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 دانشگاه رئیس پیشگفتار
 هاسازماندر  یتیریمد يکردهاین رویاز کارآمدتر یکی عنوانبه، ریزي راهبردي، مدیریت و برنامهامروزه

نتایج  استفوق دانشگاه کردستان درصدد  ضوعبا عنایت به مو قرار دارد. دانشگاهی زانیرو برنامه نظرانصاحبمدنظر 

برنامه «رو گزارش نهایی وند دهد و به این مهم باور دارد. نوشتار پیشوري و عملکرد پیهاي راهبردي را با بهرهبرنامه

و در  کار آن به اتمام رسید 1397ماه خردادفعالیت آن آغاز و در  1395 مهرماهکه در  است »کردستان دانشگاهراهبردي 

 . در هیات امناي دانشگاه مصوب گردید 1397ماه یورشهر

 وضعیتدانشگاه کردستان، تالش گردیده است به موضوعات تحلیل  شایان ذکر است در تهیه سند راهبردي

 ؛کردستان دانشگاه درونی محیط مختلف يهاحوزهجامع از  یبررسدانشگاه و  یدرون محیط شناختو  دانشگاه موجود

 ،نظام یکل يهااستیس ،کشور سالهستیب اندازچشم سنداز جمله  یباالدست اسناد یبررس؛ دانشگاه یرونیب طیمح شناخت

 در نظام کلی هايسیاست ي،ادار نظام یکل يهااستیس ،انقالب معظم رهبر توسط توسعۀ پنجم برنامه یکل يهاسیاست

 سند ،کشور یعلم جامع نقشه، فناوري توسعۀ و رشد براي نظام کلی هايسیاست ،ايرایانه یرساناطالع هايشبکه بخش

 جمهوري فناوري و علم اندازچشم ،فناوري و علم راهبردي تحول سند ،کشور ينوآور و يفناور علم، نظام ۀتوسع

 قاتیتحق علوم، وزارت يراهبرد برنامه ،سرزمین آمایش ملی ضوابط ی،اسالم دانشگاه سند ،1404 افق در ایران اسالمی

و  دانشگاه یدرون و یرونیب نفعانيذ لیتحل و ییشناسا ؛علم و فناوري کشور توسعۀي و سند جدید گفتمان فناور و

 اهتمام ویژه گردد. سطحهم و جوارهم یعال آموزش مراکز و هادانشگاه بر دیتأک با رقبا تیوضع یبررس

مرتبط، در اي از کارشناسان با تجارب مذکور، مجموعهسند  هايهر یک از بخش دوینت منظوربهاذعان دارد 

هاي تدوین شده، جلسات و تصویب برنامه نظرتبادل، یشیاندهم منظوربهتیم پژوهشی همکاري داشتند. همچنین 

از  دانمیمدانشگاه برگزار گردید. در پایان الزم  ساي دانشکده هاي مختلفؤو ر متعددي با کارشناسان و مدیران

با پیگیري ها  کتر قاسم سلیمی و جناب آقاي دکتر ناصر شیربگیجناب آقاي د محترم مجریانمشارکت و پیگیري فعال 

؛ مدیران و دانشگاه کردستان و اعضاي شوراي راهبردي دانشگاه  یعلمئتیهو اعضاي  مداوم و مسئولیت پذیري

جناب  چنین ازهمسایر همکاران تشکر و قدردانی نمایم. و کنونی دانشکده ها و پژوهشکده هاي دانشگاه و  قبلیساي ؤر

، معاون پژوهش و فناوري حسن بیورانی دکتر ، معاون آموزشی دانشگاه؛ جناب آقايدکتر عادل سی و سه مردهآقاي 

، معاون روشن خوشنوازيدکتر ري و مالی دانشگاه ؛ جناب آقاي ، معاون ادامحمد نظري پوردانشگاه؛ جناب آقاي 

 دکتر ان، معاون دانشجویی دانشگاه؛ و جناب آقایعثمان عزیزيفرهنگی و اجتماعی دانشگاه؛ جناب آقاي دکتر 

به کیفیت  هاي ارزشمندپروژه که با ارائه رهنمود انبه عنوان ناظر هیوا فاروقی و جناب آقاي دکتر کیومرث ایراندوست

از پروردگار یکتا بهروزي و  را دارم. و قدردانی ویژه کمال تشکر دند،گزارش هاي پروژه کمک شایان توجهی نمو

http://research.uok.ac.ir/%7Ebevrani/
http://research.uok.ac.ir/%7Ebevrani/
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به عنوان  دانشگاه کردستان ۀامید است با اجراي این طرح شاهد رشد و توسعسالمتی این عزیزان را خواستارم. 

 رو باشیم.هاي پیشدر سال دانشگاهی پیشتاز و موفق در غرب کشور جمهوري اسالمی ایران

 خالقیان طابدکتر فردین ا

 رئیس دانشگاه کردستان 

 1397ماه شهریور
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 ��ست ��ش

گاه ی و ارکان ��ت سازرا��رد ��ت ��ری   دا�ش
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 دانشگاه رسالت ای تیمأمور ۀیانیب

 ها و منابعگیري از سرمایهبهرهبا  که ر غرب کشور آن استد عنوان یک دانشگاه پیشرورسالت دانشگاه کردستان، به

خدمت نماید. همچنین در منطقه  علم و فناوري به ایران اسالمی و توسعۀد از طریق آموزش، پژوهش و ارزشمند خو

ده و اقدام نمو اي، ملی و فراملیمحلی، منطقه ها و مشکالت جامعۀوفصل چالشحلاجتماعی به  پذیريراستاي مسئولیت

 بگمارد. همتهاي علمی، فنی، اقتصادي و اجتماعی عرصهو توانمند در  به تربیت نیروي انسانی کارآفرین
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 دانشگاه يراهبرد اهداف 

هاي دانشگاهی، اهداف کالن و راهبـردي دانشـگاه کردسـتان کـه مـورد مأموریت انداز ودر راستاي تحقق چشم

 گرفت به شرح زیر است:خواهدوجه و تأیید ت

 آموزش

 ؛دارتیاولوي علمی هاحوزهبر  دیتأکبا  هاي تحصیالت کارشناسی ارشد و دکتريافزایش دوره )1

 التحصیالن؛ي فارغاحرفههاي آموزشی، تحصیالت تکمیلی و توانمندسازي مهارتی و افزایش کیفیت دوره )2

 اي با رویکرد آمایش آموزش عالی؛رشتههاي کاربردي و میانافزایش رشته )3

 هاي مجازي؛آموزش توسعۀ )4

 پژوهش، فناوري و کارآفرینی

 نظام پژوهش و فناوري؛ تیفیکارتقاي  )1

 ؛المللیاي و بینجایگاه پژوهشی و افزایش سهم تولیدات علمی دانشگاه در سطح ملی، منطقه توسعۀ )2

 سازي دانش؛کارآفرینی دانشگاهی و تجاري توسعۀ )3

 یالمللنیبلی و دیپلماسی علمی تعامالت م

 اي و ملّیافزایش سطح تعامالت با بخش صنعت، جامعه و دولت در عرصه منطقه )1

 المللیي به دیپلماسی علمی در عرصه بینجدتوجه  )2

 دانشگاهی يهارساختیز

 هاي نظام پژوهش و فناوري و کارآفرینیزیرساخت توسعۀ )1

 ي آموزشیهارساختیزبهسازي و استانداردسازي  )2

 هاي فناوري اطالعات و ارتباطاتزیرساخت توسعۀ )3

 و فرهنگی ، مالیانسانیي سازمانی، هاهیسرما

 طراحی نظام تحول سازمانی، اداري و منابع انسانی کارآمد )1

 هاي فرهنگی، رفاهی و ورزشی و سالمت دانشگاهیانفعالیت توسعۀ )2

 گاهدانش ی به منابع درآمدي دانشگاه در راستاي خوداتکاییبخشتنوع )3
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 دانشگاه يمحور يهاارزش

عرصه علم و  عملیاتی نموده و راهنماي کنشگران هاي خود راآن اهداف و برنامه هایی که دانشگاه بر بسترارزش

 :مینهیکردستان را ارج م زیر در دانشگاه، هايبا اعتقاد و حفظ ارزش دانش است. ما

 

  دستاوردهاي فکري و علمی علم، عالم وفزاینده به ساحت  و احترامکرامت انسانی 

  ،ي در آموزش و تولید دانشریپذتیمسئولي و خدامحوررعایت تقوا، راستی، درستی  

 دانایی محوري،ترویج فرهنگ آزاداندیشی علمی، خردورزي، نقادي و نقدپذیري علمی 

 هاي دانشگاهیتدر توزیع فرصمحوري در راستاي عدالت سالمت دانشگاهی 

 و کارکنان یعلمئتیاعضاي ه دانشجویان،مستمر  سازيتوانمند 

 المللیملی و بین اعتالي نام کردستان، دیرینه، تاریخ و هنر آن در عرصه 

 ،کار تیمی و رقابت سازندهخودباوري نهادینه کردن روحیه نوآوري علمی، پشتکار ،. 
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 دانشگاه (تصویر مطلوب آینده)اندازیم چشم ترس 

آمـوزش، ، تعـالی ینیدانشگاهی است جامع و پـژوهش محـور، آغـازگر کـارآفر 1404دانشگاه کردستان در افق 

سـطح  توسـعۀبـا  متـدین و توانمنـدآموختگـان غرب کشور در پرورش دانش علمی ممتاز و یکی از مراجعدانش  ۀتوسع

 المللی.یناي، ملّی و بتعامالت منطقه
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 دّوم ��ش

گاه قوت �قاط د�،ی�ھد �،���ت    دا�ش
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 ي پیش روهافرصت 

 ي ساختاري، سیاسی و کالنهافرصت

 هوجهه و اعتبار اجتماعی دانشگاه کردستان در جامع

 کشور نظام آموزش عالیدر ارائه خدمات دانشگاهی در  بخشیتنوع

 بنیادي تحقیقات توسعۀ جهت در کشور عالی آموزش نظام حرکت

 استقرار نظام ارزیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی کشور

 سرزمین آمایش اهداف و اصول چارچوب در هافعالیت دانشگاه ارتباط و کارآفرینی تقاضامحوري،

 هادر جوار دانشگاه هاي علم و فناوريو پارك مراکز رشد علم و فناوري توسعۀایت از تأسیس و حم

 در کشورها دانشگاه هاي فناورياز افزایش توانمندي ي اجراییهاحمایت کلیه دستگاه

 کشور آموزش عالی و نهادهاي علم و فناوري در فکرياستقرار نظام مالکیت 

 المللی با اقلیم کردستان عراقبین اتارتباط توسعۀ موقعیت مناسب براي

هاي اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، عنوان پشتوانه اصلی رشد و شکوفایی بخشها بهافزایش نقش و جایگاه دانشگاه

 سیاسی، علمی و فناوري.

 کشوردر علمی  هايفعالیت توسعۀاز  مقام معظم رهبريحمایت 

 کشوردر علمی  هايفعالیت توسعۀاز دولت  حمایت

 سالهانداز بیستسند چشمحقـق در تپژوهش نقش علم و انداز بلندمدت و چشم وجود

 یآموزش عال یفیک توسعۀ بر دیتأکآموزش عالی و  توسعۀتدبیر و امید در بازاندیشی در استانداردهاي  توجه دولت

 یکالن مل يهااستیدر س يپژوهش و فناور ،ينوآور توسعۀ تیتوجه به اهم

 المللی شدنهاي کشور با رویکرد بیندانشگاه توسعۀز حمایت ا

 هاي دانشگاه نسل سوم یا کارآفرینانهحمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري از آموزش

 

 ي اقتصاديهافرصت

 روبه رشد سهم آموزش عالی در تولید ثروت ملّی کشور افزایش

 هیپادانشاقتصاد  به پایه منابع تصاداق تبدیل براي نوآوري و فناوري علم، چرخه مؤثر نقش ایفاي

 یاي و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملّهاي علمی، آموزشی و رسانهتبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی در محیط

 ها و مراکز پژوهشیبرآمده از دانشگاه هاي بومیبر فناوريکی بنیان و متمحصوالت دانش حمایت از تولید و صادرات

 یسهم تحقیق در فناوري از تولید ناخالص ملّ شیبرافزا دیتأک
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 هادانشگاهمنابع مالی پایدار و متنوع در 

 گردشگري در کردستان توسعۀي ناب هاتیظرف

هاي مختلف و خدمات به خدمات علمی و رشته هاي مختلف اقتصادي از قبیل صنعت، کشاورزيهاي بخشنیازمندي

 آموزشی

 ي اقتصادي و بازرگانی مرتبطهاتیظرفي مرزي و هابازارچه توسعۀ

 اقتصادي استان توسعۀنقش سازنده دانشگاه در  توسعۀامکان 

 

 ي اجتماعی، فرهنگی و آموزشیهافرصت

هاي پژوهشی مراکز و فعالیت کمی و کیفی يآموزشی و ارتقا هايها و روش، برنامهمحتوياصالح و بازنگري در 

 تبطمر

 جر به افزایش تولید ملّیهاي منو ترویج آموزش توسعۀامکان 

هاي مختلف اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، امکان کمک به استقرار نظام نیازسنجی نیروي انسانی متخصص بخش

 خدماتی، صنعتی و کشاورزي

 هاي مختلف کشورهاي نیروي انسانی متخصص شاغل در بخشها و توانمنديافزایش قابلیت

 .ربطها با هماهنگی سایر مراجع ذيالن دانشگاهالتحصیتسهیل اشتغال فارغریزي برنامه

 هاي دانشگاهیي از فناوري اطالعات در ارائه آموزشریگبهره

 یالمللنیبهاي فرامرزي و حمایت ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري از آموزش

 هنر و فرهنگ و دیرینه تاریخی استان کردستان

 ها و مراکز آموزش عالی.دانشگاه نتخب باهدف ایجاد مرکزیتدانشگاهی در شهرهاي م-هاي علمیتقویت قطب

 هاي محل استقرارها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی متناسب با فعالیتشدن دانشگاه گرا مأموریت

 ویژه با اقلیم کردستان عراقتعامالت اجتماعی و فرهنگی فراملی به

 کردستانسطح باالي سرمایه فرهنگی، اجتماعی و انسانی در استان 

 وجود فضاي رقابتی در محیط آموزش عالی کشور

 کردستان عراقاقلیم به  ايو مشاوره پژوهشیامکان صادرات خدمات 

 امکان جذب دانشجویان خارجی

 هاي دانشگاهیمیان رشته توسعۀحمایت جدي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري از 

 هاي بومی و قومیتیها با ارج نهادن به فرهنگاستان توسعۀحمایت ملی از 
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 ي پژوهشیهافرصت

 حمایت ویژه صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

 توسعۀسازي دستاوردهاي حاصل از پژوهش و تجاريتوجه 

هاي چالش رفع و نیازها ،سؤاالت به گوییپاسخ و امکان هادر دانشگاه نوآوري و محوري پژوهش باور به گفتمان

 کشور

 اي و رفع نیازها و مشکالت علمی و فنی کشورتوسعۀهاي کاربردي و ارزیابی پژوهشگران با معیار تولید علم و فعالیت

 نیازهاياولویت  اي، فناوري و تولید باتوسعۀکاربردي و  هايپژوهشتحکیم پیوند میان نظام آموزش عالی با زنجیره 

 کشور

 مراکز دانشـگاهی دراي ـتهرشپشـتیبانی مالی از انجام مطالعات بین

 اعتبارات پژوهشی ذیل دستگاه در قوانین بودجه ساالنهبر هزینه کردن اجرائی  يهاکلیه دستگاهمکلف بودن 

 دانشگاهی انیبندانشهاي شرکت توسعۀحمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري از 

 هاي علمیقطب توسعۀحمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري از 

 گرامأموریتي هاپژوهشکده توسعۀیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري از حما

 و تولید دانش دانشگاهی در نتیجه تعامالت برون دانشگاهی و فرامرزي توسعۀامکان 

 

 ي زیرساختی و فناوريهافرصت

لی برخوردار علم و دسترسی همگانی و عادالنه به آموزش عا تحصیل به آسان دستیابی جهت مناسب بسترهايایجاد 

 باکیفیت براي اقشار مختلف

ها و مراکز آموزشی و پژوهشی در سطح کشور و جذب دانشجو بر اساس توزیع جغرافیایی و ساماندهی دانشگاه

 ايگرایی منطقهمأموریتاي و استانی با رویکرد ملی، منطقه توسعۀهاي و اولویت اتیمقتض

 در کشوری فناوري هاي ملّها و ظرفیتتقویت زیرساخت

 در نظام آموزش عالی کشور ايرسانی رایانهایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطالع

اي در حـوزه علوم و توسعۀگـذاري بخش غیردولتی براي تحقیقات بنیادیـن، کاربردي و حمایـت هدفمند از سـرمایه

 ها و مراکز آموزش عالیدر دانشگاه هاي شـناختیفناوري

 نوري. هاي اطالعات و ارتباطات از قبیل شبکه اینترنت، فیبرهاي مربوط به فناورياختامکانات و زیرس

هاي آموزشی و و خدماتی و تأثیر آن بر محتوي فعالیت هاي مختلف صنعتی، کشاورزيفناوري در بخش توسعۀرشد و 

  پژوهشی دانشگاه
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 پیش رو يدهایتهد

 و کالناختاري، سیاسی تهدیدهاي س

 هاي مرزيمحدود استان توسعۀها در زمینه نگرش

 یک استان مرزي عنوانبهاستان کردستان  جغرافیاییموقعیت 

 دولت اعتبارات عمومیمحل از  میزان تصویب و تخصیص بودجه دانشگاه کردستان

 هاي استانی در کردستانبرنامه توسعۀنگرش امنیتی در 

 هاي مدیریتی کالن استانیروي انسانی بومی در احراز پستي از نریگبهرهعدم 

 

 تهدیدهاي اقتصادي

-هاي آموزشی شبانه، نیمهپائین بودن سطح درآمد مردم جهت تأمین مالی و پرداخت شهریه دانشگاه (مخصوص دوره

 و پردیس). حضوري

 هاي مختلف اقتصادي استان.در بخشخصوصی محدود دولتی و هاي گذاريسرمایه

 استان.اي و واسطه تولیديمادر تخصصی دولتی در صنایع  هايضعیف شرکت گذاريسرمایه طحس

 ها و مراکز آموزش عالی کشورآموختگان دانشگاهنرخ بیکاري دانش

 

 تهدیدهاي اجتماعی، فرهنگی و آموزشی

ل و کار در خارج از آموختگان سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد براي ادامه تحصیمهاجرت دانش رویهافزایش بی

 کشور

 هاي علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاهیمردم به فعالیت نگرش منفی

 ها و مراکز آموزش عالی کشورتنزل سطح سواد دانشجویان ورودي دانشگاه

 در حوزه گروه علوم انسانی و ریاضی) ژهیوبههاي خالی دانشگاهی(کاهش تعداد دانشجویان و بحران صندلی

 استان ی درردولتیغ ژهیوبهآموزش عالی  گسترش مراکز ایجاد و روبه رشد روند

 

 تهدیدهاي پژوهشی

 اي به دانشگاهي کالن ملی و منطقههاپژوهشفقدان اراده واگذاري 

 هاي و مطالعات کالن استانی به خارج از استانواگذاري پروژه

 یپژوهش يهاافتهیبه استفاده از  ییاجرا ينهادها اندك توجه
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 ي زیرساختی و فناوريتهدیدها

 عدم استقالل کامل دانشگاه در تدوین و اجراي مقررات آموزشی.

 ها با بخش دولت و صنعتارتباط ناکارآمد بین دانشگاه

 هـا و مراکز علمی و پژوهشی معتبـر جهـانییابی بـه منابع اطالعاتی، علمی و ارتباط بـا دانـشگاهمحدودیت دست

 هاي برتر دنیاهاي پیشرفته همگام با دانشگاهگیري از فناوريپژوهشی با بهره و آموزشی مراکز عدم تجهیز
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 دانشگاه قوت نقاط 

 و ساختاري کالن

 بر پایه انتخابات هاي مدیران در سطوح مدیریتی دانشگاه و دانشکدهریکارگبه

 کردستانگروهی باال در دانشگاه سرمایه اجتماعی درون

 یی بودن ساختار دانشگاهامنائتیه

 وجود امنیت در فضاي آموزشی، پژوهشی و اجتماعی دانشگاه

 نها و استقبال از مشارکت کارکنااستمرار وجود نظام پیشنهاد

 باور مدیریتی در جهت حمایت از تفکر استراتژیک

 دانشگاه نسبت به کارکنان و دانشجویان مدیرانپذیري مسئولیت

 ستر مناسب جهت اعمال نظارت بر واحدهاي زیرمجموعهوجود ب

 ها و عقاید بدون هرگونه تنش سیاسیجو و فضاي آزاد در بیان اندیشه

 علمیاحترام به آراي عمومی اعضاي هیئت

 وجود انگیزه بهسازي و رشد در دانشگاه
 

 زیرساختی و رفاهی -عوامل فیزیکی

 وز شدهري درس به امکانات آموزشی بههاکالستجهیز 

 دانشگاه عمدتاً در یک مکانفیزیکی پردیس  توسعۀو  تمرکز

 آموزش داشتن فضاي فیزیکی کافی

 ویژه فضاي سبززیبایی محیط فیزیکی دانشگاه به

 ي دانشگاههاپراکنش مناسب ورودي

 افزاريمناسب به لحاظ سخت توسعۀ
 

 عوامل آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 هاي آموزشی مناسبراي مهارتکارگیري اساتید توانمند و دابه

 تقویم مناسب آموزشی

 هاي مناسب در آموزشبهینه از تخصص استفاده

 علمی عموماً دلسوز بومیداشتن اعضاي هیئت
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 هاي برتر علمی کشوري و جهانیعلمی برجسته با رتبهبرخورداري از اعضاي هیئت

 علمی جواناعضاي هیئت زیاد تعداد

 هاي تحصیلیاز رشته يانسانی در بسیارظرفیت بسیار باالي نیروي 

 جوارهاي همبرخورداري از کادر داراي حس تعلق به دانشگاه در مقایسه با دانشگاه

 تأسیس رشته زبان و ادبیات کردي در دانشگاه

 جذب دانشجوي عراقی برايهاي موجود در دانشگاه تنوع رشته

 ارشد و دکتري هاي تحصیالت تکمیلی مقاطع کارشناسیکیفی دوره توسعۀ

 عنوان تنها دانشگاه معتبر استانیجوار هاي کشورهاي همداشتن پتانسیل ارتباط با دانشگاه

 عنوان تنها دانشگاه معتبر استانیبه جوارهمي هاهاي استانداشتن پتانسیل ارتباط با دانشگاه

 

 عوامل فرهنگی و دانشجویی

 هاي دانشجوییها و انجمنکلهاي فرهنگی و علمی تشتعدد و سطح کیفی برنامه

 التیو تسه امکانات به انیدانشجوی بیشتر دسترس

 رعایت مناسبات اخالقی

 علمی و کارکنانجو سالم و صمیمی بین اعضاي هیئت

 اسکان صد درصد دانشجویان متقاضی خوابگاه در هرسال تحصیلی

 رفاه دانشجویانواگذاري تهیه، پخت و توزیع غذا به بخش خصوصی بر اساس الگوي صندوق 

 افزایش منوي غذاي (نوع یک و نوع دو) در وعده نهار دانشجویان

 مناسب بودن امکانات و فضاي ورزشی دانشگاه

 هاي منطقهبرتري نسبی خدمات رفاهی دانشجویان در مقایسه با دانشگاه

 هاي دانشجویی در حوزه اداره صندوق رفاهتأمین اعتبار صد درصد متقاضیان انواع وام

 

 عوامل پژوهشی و فناوري

 افزاري در بخش پژوهشی دانشگاههاي نرموجود سامانه

 روزمعتبر و بهی المللنیدسترسی مناسب به منابع علمی ب

 ها و مراکز پژوهشی، مرکز رشدتقویت گروه

 اعتبارات مناسب پژوهشی
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 اندازي واحدهاي رشد، فناوري و مراکز پژوهشیاز راه حوزه پژوهش حمایت

 هاها و خالقیتاز نوآوريحوزه پژوهش  حمایت

 

 عوامل اداري و مالی

 افزاري مناسب براي انجام امور اداري و مالی.هاي نرموجود سامانه

 رجوع توسط کارکنانرویی و تکریم اربابگشاده

 دسترسی سریع و مستقیم به مسئولین دانشگاه

 میانگین تحصیالت کارکنان دانشگاه ءارتقا

 هاالتدریسدستمزدها و حق ،حقوق موقعپرداخت به

 هاي دانشگاهفعالیت سپاريبرون ءارتقا

 

 یالمللنیبعوامل مربوط به تعامالت ملی و 

 المللیتوجه ویژه مسئولین دانشگاه به ارتباطات ملی و بین

 المللایجاد بستر مناسب علمی در روابط بین
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 ��ش �ّوم

�ی ک�یدی ���ۀ ا��را�ی، ���ه �ی �م�یا�ی و شا�ص

گاه �مل��د  دا�ش
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 نقشه راهبردي
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 هاموضوعات راهبردي، راهبردها و برنامه

 ي دانشگاهیهارساختیز توسعۀحفظ و  .1 موضوع راهبردي

 ي دانشگاهی موجودهارساختیزساماندهی و حفظ 

 بومی -ي فرهنگیهامؤلفهی و شناختییبایزبر  یکی برمبناي معماري دانشگاهی با تأکیدفیز فضاي توسعۀ

 علمی و کارکنانامکانات و تسهیالت رفاهی دانشجویان، اعضاي هیئت توسعۀبهبود و 

 ي فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاهیهارساختیز توسعۀ

 به فناوري نوین آموزشی و پژوهشی هاشگاهیزماآ، مراکز تحقیقانی و هاپژوهشکده، هادانشکدهتجهیز 

 

 پژوهش و فناوري توسعۀ .2رديبراهموضوع 

 ارتقاي جایگاه و مرجعیت علمی دانشگاه

 ي پژوهشی و فناوريهاتیفعالگسترش و تعمیق 

 ي و تقویت دیپلماسی پژوهشیارشتهانیمي هاپژوهش توسعۀ

 اي و ملیی در راستاي نیازهاي منطقهتقویت بعد کارآفرینی و کاربست دستاوردهاي پژوهش

 

 تحصیالت تکمیلی توسعۀتعالی آموزش و  .3موضوع راهبردي

 هاي کمی و کیفی دانشگاهبهبود مستمر کیفیت آموزشی و ارتقاي شاخص

 علمی ي اعضاي هیئتتوانمندسازعلمی شایسته و جذب اعضاي هیئت

 المللیافزایش جذب دانشجویان بین

 تحصیلی عد در کلیه مقاطعجذب دانشجویان مست

 دانشگاهی يهارشتهو  هادورههدفمند  توسعۀساماندهی مستمر و 

 

 المللیي بینهايهمکاراي، ملی و تعامالت سازنده در عرصه منطقه .4 موضوع راهبردي

 المللی دانشگاهتقویت جایگاه ملی و بین

 المللیبین اي، ملی وي منطقههاعرصهارتقا و بهبود حمایت از ارتباط در 

 بهبود نقش اجتماعی و گسترش ارتباط با صنعت و جامعه 

 جذابیت بخشی همکاري دانشگاهی با نخبگان علمی
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 تحول سازمانی و ارتقاي کیفیت .5 موضوع راهبردي

 بهبود ساختار سازمانی و تشکیالت 

 ی مانسازبرونچابک سازي فرایندها و سازوکارهاي همکاري درون دانشگاهی و ارتباطات 

 بهبود نظام انگیزش و ارزشیابی عملکرد 

 تقویت فرهنگ، سالمت و شفافیت سازمانی

 توانمندسازي نیروي انسانی

 

 خوداتکایی و پایداري دانشگاه .6 موضوع راهبردي

 ی به تأمین منابع مالی و مدیریت کارآمدبخشتنوعو  مدیریت منابع

 پایدار توسعۀهاي دانشگاه سبز با رویکرد برنامه توسعۀ

 

 و ارتقاي فرهنگی دانشگاه توسعۀ .7 موضوع راهبردي

ي فردي و اجتماعی و اشاعه و تقویت فرهنگ بومی ریپذتیمسئولایرانی، وحدت ملی و  -تعمیق شعائر اسالمی

 و محلی 

ي فرهنگی، ادبی و هاکانوني اسالمی، هاتشکلي علمی، هاانجمني هاتیفعالحمایت، هدایت و نظارت بر 

 عیاجتما

 جوییارتقاي سیماي زندگی دانش
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  دانشگاه راهبردي و راهبردهاي موضوعات تدوین

به تفکیک  گانه 28با همفکري شوراي راهبردي دانشگاه راهبردهاي کالن  راهبردي يزیربرنامهگروه  

 دانشگاه را به شرح زیر طراحی نمود: گانه 7راهبردي موضوعات 

 

 در دانشگاه راهبردهاي کالن و عملکرد  راهبردي موضوعات .1جدول 

 دانشگاهی يهارساختیز توسعۀحفظ و  راهبردي موضوع. 1

 دانشگاهی موجود يهارساختیزساماندهی و حفظ  )1

 بومی -فرهنگی يهامؤلفهو  یشناختییبایزبر  فیزیکی برمبناي معماري دانشگاهی با تأکید فضاي توسعۀ )2

 و کارکنان علمیهیئتامکانات و تسهیالت رفاهی دانشجویان، اعضاي  توسعۀ بهبود و )3

 فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاهی يهارساختیز توسعۀ )4

 به فناوري نوین آموزشی و پژوهشی هاشگاهیآزما، مراکز تحقیقانی و هاپژوهشکده، هادانشکدهتجهیز  )5

 پژوهش و فناوري توسعۀ راهبردي موضوع .2

 رتقاي جایگاه و مرجعیت علمی دانشگاها )6

 پژوهشی و فناوري يهاتیفعالگسترش و تعمیق  )7

 و تقویت دیپلماسی پژوهشی يارشتهانیم يهاپژوهش توسعۀ )8

 و ملی ايمنطقهتقویت بعد کارآفرینی و کاربست دستاوردهاي پژوهشی در راستاي نیازهاي  )9

 ت تکمیلیتحصیال توسعۀتعالی آموزش و راهبردي  موضوع .3

 ي کمی و کیفی دانشگاههاشاخصبهبود مستمر کیفیت آموزشی و ارتقاي  )10

  علمیهیئتاعضاي  يتوانمندسازشایسته و  علمیهیئتجذب اعضاي  )11

 المللیبینافزایش جذب دانشجویان  )12

 تحصیلی جذب دانشجویان مستعد در کلیه مقاطع )13

 دانشگاهی و رشته هاي  هادورههدفمند  توسعۀساماندهی مستمر و  )14

 المللیبین يهايهمکار، ملی و ايمنطقهتعامالت سازنده در عرصه راهبردي  موضوع .4

 دانشگاه المللیبینتقویت جایگاه ملی و  )15

 المللیبین، ملی و ايمنطقه يهاعرصهارتقا و بهبود حمایت از ارتباط در  )16

 بهبود نقش اجتماعی و گسترش ارتباط با صنعت و جامعه  )17

 بخشی همکاري دانشگاهی با نخبگان علمی جذابیت )18
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 تحول سازمانی و ارتقاي کیفیتراهبردي  موضوع .5

 بهبود ساختار سازمانی و تشکیالت  )19

  یسازمانبرونچابک سازي فرایندها و سازوکارهاي همکاري درون دانشگاهی و ارتباطات  )20

 بهبود نظام انگیزش و ارزشیابی عملکرد  )21

 فافیت سازمانیتقویت فرهنگ، سالمت و ش )22

  توانمندسازي نیروي انسانی )23

 خوداتکایی و پایداري دانشگاهراهبردي  موضوع .6

 و مدیریت کارآمدبه تأمین منابع مالی  یبخشتنوعو  مدیریت منابع )24

 پایدار توسعۀدانشگاه سبز با رویکرد  هايبرنامه توسعۀ )25

 و ارتقاي فرهنگی دانشگاه توسعۀراهبردي  موضوع .7

فردي و اجتماعی و اشاعه و تقویت فرهنگ بومی و  يریپذتیمسئولایرانی، وحدت ملی و  -شعائر اسالمی تعمیق )26

  محلی

فرهنگی، ادبی و  يهاکانوناسالمی،  يهاتشکلعلمی،  يهاانجمن يهاتیفعالحمایت، هدایت و نظارت بر  )27

 اجتماعی

 جوییدانشارتقاي سیماي زندگی  )28
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 )1399تا  1397دانشگاه ( هاي عملیاتیتدوین برنامه
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 معاونت آموزشی دانشگاه

ي عملیاتی تدوین شده هابرنامهگذاري گردید. براي دستیابی به این اهداف سال آینده هدف 3راهبرد) براي  8برنامه) در راهبردهاي دانشگاه ( 25ها (برنامه

 است.

 جراي راهبردها . برنامه هاي عملیاتی معاونت آموزشی دانشگاه در راستاي ا2جدول 

 )11(هدف  یآموزشي هارساختیزبهسازي و استانداردسازي  هدف کالن دانشگاه

 ي دانشگاهیهارساختیز توسعۀحفظ و  موضوع راهبردي

 دانشگاه کردستان) 1استراتژي دانشگاه (ي دانشگاهی موجود هارساختیزساماندهی و حفظ  استراتژي دانشگاه

 رکزهاي تمسال/ سال طرح/ برنامه

   1397 آموزش دانشگاهی توسعۀي هابرنامهطرح نیازسنجی فضاهاي آموزشی موردنیاز دانشگاه با توجه به ساماندهی  )1

 1399 1398 1397 ي دانشگاههادانشکدهآموزشی  توسعۀي هابرنامهدانشگاه با توجه به  ازیموردنفضاهاي آموزشی  توسعۀطرح  )2

 

 

 

 

 



 

28 

 
گاه   ن��د�تادا�ش

 ونت آموزشی دانشگاه در راستاي اجراي راهبردها عملیاتی معا هاي. برنامه 3جدول 

 هدف کالن دانشگاه
 )11(هدف  یآموزشي هارساختیزبهسازي و استانداردسازي 

 )2(هدف  النیالتحصي فارغاحرفههاي آموزشی، تحصیالت تکمیلی و توانمندسازي مهارتی و افزایش کیفیت دوره

 موضوع راهبردي
 اهیي دانشگهارساختیز توسعۀحفظ و 

 تحصیالت تکمیلی توسعۀتعالی آموزش و 

 استراتژي دانشگاه
 دانشگاه کردستان) 5استراتژي ( یپژوهشبه فناوري نوین آموزشی و  هاشگاهیآزما، مراکز تحقیقانی و هاپژوهشکده، هادانشکدهتجهیز 

 شگاه کردستان)دان 10استراتژي دانشگاه (ي کمی و کیفی هاشاخصبهبود مستمر کیفیت آموزشی و ارتقاي 
 هاي تمرکزسال/ سال طرح/ برنامه

 1399 1398  آموزشی ازیموردني هايفناوربه  هاي دانشگاهطرح تجهیز دانشکده )1
 1399 1398  مرکز آموزش مجازي دانشگاه توسعۀ )2
 1399 1398 1397 پیوست سند راهبردي)(دانشگاه آموزشی  توسعۀهاي تحصیالت تکمیلی مبتنی بر نیاز منطقه در راستاي افزایش جذب دانشجو منطبق با برنامه دوره توسعۀ )3
 1399 1398 1397 هاي آموزشی دانشگاه جهت تبدیل شدن به قطب علمی و گروه آموزشی موفق در کشورگروه تقویت تدوین بسته )4
 1399 1398 1397 هاي دانشگاه با رویکرد تضمین کیفیت آموزشیآموزش تیفیکطرح شاخص سازي و ارزیابی مستمر  )5
 1399 1398 1397 ي کارشناسیهادورهبر  تأکید ژهیوبهموجود دانشگاه  و امکانات آموزشی هادورهی به بخشتیفیک )6
 1399 1398 1397 ي کارآفرینانه و توانمندسازي مهارتیهاآموزشتدوین بسته  )7
 1399 1398 1397 کارآفرینانه و توانمندسازي مهارتی دانشجویاني هاآموزشي در راستاي احرفهي فنی و هاآموزشبا سازمان  نامهتفاهمتدوین  )8
 1399 1398 1397 هاي آموزشی و ارتقاي کیفی آموزش در دانشگاهی به شیوهبخشتنوع )9

 1399 1398 1397 هاي آزاد دانشگاهآموزش توسعۀ )10
 1399 1398 1397 ي اجراییهادستگاهعلمی دانشجویان از مراکز صنعتی و  بهسازي اجراي بازدیدهاي )11
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 . برنامه هاي عملیاتی معاونت آموزشی دانشگاه در راستاي اجراي راهبردها 4جدول 

 هدف کالن دانشگاه
 )1هدف ( دارتیاولوهاي علمی بر حوزه تأکیدهاي تحصیالت کارشناسی ارشد و دکتري با افزایش دوره

 )3(هدف  یعالایش آموزش به آم اي با رویکرد توجهرشتههاي کاربردي و میانافزایش رشته

 تحصیالت تکمیلی توسعۀتعالی آموزش و  موضوع راهبردي

 دانشگاه کردستان) 11استراتژي ( یعلمي اعضاي هیئتتوانمندسازعلمی شایسته و جذب اعضاي هیئت  استراتژي دانشگاه

 هاي تمرکزسال/ سال طرح/ برنامه

 1399 1398 1397 علمی در دانشگاهطرح جذب نخبگان عضو هیئت )1

 1399 1398 1397 علمی دانشگاهتوانمندسازي اعضاي هیئت طرح )2

 
 معاونت آموزشی دانشگاه در راستاي اجراي راهبردها  عملیاتی. برنامه هاي 5جدول 

 )9هدف المللی (ي به دیپلماسی علمی در عرصه بینجدتوجه  هدف کالن دانشگاه

 تکمیلی تحصیالت توسعۀتعالی آموزش و  موضوع راهبردي

 دانشگاه کردستان) 12ی (استراتژي المللنیبافزایش جذب دانشجویان   استراتژي دانشگاه

 هاي تمرکزسال/ سال طرح/ برنامه

 1399 1398 1397 خارجی جوارهمهاي دانشگاه ژهیوبههاي معتبر جهان هاي مبادله استاد و دانشجو با دانشگاهنامهانعقاد تفاهم )1

 1399 1398  یالمللنیبو تبلیغات دانشگاهی در راستاي جذب دانشجویان  بازاریابی طرح )2
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 . برنامه هاي عملیاتی معاونت آموزشی دانشگاه در راستاي اجراي راهبردها 6جدول 

 ) 2(هدف  النیالتحصي فارغاحرفههاي آموزشی، تحصیالت تکمیلی و توانمندسازي مهارتی و افزایش کیفیت دوره هدف کالن دانشگاه

 تحصیالت تکمیلی توسعۀتعالی آموزش و  موضوع راهبردي

 دانشگاه کردستان) 13جذب دانشجویان مستعد در کلیه مقاطع تحصیلی (استراتژي   استراتژي دانشگاه

 هاي تمرکزسال/ سال طرح/ برنامه

   1397 صیلیتح تهیه بسته علمی و فرهنگی انگیزش زا در راستاي جذب دانشجویان مستعد در کلیه مقاطع )1

 1399 1398 1397 روز علم، جامعه و دانشگاه کردستان طرح )2

 1399 1398 1397 یالمللنیبهاي و همایش هاکنفرانسی و دانشجویان در علمئتیهافزایش حضور اعضاي  )3

 

 

 
 . برنامه هاي عملیاتی معاونت آموزشی دانشگاه در راستاي اجراي راهبردها 7جدول 

 هدف کالن دانشگاه
 )1هدف دار (هاي علمی اولویتهاي تحصیالت کارشناسی ارشد و دکتري با تأکید بر حوزهزایش دورهاف

 )3(هدف  یعالاي با رویکرد آمایش آموزش رشتههاي کاربردي و میانافزایش رشته

 تحصیالت تکمیلی توسعۀتعالی آموزش و  موضوع راهبردي

 دانشگاه کردستان) 14هاي دانشگاهی (استراتژي ها و رشتهدفمند دورهه توسعۀساماندهی مستمر و   استراتژي دانشگاه
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گاه   ن��د�تادا�ش

 هاي تمرکزسال/ سال طرح/ برنامه
   1397 هاي جدید کارشناسی مبتنی بر نیاز منطقه با رویکرد آمایش آموزش عالیدوره شناسایی )1
   1397 دانشگاه در ايرشتهمیان و ايرشتهبین هايدوره ایجاد و شناسایی )2
 1399 1398 1397 هاي درسی دانشگاهیزنگري مستمر برنامهبا )3
 1399 1398 1397 هاي آموزشی پسادکتري حمایت از دوره )4

 

 . برنامه هاي عملیاتی معاونت آموزشی دانشگاه در راستاي اجراي راهبردها 8جدول 

 هدف کالن دانشگاه
 ) 6(هدف  یالمللاي و بینح ملی، منطقهجایگاه پژوهشی و افزایش سهم تولیدات علمی دانشگاه در سط توسعۀ

 )8(هدف  یملّاي و افزایش سطح تعامالت با بخش صنعت، جامعه و دولت در عرصه منطقه

 المللیهاي بیناي، ملی و همکاريتعامالت سازنده در عرصه منطقه موضوع راهبردي

 دانشگاه کردستان) 18راتژي است( یعلمجذابیت بخشی همکاري دانشگاهی با نخبگان  استراتژي دانشگاه

 هاي تمرکزسال/ سال طرح/ برنامه

 1399 1398 1397 گیري از توان علمی نخبگان جامعه دانشگاهیتعامل سازنده با نخبگان علمی در راستاي بهره )1
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گاه   ن��د�تادا�ش

 1معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه

هاي عملیاتی تدوین گردیده گذاري گردید. براي دستیابی به این اهداف برنامهآینده هدفسال  3راهبرد) براي  8برنامه) در راهبردهاي دانشگاه ( 45ها (برنامه

 است.

 دانشگاه در راستاي اجراي راهبردها  پژوهش و فناوري. برنامه هاي عملیاتی معاونت 9جدول 

 )10(هدف  ینیکارآفرهاي نظام پژوهش و فناوري و زیرساخت توسعۀ هدف کالن دانشگاه

 ي دانشگاهیهارساختیز توسعۀحفظ و  رديموضوع راهب

 دانشگاه کردستان) 1ي دانشگاهی موجود (استراتژي هارساختیزساماندهی و حفظ  استراتژي دانشگاه

 هاي تمرکزسال/ سال طرح/ برنامه

   1397 دانشگاهی توسعۀهاي تحول نظام پژوهش و فناوري دانشگاه کردستان با توجه به برنامه ازیموردني هارساختیزطرح نیازسنجی  )1

، مراکز تحقیقاتی، هادانشکدهکمّی و کیفی فضاها، تجهیزات و امکانات پژوهشی  توسعۀ(دانشگاه  ازیموردنپژوهش و فناوري  فضاهاي توسعۀطرح  )2

 پژوهش و فناوري دانشگاه توسعۀهاي ) با توجه به برنامههاپژوهشکده
1397 1398 1399 

 دهنده دانش و فناوري و نوآوري دانشگاهیجاد شتابمرکز فناوري و ا توسعۀطرح  )3

4( )Knowledge, technology and Innovation Accelerator Center( 
 1398 1399 

 1399 1398   دانشگاه یپژوهش معاونت یمال استقالل )5

 1399 1398 1397 هاي مرجع براي ارائه خدمات تخصصیاندازي آزمایشگاهراه )6
 

 

                                                            
هاي معاونت پژوهش و فناوري را در افق برنامه مورد توجه قرار داده و وهشی دانشگاه کردستان برنامهها و مراکز پژشایان ذکر است بر اساس مباحث صورت گرفته و تائید اعضاي کمیسیون دائمی و هیات امناي دانشگاه کردستان پژوهشکده ۱

 .هاي این معاونت حرکت نماینددر راستاي تحقق شاخص
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گاه   ن��د�تادا�ش

 دانشگاه در راستاي اجراي راهبردها  پژوهش و فناوريملیاتی معاونت . برنامه هاي ع10جدول 

 )10(هدف  ینیکارآفرهاي نظام پژوهش و فناوري و زیرساخت توسعۀ هدف کالن دانشگاه

 هاي دانشگاهیزیرساخت توسعۀحفظ و  موضوع راهبردي

 دانشگاه کردستان) 4استراتژي ( یدانشگاههاي فناوري اطالعات و ارتباطات تقویت زیرساخت استراتژي دانشگاه

 هاي تمرکزسال/ سال طرح/ برنامه
 1399 1398  سازيهاي موجود و یکپارچهدانشگاه باقابلیت تعامل سامانه اطالعات فناوري یکپارچه نظام طراحی )1
 1399 1398 1397 سبو حجم منا ها با سرعتها و خوابگاهها و سالنسیستم وایرلس در ساختمان کالس توسعۀاندازي و راه )2
 1399    کتابخانه دیجیتال توسعۀاندازي و راه )3
 1399 1398 1397 هاي علمی موردنیاز پژوهش و فناوريتسهیل دسترسی به پایگاه )4
 1399 1398  فیزیکی و تجهیزات انتشارات دانشگاه توسعۀ )5

 

 

 ي اجراي راهبردها دانشگاه در راستا پژوهش و فناوري. برنامه هاي عملیاتی معاونت 11جدول 

 هدف کالن دانشگاه
 )5هدف ارتقاي کیفیت نظام پژوهش و فناوري (

 )6(هدف  یالمللاي و بینجایگاه پژوهشی و افزایش سهم تولیدات علمی دانشگاه در سطح ملی، منطقهارتقاي 

 هاي دانشگاهیزیرساخت توسعۀحفظ و  موضوع راهبردي

 دانشگاه کردستان) 5ها به فناوري نوین آموزشی و پژوهشی (استراتژي ها، مراکز تحقیقانی و آزمایشگاهپژوهشکده ها،تجهیز دانشکده استراتژي دانشگاه
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گاه   ن��د�تادا�ش

 هاي تمرکزسال/ سال طرح/ برنامه

 1399 1398  یي نوین پژوهشهايفناورها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه به تجهیزات و ها، پژوهشکدههاي دانشکدهها و آزمایشگاهطرح تجهیز کارگاه )1

 1399 1398  آزمایشگاه مرکزي دانشگاه  توسعۀطرح  )2

 

 دانشگاه در راستاي اجراي راهبردها  پژوهش و فناوري. برنامه هاي عملیاتی معاونت 12جدول 

 هدف کالن دانشگاه
 )5هدف ارتقاي کیفیت نظام پژوهش و فناوري (

 )6(هدف  یالمللاي و بینه در سطح ملی، منطقهجایگاه پژوهشی و افزایش سهم تولیدات علمی دانشگا توسعۀ

 دانشگاه کردستان) 6ارتقاي جایگاه و مرجعیت علمی دانشگاه (استراتژي  موضوع راهبردي

 پژوهش و فناوري توسعۀ استراتژي دانشگاه

 هاي تمرکزسال/ سال طرح/ برنامه

  1398 1397 المللی (انتشار مقاله، تألیف کتاب، ترجمه کتاب و اختراع)تولید علم در عرصه ملی و بین نامه تشویق و ترغیب اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی بهنظام )1

 1399 1398 1397 هاي علمی خاصالمللی دانشگاه در حوزههاي خاص دانشگاه باقابلیت ارتقاي جایگاه بینگذاري در رشتهطرح سرمایه )2

 1399 1398 1397 المللیلمللی با همکاري پژوهشگران بینااندازي مجالت علمی و پژوهشی بینطرح راه )3

 1399 1398 1397 علمی دانشگاهتحولی افزایش کمی و کیفی تولید دانش توسط اعضاي هیئت طرح )4
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گاه   ن��د�تادا�ش

 دانشگاه در راستاي اجراي راهبردها  پژوهش و فناوري. برنامه هاي عملیاتی معاونت 13جدول 

 هدف کالن دانشگاه

 )5هدف ام پژوهش و فناوري (ارتقاي کیفیت نظ

 )6(هدف  یالمللاي و بینجایگاه پژوهشی و افزایش سهم تولیدات علمی دانشگاه در سطح ملی، منطقه توسعۀ

 )7سازي دانش (هدف کارآفرینی دانشگاهی و تجاري توسعۀ

 پژوهش و فناوري توسعۀ موضوع راهبردي

 دانشگاه کردستان) 7شی و فناوري دانشگاه (استراتژي هاي پژوهگسترش و تعمیق فعالیت استراتژي دانشگاه

 هاي تمرکزسال/ سال طرح/ برنامه

 1399 1398 1397 علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی و تشویق مستمر سرآمدان پژوهش دانشگاهسازي پژوهشی اعضاي هیئتي و توانمندسازفرهنگنظام  )1

 1399 1398 1397 طرح منتورینگ یا ارشادگري پژوهشی )2

3( )Research Mentoring(  1398 1399 

 1399 1398 1397 علمی دانشگاه تحولی تولید دانش کیفی توسط اعضاي هیئت طرح )4

 1399 1398 1397 کنندگان از دستاوردهاي پژوهشیپژوهش دانشگاه و استفاده هدف بازارهاي طرح شناسایی )5

 1399 1398 1397 هاي داخلیبا مراکز پژوهشی و دانشگاهطرح تعریف و اجراي طرح پژوهشی و طرح تحقیقاتی مشترك  )6

 1399 1398 1397 هاي خارجیطرح پژوهشی مشترك با مراکز پژوهشی و دانشگاه )7

 1399 1398 1397 تابستانه مدتکوتاههاي مطالعاتی گیري از فرصتتأکید بر بهره ژهیوبه علمیطرح بهسازي فرصت مطالعاتی اعضاي هیئت )8

 1399 1398 1397 ی در صنعت کشورعلمئتیهطالعاتی اعضاي فرصت م طرح )9

 1399 1398 1397 بنیان براي تجاري شدن نتایج تحقیقات دانشگاهیاقتصادي دانش -هاي علمیایجاد شرکت طرح )10
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گاه   ن��د�تادا�ش

 1399 1398 1397 پژوهشی دولتی و بخش خصوصیها، مقاالت و تألیفات و تحقیقات دانشگاه در جهت جذب منابع نامهگیري از پتانسیل شهرت و کیفیت پایانبهره طرح )11

 1399 1398 1397 تیمی دانشگاه در راستاي هدفمندسازي و ترغیب تولید دانش تیمی و گروهی پژوهانه پژوهشی )12

 1399 1398 1397 هاي خاصصورت هدفمند و در رشتهپذیرش دانشجوي فوق دکتري به )13

 1399 1398 1397 ها در سطح استان و کشور ، صنعت و سازمانطرح کاربست دستاوردهاي پژوهشی در نیازهاي جامعه )14

ي اجرایی، جامعه، صنایع دولتی هاسازمانها و دانشگاه با بهسازي شوراي پژوهشی دانشگاه با رویکرد افزایش تعامل معاونت پژوهشی و شوراهاي پژوهشی دانشکده )15

 ي پژوهشیهايگذاراستیسو  هايریگمیتصممشارکت دادن اعضایی از خارج دانشگاه در  و بخش خصوصی و
1397 1398 1399 

 1399 1398 1397 هاالمللی با مشارکت صنایع و سازماناي و بینهاي علمی در سطح ملی، منطقههاي پژوهشی و همایشطرح حمایت ویژه از برگزاري کارگاه )16

 

 تاي اجراي راهبردها دانشگاه در راس پژوهش و فناوري. برنامه هاي عملیاتی معاونت 14جدول  

 هدف کالن دانشگاه

 )5هدف ارتقاي کیفیت نظام پژوهش و فناوري (

 )6(هدف  یالمللاي و بینجایگاه پژوهشی و افزایش سهم تولیدات علمی دانشگاه در سطح ملی، منطقه توسعۀ

 )9(هدف  یالمللي به دیپلماسی علمی در عرصه بینجدتوجه 

 فناوريپژوهش و  توسعۀ موضوع راهبردي

 دانشگاه کردستان) 8اي و تقویت دیپلماسی پژوهشی (استراتژي رشتهي میانهاپژوهش توسعۀ استراتژي دانشگاه

 هاي تمرکزسال/ سال طرح/ برنامه

 1399 1398  اي دانشگاه کردستان رشتهایجاد مراکز پژوهشی علوم میان )1

  1398 دسترسی به منابع خارج از کشور از طریق  منظوربه Google scholarو  RGپژوهشی مانند  -ي اجتماعیهاگروهعلمی در طرح عضویت فعال اعضاي هیئت )2
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گاه   ن��د�تادا�ش

 محققان همکار و عرضه پتانسیل علمی موجود در دانشگاه

 1399 1398  هاي علمیدعوت از اندیشمندان و پژوهشگران برجسته خارجی جهت برگزاري کارگاه )3

 1399 1398 1397 المللیهاي بینها و همایشدر کنفرانسعلمی و دانشجویان حضور اعضاي هیئت )4

 1399 1398 1397 هاي اطالعاتی علمی داخلی و خارجی تأمین دسترسی آسان به پایگاه )5

 1399 1398 1397 کراس چک و یا همانند جو افزارنرمي موردنیاز پژوهش و فناوري مانند افزارهانرمخریداري اشتراك  )6

 1399 1398 1397 ي معتبر دنیاهادانشگاهاستاد با طرح تبادل دانشجو و  )7

 
 

 دانشگاه در راستاي اجراي راهبردها  پژوهش و فناوري. برنامه هاي عملیاتی معاونت 15جدول  

 هدف کالن دانشگاه
 )5هدف ارتقاي کیفیت نظام پژوهش و فناوري (

 )7دانش (هدف سازي کارآفرینی دانشگاهی و تجاري توسعۀ

 پژوهش و فناوري توسعۀ ديموضوع راهبر

 دانشگاه کردستان) 9استراتژي ( یملي و امنطقهتقویت بعد کارآفرینی و کاربست دستاوردهاي پژوهشی در راستاي نیازهاي  استراتژي دانشگاه

 هاي تمرکزسال/ سال طرح/ برنامه
 1399 1398 1397 علمیوریت اعضاي هیئتدر دانشگاه با مح انیبندانشي هاشرکتاندازي تقویت مرکز رشد دانشگاه و راه )1
 1399 1398 1397 هاي کارآفرینیهاي اقتصادي و دورهاندازي فعالیتبرگزاري کارگاه آموزشی جهت راه )2
 1399 1398 1397 دانشگاه مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت توسعۀ )3
 1399 1398 1397 هاي کارآموزي و کارورزي دانشجویان در صنایعدوره توسعۀتقویت و  )4
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گاه   دانشگاه در راستاي اجراي راهبردها  پژوهش و فناوري. برنامه هاي عملیاتی معاونت 16جدول   ن��د�تادا�ش

 هدف کالن دانشگاه

 )5هدف ارتقاي کیفیت نظام پژوهش و فناوري (

 )7دانش (هدف سازي کارآفرینی دانشگاهی و تجاري توسعۀ

 )8(هدف  یملّاي و عرصه منطقهافزایش سطح تعامالت با بخش صنعت، جامعه و دولت در 

 المللیي بینهايهمکاري، ملی و امنطقهتعامالت سازنده در عرصه  موضوع راهبردي

 دانشگاه کردستان) 17بهبود نقش اجتماعی و گسترش ارتباط با صنعت و جامعه (استراتژي  استراتژي دانشگاه

 هاي تمرکزسال/ سال طرح/ برنامه
 1399 1398 1397 هاي اجرایی و بخش خصوصی در استان و کشورها و قراردادها با صنایع، دستگاهنامهتحقیقاتی و گسترش تفاهمهاي نیازآفرینی پروژه )1
 1399 1398 1397 هاي دولتی و صنعتی منطقهارتباط سازنده دانشگاه با مراکز و سازمان توسعۀبرقراري و  )2
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گاه   ن��د�تادا�ش

 معاونت دانشجویی دانشگاه

 ي عملیاتی تدوین گردیده است.هابرنامهگذاري گردید. براي دستیابی به این اهداف سال آینده هدف 3راهبرد) براي  1ه) در قالب راهبرد (برنام 14ها (برنامه

 . برنامه هاي عملیاتی معاونت دانشجویی دانشگاه در راستاي اجراي راهبردها 17جدول 

 )14(هدف  انیدانشگاهشی و سالمت هاي فرهنگی، رفاهی، ورزفعالیت توسعۀ هدف کالن دانشگاه

 و ارتقاي فرهنگی دانشگاه توسعۀ موضوع راهبردي

 استراتژي دانشگاه
دانشگاه  27(استراتژي  ي فرهنگی، ادبی و اجتماعیهاکانوني اسالمی، هاتشکلي علمی، هاانجمني هاتیفعالحمایت، هدایت و نظارت بر 

 کردستان)

 هاي تمرکزسال/ سال طرح/ برنامه

 1399 1398 1397 وام دانشجویی ژهیوبهي تحصیل هانهیهزي و اعتبارات الزم جهت رفاه دانشجویان در پرداخت ابودجهارائه تسهیالت  )1

 1399 1398 1397 ي بخش تغذیه دانشگاهسپاربروني مکمل در راستاي هادستورالعملتدوین  )2

 1399 1398 1397 زه کردن کلیه امور مربوط به خوابگاههاي فناوري اطالعات الزم جهت یکپارچگی و مکانیزیرساخت )3

 1399 1398 1397 ي دانشگاههاخوابگاهفضاي کالبدي  توسعۀي دانشجویی و هاخوابگاهامکانات موجود در  توسعۀ )4

 1399 1398 1397 یالمللنیبي ورزشی در سطح ملی و هامقامحمایت ویژه از دانشجویان داراي  )5

 1399 1398 1397 المت جسم و روان ویژه دانشجویانهاي سبرگزاري کارگاه )6

 1399 1398 1397 تهیه شناسنامه سالمت جسمی و روانی دانشجویان )7

 1399 1398 1397 هاي دانشجویی موجودپایش و بهبود شرایط غذاخوري )8

 1399 1398 1397 فرهنگ پژوهش بین دانشجویان توسعۀطرح  )9

 1399 1398 1397 کز مشاوره دانشجویی دانشگاهکیفی نیروي انسانی مرا توسعۀبهسازي و  )10
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 1399 1398 1397 یبدنتیترب برنامهفوقطرح تشویق دانشجویان به استفاده از واحد  )11

 1399 1398 1397 ي اجتماعیریپذتیمسئولطرح تشویق دانشجویان به کار دانشجویی در راستاي مهارت افزایی و افزایش  )12

 1399 1398 1397 علمیهیئت تهیه شناسنامه سالمت جسمی اعضاي )13

 1399 1398 1397 علمیهاي سالمت جسم و روان ویژه اعضاي هیئتبرگزاري کارگاه )14
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 اجتماعیمعاونت فرهنگی و 

 ن شده است.ي عملیاتی تدویهابرنامهگذاري گردید. براي دستیابی به این اهداف سال آینده، هدف 3راهبرد) براي  3برنامه) در راهبردها ( 22ها (برنامه

 

 دانشگاه در راستاي اجراي راهبردها  فرهنگی و اجتماعی. برنامه هاي عملیاتی معاونت 18جدول 

 )14(هدف  انیدانشگاههاي فرهنگی، اجتماعی، رفاهی، ورزشی و سالمت فعالیت توسعۀ هدف کالن دانشگاه

 دانشگاه اجتماعی و ارتقاي فرهنگی و توسعۀ موضوع راهبردي

 انشگاهاستراتژي د
 26(استراتژي  ي فردي و اجتماعی و اشاعه و تقویت فرهنگ بومی و محلیریپذتیمسئولایرانی، وحدت ملی و  -تعمیق شعائر اسالمی

 دانشگاه کردستان)

 هاي تمرکزسال/ سال طرح/ برنامه
ي ایران هاآرمانها و بر معرفی ارزش تأکیدعمیق شعائر اسالمی ایرانی با بر ت تأکیدویژه دانشجویان و کارکنان با  اجتماعی، ي فرهنگی وهاتیفعالها و بسته برنامه )1

 اسالمی 
1397   

 1399 1398 1397 ساماندهی و گسترش نشریات فرهنگی دانشگاه با هدف ارتقاء کیفی نشریات فرهنگی دانشگاه )2
 1399 1398 1397 ارچوب ضوابط دانشگاهی و کارکنان در سطح استان و کشور در چعلمئتیههاي دانشجویی، عضو برگزاري اردو )3
 1399 1398 1397 اجتماعی و فرهنگی مذهبی، يهابرنامه در دانشجویان همکاري و مشارکت تقویت )4
 1399 1398 1397 ی در دانشگاهشیآزاداندي هایکرسطرح تقویت  )5
 1399 1398 1397 ي گردشگري استان کردستانهاجاذبهبر معرفی  تأکیدها ویژه دانشجویان بسته برنامه )6
 1399 1398 1397 دانشگاهیان.قرآن ویژه ي هامحفلو برگزاري مسابقات  )7
 1399 1398 1397 .ها و مسابقات کشوريجشنوارهحمایت ویژه از حضور دانشجویان در  )8
 1399 1398 1397 ، صنایع دستی، موسیقی، لباس، زبان و ...هايبازي بومی و محلی شامل هاجشنوارهبرگزاري  )9

 1399 1398 1397 جلب مشارکت حضور هنرمندان برجسته و ارائه آثار و نمایشگاه با هدف تقدیر و تشویق و حمایت شایسته از فعاالن این حوزه )10
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 دانشگاه در راستاي اجراي راهبردها  فرهنگی و اجتماعی. برنامه هاي عملیاتی معاونت 19جدول 

 )14(هدف  انیدانشگاهرفاهی، ورزشی و سالمت هاي فرهنگی، فعالیت توسعۀ هدف کالن دانشگاه

 دانشگاه اجتماعی و ارتقاي فرهنگی و توسعۀ موضوع راهبردي

 استراتژي دانشگاه
ي فرهنگی، اجتماعی، ادبی و هنري (استراتژي هاکانون ي اسالمی،هاتشکلي علمی، هاانجمني هاتیفعالحمایت، هدایت و نظارت بر 

 دانشگاه کردستان) 27

 هاي تمرکزسال/ سال برنامه طرح/

  1398 1397 دانشگاه ي سیاسی جدیدهاتشکل توسعۀ )1

 1399 1398 1397 هاي علمی دانشگاه کردستانهاي انجمنی فعالیتشناسبیآسطرح  )2

 1399 1398 1397 ي علمی دانشگاههاانجمنساماندهی و گسترش نشریات  )3

 1399 1398 1397 ستان و کشور در چارچوب ضوابط دانشگاهتفریحی در سطح ا-هاي دانشجویی علمیبرگزاري اردو )4

  1398  هاي علمی دانشجویی دانشگاهطراحی سایت تخصصی انجمن )5

 1399 1398 1397 دانشگاه تخصصی علمی جدید هايانجمن تشکیل )6

 1399 1398 1397 ي علمیهابرنامهطرح تقویت مشارکت و همکاري فعال دانشجویان در  )7

 1399 1398 1397 ي علمی هاانجمنی به دهجهت ساتید مشاور علمی بهترغیب و تشویق ا )8

 1399 1398 1397 ي علمی و تشکیل جشنواره پویش دانشجوییهاانجمنتخصیص امتیازات ویژه به اعضاي فعال  )9

 

 



 

43 

 
گاه   ن��د�تادا�ش

 دانشگاه در راستاي اجراي راهبردها  فرهنگی و اجتماعی. برنامه هاي عملیاتی معاونت 20جدول 

 )14(هدف  انیدانشگاههاي فرهنگی، رفاهی، ورزشی و سالمت فعالیت توسعۀ نشگاههدف کالن دا

 دانشگاه اجتماعی و ارتقاي فرهنگی و توسعۀ موضوع راهبردي

 دانشگاه کردستان) 28(استراتژي  دانشجویی و دانشگاهیان ارتقاي سیماي زندگی استراتژي دانشگاه

 هاي تمرکزسال/ سال طرح/ برنامه

   1397 و کارکنانی علمئتیهسالمت و ورزش اعضاي  توسعۀسته تدوین ب )1

   1397 و کارکنانی علمئتیهفرهنگی خانواده اعضاي  توسعۀتدوین بسته  )2

 1399 1398 1397 ي و پاسخگویی فرهنگیریپذتیمسئولبرنامه هاي  توسعۀ )3
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 معاونت اداري و مالی دانشگاه

 ي عملیاتی تدوین شده است.هابرنامهگذاري گردید. براي دستیابی به این اهداف سال آینده هدف 3راهبرد) براي  7اي مرتبط (برنامه) در قالب راهبرده 27ها (برنامه

 

 دانشگاه در راستاي اجراي راهبردها  اداري و مالی. برنامه هاي عملیاتی معاونت 21جدول 

 )13کارآمد (هدف انی طراحی نظام تحول سازمانی، اداري و منابع انس هدف کالن دانشگاه

 ي دانشگاهیهارساختیز توسعۀحفظ و  موضوع راهبردي

 دانشگاه کردستان) 2استراتژي ( یبوم -هاي فرهنگیی و مؤلفهشناختییبایزفیزیکی برمبناي معماري دانشگاهی با تأکید بر  فضاي توسعۀ استراتژي دانشگاه

 هاي تمرکزسال/ سال طرح/ برنامه

  1398 1397 بومی کردستان -هاي فرهنگیی و مؤلفهشناختییبایزي معماري هامؤلفهفضاهاي فیزیکی با پیوست رعایت  سعۀتوطرح نیازسنجی  )1

 1399 1398 1397 ی در شهر و منطقهعلمئتیهو نگهداشت اعضاي  طرح جذابیت بخشی به دانشگاه براي جذب و حفظ )2

 1399 1398 1397 )دانشگاهی ملکی يهاخوابگاه ساختها (خوابگاه تجهیز و بهبود )3

 1399 1398 1397 و کارکنان دانشگاه یعلمئتیهمرکزي دانشجویان، اعضاي  سیسروسلف توسعۀ )4

 1399 1398 1397 ونقل دانشگاههاي حملو سرویس ناوگان توسعۀ )5
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 دانشگاه در راستاي اجراي راهبردها  اداري و مالی. برنامه هاي عملیاتی معاونت 22جدول 

 )13کارآمد (هدف طراحی نظام تحول سازمانی، اداري و منابع انسانی  کالن دانشگاه هدف

 تحول سازمانی و ارتقاي کیفیت موضوع راهبردي

 دانشگاه کردستان) 19بهبود ساختار سازمانی و تشکیالت (استراتژي  استراتژي دانشگاه
 هاي تمرکزسال/ سال طرح/ برنامه

 1399 1398  هاي جدید دانشگاهیکردستان با توجه به رسالت طرح بهسازي ساختار دانشگاه )1
  1398 1397 طرح تعدیل نیروي انسانی موجود بر اساس استانداردهاي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري )2
  1398 1397 نهاد دانشگاه پژوهی دانشگاه کردستان سیتأس )3
  1398 1397 ستان و دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاهتفکیک ساختار هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرد )4
  1398 1397 طراحی نظام پایش برنامه استراتژیک دانشگاه )5
 

 دانشگاه در راستاي اجراي راهبردها  اداري و مالی. برنامه هاي عملیاتی معاونت 23جدول 

 )13کارآمد (هدف انی طراحی نظام تحول سازمانی، اداري و منابع انس هدف کالن دانشگاه

 تحول سازمانی و ارتقاي کیفیت موضوع راهبردي

 دانشگاه کردستان) 20ی (استراتژي سازمانبرونچابک سازي فرایندها و سازوکارهاي همکاري درون دانشگاهی و ارتباطات  استراتژي دانشگاه
 هاي تمرکزسال/ سال طرح/ برنامه

  1398  ي مختلفهابخشدانشگاه در  و فرایندهاي هاتیفعالي مستندسازطرح  )1
 1399 1398 1397 ي پرسنلی کارکنانهاپروندهالکترونیکی کردن  )2
 1399 1398 1397 ي مختلفهابخشو فرایندهاي دانشگاه در  هاتیفعالطرح پایش و بهبود  )3
 1399 1398 1397 ایی استان و کشوري اجرهادستگاهي صنعتی منطقه و هاسازمانبهسازي نظام تعامالت کنونی دانشگاه با مراکز و  )4
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 دانشگاه در راستاي اجراي راهبردها  اداري و مالی. برنامه هاي عملیاتی معاونت 24جدول 

 )13کارآمد (هدف طراحی نظام تحول سازمانی، اداري و منابع انسانی  هدف کالن دانشگاه

 تحول سازمانی و ارتقاي کیفیت موضوع راهبردي

 دانشگاه کردستان) 21استراتژي (بهبود نظام انگیزش و ارزشیابی عملکرد  استراتژي دانشگاه
 هاي تمرکزسال/ سال طرح/ برنامه

  1398  کارکنان عملکرد ارزشیابی نظام طراحی و بازنگري )1
  1398  دانشگاهی طراحی نظام ارزشیابی عملکرد )2
 1399 1398  وري و انگیزش کارکنانبهره العادهفوق نظام طراحی )3
 

 دانشگاه در راستاي اجراي راهبردها  اداري و مالی. برنامه هاي عملیاتی معاونت 25جدول 

 )13کارآمد (هدف طراحی نظام تحول سازمانی، اداري و منابع انسانی  هدف کالن دانشگاه

 تحول سازمانی و ارتقاي کیفیت موضوع راهبردي

 دانشگاه کردستان) 22استراتژي (ی تقویت فرهنگ سالمت و شفافیت سازمان استراتژي دانشگاه
 هاي تمرکزسال/ سال طرح/ برنامه

  1398  بسته آموزشی/ فرهنگی ترویج سالمت و شفافیت سازمانی )1
 1399   بسته آموزش مجازي کارکنان دانشگاه )2
 1399 1398 1397 ي کارکنان توانمندسازنظام آموزش و  توسعۀ )3
 1399 1398 1397 علمیاعضاي هیئت ییافزادانشي و توانمندسازبهسازي نظام  )4
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 دانشگاه در راستاي اجراي راهبردها  اداري و مالی. برنامه هاي عملیاتی معاونت 26جدول 

 )15دانشگاه (هدف ی به منابع درآمدي دانشگاه در راستاي خوداتکایی بخشتنوع هدف کالن دانشگاه

 خوداتکایی و پایداري دانشگاه موضوع راهبردي

 دانشگاه کردستان) 24استراتژي (منابع مالی و مدیریت کارآمد  نیتأمی به بخشتنوعمدیریت منابع و  دانشگاه استراتژي
 هاي تمرکزسال/ سال طرح/ برنامه

ی و ي ملّهاسازمانو نهادهاي و  مؤسساتي هاکمکي وقفی و هاهیسرماشناسایی و جذب  ي دانشگاه بادرآمدهای به بخشتنوعي سازوکارهاایجاد  )1
 یالمللنیب

1397 1398 1399 

 1399 1398 1397 ي آزاد و تخصصیهادورهبرگزاري  ي دانشگاه بادرآمدهای به بخشتنوعي سازوکارهاایجاد  )2
 1399 1398 1397 ي براي دانشگاهزیربودجهروش  نیترمناسبانتخاب  بهبود و ساماندهی سیستم هزینه کرد بودجه با )3
 1399   کردستان ذخیره دانشگاه صندوق سیتأس )4
 

 دانشگاه در راستاي اجراي راهبردها  اداري و مالی. برنامه هاي عملیاتی معاونت 27جدول 

 هدف کالن دانشگاه
 )13هدف طراحی نظام تحول سازمانی، اداري و منابع انسانی کارآمد (

 )15دانشگاه (هدف ی به منابع درآمدي دانشگاه در راستاي خوداتکایی بخشتنوع
 خوداتکایی و پایداري دانشگاه راهبردي موضوع

 دانشگاه کردستان) 25استراتژي (پایدار  توسعۀي دانشگاه سبز با رویکرد هابرنامه توسعۀ استراتژي دانشگاه
 هاي تمرکزسال/ سال طرح/ برنامه

 1399 1398 1397 اي سبز دانشگاه استفاده از نیروهاي جایگزین و پاك از جمله بازیافت آب سیستم فاضالب جهت استفاده در فض طرح )1
 1399 1398 1397 فضاي سبز دانشگاه توسعۀطرح  )2
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 1396-1400 يراهبرد شیپا يدر راستاه دانشگا هاي کلیدي عملکردشاخص

Key Performance Indicator (KPI) 
 

 هاي دانشگاههاي عملیاتی و استراتژيهاي کلیدي موفقیت برنامهشاخص ردیف
 سال هاي برنامه در طول بینی شاخصپیش

 1400 1399 1398 1397 سال پایه 1396
 7644 7484 7251 7163 6690 تعداد دانشجویان کارشناسی 1
 3030 2927 2810 2718 2428 تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد 2
 704 583 501 437 368 تعداد دانشجویان دکتري 3
 400 314 257 197 145 تعداد دانشجویان خارجی 4
 11778 11308 10819 10515 9631 تعداد کل دانشجویان دانشگاه 5
 453 434 407 380 347 تعداد اعضاي هیئت علمی 6
 ٪39 ٪34 ٪30 ٪27 ٪25 نسبت تعداد اعضاي هیئت علمی دانشیار و استاد به استادیار 7
 ٪70 70/0 70/0 69/0 67/0 نسبت تعداد کارمندان به اعضاي هیئت علمی 8

 72 67 62 58 48 تعداد رشته هاي کارشناسی 9
 130 118 111 104 97 تعداد رشته هاي کارشناسی ارشد 10
 55 45 37 29 26 هاي دکتريتعداد رشته 11
 9 8 8 7 7 هاي دانشگاهتعداد دانشکده 12
 56 53 50 48 45 هاي آموزشی دانشگاهتعداد گروه 13
 6 4 2 - - هاي داخل کشورگاه با دانشگاهتعداد دوره هاي آموزشی مشترك دانش 14
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 هاي دانشگاههاي عملیاتی و استراتژيهاي کلیدي موفقیت برنامهشاخص ردیف
 سال هاي برنامه در طول بینی شاخصپیش

 1400 1399 1398 1397 سال پایه 1396
 10 8 6 4 3 هاي خارج از کشورتعداد دوره هاي آموزشی مشترك دانشگاه با دانشگاه 15
 ISI, Scopus, WOS 291 361 468 620 680 المللی چاپ شده درتعداد مقاالت بین 16
 ISI, Scopus, WOS 4 6 8 10 12هاي استناديتعداد مقاالت پراستناد دانشگاه در پایگاه 17
 ISC 276 380 488 608 725المللی چاپ شده درپایگاه استنادي جهان اسالم تعداد مقاالت بین 18
 3 2 2 1 1 تعداد دانشمندان پراستناد حاضر در جمع یک درصد دانشمندان برتر جهان اسالم 19
 4 3 2 1 1 تر جهانتعداد دانشمندان پراستناد حاضر در جمع یک درصد دانشمندان بر 20
 50 42 35 30 23 دنیا سطح در برتر درصد تعداد مقاالت علمی ده 21
 429 396 363 330 300 میزان پهناي باند دانشگاه(مگابایت) 22
 6 5 5 4 1 تعداد همایش هاي بین المللی برگزار شده در دانشگاه 23
 12 10 9 8 7 هاي ملی برگزار شده در دانشگاهتعداد همایش 24
 300 271 205 190 194 هاي بین المللیتعداد مقاالت ارائه شده در همایش 25
 400 325 275 225 205 تعداد مقاالت ارائه شده همایش هاي ملّی 26
 20 17 12 10 10 تعداد کتب تألیف شده توسط اعضاي هیئت علمی 27
 30 25 20 18 15 تعداد کتب ترجمه شده به فارسی توسط اعضاي هیئت علمی 28
 15 12 10 8 6 تعداد کتب غیرفارسی تالیف شده 29
 16761 13968 11640 97000 81939 میزان درآمدهاي اختصاصی دانشگاه (میلیون ریال) 30
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