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 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

 

  چشم انداز و برنامه راهبردی
  ع ه وم ا اانی و ا اماعی ودادکشن
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 4141در افق 

 
 4931 اسفند

 اجتماعی علوم و انسانی علوم دانشکده

 
 

های دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی دانشگاه کالن کلیدی موفقیت برنامههایشاخصبرنامه( و  13ها )برنامه

 عملیاتی تدوین گردیده است. هایبرنامهگذاری گردید. برای دستیابی به این اهداف سال آینده هدف 3برای  شاخص( 31کردستان )
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 های دانشگاهی(ها/ اقدامات پیشنهادی دانشگاه جهت تحقق  استراتژیها/ برنامه)فرم تفصیلی. فهرست طرح

 و مالحظات اجرایی کنندهارزیابیهای عملکردی/ ناظر و / مسئولیت اجرا/ تاریخ آغاز و پایان/ شاخصهابرنامه/ هاطرحتدوین شناسنامه تفصیلی 

 هدف کالن دانشگاه:

 (11)هدف  یآموزش هایزیرساختبهسازی و استانداردسازی 

 (1دار )هدف اولویتعلمی  هایحوزهبر  تأکیدهای تحصیالت تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری با افزایش دوره

 (2)هدف  النیالتحصفارغ ایحرفه، تحصیالت تکمیلی و توانمندسازی مهارتی و آموزشیهای افزایش کیفیت دوره

 (3)هدف  یعالای با رویکرد آمایش آموزش رشتههای کاربردی و میانرشتهافزایش 

 (4)هدف  یمجاز هایآموزشتوسعه 

 موضوع راهبردی
 های دانشگاهیحفظ و توسعه زیرساخت

 تعالی آموزش و توسعه تحصیالت تکمیلی

 المللیهای بینای، ملی و همکاریتعامالت علمی سازنده  در عرصه منطقه 

 استراتژی دانشگاه:

 دانشگاه کردستان( 1استراتژی دانشگاه )دانشگاهی موجود  هایزیرساختساماندهی و حفظ 

 دانشگاه کردستان( 11استراتژی دانشگاه )کمی و کیفی  هایشاخصو ارتقای  آموزشیبهبود مستمر کیفیت 

 دانشگاه کردستان( 11استراتژی ) یعلمهیئتاعضای  توانمندسازیشایسته و  علمیهیئتجذب اعضای 

 دانشگاه کردستان( 12استراتژی ) یالمللبینافزایش جذب دانشجویان 

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

 دانشگاه کردستان( 14استراتژی ) یدانشگاه هایرشتهو  هادورهساماندهی مستمر و توسعه هدفمند 
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 دانشگاه کردستان( 11استراتژی ) یالمللبین، ملی و ایمنطقه هایعرصهحمایت از ارتباط در ارتقا و بهبود 

ها/ اقدامات پیشنهادی ها/ برنامهفهرست طرح

 دانشگاه جهت تحقق  استراتژی دانشگاه

های عملکردی/ معیار شاخص

 عملکرد
 مسئول اجرا

 شروع

 ماه/ سال

 پایان

 ماه/ سال

وضعیت   بینیپیش

های عملکردی/ شاخص

معیار عملکرد به 

 تفکیک سال

ناظر/ 

/ و کنندهارزیابی

 پایشگر

مالحظات اجرایی و 

 های پیشنهادیفعالیت

1331 1331 1333 

 .4طرح/برنامه 

طرح نیازسنجی فضاهای آموزشی 

های دانشکده با توجه به برنامهموردنیاز 

 توسعه آموزش دانشکده

  با  آموزشیتناسب فضاهای

/  هایرشتهرشد و توسعه 

 دانشکده  هایگروه

معاونت 

 آموزشی

 دانشکده  

 31/مهرماه
 ماهدی

/31 
    

دفتر نظارت، 

ارزیابی و 

تضمین کیفیت 

 دانشگاه 

 

 .2طرح/برنامه 

طرح توسعه فضاهای آموزشی موردنیاز 

 های توسعه دانشکده با توجه به برنامه

  با  آموزشیتناسب فضاهای

 هایرشتهرشد و توسعه 

دانشکده و رسیدن به 

در  موردنظراستاندارد 

 های برنامهسال

معاونت 

 آموزشی

 دانشکده 

       33اسفند/ 31/ماهدی

دفتر نظارت، 

ارزیابی و 

تضمین کیفیت 

 دانشگاه 

 

 .9طرح/برنامه 

تحصیالت  هاینامهپایانطرح راهنمایی 

دکتری با  ویژهبهتکمیلی مشترک 

  هاینامهپایانتعداد 

تحصیالت تکمیلی مشترک 

دکتری دانشکده با  ویژهبه

 داخلی هایدانشگاه

معاونت 

 آموزشی

 دانشکده 

       33اسفند/ 31/ماهدی

دفتر نظارت، 

ارزیابی و 

تضمین کیفیت 

 دانشگاه 
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 داخلی و خارجی هایدانشگاه

 

  هاینامهپایانتعداد 

تحصیالت تکمیلی مشترک 

دکتری دانشکده با  ویژهبه

 خارجی هایدانشگاه

 .1طرح/برنامه 

های تحصیالت نامهپایانطرح راهنمایی 

دکتری با  ویژهبهتکمیلی مشترک 

 دانشگاه هایدانشکده

  هاینامهپایانتعداد 

تحصیالت تکمیلی مشترک 

دکتری دانشکده با  ویژهبه

 دانشگاه هایدانشکده

معاونت 

 آموزشی

 دانشکده 

       33اسفند/ 31/ماهدی

دفتر نظارت، 

ارزیابی و 

تضمین کیفیت 

 دانشگاه 

 

 .5طرح/برنامه 

 دانشکده فکر اساتیدطرح توسعه اتاق  

  تعداد جلسات اتاق فکر

 دانشکده در سال

معاونت 

 آموزشی

 دانشکده 

آبان 

 31ماه/
       33اسفند/

دفتر نظارت، 

ارزیابی و 

تضمین کیفیت 

 دانشگاه 

 

 .6طرح/برنامه 

های دانشکده به طرح تجهیز کالس

سیستم ویدئو پروژکتور و سایر 

ی تکنولوژی جدید و سایر هاستمیس

 ابزارهای فناورانه

 

  تجهیز  یهاکالستعداد

 شده 

معاونت 

 آموزشی

 دانشکده 

       33اسفند/ 31/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزیابی و 

تضمین کیفیت 

 دانشگاه 

مدرنیزه کردن شیوه 

تدریس با استفاده از 

امکانات پیشرفته 

از قبیل تخته  آموزشی

بزرگ هوشمند با 

قابلیت ضبط تصویر و 

صدا در این طرح 
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 خواهد بود. مدنظر

 .1طرح/برنامه 

 علمیهیئتطرح تشویق اعضای 

های دانشکده به استفاده از فرصت

 مطالعاتی

  علمیهیئتتعداد اعضای 

 هایفرصتاز  کنندهاستفاده

 مطالعاتی

معاونت 

 آموزشی

 دانشکده 

       33اسفند/ 31/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزیابی و 

تضمین کیفیت 

 دانشگاه 

 

 .8طرح/برنامه 

 هایگروههای علمی و فنی طرح  همکاری

 مؤسساتها و علمی دانشکده  با سازمان

خارج از دانشگاه جهت برگزاری 

با رویکرد  مدتکوتاه آموزشیی هادوره

در راستای رسالت کارآفرینی   درآمدزایی

  هایدانشگاهو مسئولیت اجتماعی در  

 نسل سوم و  چهارم

  ی برگزارشده هادورهتعداد

  مدتکوتاه هایآموزش

خارج  مؤسساتها و سازمان

از دانشگاه توسط اعضای 

 دانشکده علمیهیئت

 

 

معاونت 

 آموزشی

 دانشکده 

       33اسفند/ 31/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزیابی و 

تضمین کیفیت 

 دانشگاه 
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 .3طرح/برنامه 

 هایکارگاه تجهیز و طرح   توسعه

های آموزشی ها/ گروهبخش موردنیاز

 دانشکده

  تجهیز  هایکارگاهتعداد

شده  اندازیراهو   شده

 در سال آموزشی هایگروه

معاونت 

 آموزشی

 دانشکده 

       33اسفند/ 31/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزیابی و 

تضمین کیفیت 

 دانشگاه 

 

 .44طرح/برنامه 

های طرح اصالح و روزآمدی برنامه

 ویژهبهدرسی تحصیالت تکمیلی 

ی دکتری با توجه به تحول در هادوره

 علوم انسانی

  درسی  هایبرنامهتعداد

شده تحصیالت  روزبه

 در سالتکمیلی 

معاونت 

 آموزشی

 دانشکده 

       33اسفند/ 31/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزیابی و 

تضمین کیفیت 

 دانشگاه 

 

 .44طرح/برنامه 

طرح  شاخص سازی و پایش کیفیت 

 های مختلف دانشکدهآموزشی بخش

  آموزشی هایگروهتعداد 

 در سالپایش شده 

معاونت 

 آموزشی

 دانشکده 

       33اسفند/ 31/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزیابی و 

تضمین کیفیت 

 دانشگاه 

 

 .42طرح/برنامه 

علمی به طرح  تشویق اعضای هیئت

افزایی  و های دانشحضور در دوره

 آموزی دانشگاهمهارت

  علمیهیئتتعداد اعضای 

دانشکده در   کنندهشرکت

  افزاییدانشی هادوره

 در سالدانشگاه 

معاونت 

 آموزشی

 دانشکده 

       33اسفند/ 31/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزیابی و 

تضمین کیفیت 

 دانشگاه 
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 .49طرح/برنامه 

علمی به  طرح  تشویق اعضای هیئت

 های علمی اندازی قطبراه

  هایقطبافزایش تعداد 

 علمی دانشکده

معاونت 

 آموزشی

 دانشکده 

       33اسفند/ 31/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزیابی و 

تضمین کیفیت 

 دانشگاه 

 

 .41طرح/برنامه 

فراهم کردن زمینه جهت نوگشایی  

ویژه های تحصیالت تکمیلی و بهرشته

 های دکتریدوره

  ی هادورهافزایش تعداد

 ویژهبهتحصیالت تکمیلی و 

 دکتری دانشکده

معاونت 

 آموزشی

 دانشکده 

       33اسفند/ 31/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزیابی و 

تضمین کیفیت 

 دانشگاه

 

 .45طرح/برنامه 

المللی با توجه به بینجذب دانشجوی 

های آموزشی دانشکده  و پتانسیل بخش

 المللیبین هایدانشگاه با دانشجو تبادل

  افزایش تعداد دانشجویان

 دانشکده المللیبین

   افزایش فرصت مطالعاتی

دانشجویان تحصیالت 

 تکمیلی دانشکده

معاونت 

 آموزشی

 دانشکده 

       33اسفند/ 31/مهرماه

دفتر نظارت، 

و  ارزیابی

تضمین کیفیت 

 دانشگاه

 

 .46 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

ایجاد و توسعه کلینیک مرکز مطالعات 

حقوقی با همکاری بخش حقوق 

 دانشکده

   توسعه خدمات ارائه شده از

سوی  کلینیک مرکز 

 مطالعات حقوقی

معاونت 

و  آموزشی

 پژوهشی

 دانشکده 

ماردیبهشت

 31/اه
     31اسفند/

دفتر نظارت، 

ارزیابی و 

تضمین کیفیت 

 دانشگاه
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 .41 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

ایجاد مرکز مشاوره اقتصادی و بازرگانی 

در دانشکده با همکاری بخش مدیریت 

 بازرگانی و بخش علوم اقتصادی

  توسعه خدمات ارائه شده از

سوی   مرکز مشاوره 

اقتصادی و بازرگانی و علوم 

 اقتصادی در دانشکده

معاونت 

و  آموزشی

 پژوهشی

 دانشکده 

ماردیبهشت

 31/اه
     31اسفند/

دفتر نظارت، 

ارزیابی و 

تضمین کیفیت 

 دانشگاه

 

 .48 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

جذب دانشجوی فوق دکتری در 

های دانشکده با حمایت اساتید رشته

 دانشکده

   افزایش دانشجویان  فوق

 دکتری

معاونت 

و  آموزشی

 پژوهشی

 دانشکده 

آبان 

 31/ماه
       33اسفند/

دفتر نظارت، 

ارزیابی و 

تضمین کیفیت 

 دانشگاه

 

 .43 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

 تسریع در پروسه تفکیک دانشکده به 

 دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 بدنیدانشکده تربیت

  اقدامات اجرایی انجام گرفته

 هادانشکدهاز  هرکدامبرای 

معاونت 

 آموزشی

 دانشکده 

       33اسفند/ 31/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزیابی و 

تضمین کیفیت 

 دانشگاه

 

 .24 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

مدت آموزشی های کوتاهبرگزاری دوره

 های مختلف دانشکده)کهاد( در گروه

  و   نامثبتتعداد دانشجویان

شده در این  التحصیلفارغ

 هادوره

معاونت 

 آموزشی

 دانشکده 

       33اسفند/ 31/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزیابی و 

تضمین کیفیت 

 دانشگاه
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 .24 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

های ارزشیابی بازنگری  و ارتقای شیوه

 هااساتید گروه

  بازنگری  هایشاخصتعداد

 شده  و تعدیل شده

معاونت 

 آموزشی

 دانشکده 

       33اسفند/ 31/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزیابی و 

تضمین کیفیت 

 دانشگاه

 

 های عملکردی/ معیار عملکرد به تفکیک سال:وضعیت شاخص  بینیپیشوضعیت اجرای برنامه  کنندهارزیابیدیدگاه ناظر/                               

 بهبود                       توضیحات:.............................نیازمند  خوب                                                           
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 هدف کالن دانشگاه:

 (5هدف ) نظام پژوهش و فناوری کیفیتارتقای 

 (1)هدف  یالمللای و بینتوسعه جایگاه پژوهشی و افزایش سهم تولیدات علمی دانشگاه در سطح ملی، منطقه

 (1دانش )هدف سازی توسعه کارآفرینی دانشگاهی و تجاری

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

 موضوع راهبردی
 المللیهای بینای، ملی و همکاریتعامالت سازنده در عرصه منطقه

 توسعه پژوهش و فناوری

 استراتژی دانشگاه:

 دانشگاه کردستان( 1استراتژی دانشگاه )ارتقای جایگاه و مرجعیت علمی 

 دانشگاه کردستان( 1استراتژی ) یفناورپژوهشی و  هایفعالیتگسترش و تعمیق 

 دانشگاه کردستان( 1استراتژی ) یپژوهشو تقویت دیپلماسی  ایرشتهمیان هایپژوهشتوسعه 

 دانشگاه کردستان( 3استراتژی ) یملو  ایمنطقهتقویت بعد کارآفرینی و کاربست دستاوردهای پژوهشی در راستای نیازهای 

ها/ اقدامات پیشنهادی ها/ برنامهفهرست طرح

 دانشگاه جهت تحقق  استراتژی دانشگاه

های عملکردی/ معیار شاخص

 عملکرد
 مسئول اجرا

 شروع

 ماه/ سال

 پایان

 سالماه/ 

وضعیت   بینیپیش

های عملکردی/ شاخص

معیار عملکرد به 

 تفکیک سال

ناظر/ 

/ و کنندهارزیابی

 پایشگر

مالحظات 

اجرایی و 

های فعالیت

 پیشنهادی
1331 1331 1333 

 .22طرح/برنامه 

پژوهشی با -طرح  انتشار فصلنامه علمی

 المللیتوجه تأکید بر انتشار فصلنامه بین

   افزایش تعداد فصلنامه

علمی پژوهشی فارسی و 

    المللیبین

معاونت 

 پژوهشی

 دانشکده  

 31آبان ماه/
 آبان ماه

/31 
     

دفتر نظارت، 

ارزیابی و 

تضمین کیفیت 

 دانشگاه 
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 .29طرح/برنامه 

های تولید دانش داخلی و طرح مشوق

 علمی دانشکدهالمللی اعضای هیئتبین

   افزایش تعداد مقاالت

علمی پژوهشی  داخلی 

 علمیهیئتاعضای 

 دانشکده

     افزایش تعداد مقاالت

اعضای   المللیبین

 دانشکده    علمیهیئت

معاونت 

 پژوهشی

 دانشکده  

 31آبان ماه/
 آبان ماه

/33 
      

دفتر نظارت، 

ارزیابی و 

تضمین کیفیت 

 دانشگاه 

 

 .21طرح/برنامه 

های اجرایی و با دستگاهنامه انعقاد تفاهم

صنایع مختلف در زمینه همکاری صنعت و 

دانشگاه با استفاده از ظرفیت اعضای 

 علمی پژوهشی دانشگاههیئت

   با  نامهتفاهمافزایش تعداد

اجرایی و  هایدستگاه

صنایع مختلف در زمینه 

همکاری صنعت و دانشگاه 

با استفاده از ظرفیت اعضای 

پژوهشی  علمیهیئت

 اهدانشگ

معاونت 

 پژوهشی

 دانشکده  

 31آبان ماه/
 آبان ماه

/33 
      

دفتر نظارت، 

ارزیابی و 

تضمین کیفیت 

 دانشگاه 

 

 .25طرح/برنامه 

های علمی ملی و برگزاری کنفرانس

 المللیبین

  هایکنفرانسافزایش تعداد 

 علمی ملی علمی دانشکده

     افزایش تعداد

علمی  هایکنفرانس

 علمی دانشکده المللیبین

 
معاونت 

 پژوهشی

 

       33اسفند/ 31/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزیابی و 

تضمین کیفیت 

 دانشگاه 
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 .26طرح/برنامه 

علمی حمایت از حضور اعضای هیئت

 المللیهای علمی ملی و بینکنفرانس

  افزایش تعداد اعضای

مقاله  دهندهارائه علمیهیئت

علمی ملی  هایکنفرانسدر 

 علمی دانشکده

     افزایش  تعداد اعضای

مقاله  دهندهارائه علمیهیئت

علمی  هایکنفرانسدر  

 علمی دانشکده المللیبین

 
 
   
 
 
 
 

معاونت 

   پژوهشی

 

       33اسفند/ 31/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزیابی و 

تضمین کیفیت 

 دانشگاه 

 

 .21طرح/برنامه 

برگزاری درآمدزایی دانشکده از طریق 

 های تخصصی و کاربردیدوره

   افزایش درآمدهای

 اختصاصی دانشکده

معاونت 

 پژوهشی

 دانشکده

       33/آذرماه 31/آذرماه

دفتر نظارت، 

ارزیابی و 

تضمین کیفیت 

 دانشگاه 

 

 .28 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

بنیان در های دانشاندازی شرکتراه

 علمیدانشکده با محوریت اعضای هیئت
 

   بنیاندانش هایشرکت  
 ایجاد شده

معاونت 

 پژوهشی

 دانشکده 

مااردیبهشت

 31/ه
      333اسفند/

دفتر نظارت، 

ارزیابی و 

تضمین کیفیت 

 دانشگاه
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 .23 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

های تحصیالت تکمیلی نامهتعریف پایان

های اجرایی تحت حمایت صنعت و دستگاه

 استان و کشور

   یا رساله  نامهپایانتعداد

حمایت شده از سوی 

اجرایی و  هایدستگاه

 صنعت

معاونت 

 پژوهشی

 دانشکده

       33اسفند/ 31/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزیابی و 

تضمین کیفیت 

 دانشگاه

 

 .94 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

درمانی دانشگاه کردستان ایجاد مرکز ورزش

 با رویکرد سرویس به شهر سنندج

   شده اندازیراهمرکز 
معاونت 

 پژوهشی

 دانشکده

      31اسفند/ 31/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزیابی و 

تضمین کیفیت 

 دانشگاه

 

 .94 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

های پژوهشی ایجاد پژوهشکده و گروه

 های دانشکدهمتناسب با رشته

 پژوهشکده و  تعداد

های پژوهشی گروه

های متناسب با رشته

 دانشکده

معاونت 

 پژوهشی

 دانشکده

       33اسفند/ 31/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزیابی و 

تضمین کیفیت 

 دانشگاه

 

 های عملکردی/ معیار عملکرد به تفکیک سال:وضعیت شاخص  بینیپیشوضعیت اجرای برنامه  کنندهارزیابیدیدگاه ناظر/                               

 نیازمند بهبود                       توضیحات:............................. خوب                                                           
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 های کلیدی  و راهبردی موفقیت عملکرد دانشکده ادبیات علوم انسانی و علوم اجتماعیشاخص

 ردیف
 موفقیت عملکرد  و راهبردی های کلیدیشاخص

 دانشکده در صورت اجرای برنامه راهبردی

 های برنامهدر سال هاشاخص بینیپیش

3131 

 سال پایه
3131 3131 3133 3011 

 12 11 11 11 11 های کارشناسیتعداد رشته 1

 11 11 11 11 11 های تحصیالت تکمیلیتعداد رشته 2

 - - - - - های درسی بازنگری شدهتعداد برنامه 3

 45 42 31 35 31 در سال علمیهیئتتعداد مقاالت پژوهشی داخلی اعضای  4

 11 14 12 11 1 در سال علمیهیئتاعضای  المللیبینتعداد مقاالت  5

 3 1 1 1 1 در سال علمیهیئت، ترجمه و گردآوری اعضای تألیفیتعداد کتب  1

 13 11 15 13 11 تعداد دانشجویان خارجی 1

 3 2 2 2 1 های ملّی برگزار شدهها و کنفرانسهمایشتعداد  1

 1 1 1 1 1 برگزار شده المللیبینهای ها و کنفرانستعداد همایش 3

 3 3 2 2 1 مطالعاتی هایفرصتاعزام شده  به  علمیهیئتتعداد اعضای  11

 3 2 2 1 1 مطالعاتی هایفرصتتعداد دانشجویان اعزام شده به  11
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12 
های علمی و رویدادهای فرهنگی برگزارشده توسط انجمنتعداد 

 تشکالت مذهبی و ....
11 12 14 11 11 

13 
جذب شده در سال با توجه به  علمیهیئتتعداد اعضای 

 های دانشکدههای توسعه رشتهظرفیت
11 11 11 11 12 

14 
از صنعت  علمیهیئتی پژوهشی اخذ شده اعضای هاطرحتعداد 

 هاو سایر بخش
2 4 5 1 1 

15 
میزان درآمد اختصاصی دانشکده از محل ارائه خدمات 

 )به ریال( ، پژوهشی، مشاوره و ...آموزشی
- - - - - 

11 
دانشیار و استاد به اعضای  علمیهیئتنسبت تعداد اعضای 

 استادیار علمیهیئت
 24 22 21 11 42به  11

 1111 1551 1511 1451 1411 تعداد دانشجویان کارشناسی 11

 2111 1111 1131 1111 315 تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی 11
 


