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  انداز و برنامه راهبردیچشم
   کده علوم انسانی و اجتماعیدانش 

 1404در افق 

 1398سال 
 

های دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان کالن کلیدی موفقیت برنامههایبرنامه( و شاخص 31ها )برنامه

 های عملیاتی تدوین گردیده است.اهداف برنامه  گذاری گردید. برای دستیابی به اینسال آینده هدف  3برای  شاخص( 18)
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 های دانشگاهی( جهت تحقق  استراتژی کده علوم انسانی و اجتماعی  ها/ اقدامات پیشنهادی دانشها/ برنامه )فرم تفصیلی. فهرست طرح

 کننده و مالحظات اجرایی ناظر و ارزیابی  /های عملکردیها/ مسئولیت اجرا/ تاریخ آغاز و پایان/ شاخص ها/ برنامه تدوین شناسنامه تفصیلی طرح 

ها/  فهرست طرح

ها/ اقدامات  برنامه

  دانشکده پیشنهادی 

جهت تحقق   

 استراتژی دانشگاه 

های  شاخص 

عملکردی/ معیار  

 عملکرد

مسئول 

 اجرا

 شروع

ماه/ 

 سال 

 پایان

ماه/ 

 سال 

های عملکردی/ معیار عملکرد به تفکیک  بینی  وضعیت شاخصپیش اقدامات

 سال 

 1397  مالحظات اجرایی
1398 
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 . 1برنامه /طرح

نیازسنجی فضاهای   طرح

آموزشی موردنیاز 

دانشکده با توجه به  

های توسعه  برنامه

 آموزش دانشکده 

تناسب فضاهای  

آموزشی با رشد و  

های /  توسعه رشته 

 های دانشکده  گروه 

وه
گر

ن 
یرا
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مف
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    11   تعداد گروه های آموزشی:  -

:  )ثبت نام شده(  تعداد دانشجویان کارشناسی  -

1638   

)ثبت نام  تحصیالت تکمیلی تعداد دانشجویان  -

    885  :شده(

   17  : دانشکده  کالس های تدریستعداد  - 

   3آزمایشگاه: تعداد  -

 اتاق 2سالن دفاعیه و کنفرانس:  -

 تاالر  2مراسم:  و  سخنرانی  تاالرهای برگزاری -

 سایت  3سایت کامپیوتر:  -

 

 عضو  65اساتید هیات علمی:  -

اتاق    11)  -اتاق تک نفره( 43اتاق اساتید: )  -

 دو نفره(

اساتید بورسیه )اتمام دوره( و اساتید در شرف  -

 نفر 7استخدام و آغاز به کار: حداقل 

 

عه رشته های کارشناسی  گروه آموزشی و تصمیم برای توس 11دانشکده با دارا بودن 

و تحصیالت تکمیلی و نیز جذب بیشتر دانشجویان بین الملل در اغلب گروه های  

نیز تا زمان  احداث و بهره   1398آموزشی ،کمبود فضای آموزشی دارد. در  سال 

برداری از ساختمان دانشکده جدید همچنان با مشکل کمبود جدی فضای 

 اضافی مورد نیاز برای تدریس  یهاالسکو  آموزشی و اسکان اساتید مواجه است

از سرانه   د یاسات .شود یبرگزار م گر ید ی در ساختمان گوالن و دانشکده ها

و تعداد   ادیحضور و اسکان در دفاترشان با وجود ارباب رجوع ز یاستاندارد برا 

  ی نسبت به دانشکده ها  یو اجتماع یدر دانشکده  علوم انسان  انیدانشجو یباال

 :.باشند  ی ماه برخوردار ندانشگ  گرید

 کالس آموزشی:10کمبود حداقل -1

کالس(؛ مدیریت 1شافعی)کالس(؛ گروه فقه1گروه حقوق )

 1مشاوره و روانشناسی )  -کالس( 1کالس( ؛ حسابداری)1بازرگانی)

کالس(،  1تربیت بدنی ) –کالس (  1علوم تربیتی )  -(1اقتصاد ) -کالس(

در وضعیت فعلی  -کالس 3اقل معارف اسالمی  و دروس عمومی )حد

 کالس ها در ساختمان گوالن برگزار می شوند.(

دفتر کار برای اساتید جدید االستخدام و فعلی: تربیت  14کمبود حداقل  -2

اتاق(، جامعه  3اتاق(، مدیریت بازرگانی) 2اتاق(؛ علوم تربیتی) 3بدنی)

اتاق(،   1) حقوق -اتاق( 1اتاق(؛ روانشناسی)ا اتاق(، اقتصاد) 2شناسی)

 اتاق( 1اساتید مدعو )اتاق(،   1مشاوره )، اتاق( 1حسابداری )

آسیب شناسی خانواده و  پژوهشی دفتر برای ایجادگروه 5کمبود حداقل  -3

تربیت بدنی، حقوق، در رشته های ای )کلینیک( مراکز مشاوره نیز  و تربیت

 حسابداری مدیریت،اقتصاد و 
ای گفتگو و تعامل اساتید )اتباطات درون ایجاد فضای اشتراکی در راست -4

 و برون گروهی(
 

 

 
 

 

 
 

 
 

و نیازسنجی فضاهای  شناسایی -1

های آموزشی متناسب با برنامه

دانشکده در جلسات شورای 

 دانشکده

ریاست های الزم با رایزنی -2

دفتر نهاد رهبری برای در  محترم

اختیار قراردادن مکان های 

-یریموردنظر به دانشکده و پیگ

 های انجام گرفته

ها جهت برای واگذاری پیگیری -3

هایی از واحد فناوری بخش

دانشگاه کردستان و پژوهشکده 

شناسی )در صورت انتقال کردستان

 به ساختمان مصری(

استفاده از تاالر مستوره برای  -4

 تدریس )تغییر کاربری آموزشی(

های یبیشتر  استفاده از کالس -5

ان گوالن برای موردنیاز در ساختم

های دروس عمومی و کالس

 کمبود دانشکده 

استفاده از اتاق بسیج اساتید  -6

عنوان اتاق کار نشریات )سابق( به

 دانشکدهجدید 
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 . 2طرح/برنامه 

طرح توسعه فضاهای  

آموزشی موردنیاز 

دانشکده با توجه به  

 های توسعه  برنامه

تناسب فضاهای  

آموزشی با رشد و 

ی  هاتوسعه رشته 

دانشکده و رسیدن به  

استاندارد موردنظر در 

 های برنامهسال 

شی 
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آم
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اون
مع
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در  جدید  کلنگ زنی دانشکده -1

توسط مقامات عالی  1397اسفند 

 وزارت عتف

درخواست رشته های   -2

و تحصیالت تکمیلی در  جدیدکارشناسی 

ر گرفتن با درنظ  98و   97های  سال

به که  جدیدتصویب ایجاد دانشکده 

عنوان یکی از پروژه های اصلی مورد 

 تایید جهت انجام در برنامه های دولت

 .بوده است

 

پیگیری انجام فرایندهای اداری و اجرایی در راستای آغاز به کار   -1

 احداث دانشکده جدید با در نظر گرفتن  استانداردها و مالحظات 

 شامل:  وزشی و پژوهشی و اداریدر فضاهای آم الزم

 
الف.لحاظ  توسعه پایدار در ساخت و ساز: دانشکده سبز، ویژگی های 

 فرهنگی، انرژی پاک، هوشمندسازی دانشکده 

 ب. ایجاد برند و نماد  برای دانشکده

 ج.توجه به محیط های کار اشتراکی و مکان های گفتگو

ذ مجوز و برای اخاز وزارت عتف پیگیری تا حصول نتیجه  -2

قاطع م در 1397درسال   موافقت با رشته های درخواستی 

 گروه های آموزشی دانشکده  و دکتری ارشد کارشناسی 

و تحصیالت ست رشته های جدید در مقطع کارشناسی درخوا-3

علوم قرآن و حدیث، ، علم اطالعات و  علوم سیاسی، ) تکمیلی 

 (دانش شناسی، فلسفه و تاریخ

 ادامه: .....
مشکالت حقوقی و اداری بوجود آمده در مجلس برای تخصیص  رفع -6

 1397اعتبار به دلیل عدم ذکر متراژ در زمان تصویب در سال 

ارشد مشاوره   یکارشناس جادیمشاوره، درخواست ا یکارشناس جاد ی درخواست ا -5

 ی توانبخش

 

 

 

 

و پیگیری   مختلف  برگزاری جلسات-1

پروسه احداث دانشکده جدید با  یها

یابی،  ) مکان پیرامون لین دانشگاهمسئو

های اموزشی و اداری،  تغییر درکاربری

و تخصیص   میزان متراژ و تاالر جانبی

 ( بودجه فاز اول مطالعاتی

پیگیری فازهای دیگر پروژه بعد از   -2

بعد از سفر   اختصاص اعتبار مصوب

 ریاست محترم جمهور به استان 

های اولیه مهندسی  شناسایی و بررسی-3

هایی از دانشکده در راستای  نمکا

احداث اتاق برای اساتید با استفاده از  

طرح  و   4سازه های سبک و تهیه  

نقشه مهندسی پیشنهادی )عدم تایید در  

شورای دانشکده به دلیل مالحظات  

معماری ساختمان و عدم تخصیص  

 بودجه ویژه آن در دانشگاه( 

شورای  در های جدید تصویب رشته-4

وم سیاسی، علوم قرآن و  دانشکده )عل 

حدیث، علم اطالعات و دانش  

شناسی، فلسفه و تاریخ( و ارسال آن به  

  هیات جذب

 



6 
 

 . 3طرح/برنامه 

طرح راهنمایی 

های تحصیالت  نامهپایان

ویژه تکمیلی مشترک به 

های  دکتری با دانشگاه 

 داخلی و خارجی

 

های  نامه تعداد پایان.1

تحصیالت تکمیلی 

ویژه مشترک به 

تری دانشکده با  دک

 های داخلی دانشگاه

 

های  نامه تعداد پایان.2

تحصیالت تکمیلی 

ویژه مشترک به 

دکتری دانشکده با  

 های خارجی دانشگاه
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 : گروه آموزشی 5 در  مورد 19
نامه مشترک  مورد(: پایان6روانشناسی)گروه  .1

رشد با همکاری پروفسور جرالد کلور از  کارشناسی ا

مورد(، اعتباریابی ابزار  1دانشگاه ویرجینیای امریکا)

سنجش شخصیت با نظارت دانشگاه کرنل نیویورک  

مورد(؛مشاوره دکتری روانپزشکی و  دکتری  3)

 مورد(2روانشناسی با دانشگاه علوم پزشکی کردستان)

شگاه  مورد(: مشاوره دکتری با دان2.گروه مشاوره:)2

 نامه ارشد دانشگاه عالمهاصفهان، مشاور پایان

نامه کارشناسی  مورد(: مشاوه پایان1. گروه تربیت بدنی)3

 ارشد توسط پروفسور متئو ویتاند 

مورد(:  پایان نامه مشترک با 3گروه علوم تربیتی) -3

 تان و بلوچستان  سلرستان و  دانشگاه سی و عالمه دانشگاه 

نامه دکتری با  ورد(: مشاوره پایانم4شناسی).گروه جامعه4

-مورد(؛ مشاوره پایان2مشهد) فردوسی دانشگاه بابلسر و 

  مورد(2نامه کارشناسی ارشد با دانشگاه مراغه و هرمزگان)

مشاوره یکی   مورد(:1گروه مدیریت بازرگانی ).5

 دانشجویان عراقی با دانشگاه پلی تکنیک سلیمانیه عراق 

 

 :1398پیش بینی عملکرد 

   گروه آموزشی 11مورد در   23

 

 ......ادامه

 دانشگاه عالمه طباطبایی مشترک با   (مورد ا)  گروه حقوق:   -5

مورد( پایان نامه دفاع شده با دانشکده   1) گروه جامعه شناسی:-6

 منابع طبیعی

و  نامه مشترک با دانشگاه مازندران انیپا مورد( 3 گروه مشاوره: )-7

 گاه تبریز )دکتر عیسی نژاد(و دانش دانشگاه اصفهان

تعریف پایان نامه مشترک با دانشگاه  -مورد( 2)گروه اقتصاد: -8

 سلیمانیه

 -  :معارف –روانشناسی   -گروه های حسابداری*. 

 (مورد 4 ) گروه علوم تربیتی:-1

ریق فرصت طدکتری از  رساله

ی با دانشگاه خوارزمی، مطالعات

 و عالمه طباطباییبوعلی سینا 

(  مورد 1: )ه تربیت بدنی گرو  -2

دانشگاه پایان نامه در مشاوره 

 های فرانسه 

مورد(  1) گروه فقه شافعی:-3

 ینامه  کارشناس انیپا یی راهنما

   ی بهشت دیارشد  با دانشگاه شه

 ( مورد 5.)   گروه مدیریت: -4

پایان نامه مشترک با همکاری  

- دانشگاه پلی تکنیک سلیمانیه

و  دیمذاکره و توافق با اسات

)دانشگاه   ی داخل یدانشگاه ها

دانشگاه  ف،یشر ی صنعت یها

،  ی تهران، دانشگاه  خوارزم

مشهد و..( و  ی دانشگاه فردوس

  ش،یاتر ی )دانشگاه ها ی خارج

  فیتعر یفرانسه، عراق و...( برا

 1399نامه مشترک در سال  انیپا
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 . 4طرح/برنامه 

طرح راهنمایی 

های تحصیالت  نامهپایان

ویژه مشترک به تکمیلی 

های  دکتری با دانشکده 

 دانشگاه

های  نامهتعداد پایان

تحصیالت تکمیلی 

ویژه مشترک به 

دکتری دانشکده با  

 های دانشگاهدانشکده

شی 
وز

آم
ت 

اون
مع

 

 
ده

شک
دان
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گر
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 گروه آموزشی:  4در  مورد 10

نامه  مورد(: پایان5.گروه مشاوره)1

د با دانشکده معماری به  کارشناسی ارش

 صورت استاد مشاور

مورد(: با دانشکده  1بدنی).گروه تربیت2

 کشاورزی

مورد(: با دانشکده  2شناسی)جامعه.گروه 3

 معماری و کشاورزی

مورد(: پایان نامه مشترک با 2گروه اقتصاد) .4

 گروه اقتصاد کشاورزی و تربیت بدنی

 

 گروه آموزشی  7مورد در 12
 

 

 ادامه .....

 

جامعه  : مورد مشاوره پایان نامه با همکاری گروه حقوق گروه-3

 مورد( 2)شناسی 

نامه ارشد مشترک با دانشکده هنر و   انیپا (مورد 3: )گروه مشاوره-4

  اد(ژی )دکتر عیسی نمعمار

تربیت رساله مشترک دکتری با گروه  (یک مورد) گروه اقتصاد:-6

 بدنی

 -روانشناسی  -می معارف اسال -علوم تربیتی گروه های  *.

   -: حسابداری

 

  :ی گروه فقه شافع-1

نامه  انیپا مشاوره الف(.

اقتصاد،  گروه باهمکاری 

  تیریمد

با  ی مشارکت گروه فقه شافعب(.

 تیریمد یزیربرنامه یشورا

مدارس اهل سنت و مرکز  

غرب کشور  در   ی بزرگ اسالم

نامه   انیپا یی خصوص راهنما

 کزامر نیا یها

در   یهمکار  :تیریگروه مد -2

با  ینامه دکتر انیمورد( پا 4)

و علوم  ی بدن  تیترب یگروه ها

 انیمورد پا کی، و دفاع  ی تیترب

نامه مشترک با گروه آمار  

گروه  دیمذاکره و توافق با اسات

دانشکده و دانشگاه   گرید یها

   ی فارس اتیادب ی)با رشته ها
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 . 5طرح/برنامه 

طرح توسعه اتاق  فکر  

 اساتید دانشکده 

تعداد جلسات اتاق  

 فکر دانشکده در سال 

ه+ 
کد

انش
ت د
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شی 
وز

آم
ت 

اون
مع
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. طرح موضوع تشکیل اتاق فکر در 1

شورای دانشکده و تصویب اعضای آن با  

لحاظ پارامترهای ذیل: پیشکسوتان، نماینده  

وابق  هیات ممیزه دانشکده، اساتیدی با س

پژوهشی و برخوردار از سرمایه اجتماعی و  

نهادی برای تقویت ارتباط بین سازمانی؛ 

 نماینده گروه های آموزشی  

 

با حضور اساتید   1398اتاق فکر در  جلساتبرگزاری -1

 منتخب دانشکده 

ها   این نشست به تناسب موقعیت و پیشنهاد اعضامقرر گردید -2

زشی، پژوهشی و اداری  با دستورکار معین در موضوعات آمو

 دانشکده برگزار گردد.

 انتخاب دیبر اتاق فکر دانشکده -3

 

با حضور  جلسات برگزاری -1

اساتید منتخب دانشکده پیرامون 

موضوعاتی از قبیل راهکارهای  

؛  موزشی آشاداب سازی محیط 

ایجاد نظام پیشنهادات و مدیریت  

های  ، بررسی آیین نامهمشارکتی 

انی،  پژوهشی حوزه علوم انس

 بررسی برنامه راهبردی دانشکده 

بارگذاری سامانه نظام   -2

   پیشنهادات در سایت دانشکده

انتخاب دکتر رضا شافعی به -3

 عنوان دیبر اتاق فکر دانشکده
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 . 6طرح/برنامه 

های  طرح تجهیز کالس 

دانشکده به سیستم  

ویدئو پروژکتور و  

ی هاستمیسسایر 

تکنولوژی جدید و  

 فناورانه سایر ابزارهای 

ی  هاکالس تعداد 

 +  تجهیز شده  
ده

شک
دان

ت 
اس

ری
شی 

وز
آم

ت 
اون

مع
 

 
ده

شک
دان

 

اه/
رم

مه
97 

د/
سفن

ا
99 

سال  سهطی ها کالس نصب پروژکتور در.1

 1397ها در سال اخیر و  سرویس آن

سال  3طی تخته بزرگ هوشمند  4.نصب 2

 اخیر 

سیستم کامپیوتر در سایت   66. وجود 3

ا نظر به نسبت باالی  ب زیاددانشکده وکمبود 

 دانشجویی دانشکده و تحصیالت تکمیلی

 

سیستم کامپیوتر برای سایت های دانشکده) با نظر  20 حداقل. تهیه  1

 به نسبت باالی دانشجویی دانشکده و تحصیالت تکمیلی.

میز و صندلی برای اساتید 15پرینتر، 15عدد کامپیوتر و  15.تهیه  2

مراکز مشاوره، جدیدالتاسیس،  جدید االستخدام و واحدپژوهشی 

 کارگاه کسب و کار و... 

.تجیهز سالن کنفرانس دانشکده به سیستم ویدئو کنفرانس برای 3

 برگزاری جلسات دفاع و استفاده از داوران خارجی

 نصب وایرلس کتابخانه ماموستا هه ژار. 4

 تاب و تجهیز صوتی تاالرهای دانشکده . تهیه لب5

سیستم های کامپیوتر و  ی مداومسرویس و به روزرسان .6

 پروژکتورهای دانشکده 

 

تعمیر و تجهیز سیسم های سرمایشی دانشکده )چیلرها، کولرها، . 7

 (هواسازها

 شاخه  – رانیا یابیاتاق انجمن بازار زیتجه یبرا یزیبرنامه ر. 8

 ن کردستا

9-   

سیستم  انجام درخواست خرید -1

کامپیوتر و پرینتر و میز و صندلی 

انه فرزین و پیگیری در سام

فرایندهای آن از مسئولین مالی و 

ن منوط به تخصیص  آتحقق 

 بودجه تجهیزات

سرویس و به روزرسانی  -2

مداوم  سیستم های کامپیوتر 

اساتید و سایت و پروژکتورهای 

کالس های دانشکده طی ترم 

 جاری

خرید تجهیزات موردنیاز  -3

برای راه اندازی چیلر فعلی 

 یام امتحاناتدر ا دانشکده 

تعمیر و چکاپ کولرهای  -4

 -تاالرفردوسی  -سایت کامپیوتر

 اتاق اساتید

همفکری اساتید گروه  -5

مدیریت برای تجهیز  کارگاه 

   کسب و کار
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 . 7طرح/برنامه 

طرح تشویق اعضای  

دانشکده به   علمی هیئت 

های  استفاده از فرصت

 مطالعاتی

تعداد اعضای  

علمی هیئت 

 کننده ازاستفاده

شی  های مطالعاتی فرصت
وز

آم
ت 

اون
مع

 

 
ده

شک
دان

 

اه/
رم

مه
97 

د/
سفن

ا
99 

 گروه آموزشی:  2مورد در  3

 مورد(1. گروه روان شناسی)1

 مورد( 2. گروه علوم تربیتی)2
گروه  4در استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور مورد 4

 آموزشی:

از  ایجاد طرح بازدید علمی تحقیقاتی گروهی کوتاه مدت اساتید.1

مراکز مرتبط و دانشگاه های خارجی و داخلی )یک هفته تا یک ماه(  

 گروه مدیریت بازرگانیبه پیشنهاد 

. انجام فرصت مطالعاتی حضور در صنعت ویژه اساتید پیمانی و 2

 1398رسمی آزمایشی استخدامی 

 

 گروه تربیت بدنی: -1

اعزام دو عضو هیات علمی: دکتر 

دکتر شاهین  –آرزو احمدپور 

  کتابی 

موافقت شوری   گروه اقتصاد:-2

 گروه عضویک ا دانشکده ب

موافقت گروه روانشناسی:  -3

با یک عضو  ی دانشکدهشورا

 گروه

موافقت  گروه علوم تربتی: -4

 شورا با یک عضو گروه
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 .8برنامه / طرح
های  طرح  همکاری 

های  علمی و فنی گروه

علمی دانشکده  با 

ها و مؤسسات  سازمان

دانشگاه جهت   خارج از

های  برگزاری دوره

مدت با  آموزشی کوتاه 

رویکرد درآمدزایی  در  

راستای رسالت  

کارآفرینی و مسئولیت 

اجتماعی در  

های  نسل سوم  دانشگاه

 و  چهارم 

های  تعداد دوره

برگزارشده 

های  آموزش 

ها  مدت  سازمانکوتاه

و مؤسسات خارج از 

دانشگاه توسط 

علمی اعضای هیئت 

 دانشکده

 

 

 

شی 
وز

آم
ت 

اون
مع

 
شی

وه
 پژ

و
 

 
ده

شک
دان

 
وه

گر
ن 

یرا
مد

 +
 

اه/
رم

مه
97 

د/
سفن

ا
99   

 :موزشیآگروه  5نشست در  37

  مشترک  نشست و  سمینار مورد(:5گروه مدیریت).1

 کارآفرینی  و گردشگری  تعاون، محورهای با

نشست  و کارگاه با سازمان    مورد(:2.گروه اقتصاد)2

و بودجه، پارک  صنعت معدن و تجارت و سازمان برنامه

 علم و فناوری 

امداد،   با کمیته  مورد(:کارگاه6)شناسیگروه جامعه.3

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، نیروی انتظامی،  

انجمن مطالعات فرهنگی تهران، اموربانوان استانداری،  با  

 سازمان ورزش و جوانان.  

:  سخترانی و کارگاه برای    مورد(15گروه مشاوره) .4

ابرات استان،  شرکت گاز؛ نیروی انتظامی،کمیته امداد  مخ

استان؛بانک تجارت،بانک کشاورزی، برق منطقه غرب،  

نهاد رهبری،دفتر نظارت و ارزیابی، معاونت پژوهشی 

 دانشگاه 

های آموزش خانواده   کارگاه  مورد(:6.علوم تربیتی)5

در مدارس، آموزش روش تحقیق با همکاری مرکز  

 های ویژه مدیران مدارس اهکارآفرینی، کارگ

کارگاه با مرکز   مورد(:3گروه فقه شافعی) .6

   بزرگ ، دانشگاه فرهنگیان، اداره ارشاد 

 

 :موزشیآگروه  6نشست در  44

  با کمیته  اجتماعی مسوولیت و کارآفرینی رویکرد با کارگاه  گروه مدیریت : برگزاری.1

 دانشگاهی سنندج و جهاد امداد، شهرداری

 روانشناسی: کارگاه با رویکرد پیشگیری از آسیب های روانی مدکاران کمیته امداد .  گروه 2

 .گروه تربیت بدنی: 3

برگزاری کارگاه ها و دوره های کوتاه مدت مربوط به علوم ورزشی با اداره کل ورزش و  

 جوانان استان کردستان

در سازمان گروه اقتصاد: برگزاری دوره های آموزش کوتان مدت موضوعات اقتصادی -4

نایع  صسازمان میراث فرهنگی، گردشگری و -عت، معدن و تجارتسازمان صن -برنامه و بودجه 

 دستی

گرو فقه شافعی: برگزاری کارگاه با موضوعات دینی با  مرکز بزرگ اسالمی، سازمان   -5

 اوقاف و ... 

ها و  گروه جامعه شناسی: برگزاری کارگاه با موضوعات اجتماعی و فرهنگی با سازمان-6

 دستگاه های اجرایی ذیربط . 

: برگزاری کارگاه با موضوعات آموزشی و تربیتی با آموزش و پرورش،  گروه علوم تربیتی -7

 سازمان ها و دستگاه های اجرایی ذیربط 

: برگزاری کارگاه با موضوعات دینی و فرهنگی با نهادها و سازمان  گروه معارف و الهیات -8

 یربط ها و دستگاه های اجرایی ذ

 ادامه گزارش پیشرفت سه ماهه

 ادامه .....
 

نگی برای برگزاری کارگاه با موضوع حفظ اسرار با نیروی انتظامی ه : هماگروه معارف-7

 کردستان در مردادماه 

انتصاب آقای دکتر خانی به عنوان عضو دانشگاهی شورای راهبردی جمعیت گروه جامعه شناسی:   -8

 یتخصص یهامرکز آموزشی، اجتماع میروزه »آموزش مفاه کیمدرس کارگاه  -در استانداری

 آزاد سنندج مدتکوتاه

برگزاری کارگاه سیاستپذاری در باب جوانان در ورزش و جوانان استانداری. و گروه جامعه شناسی: -9

 همکاری با کردستان شناسی و همچنین جهاد کشاورزی.

 )دکتر میرزائی(قوانین و مقررات اردوهای دانشجوییبرگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با  . گروه حقوق:10

 

 

 

 

 

 روه علوم تربیتی:گ-1

مورد در فرانسه از طریق برنامه آراسموس 2 الف(.

 پالس توسط دکتر عزیز ی و دکتر غالمی

کارگاه توسط دکتر شیربگی با  2برگزاری  ب(.

مرکز بزرگ اسالمی )فناوری آموزشی( و اداره 

 ت کیفیت(کل آموزش و پرورش)مدیری

 ییدر دوره دانش افزا سیتدر فقه شافعی: گروه-2

)دکتر  طالب منطقه غرب کشور به مدت دو هفته

 فرزاد پارسا(

غرب کشور در  یبا مرکز بزرگ اسالم یهمکار

طالب در سه  یسواالت ورود یاب یو ارز یطراح

و منتخب که در مجموع  یمقطع و دو بخش عموم

تر وریا )دک کنکور است ایشش نمونه سوال 

 حفیدی(

 گروه مدیریت: -3

 یبا بورس و روشها ییکارگاه آشنابرگزاری -

صندوق  یبا همکار در بورس یگذار هیسرما

نشست مشترک با  یبرگزار  کشور یبازنشستگ

کوچک در  عیو صنا یصنعت یشرکت شهرک ها

 مساله محور یاب یخصوص بازار

 یگردشگر ینشست چالش ها و فرصتها یبرگزار

 راثیم ،یکردستان با اتاق بازرگان در استان 

 یشهردار ،یفرهنگ

: برگزاری کارگاه عملی گروه حسابداری -4

ستارگان لیگ بورس و شرکت در مسابقات 

 دانشجویی کشوری

در سازمان  یجان یکارگاه هوش ه گروه مشاوره:-5

 )اکتر احمدامانی( کارمندان دانشگاه کردستان یبرا

آشنایی با بازار برگزاری کارگاه  :گروه اقتصاد-6

 بورس

برگزاری کارگاه و بازدید علمی از طرف اداره  -

 کل تعاون 
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 .9طرح/برنامه 

  تجهیز  و طرح   توسعه

 موردنیاز هایکارگاه

های  ها/ گروهبخش

 آموزشی دانشکده 

های  تعداد کارگاه 

تجهیز شده  و  

اندازی شده راه

های آموزشی  گروه

 در سال 

شی 
وز

آم
ت 

اون
مع

 

 
ده

شک
دان

 
وه

گر
ن 

یرا
مد

ه+
کد

انش
ت د

اس
 ری

+
 

اه/
رم

مه
97 

د/
سفن

ا
99 

 تجهیز  کارگاه  مشاوره خانواده  -1

واحد تحقیقات و آزمایشگاه تجهیز  .2

 علوم ورزشی 

 

: تهیه نرم  واحد تحقیقات و آزمایشگاه علوم ورزشیتجهیز  .1

افزار الکترومیوگرافی و نرم افزار تحلیل عملکرد ورزشی برای  

حوزه های پژوهشی رفتار حرکتی، فیزیولوژی ورزشی و  

 بیومکانیک.

، تلویزیون و  EEGدستگاه : وان شناسی. تجهیز آزمایشگاه ر2

 تست های ویکسلر

برنامه   -کسب و کار تیریکارگاه  مد ی و راه انداز ز یتجه .3

شاخه   رانیا یابیدفتر انجمن بازار ز یتجه یو اقدام برا یزیر

 کردستان

 شاخه کردستان رانیا جامعه شناسی دفتر انجمن  زیتجه. 4

افزارهای ره اورد نوین   نرم ،نرم افزارهای اقتصاد سنجی تهیه  .4

 حسابداری 
 

 اخذ موافقتتربیت بدنی: -1

با تخصیص بودجه  اولیه

واحد  زیتجه آزمایشگاهی برای

علوم  شگاهیو آزما قاتیتحق

نرم افزار  هی: تهی ورزش

و نرم افزار  ی وگراف یالکتروم

 یبرا ی عملکرد ورزش لیتحل

رفتار  ی پژوهش یهاحوزه

و  ی ورزش یولوژیزیف  ،ی حرکت

   .کیانومکیب

اخذ گزارش روانشناسی: -2

 روانشناسیوسایل موردنیاز گروه 

 جهت خرید 

: کارگاه کسب و مدیریت -3

کار: رنگ آمیزی، کف پوش،  

تعبیه تهویه، تهیه صندلی و 

 وسایل مورد نیاز

https://www.uok.ac.ir/fa/faculties/humanities/facilities/sport-research-unit.aspx
https://www.uok.ac.ir/fa/faculties/humanities/facilities/sport-research-unit.aspx
https://www.uok.ac.ir/fa/faculties/humanities/facilities/sport-research-unit.aspx
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 . 10طرح/برنامه 

طرح اصالح و 

های روزآمدی برنامه 

درسی تحصیالت 

ویژه تکمیلی به 

های دکتری با دوره

ه به تحول در توج

 علوم انسانی 

های  تعداد برنامه

روز شده درسی به

تحصیالت تکمیلی در 

شی  سال 
وز

آم
ت 

اون
مع

 

 
ده

شک
دان

 
وه

گر
ن 

یرا
مد

 +
 

اه/
رم

مه
97 

د/
سفن

ا
99 

   و ورزشی مدیریت گروه  مشارکت اساتید.1

  بازنگری در  ورزشی فیزیولوژی گروه 

بنا به درخواست    دکتری و  ارشد  های رشته

   بدنی  تربیت گاه پژوهش کارگروه 

 کارشناسی رشته درسی برنامه بازنگری .2

 همکاری با  آموزشی  ریزی برنامه  ارشد 

 مازندران  دانشگاه 

 

ریزی در وزارت علوم و مراکز و  به تناسب نیاز واحدهای برنامه

های آموزشی آمادگی کامل برای های دیگر، گروه دانشگاه 

 همکاری و مشاوره را دارند.

 تیر و عضوحضو گروه مشاوره:

 یدر شورا ی وسفیدکتر ناصر 

و  ی تحول در علوم انسان

 یو بازنگر یزری کارگروه برنامه

 یعال یدروس مشاوره در شورا

 در تهران ی انقالب فرهنگ

 گروه مدیریت:

حضور دکتر رضا شافعی در  

 لومع وزارت شورای عالی 
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 . 11طرح/برنامه 

طرح  شاخص سازی 

و پایش کیفیت 

های آموزشی بخش

 لف دانشکدهمخت

های  تعداد گروه

آموزشی پایش شده 

شی  در سال 
وز

آم
ت 

اون
مع

 

 
ده

شک
دان

وه
گر

ن 
یرا

مد
 +

 

اه/
رم

مه
97 

د/
سفن

ا
99 

.پایش  مدارک و سوابق  آموزشی و  1

پژوهشی و کیفیت تدریس  اساتید مدعو  

های آموزشی با نظارت  در تمامی گروه 

دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  

 وزشی دانشکده مآدانشگاه و معاون 

.پایش  کیفیت تدریس اعضای هیات  2

طرح درس و   علمی با تاکید بر  ارائه

 بارگذاری آن در سامانه ژیرو

به استفاده از طرح   .ترغیب کلیه اساتید 3

و ارائه   درس و تولید محتوای الکترونیکی

 دروس به شیوه مجازی در ترم تابستان

ریزی برای دعوت از اساتید  برنامه .4

های خارج از کشور برای ارائه  اه دانشگ

های آموزشی کوتاه مدت در حوزه دوره 

 های مدیریت و اقتصادی  

 

ی صورت گرفته در سال  هابه روز رسانی برنامه  تداوم و  .1

انجام طرح   -)پایش کیفیت تدریس اساتید مدعو -1397

 (LMSدر سامانه   تولید محتوای الکترونیکی -درس

 شاوره با دانشگاه علوم پزشکی تدریس مشترک گروه م . 2

های خارج از کشور برای ارائه  دعوت از اساتید دانشگاه  .3

 های آموزشی کوتاه مدت در سایر گروه های دانشکده دوره 

تدریس مشترک با اساتید دانشگاه های دیگر داخل و خارج  .4

 به شیوه های مجازی  

  -پژوهشگری در تدریس –جایزه ویژه کیفیت تدریس  .5

 شنهاد گروه علوم تربیتی( )پی

 

  

ارائه طرح برای کلیه  -1

دروس توسط تمام اعضای  

 ی دانشکده گروه ها

تعریف دروس مجازی در   -2

ترم تابستان در گروه علوم  

 تربیتی

برگزاری  -گروه مدیریت:-3

  یآموزش و دوره  کارگاه

Consumer Behavior   و

Digital marketing    با همکاری

  Dhouha el amriخانم دکتر  

  یدانشکده بازرگان ،یابیبازار اریدانش 

ارائه    فرانسه ICDالملل از دانشگاه  نیب

بصورت   99 -98دروس ترم دوم 

 یمجاز

دعوت از دکتر  گروه اقتصاد:  -4

کامه ران احمد حمه )عضو هیات علمی 

دانشگاه سلیمانیه( ارائه شاخص های 

 اقتصادی اقلیم کردستان عراق   
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 . 12طرح/برنامه 

ح  تشویق اعضای  طر

علمی به حضور  هیئت

های  در دوره

افزایی  و دانش

 آموزی دانشگاه مهارت 

تعداد اعضای  

علمی هیئت 

کننده  دانشکده  شرکت 

های  در دوره

افزایی  دانشگاه دانش

 در سال 

شی 
وز

آم
ت 

اون
مع

 

 
کد

انش
د

0 
وه

گر
ن 

یرا
مد

 +
 

اه/
رم

مه
97 

د/
سفن

ا
99 

 نفر از اعضای هیات علمی  در  20.مشارکت 1

افزایی و مهارت آموزی   های دانشدوره

   دانشگاه

دوره های دانش افزایی  10. مجری برگزاری 2

و مهارت آموزشی در گروه مشاوره:کارگاه  

نهاد رهبری )ازدواج(؛ کارگاه سواد هیجانی 

اساتید؛ کارگاه مدیریت استرس برای کارکنان،  

 کارگاه برای کارکنان حراست 

وم تربیتی  با دفتر گروه علاساتید . همکاری 3

در برگزاری کارگاههای   و ارزیابی  نظارت

 )علوم تربیتی( دانش افزایی اساتید

 

ای دانش هدوره نفر از اعضای هیات علمی در  24مشارکت .1

 افزایی

و مهارت اموزشی ویژه  افزاییدوره دانش 12برگزاری و تدریس  .2

 کارکنان و متقاضیان توسط اساتید دانشکده 

ری کارگاه روش های تدریس به روز ویژه اعضای هیات . برگزا3

 علمی  دانشکده )کارگاه تدریس آنالین(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفر از اعضای هیات  17مشارکت -1

یک روزه شیوه های  علمی در  دوره 

: مدرس 2تحت وب آنالین تدریس 

دانشیار دانشگاه  دکتر سعید ضرغامی

 خوارزمی

نفر از اساتید  38مشارکت -2

ده در دوره دانش افزایی دانشک

 مرکز نظارت و ارزیابی دانشگاه

حضور اعضای هیات علمی در -3

های دانش افزایی فرهنگ دوره 

 دانشگاهی، آموزش مساله محور

گروه مشاوره در  یشرکت اعضا-4

 یازدواج نهاد رهبر یجلسات شورا

شرکت اعضای گروه اقتصاد در  -4

 جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان

: برگزاری ه روانشناسیگرو-5

کارگاه شیوه های ارتباط موثر با 

همکاران در هیات نظارت و ارزیابی 

 )دکتر زمستانی(
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 . 13طرح/برنامه 
طرح  تشویق اعضای  

علمی به   هیئت

های  اندازی قطب راه

 علمی 

افزایش تعداد  

های علمی  قطب

شی  دانشکده 
وز

آم
ت 

اون
مع

 

 
ده

شک
دان

 

اه/
رم

مه
97 

د/
سفن

ا
99 

بازآفرینی و  تاسیس قطب  علمی  مشارکت در 

با  عضویت  یکی از اساتید    بهسازی شهری

شناسی دانشکده )دکتر امید گروه جامعه

 قادرزاده( با گروه شهرسازی دانشکده معماری 

 

تأسیس قطب علمی رهبری و سیاست گذاری آموزشی    گیریپی. 1

 در گروه علوم تربیتی

وزه فیزیولوژی ورزشی و . راه اندازی قطب های علمی مربوط به ح2

 تیرفتار حرک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راه اندازی شعبه  گروه مدیریت:-1

شاخه  –انجمن بازاریابی ایران 

  رضا  کردستان با ریاست دکتر

 شافعی و همکاری اساتید گروه  

راه اندازی : گروه جامعه شناسی-2

ایران  شناسی جامعهشعبه انجمن ب

شاخه کردستان با ریاست   –

و همکاری   مدی جمال مح دکتر 

 اساتید گروه 
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 . 14طرح/برنامه 

فراهم کردن زمینه  

جهت نوگشایی   

های تحصیالت  رشته

ویژه تکمیلی و به 

 های دکتری دوره

افزایش تعداد 

های تحصیالت  دوره

ویژه تکمیلی و به

شی  دکتری دانشکده 
وز

آم
ت 

اون
مع

 

 
ده

شک
دان

وه
گر

ن 
یرا

مد
 +

 

اه/
رم

مه
97 

د/
سفن

ا
99 

ه و طرح  پرونده در ارائ مقطع دکتری: .1

های   شورای گسترش آموزش عالی در رشته

  شناسی گرایش(، جامعه1مشاوره خانواده)

 گرایش(.1گرایش(،مدیریت بازرگانی)1)

ارائه و طرح  مقطع کارشناسی ارشد: .2

پرونده  در شورای گسترش آموزش عالی در 

                           گرایش(،  3در تربیت بدنی ) های رشته

گرایش(، 1مشاوره) گرایش(،1روان شناسی )

 گرایش(، حقوق2) گرایش(، مدیریت1اقتصاد)

 حسابداری،گرایش(1شناسی)گرایش(،جامعه1)

 گرایش( 1، فقه شافعی )گرایش( 1)

 
 

 

و نیز ترغیب  حفظ رشته های موجود دوره دکتریبرای . تالش 1

 ارتقای اساتید

علوم قرآن و  علوم سیاسی،. ایجاد رشته های جدید شامل 2

 حدیث، علم اطالعات و دانش شناسی، فلسفه و تاریخ

 گشایش مجدد کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی . 3

ای مدیریت با دانشگاه علوم پزشکی ، های  بین رشته. ایجاد رشته4

MBA توسطبین الملل  یهای تخصصی، دوره های مشترک دکتر 

 گروه مدیریت بازرگانی

نتیجه برای اخذ مجوز و موافقت با گرایش  پیگیری تا حصول.5

گروه ها در مقطع کارشناسی و قبلی و فعلی های درخواست شده 

  تحصیالت تکمیلی )ارشد(

 

 ادامه .....
ارشد  یرشته کارشناس یموافقت با راه انداز گروه تربیت بدنی: -5

 یو حرکات اصالح یشناس بیآس

ه دکتری و متاسفانه رد ان به پیگیری مجوز اخذ دور گروه جامعه شناسی: -6

 رغم پیگیری ها.

 

 
 

 شورای دانشکده با ایجاد وافقتم.1

علم فلسفه، شامل  های جدیدرشته

علوم اطالعات و دانش شناسی، 

و  قرآن و حدیث، علوم سیاسی، 

طی دوره تاریخ در شورای دانشکده 

(1401-1398) 

موافقت، تصویب، و درخواست .2

فقه  :1398در سال  های جدیدرشته

خانواده، بازاریابی گردشگری، علوم 

در  قرآن و حدیث، توسعه محلی

شورای دانشگاه و ارسال ان به هیات 

 جذب دانشگاه

پیگیری تا حصول نتیجه برای اخذ .3

مجوز و موافقت با گرایش های 

درخواست شده قبلی و فعلی گروه 

در مقطع  ی آموزشی دانشکده ها

کارشناسی و تحصیالت تکمیلی 

 1397در سال  رشد( )ا

انجام مذاکرات با  گروه مدیریت:-4

و دانشگاه  فیشر یدانشگاه صنعت

راه  یبرا هیاصفهان و توافق اول

 یبازرگان تیریمد یدکتر یانداز

الملل و ارسال  نیب انیدانشجو  یبرا

دانشکده  استیدرخواست آن به ر

 جهت طرح موضوع
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 . 15طرح/برنامه 

جذب دانشجوی  

توجه به  المللی با بین

های  پتانسیل بخش

آموزشی دانشکده  و  

 با دانشجو تبادل

 المللیبین هایدانشگاه

افزایش تعداد .1

المللی دانشجویان بین

 دانشکده

افزایش فرصت  .2

مطالعاتی دانشجویان 

تحصیالت تکمیلی  

 دانشکده

شی 
وز

آم
ت 

اون
مع

 

 
کد

انش
د

ده 
شک

دان
ت 

اس
 ری

ه+
وه
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ن 
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97 

د/
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ا
99 

مقطع  :الملل دانشکدهتعداد دانشجویان بین .1

 نفر 136: کارشناسی ارشد

 نفر  2مقطع دکتری:

نفر مربوط به سال   61نفر،  138از مجموع  .2

 بویژه در نیمسال دوم است.  1397

نفر در  6فرصت مطالعاتی داخلی: تعداد  .3

های  علوم تربیتی و تربیت بدنی از رشته

 .بورس داخل استفاده نموده اند

نفر(، 2تبادل دانشجو: در گروه مدیریت).4

 های اتریش و فرانسه نفر( با دانشگاه 2اقتصاد)

نفر  در  160به   138الملل از تعداد دانشجویان بینو جذب  افزایش .1

 مقاطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی 

اعزام و جذب دانشجوی بین الملل در رشته تربیت بدنی: با توجه   .2

داد همکاری بین گروه تربیت بدنی دانشگاه کردستان با  به عقد قرار

 دانشگاه کاستیا المانچا اسپانیا 

به منظور بین الملل .برگزاری جلسات هم اندیشی با دانشجویان 3

ها برای جذب بیشتر دانشجو برای استفاده از تجربه پتانسیل آن

 دانشکده و دانشگاه

نشجویان دکتری از دا تی های فرصت مطالعااستفاده از دوره.افزایش 4

 8نفر به  6

  5نفر به  4از های تبادل دانشجواستفاده از فرصت افزایش تعداد  .5

 ادامه:....
و ارجاع  به زبان انگلیسی گروه اموزشی 11معرفی دانشکده و تهیه فالیر  -4

 المللبه واحد بین

به تفکیک مقاطع و رشته ها به گروه آموزشی  11چارت دروس تهیه  -5

 المللو ارجاع به واحد بین زبان انگلیسی

ساتید دانشکده برای برگزاری دوره های استخراج لیست اعالم امادگی ا  -6

 الملل دانشگاهو ارجاع به واحد بین آموزشی به زبان انگلیسی

: ارایه گروه علوم تربیتی-1

 3 فرصت مطالعاتیدرخواست 

 دانشجو  به وزارت عتف ارسال شده

  از کشور خارج نفر  1

 کشور دو نفر داخل

 رفتهیپذالف(.: :مدیریتگروه -2

گروه مدیریت   یدانشجو   4 شدن

دانشگاه کردستان در طرح بازرگانی 

تبادل دانشجو با دانشگاه اف اچ 

 ،شیاتر ومیوانی

دانشجو در طرح  4پذیرش ب(. 

 تبادل با دانشگاه های فرانسه، 

 2دانشجو اصلی و  1پذیرش ج(.  

ره جهت اعزام به دانشجوی ذخی

 اتریش(

شدن  فتهریپذتربیت بدنی گروه -3

ارشد  یکارشناس یدانشجو  کی

در طرح تبادل  یورزش یولوژیزیف 

 ومیوانیدانشجو با دانشگاه اف اچ 

 شیاتر
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طرح/برنامه پیشنهادی  

 . 16 . خاص

ایجاد و توسعه کلینیک 

و مرکز مشاوره حقوقی  

با همکاری بخش  

 حقوق دانشکده 

ارائه  توسعه خدمات  

شده از سوی   

کلینیک مرکز مشاوره 

 حقوقی

کز
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ن 
ولی

سئ
+م

ده
شک

دان
سه 

رئی
ت 
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م

98 

د/
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ا
98 

مطابق برنامه راهبردی دانشگاه از اردیبهشت  

اقدامات علمی برای راه اندازی کلینیک  1398

حقوقی با توجه به ظرفیت باالی علمی اعضای  

 هیات علمی گروه صورت خواهد گرفت.  

. طرح  موضوع راه اندازی کلینیک حقوقی در شورای دانشگاه و 1

 تصویب آن در شورا 

اندازی کلینیک حقوقی با رویکرد بهره .مکان یابی، تجهیز و راه2

گیری از تخصص اساتید، تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه، تقویت 

مهارت و اشتغال زایی  دانشجویا و درآمدزایی  با هماهنگی معاونت 

 شجویی و بخش عمرانی دانشگاه دان

.ابالغ حکم برای دکتر شهرام محمدی به عنوان مسئول پیگیری و  2

 راه اندازی کلینیک

 .تهیه طرح توجیهی و اجرایی و شرح خدمات  توسط مسئول 3

طرح  موضوع راه اندازی  .1

کلینیک حقوقی در شورای 

 دانشگاه و تصویب آن در شورا 

م  ابالغ حکم برای دکتر شهرا.2

محمدی به عنوان مسئول  

 پیگیری و راه اندازی کلینیک

تهیه طرح توجیهی و اجرایی و .3

 شرح خدمات  توسط مسئول 

مکان: عمارت   4بازدید از  -4

مصری، مرکز مشاوره، اتاق های  

دفترنهاد، مرکز رشد برای 

  انتخاب مکان استقرار

طرح/برنامه پیشنهادی  

 . 17 . خاص

راه اندازی کلینیک مالی  

توسط  گذاری سرمایهو 

های حسابداری،  گروه

  اقتصاد و مدیریت 

 بازرگانی

توسعه خدمات ارائه  

شده از سوی   مرکز  

 مالی، مشاوره

اقتصادی و بازرگانی 

 در دانشکده

کز
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  1398مطابق برنامه راهبردی دانشگاه از 

اندازی مرکز مشاوره  اقدامات علمی برای راه

نیز کلینیک مالی و  اقتصادی و بازرگانی و 

 صورت خواهد گرفت.سرمایه گذاری  

مالی ابالغ حکم برای مسئولین پیگیری و راه اندازی مرکز مشاوره .1

    و سرمایه گذاری

 طرح توجیهی و اجرایی و شرح خدمات مراکز مذکور. تهیه 2

 مذکور   . تجیهز و راه اندازی  مراکز3 

مرکز  هیه طرح توجیهی ت-

 گذاریمشاوره مالی و سرمایه
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طرح/برنامه پیشنهادی  

 . 18 . خاص

جذب دانشجوی پسا  

های  دکتری در رشته

دانشکده با حمایت  

 اساتید دانشکده 

افزایش دانشجویان   

 پسا دکتری 

شی
وه

 پژ
ی و

زش
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ت آ
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حوزه علوم تربیتی به دلیل  برخی متقاضیان 

حایز شرایط نبودن نتوانستند از سهمیه استفاده 

 نمایند. 
.تالش برای بهره مندی حداکثری از سهمیه جذب دانشجوی فوق 1

 های متقاضی در دانشکدهدکتری در رشته

 

تمدید دوره پسا   گروه تربیت بدنی:

دکتری متقاضی مدیریت  

ورزشی در پژوهشگاه تربیت  

 بدنی

برنامه پیشنهادی  طرح/ 

 . 19 . خاص

تسریع در پروسه  

 تفکیک دانشکده به  

دانشکده علوم  

اجتماعی و اقتصادی و  

نیز دانشکده علوم  

 بدنی تربیتی و تربیت

اقدامات اجرایی 

انجام گرفته برای 

هرکدام از  

 ها دانشکده

وه
گر

کار
ه +

کد
انش

ه د
یس

 رئ
ت

هیا
 

اه/  
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مه
97 
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 کده .تشکیل کارگروه تفکیک دانش1

   1397. کلنگ زنی دانشکده جدید در اسفند 3
 . تعیین مسئول پیگیری فرایندها و امورات اجرایی و اداری2

های ساخت مطابق . مشاوره و راهنمایی در خصوص شیوه3

 استانداردهای آموزشی و پژوهشی 

های تامین مالی پروژه برای تسریع در ساخت . استفاده از شیوه4

 دانشکده جدید 

 

 

 

ام فاز مطالعاتی اولیه نج ا-

دانشکده جدید، پیگیری  

تخصیص اعتبار و جزو پروژه 

های در انتظار تخصیص وجوه از 

جانب سازمان برنامه و بودجه 

 کشور به دانشگاه کردستان 

 برگزاری جلسات  -2
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طرح/برنامه 

  .خاصپیشنهادی 

20 . 

های برگزاری دوره

مدت آموزشی کوتاه

های )کهاد( در گروه

 شکدهمختلف دان
تعداد دانشجویان  

نام  و  ثبت 

التحصیل شده در  فارغ

شی  هااین دوره 
وز

آم
ت 

اون
مع

 

 
ده

شک
دان

 
وه

گر
ن 

یرا
مد

 +
 

اه/
رم

مه
97 

د/
سفن

ا
99 

 گروه آموزشی:  3مورد در 17
 

 مورد( 5.  رشته مدیریت بازرگانی)1

 مورد( 5رشته مدیریت گردشگری)  -2

 مورد(  1رشته حسابداری ) -3

 مورد(   6رشته روان شناسی )-4

 

 گروه آموزشی:  5مورد در 21
 .جذب  دانشجو در همه گروه های دانشکده 1

جذب حداقل  .  گروه مدیریت:1

دانشجوی برای دوره کهاد و  10

دانشجو به کهاد رشته   3هدایت 

 های دیگر 

  1) : رشته حسابداری  -3 

 (دانشجو

  12) : شناسی رشته روان-4

 (دانشجو

  6: هدایت گروه فقه شافعی -5

 شجو به رشته حقوقدان

   2 گروه جامعه شناسی: -6 

 دانشجو

  8) جذب   گروه حقوق:  -7

های  ها و رشتهدانشجو از دانشگاه

 دیگر 

 دانشجو( 4:  )گروه اقتصاد -8

 --: گروه علوم تربیتی  -9

 --:گروه تربیت بدنی  -10
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طرح/برنامه پیشنهادی  

 . 21 . خاص

بازنگری  و ارتقای 

های ارزشیابی شیوه

 هاید گروهاسات

های  تعداد شاخص 

بازنگری شده  و 

شی  تعدیل شده 
وز

آم
ت 

اون
مع

 

 
ده

شک
دان

 + 
وه

گر
ن 

یرا
مد

 

اه/
رم

مه
97 

د/
سفن

ا
99 

طرح موضوع فرایند انتخاب استاد برتر 

آموزشی در شورای دانشکده و انعکاس 

نظرات شورای دانشکده به معاونت آموزشی 

 دانشگاه 

 

پژوهشگری در تدریس   طرح پیشنهادی کارپوشه تدریس و جایزه

 توسط گروه علوم تربیتی آقای دکتر ناصر شیربگی 

طرح  ارائه: گروه علوم تربیتی 

پیشنهادی کارپوشه تدریس و 

جایزه پژوهشگری در تدریس  

در حوزه نظارت و ارزیابی 

)توسط آقای دکتر ناصر 

 شیربگی(

                                

 

ها/  فهرست طرح

مات  ها/ اقدابرنامه

پیشنهادی دانشگاه جهت  

تحقق  استراتژی  

 دانشگاه 

های عملکردی/ معیار  شاخص 

 عملکرد

مسئو

ل 

 اجرا

شر

 وع

ماه

/ 

سا

 ل

پایا

 ن

ماه

/ 

سا

 ل

 های عملکردی وضعیت شاخص   
  های پیشنهادی /مالحظات اجرایی و فعالیت

گزارش فعالیت های انجام شده در سه ماهه اول  

 1397 1398سال 
1398 
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 . 22برنامه / طرح

طرح  انتشار فصلنامه 

پژوهشی با توجه  -علمی

تأکید بر انتشار فصلنامه 

 المللی بین

افزایش تعداد فصلنامه  علمی 

 المللی   پژوهشی فارسی و بین

ت پژوهشی
معاون

 

 
دانشکده

  
+ مدیران گروه

ت
+ مدیرمسئول نشریا

  

اه/
ن م

آبا
97 

ماه
ن 

آبا
 

/
98 

مبنی  ی .تصویب درخواست  گروه تربیت بدن1

 Teaching Games بر انتشار نشریه)

and Sports  در شورای دانشکده و )

 شورای نشر

در   مطالعات فقه و أصول.راه اندازی فصلنامه 2

 گروه فقه و حقوق امام شافعی

تصویب درخواست گروه تربیت بدنی برای راه   .3

ندازی نشریه علمی بازاریابی ورزشی در شورای ا

 دانشکده و شورای نشر 

شناسی برای . تصویب درخواست گروه جامعه4

اندازی نشریه جامعه شناسی فرهنگ و هنر در راه 

 شورای دانشکده و شورای نشر

. اعطای اعتبار علمی پژوهشی  به دوفصلنامه 5

 در گروه مدیریت  مطالعات مصرف کننده 

لمللی کردن مجالت گروه علوم .بین ا1

 تربیتی

. راه اندازی و  انجام فرایندهای اخذ  2

 پژوهشی حسابداری -مجوز نشریه علمی 

اندازی و انجام فرایندهای اخذ  . راه3

پژوهشی  –مجوز فصلنامه علمی 

بازی های آموزشی  ، مطالعات اقتصادی

 و ورزشی

تالش برای اخذ مجوز نشریه های:    .4

مطالعات    -هنگ و هنرجامعه شناسی فر

تغذیه  -گر ورزشی حامی  -فقه و اصول

 ورزشی

 ادامه .....
صدور پروانه :  گروه تربیت بدنی -7-1

گر، انتشار فصلنامه پژوهشهای حامی

مدیریت و بازاریابی ورزشی به نام دکتر 

 سردار محمدی از وزارت ارشاد
صدور پروانه :  گروه تربیت بدنی -7-2

به نام دکتر  «یورزش هی»تغذ هیانتشار نشر

 یمیمحمد رحمان رح

انتشار شماره اول گروه جامعه شناسی:  -8

 فصلنامه جامعه شناسی هنر و فرهنگ

 

 

 

 

رگزاری دوجلسه هم اندیشی مدیران نشریات با ب-1

معاونت محترم پژوهشی دانشگاه در راستای 

 نشریه( 7ساماندهی نشریات دانشکده )

ونت محترم مالی و رایزنی و تشکیل جلسه با معا-2

 اداری در راستای تعیین نیروی انسانی ویژه نشریات

دوره دو  و دومین نیچاپ اول :ی فقه شافع گروه -3

  فصلنامه »مطالعات فقه و اصول«
اخذ مجوز علمی گروه مدیریت: الف(.-4

 پژوهشی نشریه رفتار مصرف کننده از وزارت علوم

ر راه اندازی مجله کردپالس با تالش دکت. ب(

انتشار فراخوان نشریه چ(  نسایی در مرکز کارافرینی

خواندن در مدیریت و کسب و کار با همکاری 

 گروه مدیریت و نشریه خواندن
کسب رتبه اول مجله  الف(. گروه مشاوره:-5

رشته مشاوره  در   "رواندرمان و مشاوره خانواده "

 Psych هیکسب نما یاقدام برا ب(. ISCسامانه 

info ج(. "و مشاوره خانواده  یرواندرمان"همجل یبرا 

   scopus هیکسب نما یمجله برا یها تیقابل یبررس

 یدارا یرانیالزم. مشاوره با مجالت ا طیو کسب شرا

آسیب شناسی، مشاوره و "ثبت مجلهد(  هینما نیا

 ISCو اقدام برای کسب نمایه  "غنی سازی خانواده 

 

 

http://mfu.uok.ac.ir/
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 . 23طرح/برنامه 

های تولید طرح مشوق 

المللی داخلی و بین دانش

علمی اعضای هیئت

 دانشکده 

افزایش تعداد مقاالت  علمی  .1

پژوهشی  داخلی اعضای 

 علمی دانشکدههیئت 

افزایش تعداد مقاالت     .2

علمی المللی  اعضای هیئت بین

 دانشکده    

شی
وه

 پژ
ت

اون
مع

 

 
ده

شک
دان

وه
گر

ن 
یرا

مد
 +

 
 

اه/
ن م

آبا
97 

ماه
ن 

آبا
 

/
99 

شده در مجالت   مقاله چاپ  110چاپ .1

 داخلی 

 مقاله در مجالت خارجی   15چاپ .2

 

مقاله چاپ شده در    132.چاپ 1

 مجالت داخلی 

 مقاله در مجالت خارجی   18.چاپ 2

 )فایل ضمیمه پیوست( 

پیشنهاد بسته تشویقی برای  مقاالت  .3

و  خارجی توسط گروه علوم تربیتی 

 تربیت بدنی
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 . 24طرح/برنامه 

ا نامه بانعقاد تفاهم 

های اجرایی و دستگاه

صنایع مختلف در زمینه 

همکاری صنعت و  

دانشگاه با استفاده از 

ظرفیت اعضای 

علمی پژوهشی  هیئت

 دانشگاه

نامه با افزایش تعداد  تفاهم

های اجرایی و صنایع دستگاه 

مختلف در زمینه همکاری  

صنعت و دانشگاه با استفاده از 

علمی ظرفیت اعضای هیئت 

 هپژوهشی دانشگا

شی
وه

 پژ
ت

اون
مع

 

 
ده 

شک
دان

ده 
شک

دان
ت 

اس
 ری

+
عه 

جام
 و 

ت
صنع

 با 
ط

تبا
 ار

وه
گر

کار
 +

 

اه/
ن م

آبا
97 

ماه
ن 

آبا
 

/
99 

مذاکره  و تالش در جهت عقد تفاهم نامه   -1

همکاری با سازمان ورزش و جوانان، 

ها، اوقاف، دادگستری، اداره امور زندان

سازمان آموزش و پرورش، تحقیقات ناجا، 

 ، رفاه و تامین اجتماعی، شرکت اداره کار 

فرهنگ و ارشاد اسالمی،  صنعتی،  شهرکهای

شورای اسالمی دفتر تحقیقات نیروی انتظامی، 

شهر و روستا، اتاق بازرگانی بدلیل عضویت 

اعضای محترم هیات علمی در شوراهای این 

 ها سازمان

عملیاتی کردن مذاکرات صورت  

های  با دستگاه 1397پذیرفته در سال 

با تعیین گروه  نامهایی و عقد تفاهماجر

 ها

 

 ادامه .....
انعقاد قرارداد پژوهشی با  :گروه مشاوره  -7

استانداری در مورد آموزش های حین 

 ازدواج

با اداره کل  طرح پژوهشی 4انعقاد  -8

اموراجتماعی استانداری کردستان به ارزش 

 و آغاز فعالیت ..... میلیون ریال 

 باط با صنعت و جامعهکارگاه ارتتشکیل  -9 

و برگزاری جلسات آن با حضور اساتید 

 منتخب دانشکده

 

دعوت ار رئیس پارک علم و فناوری در جلسه .1

شورای دانشکده و تشریح فعالیت ها در راستای انجام 

 فعالیت های مشترک

نتخاب آقای دکتر آرمان احمدی زاد به عنوان .ا2

 رابط دانشکده و پارک

تفاهم نامه فی مابین دانشکده) عقاد انبا مدیرکل و  .3

امور اجتماعی و نماینده دانشگاه( و اداره کل 

در حوزه های پژوهشی  کردستان فرهنگی استانداری

 و آموزشی

با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان رایزنی  .4

 کردستان

مذاهب  بیتفاهم نامه با دانشگاه تقرتدوین -5

  )دکتر نقشبندی( یگروه فقه شافعتوسط  یاسالم

: الف(. مشارکت آقایان دکتر گروه مدیریت -6

نسایی و دکتر کفچه برای انعقاد تفاهم نامه دانشگاه با 

انعقاد قرارداد پروژه بررسی الگوها ب(. شرکت گاز 

، شناسایی و سیاستهای راه اندازی کسب و کارهای 

نوپا برای اشتغال استان کردستان با سازمان مدیریت 

اتمام پروژه  ج( توسط دکتر آرمان احمدی زاداستان 

برندسازی محصوالت صنایع استان با سازمان 

اتمام پروژه ره د(  مدیریت توسط دکتر رضا شافعی

نگاشت توسعه صنایع کوچک و متوسط استان 

کردستان با سازمان مدیریت توسط دکتر آرمان 

 احمدی زاد

-  
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 . 25طرح/برنامه 

های برگزاری کنفرانس 

 المللی لی و بین علمی م

های افزایش تعداد کنفرانس.1

 دانشکده  در  ملی در سطح  علمی 

های افزایش تعداد کنفرانس .2  

در المللی بیندر سطح  علمی 

 دانشکده

 
شی 

وه
 پژ

ت
اون

مع
ده

شک
دان

ت 
اس

 ری
+

س
ران

کنف
ی 

رای
اج

 و 
می

 عل
ان

بیر
+ د

ها
 

اه/ 
رم

مه
97 

د/
سفن

ا
99 

همایش ملی جامعه شناسی مرز: .برگزاری 1

های توسعه و حیات اجتماعی سیاست

 مرزنشینان

دومین کنفرانس بین المللی برنامه . برگزاری 2

های  و مواجه با بحران ریزی استراتژیک

معاصر )اقلیم کردستان عراق، دانشگاه پلی 

   تکنیک سلیمانیه(

 

المللی ورزش  .برگزاری کنفرانس بین 1

 ( 1398 آبان ماهو توسعه پایدار )

. برگزاری اولین کنفرانس بین المللی 2

 -(1398گردشگری و توسعه)مهرماه 

برگزاری همایش کارادی با همکاری  

 گروه مدیریت و مرکز کارافرینی

همایش شافعیان در گستره .برگزاری 3

 ( 1398تمدن ایران اسالمی) آذر ماه 

رشد و لمللی .سومین کنفرانس بین ا4

 (1399فروردین  )توسعه اقتصادی پایدار

ها و .همایش ملی حسابداری: رهیافت4

 ( 1399آذرماه ها)چالش

لی جامعه شناسی لمبین الهمایش  -5

های توسعه و حیات  مرز: سیاست

 (  1399)اردیبهشت  اجتماعی مرزنشینان

همایش  ملی رهبری آموزشی گروه  -6

 (1399 ماهعلوم تربیتی )اسفند

المللی آموزش و پرورش  همایش بین -7

 (2021 تطبیقی با دانشگاه سلیمانیه ) سال

 

جلسه هم اندیشی دبیران کنفرانس ها  3برگزاری -1

با ریاست محترم دانشگاه و معاونت محترم پژوهشی و 

حول محورهای  استانرئیس سازمان برنامه و بودجه 

مختلف امورات علمی و اجرایی و تامین مالی 

 1398دانشکده در سال  کنفرانس های

تشکیل ستاد پشتیبانی و سیاستگذاری در سازمان   -2

 برنامه بودجه ویزه کنفرانس های دانشکده

دعوت از دستگاه های مرتبط هماهنگی جهت  .-3

 جهت همکاری و هماهنگی با کنفرانس های:

انس بین المللی ورزش و توسعه پایدار کنفر الف.

 (1398)آبان ماه 

همایش شافعیان در گستره تمدن ایران اسالمی)  ب. 

 (1399ماه آذر

ی و اولین کنفرانس بین المللی گردشگر ج.

 (1399 آذرماه توسعه)

سومین کنفرانس بین المللی رشد و توسعه  د.

 (1399آبان ماه )اقتصادی پایدار

ختلف شورای گروه ها در زمینه  برگزاری جلسات م -4

 مباحث علمی و اجرایی کنفرانس 

برگزاری همایش منطقه ای چالش های ازدواج سفید و   -5

و سخنرانی   هم خانگی در تیرماه )دکتر احمد امانی امانی

 (دکتر بلندهمتان

دانشگاه کردستان،   نیسه جانبه ب یعلم ینامه همکار تفاهم. -6

عراق  هیمانیگاه سلو دانش یعلوم ورزش پژوهشگاه

 برگزاری کنفرانس ورزش و توسعه پایدار(بود
 

  

https://conf.uok.ac.ir/sob/Default.aspx
https://conf.uok.ac.ir/sob/Default.aspx
https://conf.uok.ac.ir/sob/Default.aspx
https://conf.uok.ac.ir/sob/Default.aspx
https://conf.uok.ac.ir/sob/Default.aspx
https://conf.uok.ac.ir/sob/Default.aspx
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 . 26طرح/برنامه 

حمایت از حضور  

علمی اعضای هیئت

های علمی ملی کنفرانس

 المللی و بین

افزایش تعداد اعضای  .1

دهنده مقاله در  علمی ارائههیئت 

در سطح   های علمی کنفرانس

 در دانشکده ملی 

  افزایش  تعداد اعضای   .2

دهنده مقاله در   علمی ارائههیئت 

 در سطح  های علمی کنفرانس

 المللی دانشکدهبین

شی 
وه

 پژ
ت

اون
مع

 
وه

گر
ن 

یرا
مد

 +
 

    
     

شی 
وه

 پژ
ت

اون
مع

  
 

اه/ 
رم

مه
97 

د/
سفن

ا
99 

 های علمی ملی مقاله در کنفرانس 30ارائه .1

های علمی بین مقاله در کنفرانس  12ارائه .2

 المللی

 

 

 

 

 ادامه .....
ارائه مقاله در همایش ملی -1 گروه حقوق-8

»نکوداشت دکتر محمد جعفر جعفری 

لنگرودی« در دانشگاه تهران) دکتر میرزائی( 

مقاله در همایش ملی »یکجانبه گرایی  -2

 ایاالت متحده « دانشگاه رازی) دکتر حاتمی( 

  

  :فقه شافعیگروه 

-دبیر اجرایی کمیته علمی کنگره مشاهیر کرد  -1

در کمیته علمی کنفرانس بین المللی مال  عضویت

ایراد  - عبدالرحمن پینجوینی در دانشگاه سوران عراق

سخنرانی و مقاله در همایش دگرپذیری و رواداری در 

 )دکتر نقشبندی(مهاباد

همزیستی مسالمت  شرکت در کنفرانس بین المللی-2

ماهیت اهداف و »آمیز در دانشگاه تهران. عنوان مقاله: 

)دکتر  «ی همزیستی مسالمت آمیز در اسالمبسترها

 پارسا( 

یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی و شرکت در -3

بین المللی شرکت در کنفرانس  -و   علوم انسانی

 دکتر رستمی و دکتر افسری) مطالعات حقوقی و قضایی

همکاری با مرکز بزرگ اسالمی غرب کشور به عنوان -4

 )دکتر حفیدی( عضو کمیته علمی همایش قرآنی

بین المللی مطالعات  عضو کمیته علمی کنفرانس-5

 رستمی(دکتر  –حفیدی )دکتر  حقوقی و قضایی

  

مقاله توسط اساتید گروه  15ارائه  . گروه مدیریت:7

 مدیریت در کنفرانس بین المللی گردشگری و توسعه

 



28 
 

 . 27طرح/برنامه 

درآمدزایی دانشکده از  

های طریق برگزاری دوره 

 صی و کاربردی تخص

افزایش درآمدهای اختصاصی   

 دانشکده

شی
وه

 پژ
ت

اون
مع

 

ده
شک

دان
 

وه
گر

ن 
یرا

مد
  +

ده 
شک

دان
ت 

اس
 ری

+
 

اه/
رم

آذ
97 

اه/
رم

آذ
99 

 .درآمدزایی از  طریق مجله های دانشکده 1

 

.ایجاد مرکز وقف دانشکده و جذب  1

)پیشنهاد کمک های مردمی و خیرین 

 (توسط گروه مدیریت بازرگانی

، MBAدوره های کوتاه مدت . ایجاد 2

DBA  و دوره های کوتاه مدت تخصصی

 با همکاری مرکز کارآفرینی 

برگزاری دوره های آموزشی آزاد  -3

 )هر گروه حداقل یک دوره(

مبلغ بابت مجله  افتیدر گروه مشاوره: -1

 دانشگاه یبه درامدها زیو مشاوره وار یرواندرمان

 
صرف کننده و  : درآمد مجله رفتار م تیریگروه مد  -2

 کنفرانس درآمد  –دانشگاه  یبه درآمدها زیوار

 دانشگاه یبه درآمدها زی و توسعه و وار گردشگری 

های مبلغ بابت مجله  افتیدر :علوم تربیتیگروه  -1

به  زیوار تدریس پژوهشی و مدیریت مدرسه

 دانشگاه یدرامدها
 

طرح/برنامه پیشنهادی  

 . 28 . خاص

های اندازی شرکت راه

نیان در دانشکده با بدانش

محوریت اعضای  

 علمیهیئت

 

ایجاد   بنیانهای دانششرکت  .1

 شده 

شی
وه

 پژ
ت

اون
مع

 

 
ده

شک
دان

 
وه

گر
ن 

یرا
مد

 +
 

ت
هش

دیب
ار

اه/
م

98 

د/
سفن

ا
99

9
 

. راه اندازی شرکت نوین توریسم با مشاوره 1

دکتر آرمان احمدی زاد توسط یکی از 

دانشجویان رشته مدیریت و استقرار در مرکز 

 د دانشگاهرش

. راه اندازی شرکت دانش بنیان رایان 2

 (97پردازش ورزشی ماد)هیمن محمدی؛

-. برگزاری کارگاه آشنایی با شرکت1

های دانش بنیان در حوزه علوم انسانی و 

 اجتماعی

 های آموزشی . تشویق و ترغیب گروه2

 بنیاندانشبرای راه اندازی شرکت های 

شرکت دانش  یراه انداز: تربیت بدنی گروه -1

در رابطه با امور  ان«یورزش بن نیآرو شگامانی»پ انیبن

 (1398) یکودکان توسط محمد ملک یحرکت تیفعال

: مشاوره به شرکت دانش بینان گروه مدیریت-2

هنگی بی توسط آقایان دکتر نسایی ، احمدی زاد ، 

 شافعی و وفایی

جلسه با دانشکده کشاورزی برای برندسازی 

و راه اندازی شرکت دانش بنیان  محصوالت دانشگاه 

رزی تجاری با همکاری اساتید اساتید مدیریت وکشا

 یی(و وفا یزاد ، شافع ی، احمد ییدکتر نسا انیآقا)
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طرح/برنامه پیشنهادی  

 . 29 . خاص

های نامهتعریف پایان

تحصیالت تکمیلی تحت  

حمایت صنعت و  

های اجرایی استان دستگاه

 و کشور 

ا رساله حمایت نامه یتعداد پایان 

های اجرایی شده از سوی دستگاه 

 و صنعت 

وه
گر

ن 
یرا

مد
 + 

ده
شک

دان
ی 

هش
ژو

ت پ
اون

مع
 

اه/
رم

مه
97 

د/
سفن

ا
99 

 گروه آموزشی:  2مورد در  5

مورد(:پایان نامه  4.گروه مدیریت)1

  صنعتی  شهرکهای  شرکت با  مشترک 

مورد(؛  پارک علمی و   1کردستان) استان

   مورد(3فناوری استان کردستان)

مورد(: پایان نامه  1.گروه مشاوره)2

 مشترک با حمایت امور زنان استان  

 

 

 

 

 گروه آموزشی:  5مورد در  8

نامه مشترک  جلب حمایت از پایان  .1

با سازمان اوقاف و سایر ادارات 

 مرتبط در گروه فقه شافعی

مورد(: پایان نامه  4گروه اقتصاد).2

فناوری،   و  علمی با پارک  مشترک 

، سازمان صنعت و  میراث فرهنگی

 معدن 

گروه حقوق : پایان نامه مشترک   -3

 با کانون وکال 

گروه حسابداری: پایان نامه   -4

 مشترک با سازمان مالیاتی 

 

 

راهنمایی پایان نامه در  گروه فقه شافعی:-1

ریزی مدیریت مدارس اهل سنت،  شورای برنامه

 مرکز بزرگ اسالمی غرب کشور )دکتر پارسا(

برنامه ریزی برای طراحی  :گروه مدیریت-2

دوره های کوتاه مدت و برنامه ریزی دوره 

مدیرعامل حرفه ای توسط دکتر شافعی و با 

همکاری اعضای گروه با شرکت شهرک های  

 صنعتی استان کردستان 

نامه در دانشگاه راهنمایی پایانگروه حقوق:  -3

المللی قزوین عالمه طباطبایی و دانشگاه بین

ر افشین عبداللهی و دکتر کاوه توسط آقای دکت

 پوالدی 
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طرح/برنامه پیشنهادی  

 . 30 . خاص

ایجاد مرکز مشاوره  

ورزشی و حرکت   

   بهداشتیاصالحی؛ ماساژ 

و آماده سازی  جسمانی   

معلولین بویژه برای  

 کودکان معلول 

 اندازی شدهمرکز راه

ده
شک

دان
ی 

هش
ژو

ت پ
اون

مع
 

نی 
 بد

ت
ربی

ه ت
رو

 گ
ه+

کد
انش

ت د
اس

 ری
+

 

رما
مه

ه/
97 

د/
سفن

ا
98 

 و   تربیت بدنی  .طرح موضوع در گروه1

از ظرفیت اساتید بیومکانیک و گیری بهره

رفتار حرکتی برای اصالح و بهبود تکنیکهای  

ورزشی، استفاده از پتانسیل روانشناسی 

های روانی به ورزشی گروه برای مشاوره

ورزشکاران، استفاده از اساتید فیزیولوژی 

های  نویسی و مشاورهورزشی برای برنامه

ای و از اساتید آسیب شناسی و حرکات  تغذیه

اصالحی برای مباحث حرکت درمانی استفاده 

 خواهد شد. 

 

 

ایجاد مرکز در ضرورت  .طرح موضوع1

 و تصویب آن در شوراشورای دانشگاه 

ابالغ حکم برای دکترسعید قائینی به . 2

 عنوان مسئول پیگیری و راه اندازی

جیهی و اجرایی و شرح .تهیه طرح تو2

 خدمات مرکز 

با همکاری معاونت . راه اندازی  مرکز  3

 دانشجویی و اداره تربیت بدنی

طرح موضوع ضرورت ایجاد مرکز در شورای .1

 دانشگاه و تصویب آن در شورا

ابالغ حکم برای دکترسعید قائینی به عنوان  .2

 مسئول پیگیری و راه اندازی

ی و شرح خدمات  تهیه طرح توجیهی و اجرای.3

 مرکز

برگزاری جلسه هماهنگی با معاونت محترم   .4

دانشجویی و اداره تربیت بدنی و موافقت با 

اختصاص فضای مورد نیاز برای راه اندازی 

 مرکز

و تخت های ماساژ  پزشکی  خرید وسایل -5

 ویژه کلینیک
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طرح/برنامه پیشنهادی  

 . 31 . خاص

ایجاد پژوهشکده و  

های پژوهشی  گروه

های ناسب با رشتهمت

 دانشکده 

های پژوهشکده و گروه  تعداد

های پژوهشی متناسب با رشته

 دانشکده 

شی
وه

 پژ
ت

اون
مع

 

ده 
شک

دان
 

وه 
گر

ن 
یرا

مد
 + 

ده
شک

دان
ت 

اس
 ری

+
 

اه/
رم

مه
97 

د/
سفن

ا
99 

ایجاد گروه پژوهشی آسیب شناسی 

 خانواده و تربیت 

 
 

 

.تخصیص مکان و تجهیر گروه 1

و آسیب شناسی خانواده پژوهشی 

رایزنی با مراکز اجرایی  تربیت و 

وپژوهشی جهت عقد تفاهم نامه 

همکاری و جذب اعتبار از بهزیستی، 

امور اجتماعی استانداری و اموربانوان 

 استانداری

. ایجاد گروه پژوهشی راهبردهای  2

 مدیریتی

. ایجاد گروه پژوهشی پداگوژی  3

 ورزشی

 ایجاد گروه پژوهشی مطالعات مرزی  -4

 

 

حکم اعضا   صدورمکاتبه و مشاوره:  گروه -1

خانواده و  ی گروه پژوهش یفعال ساز یبرا

 تیترب

 

 های عملکردی/ معیار عملکرد به تفکیک سال:بینی  وضعیت شاخصکننده وضعیت اجرای برنامه پیش دیدگاه ناظر/ ارزیابی                               

 نیازمند بهبود                       توضیحات:............................. خوب                                                            
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 و راهبردی موفقیت عملکرد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی   های کلیدیشاخص

 ردیف 
  موفقیت عملکرد  و راهبردی  های کلیدی شاخص 

 دانشکده در صورت اجرای برنامه راهبردی 

 های برنامه ها در سالبینی شاخص ش پی 

1396  

 سال پایه 
1397 1398 

 تحقق

 29/12/98تا
1399 1400 

 10 9 9 های کارشناسیتعداد رشته  1

مورد( رشته  1) 

گرایش –

درخواست داده 

 شده است 

11 12 

 10 10 های تحصیالت تکمیلیتعداد رشته  2
 20ارشد=

 4دکتری=  

مورد( رشته   3) 

گرایش –

اده درخواست د

 شده است 

13 14 

 - - - - - - های درسی بازنگری شده تعداد برنامه  3

 206 174 78 144 117 92 علمی در سال تعداد مقاالت پژوهشی داخلی اعضای هیئت  4

 25 21 8 17 14 11 علمی در سال المللی اعضای هیئت تعداد مقاالت بین  5

 9 8 5 8 13 7علمی در تعداد کتب تألیفی، ترجمه و گردآوری اعضای هیئت 6
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 ردیف 
  موفقیت عملکرد  و راهبردی  های کلیدی شاخص 

 دانشکده در صورت اجرای برنامه راهبردی 

 های برنامه ها در سالبینی شاخص ش پی 

1396  

 سال پایه 
1397 1398 

 تحقق

 29/12/98تا
1399 1400 

 سال

 220 190 191 160 136 71 تعداد دانشجویان خارجی  7

 - 1 1 در سال  های ملّی برگزار شدهها و کنفرانستعداد همایش  8

-مورد(  1) 

برگزاری در آذر 

گروه ) 1398ماه 

= به (فقه شافعی 

 تعویق افتاد

2 2 

9 
شده در  المللی برگزار های بین ها و کنفرانستعداد همایش 

 سال
1 1 2 

  -مورد(  2) 

برگزاری در مهر 

 1398و آبان ماه 

)گروه های  

تربیت بدنی، 

 (مدیریت

کنفرانس +  

اقتصاد= به تعویق  

 افتاد

2 2 
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 ردیف 
  موفقیت عملکرد  و راهبردی  های کلیدی شاخص 

 دانشکده در صورت اجرای برنامه راهبردی 

 های برنامه ها در سالبینی شاخص ش پی 

1396  

 سال پایه 
1397 1398 

 تحقق

 29/12/98تا
1399 1400 

10 
های  علمی اعزام شده  به فرصت تعداد اعضای هیئت

 مطالعاتی در سال 
1 - 2 

هیات علمی   2

گروه ) اعزام شده

( و تربیت بدنی 

 موافقت با اعزام

 ( هیات علمی  4)

4 3 

11 
های مطالعاتی در  تعداد دانشجویان اعزام شده به فرصت

 سال
0 6 8 

ارائه درخواست 

دانشجو برای  2

خارج از  فرصت

 1کشور و 

 دانشجو فرصت

گروه ) داخل

 (علوم تربیتی 

10 12 

12 
های  تعداد رویدادهای فرهنگی برگزارشده توسط انجمن

 علمی و تشکالت مذهبی و ....
10 59 80 

85 
95 110 

13 
علمی جذب شده در سال با توجه به  تعداد اعضای هیئت 

های  موجود و رشته های جدید  های توسعه رشته ظرفیت
3 - 5 

موافقت با صدور 

 5 5اعضای   حکم
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 ردیف 
  موفقیت عملکرد  و راهبردی  های کلیدی شاخص 

 دانشکده در صورت اجرای برنامه راهبردی 

 های برنامه ها در سالبینی شاخص ش پی 

1396  

 سال پایه 
1397 1398 

 تحقق

 29/12/98تا
1399 1400 

هیات علمی در   دانشکده   

علوم  ) گروه های

 -حقوقتربیتی، 

 ، مشاوره

 (اقتصاد، مدیریت

14 
علمی از  ذ شده اعضای هیئتهای پژوهشی اختعداد طرح 

 هاصنعت و سایر بخش 
2 4 6 

6 
8 10 

15 
میزان درآمد اختصاصی دانشکده از محل ارائه خدمات  

 آموزشی، پژوهشی، مشاوره و ... )به میلیون ریال(
- 610 800 

1900 
1100 1400 

16 
علمی دانشیار و استاد به اعضای  نسبت تعداد اعضای هیئت

 علمی استادیار هیئت

15  

 به

 48 

15  

 به

 48 

16  

 به

 49 

16 

 به

 49 

18 

 به

 53 

20 

 به

 56 

 1850 1760 1695 1700 1638 1398 تعداد دانشجویان کارشناسی )ثبت نام شده(  17

 1150 1050 995 950 885 703 تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی)ثبت نام شده(   18
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 : جتماعی مربوط به دانشکده علوم انسانی و ا سایر موارد
 

 دانشکده علوم انسانی با حضور و مشارکت اساتید و دانشجویان دانشکده:

 "معرفی آیین نامه اعطای گرنت فناوری"نشست تخصصی اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی  با مدیر مرکز رشد واحدهای فناور با عنوان  -1

 در راستای معرفی فرصت های و قابلیت های مرکز   دانشگاه مرکز نوآوری  با مدیر نشست تخصصی اساتید دانشکده علوم انسانی و اجتماعی-2

 هم اندیشی اساتید محترم دانشکده با هیات رئیسه دانشکده -3

 : گروه مشاوره 

 )دکتر امانی(   "پدرم ی حصار و شگها"کتاب  یفرهنگ یو روانشناس یستمیس لیتحل -1

 )دکتر امانی( پرسونا لمیف لیتحل -2

 
 ی:گروه تربیت بدن

 برگزلری ژورنال کالب  دیابت  و فعالیت بدنی  -1

 پخش مستند  فوتبال علیه دشمن -2

 برگزاری مسابقه روپایی زدن با توپ فوتبال  در دو گروه پسر و دختر -3

 گروه حقوق: 

 نگارش طرح توجیهی  و تهیه و تنظیم اساسنامه  کلینیک حقوقی و تصویب آن در گروه  -1
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   ی درودیان  ریاست سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسیدعوت از  دکتر حسنعل -2

 )دکتر حاتمی(  سخنرانی در همایش ملی یکجانبه گرایی ایاالت متحده  در دانشگاه رازی -3

 تدوین سرفصل های کارشناسی ارشد حقوق ورزشی  جهت تاسیس رشته )دکتر پوالدی(  -4

 ژوهشی با  کانون وکالی کردستانفراهم کردن زمینه های انجام فعالیت های آموزشی  و پ -5

 گروه معارف اسالمی:

 )دکتر سلحشور(  عضو پانل تخصصی  اولین همایش منطقه ای چالش ها و آسیب های ادواج سفید و همخانگی -1

 . دکتر سلحشور(Cast Awayنقد و تحلیل روانشناختی  فیلم سینمایی ) -2

 ین گریزی. دکتر سلحشورنقد و بررسی دالیل د  -برگزاری نشست آزاد اندیشی -3

 نقد و بررسی دالیل دین گریزی. دکتر سلحشور  -برگزاری نشست آزاد اندیشی -4

 فمنیسم و حقوق زنان. دکتر سلحشور  -برگزاری نشست آزاد اندیشی -5

 معیارهای همسرگزینی. دکتر سلحشور  -برگزاری نشست آزاد اندیشی -6

 امی: حفظ و اسرار نظارت و کنترل کارگاه اموزشی ویزه فرماندهان نیروی انتظ -7

 نشست تخصصی  خشونت علی زنان. دکتر سلحشور -8

 گروه جامعه شناسی:

 )دکتر خانی(های آن برای ایران  یافته و داللت محور؛ شواهدی از جوامع توسعههای جمعیتی خانواده ارائه سخنرانی علمی در همایش یک روزه »روز ملی جمعیت« با عنوان »سیاست-1

 )دکتر دانش مهر(   خنرانی تحت عنوان انسان دانشگاهی و معرفت دانشگاهی در معاونت فرهنگی و اجتماعی س-2

 )دکتر دانش مهر( سخنرانی تحت عنوان مرزها و اقتصاد سیاسی در همایش منطقه ای اقتصاد پنهان سالن آموزش و پژوهش استانداری کردستان -3

 )دکتر دانش مهر(   کردستان در پرتو نظریه های متاخر در پژوهشکده  سخنرانی تحت عنوان چشم انداز توسعه در-4

 )دکتر جمال محمدی(  ""انتشار ترجمه کتاب با عنوان 
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 : گروه اقتصاد

 دکتر فقه مجیدی(   -)دکتر احمد محمدی  خورند یکتاب: چرا کشورها شکست م یجلسه نقد و بررس یبرگزار -1

 )دکتر حبیبی( شهر سنندج  یالماس ی شورا یدر  نشست کارگروه گردشگر حضو -2

 دکتر فقه مجیدی(  -)دکتر احمدزاده  یاتاق بازرگان یتخصص های در نشست   حضور -3

 )اعضای گروه(  سنندج شهر  یشورا یو شورا  یشهردار مرکز مطالعات و سرمایه گذاری در نشست مشترک با حضور -4

 

 گروه مدیریت:

 ینیمرکز کارآفر یبا همکار ینینشست نقد کتاب و کارافر  مورد ( 3 )یبرگزار -1

 ی دست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیو توسعه با سازمان م ی گردشگر یتخصص نشست  -2

 )اعضای گروه(  شهر ی شورا ی و شورا یدر نشست مشترک با شهردار حضور -3


