشي و فنّاوري دانشگاه
 برنامة اجرايي  اهداف

  انداز پژوهشيطراحي و تعيين دقيق اهداف و چشم  تدوين نظام جامع پژوهشي دانشگاه
  دانشگاه و منابع امكاناتوجامعه نيازهاي بر مبتنيپژوهشيهايفعاليتريزيبرنامه

  هاي پژوهشيفعاليت بر نظارت و اجرا تصويب،يفرآيندهااصالح
  مراكز پژوهشي كارآمدي افزايش

  افزايش امكان دسترسي به منابع اطالعاتي معتبر علمي
  هاي پژوهشي و ارتقاء كيفي آنتنوع بخشي فعاليت

  ها و مراكز علمي معتبرهاي پژوهشي مشترك با دانشگاهانجام طرح
  هاي مناسب براي جذب پژوهشگران نخبه و توانمند روش طراحي و به كارگيري

  هاي ديگربرقراري و تقويت رابطة علمي و پژوهشي با دانشگاه  ارتقاي توليدات علمي دانشگاه
  تي فعال و معتبرهاي پژوهشي با مركز علمي و صنعنامهتنظيم تفاهم

  وليدات علمي كيفي ت هاي تشويقي به منظور افزايش كمي واصالح و بهبود سياست
ايجاد و تقويت مراكز تحقيقاتي و 

  پژوهشكده ها
  ها به منظور ايجاد مراكز تحقيقاتيها و گروهشناسايي بخش

  ها به پژوهشكدهنآبازنگري و ارزيابي دقيق مراكز به منظور ايجاد و تقويت، ادغام و يا جذب مراكز و در نهايت تبديل 
  حورهاي نوين و تقاضا ماستاي توليد فنّاوريها در ركمك به عملكرد آن

  افزايش تعامل ميان مراكز تحقيقاتي و پژوهشكده ها
  ها تأمين بودجه مستقل براي مراكز تحقيقاتي به منظور حركت به سمت استقالل آن

تأسيس مركز پشتيباني و چاپ 
  توليدات علمي

  فات ها، كتب و تأليافزاري مقاالت، طرحايجاد بانك نرم
  ها و كتبتسهيل و كمك به فرايند انتشار مقاالت، طرح

  هاي علمي معتبرراه اندازي مركز مشاوره و راهنمايي پژوهشگران به منظور انتشار توليدات خود در پايگاه
  ژه هاي ويهاي فصلي و دايمي و انتشار نشريات و بستهشناساندن توليدات علمي به جامعه با ايجاد نمايشگاه

  افزايش كيفي و كمي دسترسي به منابع معتبر علمي كشور و جهان
 كز كارآفريني، رشد و پاركامر توسعه

  فنّاوري هاي
  ها و توسعة فرهنگ كارآفرينيايجاد مركز كارآفريني در دانشكده

  هاي فنّاوريكمك به ارتقاي مراكز رشد واحد
  هاي علم و فنّاورينشگاه با پاركهاي فنّاوري داارتقاي همكاري مركز رشد واحد

ارتقاي نقش دانشگاه در تحقق 
  اقتصاد دانش بنيان

  هاي روز جامعهبي بر اساس نيازياهاي پژوهشي و فنّاوري و پروژهتهاي مستعد و تعيين اولويشناسايي حوزه
  بنيانالن اقتصادي با محوريت دانشگاه و اقتصاد دانشهاي ويژه براي فعابرگزاري دوره

  هابنيان و حمايت از آنهاي دانشترغيب و تشويق محققان دانشگاه به ايجاد شركت
  هاها و پژوهشكدهايجاد مركزارتباط با صنعت در دانشكده  تقويت و توسعه ارتباط با صنعت

  ارتباط تنگاتنگ با مراكز كارآفرين و رشد و پارك علم و فنّاوري و صنعت
  نعتي و پژوهشيصها و مراكز علمي ها، سازمانرتباط دانشگاه با انجمنبرقراري و توسعة ا

- توسعة امكانات و تجهيزات نرم

  افزاري دانشگاهافزاري و سخت
  هاي فنّاوري دانشگاهمين نيازهاي الزم براي توسعه و تأتهية استاندارد

  هاي دانشگاهها و سياستنيازها بر اساس اولويت ز نمودنهاي ديگر دانشگاه در زمينه بروهمكاري بخش فّناوري با بخش
  هاي دانشگاهي گويي به نيازافزاري در جهت پاسخافزاري و سختارتقاي مستمر كيفيت تجهيزات و امكانات نرم

ايجاد و توسعة مراكز تحقيقاتي 
مشترك با مراكز علمي و تحقيقاتي 

  بين المللي

  هاي مشتركمكاريهنامة هاي قابل كاركرد و تنظيم تفاهمعلمي بر پاية نيازها و بستر ايجاد دفاتر تحقيقاتي مشترك با مراكز
  هاي مطالعاتيتبادل استاد و پژوهشگر با مراكز ياد شده و تهية امكانات الزم براي جذب فرصت

  هاي مورد هدفحوزهابعاد وسيع با مراكز در  هاي مشترك و درهاي آموزشي و پژوهشي وارائة طرحبرگزاري دوره
 ايجاد نظام نظارت و ارزيابي پژوهشي

  و فنّاوري دانشگاه
  سازي توليدات علمي از موارد غير مجازپااليش و پاك

  هاي نظارتي در تخصيص منابعبهبود ساز و كار
  كالن پژوهشي دانشگاه هاي پژوهشي متناسب با اهدافنظارت بر خروجي طرح

  هاي علمي و پژوهشيهاي ارزنده و طراحي مكانيزم پيشگيري و رسيدگي به تقلبحمايت مستمر از طرح
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  برنامة عملياتي پژوهشي و فنّاوري دانشگاهادامه 
 برنامة اجرايي  اهداف

افزايش تعداد مجالت علمي پژوهشي 
  دانشگاه

  زوهشيپ - هاي علمي براي راه اندازي نشريات علميها و انجمنكمك به گروه
  ميها براي توليدات علها و مشوقپاداشارائه 

  ژوهشيپ - طراحي و تدوين مكانيزم و فرايند اخذ مجوز مجالت علمي 
  ژوهشيپ - طراحي و تدوين مكانيزم و فرايندارتقاي سطح مجالت علمي 

هاي ها و رسالهنامههدايت پايان
  هاي جامعهدانشجويي بر اساس نياز

  هاي پژوهشي مبتني بر نياز جامعهارائه تسهيالت خاص براي طرح
هاي ها و رسالههاي الزم در جهت حمايت از پايان نامههاي براي شناسايي بسترهماهنگي الزم مراكز ارتباط با صنعت، رشد و پارك

  دانشجويي 
  عتيراكز صنهاي پژوهشي بين دانشگاه با مطراحي مكانيزم افزايش قرارداد  هاي پژوهشي دانشگاهافزايش درآمد

  هاي پژوهشيها براي جذب همكاريرايزني با مراكز صنعتي و سازمان
  منظور ايجاد مراكز مطالعاتي و تحقيقاتي هاي علمي درآمدزا بهشناسايي حوزه

  اهاي پژوهشي درآمدزطراحي مكانيزمي در جهت تخصيص امتياز ويژه پژوهشي به طرح
  هاي پژوهشي در جهت ايجاد درآمدهسازي يافتطراحي مكانيزم تجاري

  هاي تخصصي مشاوره صنعتطراحي كلينيك
  

  برنامة عملياتي فرهنگي و دانشجويي دانشگاه
  برنامة اجرايي  اهداف

  هاهاي اساسي خوابگاهتأمين و افزايش ظرفيت و زيرساخت  بهبود اسكان در خوابگاه ها
  هاوابگاهارد از خهاي استاندريزي و اجراي پشتيبانيبرنامه
  هاي دانشجوييهريزي، نظارت و كنترل كيفي بر خوابگابرنامه

 هاي دانشجويي غيردولتيريزي و نظارت بر خوابگاهمطالعه،  برنامه

 نظارت و كنترل كيفي مستمر بر امور تغذيه بهبود شرايط تغذيه در دانشگاه

  مشاورة تغذيه دانشگاهيانريزي در استفاده از ايجاد ساز و كار و برنامه
 هارستوران هاي اساسي و تأسيسات آشپزخانه وتأمين و اصالح زيرساخت

هاي سالمت ها وفعاليتبهبود برنامه
 جسماني و بهداشت روان

 هاي مرتبط با سالمت جسماني، ورزش همگاني، تفريحي و قهرماني دانشگاهيانها و فعاليتبهبود برنامه

  گاهيانهاي مرتبط با بهداشت روان دانشا و فعاليتهبهبود برنامه
 ها وتجهيزات ورزشيريزي براي بهبود فضاها، زيرساختبرنامه

 ورزش دانشگاهيان وريزي و نظارت بر توسعة تربيت بدني برنامه

 ها و نظارت مرتبط با بهداشت ودرمان جسماني دانشگاهيانها و فعاليتبهبود برنامه

اندهي تسهيالت مالي و وام دانشجويانبهبود وسام
 جويي در بين دانشگاهيانتقويت روحية تفكر علمي و حقيقت صيانت از حرمت علم وعالم

  تقويت حرمت، منزلت و شان متقابل استاد ودانشجو با توجه به اقتدار استادان وآزادي دانشجويان
  بين دانشگاهيانتبيين مفهومي و بسترسازي گسترش عملي عدالت تربيتي در 

 تعميق هويّت علمي، اخالقي، ديني و اجتماعي دانشگاهيان

گري و نقد منصفانهگري، پرسشتقويت روحيه مطالبه
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  برنامة عملياتي فرهنگي و دانشجويي دانشگاهادامه 
  برنامة اجرايي  اهداف

تقويت مشاركت و همكاري اعضاي 
هاي فرهنگي دانشگاه در برنامه

  واجتماعي

 ها و مناسبت هانندِ انتخابات، راهپيماييهاي اجتماعي ماتقويت مشاركت در فعاليت

  غيردانشجويي و دانشجويي فرهنگيهايبرنامه در استادان ويژهبهدانشگاهيانتماممشاركتوحمايتجلب
 يرهو غ هاتشكل قالب در استادان و كارمندان دانشجويان، جمعي هايفعاليتبيشترچههرگسترشوساماندهي

 دوستيوطن فرهنگ و انقالبيو ملي هويت درراستاي وتبليغيترويجيهايبرنامهازحمايت

 و اجتماعي فرهنگي تحل معضال  يكديگر به منظور به نسبت دانشگاهيان اجتماعينظارتوهمگانيپذيريمسئوليتوتقويتتوسعه

 دانشگاه

 هنري ايهنكانو فعاليت وتوسعةتقويت

 دانشگاهيانهاي هنرياستعداد شكوفاسازي و تقويت

 اجتماعي هايارزش درجهت دانشجويان فراغتاوقاتساماندهي

 اجتماعي – فرهنگي نشريات گسترش و ساماندهي

هاي تقويت معرفت، بصيرت و ارزش
 ديني در دانشگاه

 نهي از منكر و عروفم به امر مانند اساسي هايارزش مورد در ويژه به و اسالمي دينيفرهنگترويجهايكانونتوسعةوتشكيل

  مناسبتي و ديني هايجشنوارهبرگزاري
 مذهبي ‐ديني هايفعاليت ها وبرنامه پايش و ارزيابي نظارت، كردن هدفمند

 روز تحوالت اساس بر ديني مفاهيم تبيين به منظور ديني – علمي سمينارهاي و همايش برگزاري

 از آن استفادهوآشنايي با قرآن كريم فرهنگتوسعةوتقويت

 علميه هايحوزه فرهنگي ظرفيتازاستفاده با دانشگاهي اقشاربيندردينيزيربناييهايارزشتقويت

  

  برنامة عملياتي اداري، پشتيباني و زيرساختي دانشگاه
  برنامة اجرايي  اهداف

برنامه جامع نيرويتدوين 
،اداري و پشتيباني انساني 

  دانشگاه

  تدوين نظام مديريت منابع انساني اعضاي غير هيئت علمي 
ح كمي و كيفي گري و اصالو بازن به منظور متناسب سازي نيروي انساني  دانشگاهساماندهي و طراحي پروژه برنامه ريزي نيروي انساني

  يازاي موردنهاي حرفههرم كارمندان با توجه به تخصص و صالحيت
  ها و ...گيري در شوراها، كميتههاي تصميمبازنگري و اصالح ساز و كار

  طراحي نظام مديريت دانش در سطح دانشگاه 
  هاي عملياتيها به واحدبررسي امكان تفويض اختيارات و واگذاري آن 

  هاي راهبردي دانشگاهايجاد ساز و كار نظارت بر حسن انجام برنامه 
م جامع مديريت ايجاد نظا

  بودجه و مالي دانشگاه
  ايجاد انضباط مالي هاي اجرايي مناسب در راستايشناسايي و تدوين روش 

  هاي تدوين بودجهها و معيارشناسايي و تعيين شاخص 
  كرد بودجه و وصول صحيح درآمدهااستقرار سازو كار اثربخش بر نحوة هزينه 

  ي عملياتيريزاستقرار و اجراي نظام بودجه 
  تغيير رويكرد از روش حسابداري نقدي به نظام حسابداري تعهدي (خدمات و فعاليت) 

  نامة مالي و معامالتي دانشگاهبازنگري و اصالح آيين 
تدوين طرح جامع فضاي 

  كالبدي دانشگاه
    ني مورد نيازتهية برنامة توسعة عمراني دانشگاه شامل تعمير و تجهيز و محوطه سازي و طرح هاي عمرا 

  هاي كالبدي موردنيازجانمايي فضا 
  مطالعة زيباسازي  محوطه و فضاي سبز دانشگاه 
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 برنامة عملياتي اداري، پشتيباني و زيرساختي دانشگاهادامه 

  برنامة اجرايي  اهداف
هاي افزايش و بهبود فضا
  فيزيكي دانشگاه

  هاي آموزشي و كمك آموزشيتوسعة فضا 
  هاي رفاهي و خوابگاهي دانشگاهفضا توسعة 

  هاي ورزشي سرپوشيده و روبازتوسعة فضا
  هاي اداري و پشتيبانيتوسعة فضا 
  سراي دانشگاهتوسعة فضاي مهمان 

  گذاري و تعيين الگوي مناسب ارزيابي عملكرد دانشگاهمطالعه، هدف    بهبود نظام ارزيابي عملكرد
  هاگيري آنهاي اندازه، استانداردها و روشهاتدوين و شناسايي شاخص 

  هاي بهبود عملكرد دانشگاهتعيين برنامه 
  توجه و پيگيري امور مربوط به سالمت اداري 

وري و تحول افزايش بهره
اداري وارتقاي سرعت و 

  هاي دانشگاهشفافيت فرايند

  صالح آنهااهاي شناسايي شده و يباني دانشگاه و مستندسازي فرايندهاي اصلي و پشتهاي كالن، زيرفرايندها، فعاليتاحصاي فرايند
  شي ريزي مستمر آموزمطالعه وانجام طرح نيازسنجي و نطام آموزش كاركنان و برنامه 

  ريزي شده و مصوبهاي آموزشي برنامهها و كارگاهبرگزاري دوره 
  هاي آموزشي آيندهنگري در برنامههاي آموزشي برگزار شده و بازارزيابي اثربخشي دوره 

بهبود و بازنگري در ساختار و 
  تشكيالت اداري دانشگاه

  مطالعه، بازنگري و طراحي ساختار سازماني كالن دانشگاه
  مطالعه، بازنگري و طراحي تشكيالت تفصيلي دانشگاه

  بازنگري و اصالح شرح وظايف مشاغل دانشگاه
يئت افزايش امكانات رفاهي اعضاي ه
  علمي و غير هيئت علمي

  توجه به كيفيت زندگي كاري و بهبود رفتار سازماني و بهداشت كاري كاركنان
  طراحي مكانيزم ايجاد تعادل زندگي كاري و شخصي مديران در جهت نشاط روحي، جسمي و اجتماعي آنها

  نان دانشگاهلمي و كاركعالحسنه اعضاي هيئت هاي قرضهاي تعاوني، صندوقكمك به شركت
  ل دانشگاه و خانواده آنهاهاي سالمت پرسنطراحي ساز و كار مناسب براي توسعة بيمه

سپاري برخي از گسترش برون
  هاي دانشگاهفعاليت

  اه به بخش خصوصيهاي غذاخوري دانشگسرا و سالنبازنگري در واگذاري امور مهمان
  بخش خصوصي بازنگري واگذاري امور حمل و نقل دانشگاه به

  بازنگري واگذاري فضاي سبز دانشگاه به بخش خصوصي
  هاي آموزشي و اداري به بخش خصوصيها و ساختمانبازنگري واگذاري امور نظافت خوابگاه

  واگذاري امورتعميرات و نگهداري  تأسيسات دانشگاه به بخش خصوصي
  يبازنگري واگذاري امور غذاخوري دانشجويان به بخش خصوص

هاي عمومي و اداري افزايش درآمد
  دانشگاه

  ساخت يا خريد خوابگاه جديد  وهاي فرسوده سطح شهر ش خوابگاهريزي براي فروبرنامه
  خش خصوصيهاي مازاد دانشگاه  به بمومي و فضاهاي خدماتي، عريزي براي واگذاري فضابرنامه

  هاي خوابگاهي در فصل تابستان به منظور جذب گردشگرفضاسراي دانشگاه و استفاده از ارتقاي فعاليت مهمان
  هاي درآمدزاي دانشگاهبسترسازي و ارائة همكاري در انجام فعاليت

  
  
  


