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 پیشگفتار
در   يت يريمد يکردها ين روي از کارآمدتر ي کي  عنوانبه ، ريزي راهبردي، مديريت و برنامه امروزه

، ير کنونيده و متغيچ يقرار دارد. در جهان پ دانشگاهي  زانيرو برنامه  نظرانصاحب مدنظر  هاسازمان

ع و  ي رات سرييها و جوامع با تغشدن سازمان  روه روب  ي است برا ي ت راهبردي ابزارير يو مد يز يربرنامه

نقاط قوت و ضعف سازمان و استفاده   ييمبتال به شناسا مسائل ن يترمهم شناخت و حل  ي است برا  يمدل

ت سازمان را به خطر  يکه موجود يدات يها و تهدها و تسلط بر ضعف ت يها و موقعنه از فرصت يبه

ريزي  ها و مراکز آموزش عالي، در صورت عملياتي و اجرايي شدن، برنامه براي دانشگاه  اندازد.يم

ه آنان جهت پاسخگويي به ذينفعان، شناسايي  ابزاري قدرتمند در کمک ب عنوانبه تواند راهبردي مي 

 (.1،2010استارسياگيرد )قرار    يبردار بهره ها، اصالح نقاط ضعف عملياتي و تحقق رسالت مورد  فرصت

وري و عملکرد  هاي راهبردي را با بهره با عنايت به موارد فوق دانشگاه کردستان درصدد بود نتايج برنامه

 «کردستان دانشگاهبرنامه راهبردي  »رو گزارش نهايي  ارد. نوشتار پيشپيوند دهد و به اين مهم باور د

شرح خدمات    کار آن به اتمام رسيد.  1397ماه  مردادفعاليت آن آغاز و در    1395باشد که در تابستان  مي

 مجزا و به شرح زير سازماندهي شده است: فصل  10قالب اين گزارش در 

و اهميت انجام پژوهش کنوني براي   مسئلهاجمالي پروژه، طرح بيان  يو معرففصل اوّل: مقدمه 

هاي اساسي طرح مورد مالحظه قرار گرفته  ، اهداف و پرسش تياهم، مسئله دانشگاه، مشتمل بر بيان 

  ، راهبردي ريزيمفهوم برنامه ريزي راهبردي، شامل:ه است. نيز مطالعه و تبيين مباني نظري و علمي برنام

راهبردي در   ريزي برنامه  ،راهبردي ريزي برنامه هاي مدل ، راهبردي ريزي و برنامه بلندمدت ي ريز برنامه

 ريزي راهبردي در آموزش عالي مورد توجه بوده است. هاي برنامهآموزش عالي و مدل 

 در کانون توجه گزارش بوده است. يرسمر يغ: تحليل وظايف رسمي و دومفصل 

 دانشگاه ارائه گرديد.  نفعاني ذ: تحليل سومفصل 

رسالت، اهداف راهبردي و  /مأموريتساز دانشگاه کردستان ): ارکان جهت چهارمفصل 

 هاي محوري( در گزارش فصل مذکور ارائه شد. ارزش 

 انجام شده است. : تحليل موقعيت استراتژيک دانشگاه کردستان پنجمفصل 

: موضوعات راهبردي تعيين شده است و گزارش آن در فصل مذکور ارائه خواهد  ششمفصل 

 شد.

 : راهبردهاي اصلي دانشگاه در راستاي موضوعات راهبردي ارائه شده است. هفتمفصل 
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 خواهد شد.   ( ارائه1399تا  1397تفکيک )هاي عملياتي دانشگاه، به : برنامه هشتمفصل 

 قشه استراتژي دانشگاه کردستان و دورنماي موفقيت ترسيم شده است. : نفصل نهم

 شايان ذکر است در تهيه سند راهبردي دانشگاه کردستان، تالش گرديده است به موضوعات:

  ي هاحوزه جامع از  ي بررسشگاه و دان   يدرون  محيط شناختو  دانشگاه موجود وضعيتتحليل  

از جمله    يباالدست  اسناد  يبررس ؛  دانشگاه  يرونيب  طيمح   شناخت  ؛کردستان  دانشگاه  دروني  محيط  مختلف

  توسط  توسعه پنجم برنامه  يکل  يهاسياست ،نظام يکل  يهااست يس ،کشور سالهست يب اندازچشم  سند

  هاي شبکه  بخش در نظام کلي هايسياست ي، ادار نظام يکل يهااست يس ،انقالب معظم رهبر

  سند   ،کشور  ي علم  جامع  نقشه،  فناوري  توسعه  و  رشد  براي  نظام  کلي  هايسياست  ،ايرايانه   يرساناطالع 

  فناوري   و  علم  اندازچشم   ، فناوري  و  علم   راهبردي  تحول  سند  ، کشور  ي نوآور  و  ي فناور  علم،  نظام   توسعه

  برنامه  ،سرزمين آمايش  ملي  ضوابط ي،اسالم  دانشگاه  سند ،1404 افق در ايران اسالمي جمهوري

  يي شناسا ؛تمان توسعه علم و فناوري کشوري و سند جديد گففناور  و قاتيتحق علوم،  وزارت يراهبرد 

  آموزش   مراکز  و  ها دانشگاه   بر  ديتأک  با  رقبا  ت يوضع  يبررسو    دانشگاه  يدرون  و  يرونيب  نفعاني ذ  ليتحل  و

 اهتمام ويژه گردد. سطح هم   و جوارهم  يعال

ارائه شده است. در اين بخش با   دانشگاه ي عمليات ي هابرنامه همچنين در پايان اين گزارش، 

 (1399 تا 1397) گاهدانش يعمليات ي هابرنامه تدوين ، دانشگاه کالن اهداف و هاراهبرد  تناظررويکرد 

هاي  اهداف هر يک از بخش   تحقق  منظوربهد  نپروژه اذعان دار  مجريانمدنظر قرار گرفته است. در پايان  

  منظور بهاي از کارشناسان با تجارب مرتبط، در تيم پژوهشي همکاري داشتند. همچنين  مذکور، مجموعه 

هاي تدوين شده، جلسات متعددي با کارشناسان و مديران دانشگاه  و تصويب برنامه  نظرتبادل،  يشياندهم 

فردين  دکتر  ،پيگيري فعال رياست محترم دانشگاه از مشارکت و دانميمگرديد. در پايان الزم برگزار 

دانشگاه   يعلمئتيهو اعضاي  با پيگيري ها مداوم و مسئوليت پذيري رياست دانشگاه، طاب اخالقيان

؛ مديران و روساي سابق و کنوني دانشکده ها و پژوهشکده  کردستان و اعضاي شوراي راهبردي دانشگاه  

معاون  ، دکتر عادل سي و سه مرده چنين ازهم  و قدرداني نمايم. ساير همکاران تشکرهاي دانشگاه و 

محمد نظري  آقاي جناب ؛ معاون پژوهش و فناوري دانشگاه ، حسن بيوراني دکترآموزشي دانشگاه؛ 

دکتر   ؛ معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه    ، روشن خوشنوازيدکتر  ؛  معاون اداري و مالي دانشگاه    ،پور

هيوا دکترو    پروژهمحترم    ناظر    ،کيومرث ايراندوست دکترو      ؛معاون دانشجويي دانشگاه    ،عثمان عزيزي

به کيفيت گزارش هاي پروژه کمک شايان توجهي  که با ارائه رهنمود  ناظر پروژه  به عنوان  فاروقي

از پروردگار يکتا بهروزي و سالمتي اين عزيزان را   را دارم. و قدرداني ويژه  کمال تشکر نمودند،
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به عنوان دانشگاهي پيشتاز    اميد است با اجراي اين طرح شاهد رشد و توسعه دانشگاه کردستان  خواستارم.

 رو باشيم.هاي پيشدر سال  ايران و موفق در غرب کشور جمهوري اسالمي 

 

 دکتر ناصر شيربگيدکتر قاسم سليمي/ 

 طرح  انمجري
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 اول  فصل

 مقدمه
 

 

 

 

 

 :گرددي م اين فصل در قالب سه بخش به شرح زير ارائه 

و اهميت انجام پژوهش کنوني   مسئلهاجمالي پروژه، طرح بيان  يمعرف  وبخش اوّل: مقدمه 

 هاي اساسي پژوهش ، اهداف و پرسشتياهم، مسئلهبراي دانشگاه، مشتمل بر بيان 

زي  يرمفهوم برنامه   ريزي راهبردي، شامل:م: مطالعه و تبيين مباني نظري و علمي برنامه بخش دو

ريزي  برنامه ،راهبردي ريزي برنامه  هاي مدل، راهبردي ي ريزمه و برنا بلندمدت ي ريز برنامه  ،راهبردي

 راهبردي در آموزش عالي   ريزيهاي برنامه راهبردي در آموزش عالي و مدل

طبيعي و جغرافيايي،  تيموقعکردستان از ابعاد  استاناي از وضعيت بخش سوم: خالصه 

 تاريخي، اقتصادي، صنايع و معادن و کشاورزي.
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 ل: معرفی طرحبخش او -1-1

 بیان مسئله پژوهش  -1-1-1

دار تأمين نيروي انساني متخصص  ها و نهادهاي آموزش عالي، عهده در هر کشوري، دانشگاه 

و تنوع نيازهاي گوناگون در جوامع   هاي مختلف هستند. با توجه به تحوالت علميموردنياز در زمينه 

تر ر آن قرار دارد، روند تغيير و تحوالت در آن سريع نظام آموزش عالي د اي که مختلف و نيز زمينه 

طور مثال، يکي از  شده است. اين امر مشکالتي را فرا روي آموزش عالي قرار داده است. به 

ها از رويکرد  گيري دانشگاه هاي فراروي آموزش عالي در هزاره سوم، کمبود منابع مالي و بهره چالش

وري باالتر است. ازجمله  ديگر، نزديک شدن به بهره عبارت ه استفاده بيشينه از حداقل منابع و ب

 ،1رويکردهاي اساسي جهت نيل به اين امر ارزيابي از وضعيت موجود و استمرار آن است )وبر

2003.) 

ريزي و ارزيابي در نظام دانشگاهي يکي از کارکردهاي مهم مديريت آموزش  بنابراين، برنامه 

هاي نظام دانشگاهي، بايد کارکرد ارزيابي بر ساير  بخشيدن به هدف منظور تحقق است. به  عالي

عنوان  ديگر، نظام ارزيابي دانشگاهي به عبارتي مديريت دانشگاهي اشراف داشته باشد، به کارکردها

يک زير نظام دانشگاهي بايد از ابتداي انديشيدن درباره طرح دانشگاه طراحي شود و استقرار يابد تا  

ريزي  هاي ويژه دانشگاه اطمينان حاصل نمود. امروزه برنامهو هدف   مأموريترسالت،    بتوان از تحقق

اي  شود قصد دارد آينده ريزي توسعه آموزش عالي منظور مي توسعه دانشگاهي، که بخشي از برنامه 

 طورکلي جامعه زيرپوشش جغرافياي دانشگاه به وجود آورد.ها و بهها، سازمانبهتر براي افراد، گروه 

رود، ب(  کند که يک دانشگاه: الف( به کجا ميريزي توسعه دانشگاهي مشخص مي فرايند برنامه 

(. به اين منظور، نياز به  1376بازرگان، )رود، ج( چگونه برود و از چه راهي برود چرا به آنجا مي 

  ده کند يک سازمان در حال حاضر کجاست و در پنج يا ريزي راهبردي است که مشخص مي برنامه

عنوان ابزاري براي  ريزي راهبردي به ها از برنامهخواهد باشد. امروزه، دانشگاه سال آينده کجا مي

ريزي  گونه برنامهکنند و هدف اين استفاده مي  هاي مطلوب آينده خود دهي و تعيين پروژه سازمان

منظور برطرف کردن نيازها  ها و ارائه بهتر خدمات به ها در تعيين اولويت کمک به مسئوالن سازمان 

ي اساسي درباره  هاسؤال توان ريزي دانشگاهي مي از طريق برنامه  .(2003، 2است )اسکيلبک 

ها را تنظيم کرد و  عملياتي براي تحقق اين هدف  هايهاي دانشگاه مطرح کرد و سپس برنامه هدف 

 به اجرا درآورد. 
 

1 - Weber 

2 - Skilbeck 
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  است؟  شدهانتخابطور مناسب هاي دانشگاه به هدف 

 کند؟ها را ميسر مي نيل به هدف  اتخاذشده(مشي اجرايي خط)ها سياست 

  انجامد؟ها مي هاي اجرايي، به تحقق هدف هاي عملياتي و طرح فرايند اجرايي برنامه 

 در برنامه توسعه آن دانشگاه   شدهينيبش يپيي دانشگاه با بروندادهاي مقصود نها

 مطابقت دارد؟ 

ريزي راهبردي استفاده کرد. انجام اين  هاي برنامه بايد از روش  هاسؤال براي يافتن پاسخ اين  

عنوان جزئي  آن را به  تواني م مستلزم ايجاد نظام مديريت راهبردي دانشگاهي است که  مهم

تواند در بهبود  ريزي دانشگاهي منظور داشت، نتايج حاصل از ارزيابي مي نظام برنامه  ريذناپيي جدا

سنجش و ارزيابي  منظور به پسي ايفا کند. مؤثر ريزي دانشگاهي و اجراي آن نقش فرايند برنامه 

را در نظر   کيفيت الزم است که ديدي وسيع داشته و تمامي عوامل موجود در نظام و محيط آن 

خدمات تخصصي به جامعه( در تعامل با   اي )آموزش، پژوهش، عرضههاي هسته ، فعاليتبگيريم

اثربخشي خدمات و عملکرد   ادي برـزي ريدو تأث ان اينـيـکند و حفظ ارتباط ممحيط معنا پيدا مي

 .دانشگاه خواهد داشت و اين خود نيازمند فرايند رهبري مؤثر است

. عوامل برخوردارند  يي اهميت بسزااز  بيروني نيز    دروني و  نفعانذي مخاطبان و    ، از سوي ديگر 

شرايط، نگرش( که کنترل مستقيمي بر تأثير  شوند )ي م عنوان عواملي تعريف  محيطي يک دانشگاه به 

محيطي و  -ي، اجتماعي، اقتصادي سياسيشناختجامعه يک دانشگاه دارند. اين عوامل ممکن است 

 کند:تعيين اين عوامل در موارد زير به ما کمک مي بافتي باشند. 

  روي دانشگاه   هاآن شناخت تأثيرات بالقوه 

  ها تعيين ميزان تأثير آن 

 هاي آينده دانشگاه عنوان تهديدها و فرصت ها به بندي آن طبقه 

  ها و  ها براي سودمند کردن فرصت ها برحسب اهميت و توسعه طرح بندي آن رتبه

 (.2003لبک، )اسکي دهايتهد کاهش 

با توجه به آنچه بيان شد، يکي از سؤاالت اساسي پيش روي پژوهش آن است که وضعيت 

عنوان يک نظام در ابعاد گوناگون  ريزي راهبردي بهموجود دانشگاه کردستان از نگاه برنامه 

زيادي    )درونداد، فرايند، برونداد، پيامد( چگونه است و چه عوامل محيطي، بر عملکرد دانشگاه تأثير

ها و اعضاي  دارند؟ براي پاسخ به اين سؤال تالش گرديد با مشارکت رئيس، معاونان، مديران گروه 

منظور شناخت بيشتر نقاط قوت و ضعف،  ريزي راهبردي را به علمي دانشگاه، رويکرد برنامههيئت
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 ها و تهديدهاي دانشگاه به کار ببريم. فرصت

 

 اهمیت و ضرورت طرح -1-1-2

شود، تمامي  روز بر حالت عدم قطعيت افزوده مي روزبه که  امروز  حال تغيير رد  در جهان

قبال نيازهاي اجتماعي ارائه دهند،   هاي مطلوبي در فشارند تا پاسخ مؤسسات آموزش عالي تحت

ها در  که دانشگاه  اندها ثابت کرده ها در قبال کيفيت بسيار پيچيده است، تجربهيت دانشگاه عـموق

را به جامعه ارائه دهند که دائماً دغدغه بهبود کيفيت خدمات خود  خدمات  انند بهترين  توصورتي مي 

از لحاظ   هاي تجاريآموزش عالي به نسبت سازمان مؤسسات. اگرچه (2003 وبر،باشند )داشته را 

و درصدد تحقق برآيندهاي مختلفي هستند، اما مفهوم   اندمتفاوت، ساختارها نفعاني ذ اهداف، 

نمايد که  است و ادبيات موجود پيشنهاد مي  استفادهقابل مؤسساتراهبردي در اين  ريزيبرنامه

هاي  دهي و اولويت ريزي راهبردي فرايندي است که اثبات نموده است که در تعيين جهتبرنامه

 (.2008 ،1بارگس است )آموزش عالي موفق بوده 

شماري در محيط دروني و بيروني  در طول دهه گذشته مؤسسات آموزش عالي با تغييرات بي 

جمعيت   رات ييتغي،  فنّاورهاي سريع  و پاسخگويي به مسائلي همچون کاهش حمايت مالي، پيشرفت

(. داليل اين تغييرات در  1999، 2لرنراند )مواجه شده  شدهمنسوخ هاي آموزشي شناختي و برنامه

آموزشي جهان فشارهاي زياد اقتصادي، اجتماعي و عدم توانايي براي برطرف کردن   ي هانظام

ي تعامل  سوبه آموزشي  اندازچشم است. با ظهور اينترنت  اقتصاد نهيزم  در نيازهاي گسترده آموزشي 

وري و کنترل اطالعات  است. فناوري اطالعات اگرچه بهره   کرده  رييتغاجتماعي و تجاري    -فرهنگي

قوي است که روابط اقتصادي و اجتماعي را   فنّاورانه، يک نيروي وجود ن يباا دهد زايش مي را اف

رو  اطالعات روبه  کنترلرقابليغها و يادگيرندگان را با رشد دهد. اين امر دانشگاه دوباره شکل مي 

هاي خود بازنگري مجدد داشته باشند. ها بايد در نقشکرده است. براي پذيرش اين تغييرات دانشگاه 

دهي مجدد خود براي برطرف کردن نيازهاي اطالعاتي جامعه نياز دارند. داليل اين  ها به شکل آن

 ند از: اعبارت   ها در دنياي کنونيدهي مجدد آن براي دانشگاه تغيير در نقش و شکل 

 

  شدنپديده جهاني 

  تأثير اينترنت 

 

1 - Burgess 

2 - Lerner 
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  اصالح دانش و اطالعات 

 دسترسي و کسب بودجه دولتي 

  شدن يادگيري  العمرمادام ي و ريپذانعطاف 

که از آن  اندشده ها اين نيروهاي تغيير باعث به وجود آمدن مشکالت متعدد براي دانشگاه 

 توان به موارد زير اشاره کرد: جمله مي 

  تعديل آموزش از طريق استفاده از موضوعات يادگيري 

 دانشجو -تغيير نقش استاد 

  هاي يادگيري الکترونيکنياز به مهارت 

 حمايت از يادگيري الکترونيک 

 اي نوين رهبري مؤسسه  يهاه گون 

هاي زيادي را براي  ظهور اين مشکالت فناوري اطالعات و ارتباطات فرصت وجود با

 توان به موارد زير اشاره کرد:آورده است که از آن جمله مي   به وجودها دانشگاه 

  هاي مجازي رشد دانشگاه 

  )يادگيري ترکيبي )يادگيري الکترونيکي و حضوري 

  هاي آموزشي باز ه جنبش منابع و دور 

  رشد مراکز محلي و مراکز ارتباط از راه دور 

  (.2003، 1ي آموزش دانشجو محور )ماسون سوبه حرکت 

عنوان ابزاري براي  ريزي راهبردي را به ها امروزه سازوکار برنامه به همين منظور، بيشتر دانشگاه 

،  اختصاربه(. 1999اند )لرنر، ها و سازگار شدن با تغييرات سريع محيطي به کار گرفته تغيير استراتژي 

هاني و تغييرات  هاي ج نظران حوزه آموزش عالي بر اين باورند که در محيط کنوني، رقابت صاحب

ها و مؤسسات آموزش عالي بايد قادر باشند تا با تغييرات انطباق  سريع در آموزش عالي، دانشگاه 

ي سازماني خود را بهبود داده و سرانجام  اثربخشگيري خود را ارتقا دهند، هاي تصميم يابند، قابليت

 (.2003، 3؛ کريپ2001، 2اصلي خود توجه نمايند )بيرن بائوم نفعاني ذطور مستقيم به به

رويکردي جامع   اهميت اين طرح، در نگاه راهبردي و جامعيت آن است. اين طرح داراي 

 مدنظر هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي علمي و فناوري و...بوده که در آن توجه به جنبه 

 

1 - Mason 

2 - Birnbaum 

3 - Kirp 
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 است.  قرارگرفته 
 

 اهداف طرح -1-1-3

ريزي راهبردي در دانشگاه کردستان، سازي رويکرد برنامه پياده هدف کلي: »-1-1-3-1

ها و تهديدهاي  منظور تعيين نقاط قوت، ضعف، فرصت تدوين برنامه راهبردي توسعه دانشگاهي به 

و تهديدها    هاضعف هايي براي توسعه مطلوب از راه برطرف کردن  حلاين نظام دانشگاهي و ارائه راه 

 ت. اسها« قوت و استفاده بهينه از فرصت و تقويت نقاط 

 اهداف ويژه: -1-1-3-2

  ريزي راهبردي تدوين مدل مناسب برنامه 

  ساله  5دانشگاه کردستان در افق  انداز چشم تدوين 

 تدوين اهداف راهبردي دانشگاه کردستان؛ 

  ي دانشگاه کردستان؛هامأموريت تدوين 

  هاي عملياتي دانشگاه کردستان تدوين راهبردها و برنامه 

 

 طرح های اساسی پرسش -1-1-4

  عبارت است ازبه آن خواهيم پرداخت    اصلي که در اين طرح  با توجه به اهداف فوق پرسش 

 مناسب توسعه دانشگاه کردستان چيست؟ برنامه جامع و راهبردي از اينکه 

به  ها است ه پروژه به دنبال پاسخگويي به آنک ياژه يو سؤاالت در راستاي سؤال اصلي فوق

 :باشدمي شرح ذيل 

 ريزي توسعه دانشگاه کردستان چيست؟ برنامه  مدل مناسب 

  سال آينده چيست؟  3دانشگاه کردستان را در  اندازچشم 

  انداز چشم هاي ويژه دانشگاه کردستان جهت رسيدن به رسالت /هامأموريت  

 ؟ اندم اکد

  ؟ اندم اکداهداف راهبردي دانشگاه کردستان 

  ؟ اندم اکدنده  سال آي 3راهبردهاي مناسب توسعه دانشگاه کردستان در 

 ند؟اسال آينده کدام  3هاي عملياتي دانشگاه کردستان در برنامه 
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 مطالعه و تبیین مبانی نظری طرح م:بخش دو -1-2
در راستاي بررسي و ارزيابي مطالعات نظري و پيشينه پژوهش، در اين فصل، ابتدا به ادبيات 

  ريزي ل، ادبيات نظري برنامهج خواهيم پرداخت در پايان فصل اوي رايهامدل ريزي راهبردي و  برنامه

مالي به  چنين، پس از مرور اجيريم. هم گبر کاربرد آن در آموزش عالي پي مي  ديتأکراهبردي را با 

آن بر   ريتأثو  شدني جهانشود و به موضوع مفهوم دانشگاه و واقعيت چند مفهومي آن اشاره مي 

ها و مراکز آموزش عالي  ي کنوني فراروي دانشگاه هاچالشو  آموزش عاليي هايريگجهت 

 پرداخته خواهد شد. 
 

 دانشگاه و واقعیت چند مفهومی -1-2-1

  ي هاه دانش در جامعه نيستند. مؤسسات پژوهشي، شرکتها تنها توليدکنندامروزه دانشگاه 

جديد مؤسسات توليد دانش، در جامعه فعاليت   يهاعنوان نسل هاي دولتي، به خصوصي، آزمايشگاه 

. در برخي از کشورها نيز تغييراتي همچون گرايش به حل مسئله،  (6:  2005،  1)بليکل و پاول   کننديم

رفع نيازهاي   در زمينه پذيري دانشگاه به مسئوليت گرايش و  ي ارشتهان يم يهاپژوهش گسترش 

کردن شکاف آموزش عالي و نيازهاي   حل مشکالت اقتصادي و اجتماعي جامعه، پر نظير:جامعه، 

اتيد و مديران دانشگاه، تربيت رهبران تجاري و شهروندان جامعه  جامعه، تعامل سازنده با والدين، اس

آموزش عالي جهاني   طرفبهنظران زيادي نيز يک رشد مستمر در اين راستا، صاحب شود.ديده مي 

هاي  دانشگاه  .(185-171: 2003، 2اند )تيچلربيني نموده و يا عصر توسعه آموزش عالي را پيش

ي، پژوهش و  المللن يب)مديريت دانشجويان در سطح ملي و  3ي چندبعدي هاعرصه امروزي در 

ها نيازمند حفظ اعتبار و شهرت و انطباق با معيارها و  ، آن جهيدرنت ،کنندي م گذاري( رقابت سرمايه 

داشتن دانشجويان و پاسخگويي  پژوهشي سطح باال، راضي نگه   يکارها  ديتولهاي قانوني،  چارچوب 

(. بر اساس مطالب فوق و بر اساس مطالعات 118: 2012، 4فيندلواند )جامعه به نيازهاي رو به رشد 

ي اخير به انواع  هادهه در « محل دانش»توان استنباط نمود که مفهوم دانشگاه به معناي مي  افتهيانجام

 مختلفي بر اساس رويکرد به شرح زير قابل تفکيک است: 
 

 

1 - Bleiklie and Powell 

2 - Teichler 

3 - multi dimentional 

4 - Findlow 
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 رویکردهای مختلفتعاریف مفهومی از دانشگاه بر اساس  -1-1جدول 

 توصیف نوع دانشگاه ردیف

 

1 
 دانشگاه آموزشي 

در چنين   کهيطوربه که کار اصلي آن آموزش است،  گردديمبه نهادي اطالق 

عنوان  کند؛ بلکه از منابع موجود به آموزش از پژوهش تغذيه نمي ضرورتبه دانشگاهي 

 گيرد.منابع درسي براي آموزش بهره مي

 دانشگاه پژوهشي  2
و تمرکز اصلي بر پژوهش است و پژوهش ويژگي اصلي دانشگاه   د يتأک در چنين نهادي 

 .شوديمقلمداد 

 بنگاه  مثابهبه دانشگاه  3
اقتصادي دارد پيدا    نفعانذي دانشگاهي است که هويت خود را از اقبال و اعتباري که نزد  

 کند.مي

 دانشگاه کارگاهي 4
ايدئولوژي به   ازلحاظهاي دانشجويان بوده و چنين دانشگاهي مبتني بر توسعه مهارت

 پاسخگويي به نيازهاي ملموس محيط است.  به دنبال خنثي بودن تمايل دارد و 

 شود.اتخاذ مي معناي بو   ثباتي بمبهم،  صورتبه در اين نوع دانشگاه تصميمات   دانشگاه آشفته  5

 دانشگاه نوآور  6
هاي مهم دانشگاه نوآور  توانايي پردازش اطالعات توسط عامالن دانشگاهي از ويژگي 

 سازگاري برخوردار است. است و اين دانشگاه از توان باالي 

 (29-36: 1388)منبع: یمنی دوزی سرخابی، 
 

ي  هادوره هاي اخير،  هاي دنيا در طي دهه دانشگاه   نيز بر اين باورند که  نظرانصاحب برخي از  

توصيف نمود   صورتن ي بدتوان آن را که در يک نگاه مي  اندده گذرانمختلفي را پشت سر 

 (:58: 1383 )فراستخواه،

  ميالدي(  20)تا نيمه سده  نخبه پروردانشگاه 

  ميالدي( 50ها با تقاضاي انبوه اجتماعي )از دهه مواجهه دانشگاه 

  ميالدي(  60دهه اجتماعي )هاي ها با جنبشمواجهه دانشگاه 

  ميالدي(  70ه  )از ده   وکارکسبها با مقتضيات بازار، صنعت و دنياي  مواجهه دانشگاه 

  ميالدي،   90ي و جامعه اطالعاتي )از دهه فرا صنعتها با تحوالت مواجهه دانشگاه

 ادامه دارد(.

احساس کرد، هرچند  شدتبه  5و   4توان در مراحل نقطه اوج توسعه دانشگاه پژوهشي را مي 

عنوان  ها به دانشگاه   کهي درحال  اندده يعق( بر اين  2001،  1لتباخآآموزش عالي )  نظرانصاحب برخي از  

اند. علم در بيشتر نبوده  پژوهش محور طور سنتي شوند، امّا به مؤسسات فکري و فرهنگي قلمداد مي 

(. 5: 1386شد )حيدري تفرشي و کالنتري، مي  وجوجست دانشگاه  راز يغبه يي ديگر درجا موارد 
 

1- Altbach 
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مل رشد و توسعه علوم محض  عوا  نيمؤثرترآنچه مسلم است در ميان انواع دانشگاه، امروزه يکي از 

(. اگر بتوان به نوع دانشگاه  503: 1383در مقابل دانش کاربردي، دانشگاه پژوهشي است )وحيدي، 

اخير توانايي پردازش اطالعات توسط عامالن دانشگاهي را اضافه نمود و در اين صورت دانشگاه از  

طور خالصه،  (. به29-36: 1388يمني دوزي سرخابي، بود )توان باالي سازگاري برخوردار خواهد 

( معتقدند با ظهور و توسعه فناوري اطالعات و  2000) 1ازجمله اسکات  نظرانصاحب برخي از 

ها شکل گرفته است. اين تحول  ارتباطات و تکوين جامعه دانشي، تحوالت اساسي در عرصه دانشگاه 

پيچد مي  هم  را درنشگاه سنتي ، ساختار و محتواي داتيدرنها اي، آغاز و گيري جامعه شبکه با شکل

ي و  فرا دانشگاهبنابراين، با ظهور دانش ؛ گرددي م و حرکت به سمت دانشگاه سبک دو آغاز 

دهند  ها دو نقش اصلي خود را که توليد دانش و انتقال آن است از دست ميمهندسي دانش، دانشگاه 

 (.1383دانش است )ذاکر صالحي، و در مقابل کارکرد جديد دانشگاه، رهبري کليه جريانات 
 

 ها و مؤسسات آموزش عالی ی فراروی دانشگاه ها چالش -1-2-2

هاي نوظهور  ي شدن آموزش عالي، فناوري المللنيبو    شدني جهانظهور مفاهيم جديد ازجمله  

هاي آموزش عالي، ضرورت بازانديشي در ساختارها و فرايندهاي  اطالعات و ارتباطات در نظام 

ها و مؤسسات آموزش عالي در  ناپذير نموده است. از اين رو، دانشگاه ين نهادها را اجتناب سازماني ا

هاي  ريزان آموزش عالي از آغاز تاکنون با چالشجستجوي بازآفريني خود هستند. مديران و برنامه 

  ها اند. در ادامه به بخشي از اين چالشجدي مديريت و راهبري مؤسسات آموزش عالي مواجه بوده 

 شود.اشاره مي 

 بازار در عالي  آموزش يهادوره ، النيالتحصفارغ  مفيد و مؤثر جذب امکان  عدم مسئله

 در النيالتحصفارغ بيشتر جذب شغلي، فعاليت و تحصيلي يهارشته بين تناسب عدم کار،

 صنعتي کشورهاي ساير در آنها جذب و النيالتحصفارغ دفع ،رفعاليغ و توليدي غير يهابخش

 عليرغم را  ايران عالي آموزش که است مشکالتي و هاچالش  جمله  از ديگر، مسائل از بسياري و

 تا است شده  باعث عبارتي به و کرده معرفي  ناموفق و روبرو چالش با سنگين يهاي گذار ه يسرما

 دستاوردها و هداف. اآن به نيل ميزان يا نگردد، محقق عالي آموزش نظام نظر مورد دستاوردهاي

 (.1389)آقاداود،   است کرده معرفي ضعيف را

نوظهور   هايدانشگاه ، تنوع دانشجويان، کاستي بودجه، پيدايي هارشتهکمبود ظرفيت، تنوع 

 

1 - Scott 
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کشورهاي در    هايدانشگاه . عالوه بر اين  هاستدانشگاه و رقابت تنگاتنگ از جمله مشکالت فراگير  

هستند.  رو روبه نيافتگي فرايند توسعه ملي و موانع توسعه  حال توسعه با مشکالت جدايي از

  ي ساز يخصوصکشورهاي در حال گذار با مشکالت تداخل بين مالکيت و مديريت و  هايدانشگاه 

 (.1381)رمضاني،  باشندي م غيرنهادينه دست به گريبان 
 

 ها و مؤسسات آموزش عالی مین آن در دانشگاه کیفیت و اعتبارسنجی تض -1-2-2-1

است.  دادهرخ ي عميقي از حيث کمي و کيفي در آموزش عالي اشه يرتغييرات بنيادي و 

بر کارايي   ديتأکگرا، تغيير در متدلوژي و به عامه  گرانخبهکاهش شديد منابع، تبديل آموزش عالي 

ي ديگري هم بروز کرده که هنوز  هاالشچ.  شودي مدر آموزش عالي ازجمله اين تغييرات محسوب  

به کيفيت،  هادولتي از قبيل افزايش تمايل مسائلها پيدا نشده است. افزون بر اين حلي براي آنراه 

به بعد دغدغه    1990هاي ملي کيفيت باعث شده از پايان دهه  تقاضا براي پاسخگويي و ايجاد سازمان 

دهه    دودر طول    (.2007نيوتن،  شود )براي بهبود کيفيت و استانداردها، تبديل به يک نگراني جهاني  

از موضوعات   ها و مؤسسات آموزش عالي به يکيدر دانشگاه  1گذشته، موضوع تضمين کيفيت

  هاي برنامه  هاي ارزيابي ملي جهت ارزيابياست و نظام  شدهل يجديد در حوزه آموزش عالي تبد

رغم اين تحوالت مفهومي و کاربردي، کيفيت . علي اندشده ي ها طراحتدريس و يادگيري در دانشگاه 

 ي مديران دانشگاهي است. شرويپو تضمين آن هنوز هم چالشي اساسي 
 

 شدن ی جهانده  پدی -1-2-2-2

هايي براي  کنيم، داللتاز ديدگاهي که در مقابل آن اتخاذ مي نظرصرف، شدني جهان

در آموزش عالي بر    شدني جهانموضوع    نظرانصاحب عنوان يکي از  آموزش عالي دارد. جکسون به

است،    وستهيپهم به ي  روزافزونطور  ، جهان بهشدني جهان  جهيدرنتدر هزاره جديد،  »اين باور است که  

خود، ارزيابي دوباره دارند تا بتوانند به   مأموريت در پاسخ به اين پديده، مؤسسات آموزش عالي در 

را بهتر آماده کنند تا شهروندان جهاني    النشانيالتحصفارغ توانند  اين سؤال پاسخ دهند که چگونه مي 

هاي اساسي  بنابراين، يکي از چالش ؛ (1389)حکيم زاده،  «امروز باشند ريمتغاي در دنياي و حرفه 

ي شدن براي پاسخ المللن يبها، الزامات و منطق دانشگاه  کردني الملل ني بها تدوين استراتژي دانشگاه 

بر آموزش عالي    شدني جهانتفصيلي به آثار    صورت به است. در ادامه مباحث    شدني جهانبه فرصت  
 

1 - quality assurance 
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 وزش عالي اشاره خواهد شد.دهي آينده مؤسسات آمو جهت 
 

 1راهبری دانشگاهی  -3-2-2-1

ها  ها و مؤسسات آموزش عالي و کفايت هر يک از مدل هاي راهبري دانشگاه مدل اکنونهم 

ي اخير توجه محافل دانشگاهي  هاسال شده و در ي تبديل لآموزش عابه يکي از موضوعات چالشي 

هاي مديريت و راهبري همگام با تغييرات محيطي  ام را به خود معطوف داشته است. بر اين اساس، نظ

ها و هاي جهان، دانشگاه . در راستاي تحوالت دانشگاه اندتحول ي نوين دانشگاه در حال هارسالتو 

ي  هامدلهاي راهبري دانشگاهي ازجمله مؤسسات آموزش عالي ايران نيز نيازمند تحول در روش 

يي، راهبري از  امنائتيهي، راهبري مشارکتي، راهبري علمراهبري دانشگاه از طريق اعضاي هيئت

راهبري تلفيقي هستند؛ اين مهم   عنوان يک بنگاه اقتصادي وطريق ذي نفعان، راهبري دانشگاه به 

ها و مراکز آموزش عالي و  هاي موجود و تحليل رويکرد راهبري در دانشگاه نيازمند بازکاوي مدل 

ها و مراکز آموزش عالي  هاي جدي دانشگاه تواند يکي از چالش ها است که مي ي اين مدل کاو  نهيبه

 باشد.
 

 استقالل دانشگاهی  -1-2-2-4

هاي  ر مبناي تحوالت ساختاري، کارکردي و پارادايمي، با موقعيت استقالل دانشگاهي، ب

، استقالل دانشگاهي در شرايط جديد در مفهوم  سوک متناقض نمايي مواجه شده است. از ي  شيوبکم

  ي دانشگاهي، و خودگردان شده است و از سوي ديگر، بدون وجود استقالل  زيانگبحث  اشيسنت

کارکردي   -تهديدهايي مانند رنگ باختن الزامات ساختيماهيت و اصالت آکادميک در معرض 

بنابراين مفهوم  ؛  سرشت انتقادي آن قرار گرفته است  شدنگم دانشگاه، تقليل آن به بنگاه اقتصادي و  

ها و مراکز آموزش عالي است. نبرد ميان هاي دانشگاه و الزامات استقالل دانشگاهي يکي از چالش 

داليل  )  يساختار ي واقعي و تاريخي و  هاسرچشمه داليل ذهني( و  )  يدانشگاه چرايي مفهوم استقالل  

 (.1388عيني( آن همچنان ادامه دارد )فراستخواه، 

 گذار از دانشگاه آموزشی به سمت دانشگاه پژوهشی  -1-2-2-5

ها و مؤسسات آموزش عالي با سه بحران مشروعيت، نهادي و در دوران مواجهه دانشگاه 

ي جديد هستيم  هاي ژگيوهاي پژوهشي با ( شاهد ظهور دانشگاه 497: 1383، هژموني )ذاکر صالحي

 

1 - academic governance 
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. دانشگاه پژوهشي، نهادي کليدي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي  (6: 2008، 1)مهرمان و همکاران 

ي شدن، در کانون توجه  المللن يباست. کشف دانش جديد، توسعه نسل جديد پژوهشگران و 

 هاي پژوهشي قرار دارد.دانشگاه 

هاي جديد ، پژوهش مداري، نقش 2هاي پژوهشي داراي هشت ويژگي: رسالت جهاني دانشگاه 

ي به منابع مالي، استخدام جهاني، افزايش پيچيدگي، روابط جديد دولت و صنعت بخشتنوعاساتيد، 

هستند. دستيابي به مدل نوظهور جهاني بدان معني است که   با مؤسسات مشابه 3و همکاري جهاني 

هاي  ي خود دارند. همچنين دانشگاه هادانشگاهي ملي نسبت به گذشته، نفوذ کمتري بر هادولت

و رسالت خود را آموزش و توسعه مرزهاي دانش در ابعاد جهاني    مأموريتپژوهشي نوظهور جهاني،  

ي از  مندبهره هاي پژوهشي نوظهور جهاني، با دانشگاه .کنندو فراتر از مرزهاي ملي، تصور مي 

 محورند.اي، پژوهش طور فزاينده هاي علمي به روش 

عنوان توليدکننده دانش جديد، با تغير از الگوهاي پژوهشي مستقل سنتي  علمي، به اعضاء هيئت

جديدي در   هايي، نقشالمللن يبهاي اي عمل نمودن و همکاري رشتهي، ميانمحورگروه به سمت 

 برنه يهز العاده فوق گذاري پژوهشي، سرمايه  که يآنجائکنند. از حل مسائل جهان واقعي، ايفا مي

و  هاشرکتي دانشجويان، از طريق هاکمکي دولت، هاتيحماها فراتر از است. دانشگاه 

 ي پرسود همچونوکارهاکسب ي خصوصي، واگذاري امتياز جهت نوآوري فناوري و هااهداکننده 

نمايند. با ظهور  ي مالي اقدام مي هاکمکي بخشتنوع هاي پژوهشي، به شرکت 4ي زايشي هاشرکت

ايجاد شده است که منجر   هاو شرکتها  دولت ها،  هاي پژوهشي، ارتباط جديدي بين دانشگاه دانشگاه 

که   هاي پژوهشي، مراکزي هستند. دانشگاه گرددي م به توسعه اقتصادي و توليد دانش براي جامعه 

ي آموزش دانشجويان از  هابرنامه ي عمل نموده، تلفيق عناصر پژوهش در ارشته انيم صورت به

طور  استفاده به   را جهتي فناوري  هارساختيزها  ي اصلي اين مؤسسات بوده و اين دانشگاه هات ياولو

جابجايي اعضاي  ها با حمايت از پژوهش مشارکتي، . اين دانشگاه ندينماي مگسترده فراهم 

ي و  المللن يبي ردولتيغهاي ي با سازمان المللن ي باعتبار و جايگاه  کسب  علمي، دانشجو،هيئت

هاي  (. لذا حرکت دانشگاه 1388کسکه و سليمي، دارند )ي، همکاري نزديک تيچندملي هاسازمان

يکي از   نهگاهشت ي هاي ژگ يوهاي پژوهشي با آموزشي به سمت دانشگاه  صرفا مأموريتسنتي با 

 

1 - Mohrman , Ma, and Baker 

2 - global mission 

3 - global collaboration 

4  . spin-offs 
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 ها و مراکز آموزش عالي است.هاي اساسي دانشگاه چالش
 

 ی فکری و دانشی دانشگاهی ها هیسرما مدیریت -1-2-2-6

ي وجود آموزش عالداليل متعددي مبني بر اهميت و ضرورت مديريت سرمايه فکري در 

و توان   شودي مي منابع ذهني معطوف سوبه ي رانتفاعيغدارد. نخست آنکه، توجه راهبردي بخش 

. دوّم آنکه سرمايه فکري  ابديي مي بيروني فزوني هاط يمح از سوي  شدهليتحمي هاچالش پذيرش 

ي سرمايه  ريگاندازه رقابت سازماني است. سوّم آنکه   محرک پيش برنده کليدي در بهبود عملکرد و

 ترک ينزداقعي عموم  محققان را به نيازهاي و   «1عاج   برج»عنوان  ي به آموزش عالفلسفه    تواندي مفکري  

ي و تحقيقاتي بايد بر اساس معيارهاي ثابت،  آموزش عالهاي ي سازمان بندرتبه سازد و چهارم اينکه 

عيني و همگاني باشد. دليل آخر آنکه سرمايه فکري نقش کليدي در مديريت راهبردي منابع انساني  

 (.1390سليمي و راثيان، کرد )ايفا خواهد 

ها ها ازجمله دانشگاه هور اقتصاد دانش و رقابت مبتني بر دانش، سازمان ها پيش با ظالبته سال 

و تلقي ارزش   2هاي دانشي دهي دارايي و مراکز آموزش عالي را بر آن داشته بود که به سازمان 

راهبردي از آن اهميت دهند. هرچند اين امر مهم در مواردي نيازمند بازانديشي ساختارها و  

ي نو مديريت دانش  اندازهاچشم ي راهبردي و خلق  هابرنامه اوري اطالعات و  فرايندهاي سازماني، فن

معتقد بودند که انطباق    نظرانصاحب ها و مراکز آموزش عالي بود. بر اين اساس، برخي از  در دانشگاه 

هاي مرتبط با نيازمند طراحي و تدوين ساختارها، فرايندها و فناوري  3با انگاره عالي مديريت دانش 

توانند با هاي پيشتاز در جهان دريافتند ديگر نمي دانش سازماني است. در اين راستا، سازمان  منابع

ها دستيابي به اطالعات  عرصه رقابت باشند و کليد پنهان موفقيت آن داردارايي ملموس پرچم   بر  هيتک

  رمجموعهيز عنوان نامحسوس و خلق دانش خواهد بود. مفهوم جديدي که در محافل دانشگاهي به 

سرمايه    نظرانصاحب همان سرمايه فکري است.    درواقعاست،    شدهمطرحانگاره عالي مديريت دانش  

که   دانندي م ها عنوان ترکيبي از منابع نامحسوس و فعاليتهاي اخير را به موضوع جديد سال  4فکري 

کند که بتواند ارزش    سري منابع مادي، مالي و انساني را به نظامي تبديل  يک  دهدي مبه سازمان اجازه  

آموزش  ي سازنده سرمايه فکري در  هامؤلفهيي ازجمله  هاپرسشو نوآوري سازماني خلق کند. پاسخ  

 

1 . Ivory Tower 

2. knowledge assets 

3. knowledge management paradigm 

4. intellectual capital 
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ي کرد؟  سازتيظرفدر اين زمينه  توانيم ها اهميت دارد؟ چگونه اند و چرا شناسايي آني کدام عال

هاي کليدي و چالشي پرسش   ي فکري دانشگاهي نيازمند مديريت هستند و چگونه؟ ازهاه يسرماچرا  

ها هستند. با توجه به مباحثي که  يي به آن گوپاسخ ي مختلف درصدد هاوه يشها به هستند که دانشگاه 

دهد که مطالعات ، نشان مي شدني جهانمطرح گرديد، مروري بر ادبيات موضوع    شدني جهان پيرامون  

تفسير اين مسئله است. رويکرد   رو ابعاد آن، بيانگر رويکردهاي متفاوت د شدني جهاندر خصوص 

کند تا از آن طريق،  توسط نظام سلطه تلقي مي  شدهي طراح را يک پروژه از قبل  شدني جهانل، او

اش را بر ساير کشورها گسترش دهد و تعميق سازد. رويکرد دوم سيطره اقتصادي، فرهنگي و سياسي

ي  هاشبکهي جديد مانند گسترش داند که ناشي از تحوالت روزافزون دنياآن را يک پروسه مي 

  همو بيشتر مردم در ساير نقاط جهان، رشد فناوري در تمام ابعاد و به  ترآسان ارتباطي، ارتباط 

ي  المللنيب و    شدني جهان طور خالصه، در حوزه آموزش عالي با تمايز بين  . به ي بيشتر دنيا استوستگيپ

 شودي معنوان يک روند خواه عمدي، خواه طبيعي شناخته شدن به توان گفت که جهانيشدن، مي 

هاي  که چالش شودي معنوان يک کنش انتخابي تلقي ي شدن، به المللن يبو  رودي مکه راه خود را 

سخ به  ي پاهاراه عنوان يکي از  المللي شدن آموزش عالي به شدن را به فرصت تبديل کند. بينجهاني 

ي شدن فرايند  المللن يبگذارد و نيز احترام مي  هاملت به فرديت  زمانهم شدن است و جهاني  ريتأث

ي/ بين فرهنگي در پژوهش، تدريس و کارکردهاي خدماتي آموزش عالي است  المللن يبادغام ابعاد  

 (.1389)حکيم زاده، 
 

 ی ز یربرنامه مفهوم  -1-2-3

از   ينظرگفت هر صاحب  توانيم  کهي طوربه  شده،ارائه  ف متعدديي ريزي تعاربراي برنامه 

 م پرداخت:يها خواهنجا به چند مورد از آن يدر ا  ،ريزي پرداخته استف برنامه ي منظري خاص به تعر

 فرايندي است مبتني بر تجربه )تحليل عملکرد گذشته(، رهنمون از   ريزيبرنامه

 (.4: 1380ي پور ظهير،تق گيري آينده )اندازي به شکل هاي امروزي، با چشم فعاليت

 ن با يج معينده که متضمن نتايات آيق براي عمليريزي عبارت است از ارائه طربرنامه

 .(70: 1380،نيد جوادي)س نه مشخص و دوره زماني معلوم استيهز

 ني کردن راه تحقق آن. يبش يا پي افتن وي هدف و نييريزي عبارت است از تعبرنامه 

 د انجام  يي با ينکه چه کارها يدر مورد ا  يريگميعبارت است از تصمريزي برنامه

 رد.يگ
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 ني يبشيافتن و پيت مطلوب و يتصور و طراحي وضع ريزي عبارت است ازبرنامه

 سازد.سر مي يل به آن را ميلي که نيوسا و هاکردن راه 

 بر   موضوع، ا يک شيء ي ر ييات براي تغيطراحي عمل ريزي عبارت است ازبرنامه

 (.179 :1380، انيي)رضا شدهينيبش يمبناي الگوي پ

دهد، در زمره کارهايي قرار  ي مديريت را تشکيل ميسنگ بناريزي، برنامه  کهن يوجودا  با

آميز ، براي اجرا و ارزيابي موفقيتروني ازا نمايند. مديران بيش از بقيه از آن غفلت مي  که رديگيم

ي، ايجاد انگيزه در  دهسازمان هايي مانند امري ضروري است که فعاليت ريزيها، برنامه استراتژي 

خوب و مناسب بستگي دارد. فرايند   ريزينيروي انساني و اعمال کنترل به برنامه نيتأمکارکنان، 

  ريزي مديران و کارکنان سازمان در آن مشارکت کنند. برنامه  ي باشد که همه اگونهبه ريزي بايد  برنامه

آورد که خود را با بازارهاي در حال تغيير وفق دهد و بدين  ت اين امکان را به وجود ميبراي شرک

 (.295: 1380گونه سرنوشت خود را رقم بزند )ديويد، 
 

 مفهوم استراتژی و کاربرد آن در آموزش عالی  -1-2-4

نداريم.  اريدر اختي براي پاسخ پسندهمه تعريف واحد و  گونهچ يهاينکه استراتژي چيست، 

 (.69: 1378برند )مهرداد، هاي مختلف به کار مي و مديران اين واژه را به گونه  نظرانصاحب

گويد: واژه استراتژي از موقعيت باستاني  پيرامون خاستگاه استراتژي مي  1کامينگز

  ه ي علمنظور اصالحات دموکراتيک  به  3است. در زماني که کليستنس   شدهگرفته در آتن    2استراتگوس 

  رهبري انقالبي مردمي را بر عهده داشت واژه استراتگوس در  4ليگارشي حاکم در زمان اسپارتانا

نمادي است   کلمه استراتگوس درواقعهاي رايج آن زمان ضرب شد. مکاني به همين نام روي سکه 

و   «سپاه و لشگر»به معني  "Stratos"موقعيت. واژه استراتگوس ترکيبي است از دو کلمه  از آن

"einAg"  (. اگرچه مفهوم استراتژي حداقل  25-27: 1998، 5و مير تنديوا) «رهبري کردن»به معني

: 1378گويد )مهرداد،  کويين مي   نيبه را جيمز    کهچنانآنگردد،  سال قبل از ميالد مسيح برمي  340به  

ريزي  (، امّا استراتژي به فرم امروز آن دستاورد پس از جنگ جهاني دوّم و حاصل سير تحول برنامه69

 

1- Cummings 

2- Strategos 
3-  Kleisthenes 
4- Spartan 

5  -  Witand & R. Meyer 
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ريزي  يا بودجه  « ساليانه  ريزيبرنامه »ها رواج داشت  است. آنچه تا قبل از جنگ جهاني دوّم در سازمان 

در اوايل دهه   پسازآن ها وارد شد. دمدت به شرکتبلن ريزيبود. پس از جنگ جهاني دوم برنامه

هاي راهبردي  گيريدفاع آمريکا تصميم گرفت تا تجربيات زيادي را که از تصميم  وزارت  1960

  « راهبردي ريزيبرنامه »جنگ جهاني دوم حاصل شده بود، تدوين کند و با اين اقدام مباني 

اين مفاهيم را به دنياي   - دانشگاه هاروارداستاد  -1گذاري شد. دو سال بعد آلفرد چندلر پايه

وکار اي، استراتژي کسبطي مقاله 1965در سال  2وارد کرد و به دنبال او کنت اندروز  وکارکسب

شرکت الکهيد   رعامليمد را بر مبناي افکار و نظريات چندلر مطرح ساخت. ايگورآنسوف 

وکار پياده کرد. موفقيت آنسوف  کسبالکترونيک اين رويکرد را پسنديد و آن را در محيط واقعي  

نمود  هاي ارائه شده جلب به مفاهيم و متدولوژي  توجه همگان را ي رويکرد استراتژي ريکارگبه در 

 (.16: 1380کياني،  غفاريان و)

استراتژي، »ريزي راهبردي در کتابي تحت عنوان: برنامه  نظرانصاحب وايت و مير دو نفر از  

ها تفاوتي نمايند. به گفته آندر مورد استراتژي نظرات جالبي ارائه مي  «هافرايندها، محتوا و بستر 

  3ها در کتاب خود ارتباط اين اساسي بين مفاهيم فرايند، محتوا و زمينه استراتژي وجود دارد، آن 

 :کنندي مبيان  نيچنن يا مفهوم را 

به فرايند استراتژي ارتباط    شونديم ها از آن مشتق  الف( فرايند استراتژي: روشي که استراتژي 

 دارد. اگر بخواهيم اين مفهوم را در قالب چند سؤال مطرح کنيم، چنين است:

Howشود، چگونه فرموله، اجرا  مي  ليوتحله يتجز  : به اين معني که استراتژي چگونه ساخته و

 گردد؟و کنترل مي

Who چه کسي درگير فرايند تدوين استراتژي است؟ : 

Whenهاي ضروري چه موقع بايد صورت گيرد؟ت: فعالي 

ب( محتواي استراتژي: برون داد فرايند استراتژي به محتواي استراتژي ارتباط دارد. با اين  

ي تابعه، چه هست و چه بايد  واحدها گردد که استراتژي براي شرکت و هر يک از سؤال روشن مي 

 باشد؟

با آن فرايند استراتژي و محتواي   ج( زمينه يا بستر استراتژي: مجموعه شرايطي است که 

اگر در قالب يک سؤال بيان گردد،   ؛ وگردد، به زمينه استراتژي ارتباط دارداستراتژي تعريف مي 

ديگر، چه شرکتي و در چه محيطي با فرايند  عبارت گيرد، بهچنين است: استراتژي در کجا صورت مي 
 

1- A. D. Chandler 

2- K. Andrews 
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ي  خوببه (. ابعاد استراتژي در شکل زير 6: 1998و مير،  اند ت يواو محتواي استراتژي درگير است؟ )

 نمايان است:

 

 

 ابعاد استراتژی  -1-1شکل 

 

که اشاره گرديد مفهوم استراتژي در ارتش داراي پيشينه طوالني است   همچنانطور خالصه  به

عنوان يک حوزه علمي با آثار  . به گذردي م علمي حدود پنجاه سال از عمر آن  صورتبه ولي 

  4( و اندروز 1965) 3(، امري و تريست 1965) 2(، آنسف1962) 1ي همچون چندلرنظرانصاحب

اما مفهوم استراتژي، در  ؛ (5،2010گذاشت )مک دونالد ( به عرصه مطالعات سازماني پا9711)

ت به بخش صنعت و تجارت نسب  ريتأخي در حدود دو دهه  ر يتأخها و مراکز آموزش عالي با  دانشگاه 

اولين   1983در سال  6رواج پيدا کرد. کِلِر با چاپ کتاب استراتژي دانشگاهي  1970در اواخر دهه 

بنابراين، شواهد مطالعات حوزه  ؛ ها را برداشتي مفهوم استراتژي در دانشگاه ريکارگبه قدم براي 

ي در  ريتأخمراکز آموزش عالي با  و هادانشگاه دهد که مفهوم استراتژي، در آموزش عالي نشان مي 

رواج پيدا کرد. کِلِر با  1970نسبت به بخش صنعت و تجارت در اواخر دهه  ر يتأخحدود دو دهه 

ي مفهوم استراتژي در  ريکارگبه اولين قدم براي  1983چاپ کتاب استراتژي دانشگاهي در سال 

 

1 - Chandler 

2 -  Ansoff . 

3 - Emery and Trist 

4 - Andrews 

5 - Mac Donald 

6 - Academic Strategy: The Management Revolution in American Higher 

Education 
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عالي در حال تحول بودند و ناگزير   ها و مراکز آموزشکلر دانشگاه  زعمبهها را برداشت. دانشگاه 

  ريزي ( معتقد است که مفهوم برنامه2003) 1هاي فعال مديريت بهره بردند. دوريس بايد از شيوه 

به کار گرفته   مندنظام عنوان يک ابزار منطقي براي مديريت راهبردي در آموزش عالي در دهه به 

نقاط ضعف، قوت،  ليوتحلهيتجزاران، د، موقعيت رقابتي، ارزش سهام 2شد. جايگاه راهبردي مي

راهبردي آموزش عالي در دهه    ريزيهاي اصلي مواردي بودند که در برنامهفرصت و تهديد، قابليت 

ي هاطيمح راهبردي کاربرد بيشتري در    ريزي برنامه   1990اهميت حياتي داشتند. در خالل دهه    1980

 به دستاي در آموزش عالي راهبردي جايگاه ويژه  ريزيبرنامه 2000آموزش عالي يافتند. در دهه 

هاي مديريت به شمار آمد. با انتشار کتاب راولي  فعاليت ترين مهم  عنوان يکي از آورد تا جايي که به 

ريزي  ها و مراکز آموزش عالي: برنامهريزي راهبردي در دانشگاه ( تحت عنوان برنامه2001)  3و شرمن 

، 4ي به دست آورد )ويليامزاارزنده ا اين مفهوم در مؤسسات آموزش عالي جايگاه  براي موفقيت و بق

2009.) 
 

 ریزی راهبردی مفهوم برنامه  -1-2-5

است که در   شدهنوشتهي فراواني در ايران هامقالهو  هاکتابراهبردي  ريزيدر مورد برنامه 

  اختصاصو تشريح مفهومي آن  بارهني درا فقط سهم اندکي به طرح ديدگاهي نو  هانوشته بين اين 

و   «تحول» دبخشي نوتا به امروز  1960راهبردي از بدو پيدايش در دهه  ريزياست. برنامه  افتهي

ي به توسعه مفاهيم و مباني  ابرجسته بوده است. در طول اين دوران، متفکران و انديشمندان    «موفقيت»

راهبردي تکامل زيادي   ريزيآنان، مفاهيم و ابزارهاي برنامه  اثر تالشو در  اندپرداخته  اين حوزه

است. هر   افتهي تحققرويکردهاي مختلف  در بسترراهبردي  ريزييافته است. روند تکاملي برنامه

به   نجاياسازد. در راهبردي را روشن مي  ريزيي از مفاهيم عميق برنامه اتازه رويکرد جديدي، ابعاد 

 کنيم:برخي از رويکردهاي مهم که در اين مسير تکاملي پديدار شده است، اشاره مي 

ي  نظران صاحبآيد. رويکرد تجويزي: اين رويکرد آغازگر مباحث استراتژي به شمار مي  •

معروف به مکتب طراحي  –داران اين رويکرد مانند اندروز، چندلر و آنسوف پرچم 

 

1 - Dooris 

2 - Strategic Niche 

ریزی برای بقا و موفقیت ها و مراکز آموزش عالی برنامهکتاب مذکور با عنوان تغییر راهبردی در دانشگاه 3-

 توسط دکتر حمید رضا آراسته به فارسی برگردانده شده است.

4 - Williams 
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ي استراتژي را حاصل ريگشکلد. اين رويکرد شامل نظرياتي است که هستن -استراتژي 

دانند. رويکرد تجويزي ذهن انسان را در قالب يک فرايند مي  مندقاعده يک فرايند تحليلي و  

ها است. و اين خود مانع بزرگي براي پرواز ذهن به اوج خالقيت  برديمبه پيش  گامبه گام

ها جاذبه زيادي و سهولت فهم و اجراي اين دستورالعمل همه اين مسائل، روشني  رغمي عل

هنوز هم زيربناي اصلي مباحث آکادميک   کهي نحوبهبراي اين رويکرد ايجاد کرده است،  

دهد )غفاريان و کياني، ريزي و مديريت راهبردي را رويکرد تجويزي تشکيل مي برنامه

1380.) 

ينتزبرگ سرآغاز رويکرد جديدي در  و م 2، کوئين1لوم برويکرد توصيفي: نظريات ليند  •

آيد. صاحبان اين مکتب، شيوه تحليلي در تدوين استراتژي را مردود استراتژي به شمار مي 

دانسته و بر اين باورند که استراتژي از مباحث علت و معلول و متعلق به حوزه علوم است و  

توانند ما را به تصميمات درست نمي  شدهنييتعگام از پيش به نه منطق، لذا فرآيندهاي گام 

وجود    « راهبردي  ريزيبرنامه نام »جديد، ديگر چيزي به    نظرانصاحب هدايت کنند. به اعتقاد  

هاي بزرگ دنياست کار  ندارد. همل که خود يک مشاور برجسته استراتژي براي شرکت

ما به   ديافزا ي مراهبردي. او  ريزي و نه برنامه  داندي مشرکت  « راهبردي کردن» خود را 

ريزي، برنامه  نگريم، اما نکته اينجاست که فرايند برنامه ريزي به چشم يک فرايند مي برنامه

  ريزي راهبردي و نه استراتژي. حال که به تشريح رويکردهاي مختلف برنامه  کندي متوليد 

بردي  ريزي راهتا به امروز پرداختيم، بد نيست بدانيم، ادبيات موجود برنامه   1960دهه    ل ياوا

ي است که  اواژه ريزي بيشتر است. شايد به اين دليل باشد که برنامه  از مديريت راهبردي

 مورداستفاده تري هستند نيز هايي که داراي اهميت راهبردي کمبراي بسياري از فعاليت 

گيري داشته  سال گذشته تغييرات چشم  30  يطراهبردي    ريزيمفهوم برنامه  است.  قرارگرفته

هاي رسمي و فرموله شده  ريزي راهبردي مبتني بر روش ي گذشته برنامههاسال است. در 

هاي بزرگ  ، ولي در حال حاضر هنوز هم سازمانداکردهيپبود، امروزه اين روند کاهش 

در  هرحالبهکنند. هاي برنامه رسمي استفاده مي ها از نظام براي توسعه و اجراي استراتژي 

 ف ي تعار ، راهبردي  يز يرو برنامه ت يريمد ميمفاهاز   ننظراصاحب ادبيات موجود مديريت،

ريزي راهبردي بر ( معتقد است که برنامه 1989) نيشلد اند.ارائه داده  يمتعدد  يرهايو تفس

ريزي بلندمدت يا  ( بر آن است که برنامه 1993ساتن )خالقيت و نوآوري تأکيد دارد. 
 

1-  Lind Blum 

2-  J.B.Quinn 
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هاي خود  فعاليت   آن يک سازمان، اطالعات را براي  لهيوسبهراهبردي سازوکاري است که  

آينده   در رييتغهايي را در مورد نمايد و پروژه رابطه با محيط ارزيابي مي  و درآوري جمع

کند. ها پياده ميروژهکند و اهداف سازماني را بر اساس آن پآن محيط طراحي مي

 گوي تغيير باشد و هم معياري براي پيشرفت.هم پاسخ  کهي طور به

طور مختصر و مفيد بعضي مفاهيم از قبيل هماهنگي، کنترل، تعهد، ( به 1994کورال )

ريزي گنجانده است. وي همکاري، مشارکت، تغيير و انتخاب خالقيت را در تعريف خود از برنامه 

چارچوب مرتبط با  را که هايي نگرد که پروژه عنوان يک فرايند مداوم مي راهبردي به ريزي به برنامه 

ها، اهداف،  را با استراتژي بازاريابي )توجه به فرصت   هاو آن کند  اهداف شرکت دارند را ترکيب مي 

 دهد.ها ارتباط مي ها و ارزش ، نگرش هامأموريت طراحي قيمت، توزيع و ترفيع( و 

 کند که شش ويژگي دارد:تعريف مي  ريزي(: يک مدل هنجاري براي برنامه 1988)وينسنت  

  ها(ها و فرصتبررسي محيط )محدوديت 

 چه هنجاري( ي )چه توصيفي ونگرنده يآ 

  تغييرمداري 

  عنوان يک نظام واحد توجه به سازمان به 

  توجه به اهداف جايگزين 

  هاي رسمي و اداري رويه 

عنوان ايجاد يک رابطه پايدار بين اهداف ريزي راهبردي به ه( به برنام1990آرمسترانگ )

راهبردي   ريزي نظر وي مراحل اساسي برنامه  بهنگرد. هاي محيط ميسازماني و منابع و فرصت 

 از:  اندعبارت 

  بيان اهداف کالن 

  (داندي مي ارزشي )آنچه سازمان مهم هانظام ايجاد 

  عيني.  ي اصول( و اهدافهاهياني)ب هايمشخطبيان 

هانگر مديريت راهبردي را بررسي محيطي )هم محيط دروني و هم محيط بيروني(، تدوين  

. وي معتقد  داندي م يا راهبردي(، اجراي استراتژي، ارزيابي و کنترل    بلندمدتريزي  برنامه استراتژي )

که  کردندي مي واژه مديريت راهبردي از عبارت سياست بازرگاني استفاده جابه است که در ابتدا 

(. رابينز 1381بلندمدت و استراتژي بود )هانگر،  ريزيهايي، همچون برنامهدربرگيرنده فعاليت 

، اهداف کلي سازمان  شوندي م که براي کل سازمان طراحي    داندي ميي  هابرنامه ي راهبردي را  هابرنامه
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ريزي  ديگر از برنامه في تعر. هستندو به دنبال تعيين وضعيت سازمان در محيط  کنندي م را ترسيم 

خود را در   يهاها و تالش همه فعاليت ،ها در قالب آنسازمان  است که يند يفرآ عنوانبه  يراهبرد 

و ادغام   بييکديگر ترک بامسير را  يط  يبه آن و چگونگ دنيراه رس مورد انتظار، تيمورد وضع

و  هافعاليت يط کلضمن آن اهداف و خطو  که است يند يفرآ يريزي راهبرد برنامه. کننديم

ريزي راهبردي فرايندي  . برنامه(1381ي، )الوان گرددي م نييسازمان در درازمدت تع يهامأموريت 

. برنامه  کنندي ماست که طي آن مديران ارشد اجرايي، عمليات و برنامه راهبردي سازمان را طراحي 

راهبردي بستر الزم براي عملي ساختن تفکر راهبردي و هدايت عملياتي که منجر به تحقق اهداف  

  ي ، فرآينديراهبرد يزيربرنامه(. 1379)خسروي،  کندي م را فراهم  شدهمشخص عملياتي و نتايج 

و   ي سازمان در درازمدت طراح ي هامأموريتو  هات يفعالي است که ضمن آن اهداف و خطوط کل 

  يها، روش مياز مفاه  ياعبارت است از مجموعه   يبرنامه راهبرد  .(1380،  )رضائيان  گرددي م  نيتدو

  اند شده يطراح  گفتهش ياز پ  فيو رهبران جهت انجام دادن وظا  رانيکمک به مدي  برا   کار و ابزار که

کننده همه  نگ ها و هماهسازمان  مقصد کنندهن ييتع ي راهبرد يهاي ز ير(. برنامه1378 برايسون،)

  ر يمد  تيفعال  ترينمهم   تواني را م  يراهبرد  يهاي ز يربرنامه   آن است.  ي سازمان در راستا  يهاتيفعال

  ي ز يرمعتقدند که بايد در امر برنامه راهبردي زانيربرنامه  .زمان محسوب کرد در هر  يي اجرا  يعال

  ي ز يرنشان داده است که در برنامه  اتيهرحال تجربباشد. به   ت يريها و مدآن   انيم  يترک يارتباط نزد 

بايد با   يز يردارد و برنامه ياديو بن ينقش اساس  تيريمد يامؤسسه  هر بنگاه يا يبرا  يراهبرد 

،  پورظهير  ي)تق  عنوان مشاور ايفا نمايندنيز نقش خود را به   زانيرصورت گيرد و برنامه  وي  يهماهنگ

1380). 

 نظران نکات زير درخور ذکر است: در مورد کلمه استراتژي از ديد صاحب  

 شودي مزده  هاک يتاکتدر مؤسسات، استراتژي همانند پلي است که بين اهداف کالن و  •

 .اندسازماني هات يغااستراتژي و تاکتيک وسيله رسيدن به   عالوهبه

يت دانشگاه کاليفرنيا معتقد جورج استينر پروفسور مديريت و يکي از مؤسسان مجله مدير •

است که استراتژي در متون مديريتي به معناي راه مقابله با رقباي واقعي يا رقباي  

شود. وي اعتقاد دارد که درباره مفهوم استراتژي در دنياي مي  کاربرده به  شدهينيبشيپ

 ت ازجمله: اس کاررفتهبه تجارت توافق اندکي وجود دارد و در بين مردم به معاني متفاوتي 

دهند و براي سازمان از  الف( تدوين استراتژي، آن اموري است که مديران عالي انجام مي

 اهميت زيادي برخوردارند. 
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ها و رسالت سازمان گفته براي رسيدن به غايت  دهندهجهت ب( استراتژي به تصميمات 

 .شوديم

 ج( استراتژي شامل اعمال مهم و ضروري براي اجراي دستورات است. 

اند؟ کدام  ميکني ميي را که ما جستجو  هات يغاي همچون:  سؤاالتد( استراتژي پاسخي است به  

 نائل شويم. هات يغاو چگونه ما بايد به آن  

که مردم واژه   ديگوي مراهبردي  ريزيي برنامه هاب ينشهنري مينتزبرگ در کتاب فراز و 

 . وي وجه مشترک کاربرد اين واژه را چنين بيانبرندي ماستراتژي را در موارد مختلفي به کار 

 :کنديم

 الف( برنامه، 

 ب( الگوي عمل، 

 ج( موضع،

 د( يک دورنما، 

 ه( اقدام. 

  «مفهوم استراتژي شرکتنام »کنت آندريوس تعريفي طوالني از استراتژي را در کتابش با 

ي کلي، مقاصد  هات يغا استراتژي الگوي تصميمات در يک شرکت است که » : ديگوي م ه، ارائه داد

کند. ي اصولي براي نيل به آن مقاصد را مشخص مي هابرنامهو    هااستيسيا اهداف توليد را تعيين و  

 «.استحوزه فعاليت مؤسسه و طبيعت انتفاعي يا غيرانتفاعي سازمان   کنندهنييتعچنين هم 
 

 

 ی راهبرد  ی زیربرنامه  باریزی بلندمدت برنامه مقایسه  -1-2-5-1

روند  ي کار م  به   گر يکدي  جايبلندمدت اغلب به   ريزيو برنامه   يريزي راهبرد مفهوم برنامه   ود

فرايند دستيابي به »ريزي را  . اگر برنامه هستند  ياساس يهاتفاوت  يشوند؛ اما داراي فرض م يو يا يک

فرايند دستيابي به اهداف  »ريزي راهبردي عبارت است از: بدانيم، تعريف برنامه «اهداف سازمان 

ريزي بلندمدت در مقام  . بنابراين، طبق تعريف برنامه «بلندمدت و حياتي سازمان در محيط رقابتي

خواهد بود. تريکور و   « محيط رقابتي و حياتي»ريزي راهبردي تنها در لفظ تعريف، تفاوتش با برنامه 

ريزي راهبردي در کتاب خود به نام استراتژي مديريت ارشد،  رمان از دانشمندان مکتب برنامهزيم

: »بيش از هر چيزي مايليم روي  نديگوي م استراتژي چيست و چگونه بايد آن را عملي ساخت؟ 
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ريزي بلندمدت  . اگرچه برنامه «بلندمدت تکيه کنيم ريزيي راهبردي و برنامه بندبيترکتفاوت 

  وجهچ يهبه، اما رنديگي م شکل  هاي استراتژي تلفيقي( پس از تعيين ها برنامه بلندمدت و  )اهداف

ي صرف تعيين يک  اعمده کار  کهآنريزي بلندمدت پيش از يکسان و شبيه نيستند. اگر برنامه

ي گذشته سازمان  روندهااي عمدتاً متکي بر استراتژي مناسب شده باشد، تهيه گردد، چنين برنامه 

ي اينکه از  جابه هد بود. چنين برنامه بلندمدتي باعث خواهد شد که مديران، تصميمات خود را خوا

 (.1380اخذ نمايند، از نتايج عمليات اخذ کنند )تهراني،  شدهن ييتعمقصد راهبردي 

براي   تواني م. شودمي محسوب  بلندمدت  يهاي ز يربرنامهراهبردي جزء  يز يربرنامه

 تردرازمدت ساله در نظر گرفت. هرچه قدر افق زماني  30-5راهبردي يک بازده زماني  يز يربرنامه

تر باشد. براي نمونه يک دانشگاه  ينيبشيپو قابل  ترق يعم ترقيدقما نيز بايد  ينگرنده يآباشد، ميزان 

ايد که  مطرح نم گونهن ي اراهبردي خويش را  هايبرنامه ساله 20 اندازچشم در يک  تواندي ممجازي 

آموزشي   ي هانظام هزار نفر خواهد رسيد. براي آنکه  40تعداد دانشجويان به مرز  1411در سال 

درازمدت    هايبرنامه معمول    طوربه دقيق رصد نمايند    طوربه پيشرفت خود را در آينده    يهاراه بتوانند  

ساله به چهار برنامه    20ي  . بر اين اساس يک برنامه راهبردکننديمساله تقسيم  5  هايبرنامه خود را به  

 (.1392)نيستاني،  شودميساله تقسيم 5

است و با خلق  ي ها و اهداف بلندمدت سازمانمتوجه آرمان  ، راهبردي ي زيرجهت برنامه 

ها و ايجاد  به آن  يابيدست ي موردنياز برا ها، منابعآن  ت ياولو نيياعتبار و تع ي بر رو ياسينظر ساتفاق

کوتاه باشد    ي ليزمان برنامه ممکن است خهمراه است. مدت   منابع موردنياز  ي فراهم آور  يبرا   يطيمح 

  ن ينظر تدويا اختالف   ينانيشامل تغيير، نا اطم  يط يها و اهداف در شرااگر آرمان  خصوصاً   -ماه  کي-

اگر   -سال  ستيتا بپنج  -باشد  تري طوالن ي ليتواند خزمان برنامه مي از طرف ديگر مدت  گردند.

)ابويي و همکاران،   باشد ينيبشيقابل پ ي تا حد قابل قبول طيوجود داشته و مح  ي سازمان يدار يپا

1379). 

ريزي  برنامه . جامع است يز ير، کامالً متفاوت از برنامه ياز ديدگاه يراهبرد يز يربرنامه

، پرسديطور مثال م به آن است به   يي درصدد پاسخگو  ، زير را مطرح کرده  ياساس  يهاسؤال   يراهبرد 

کار بايد انجام داد؟ با فالن مشکل  اتفاق بيفتد چه ي  ا؟ اگر واقعه ميهست  ياازنظر توسعه در چه مرحله 

فرايند   يراهبرد يز ير(. برنامه1380ظهير، پور ي ند؟ )تقاکدام  ما ي هاچگونه بايد مواجه شد؟ هدف 

جهت بلندمدت سازمان متمرکز گشته و ابزار موردنياز    يکه بر رو   باالسترده   تير يمد  يريگميتصم

سازمان ممکن  ي اصل ي راهبرد ماتياز تصم ينمايد. بعضحرکت در آن جهت را مشخص مي ي برا
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 زير گردد:  يهامانند پرسش ييهااست مربوط به پرسش 

 سازمان چه بايد باشد؟  تيفعال ييايحوزه جغراف 

 ؟ ستيو توسعه سازمان ما چ قياهداف تحق 

 چگونه بايد باشد؟   هيساختار سرما 

 ؟ ستيفرد سازمان ما چمتمايز و منحصربه  يهايي توانا 

 ؟ست ينقاط ضعف سازمان ما چ 

 دارد:مي  انيبچنين را   يراهبرد ريزي  متمايز برنامه ي( پنج ويژگ1983کلر )

خود   تيموقع  سازمان و رهبرانش نسبت به  کياست که    يمعن  ني بد   يراهبرد  يگير( تصميم1

 .يو نه به شکل انفعال  کنندي م عمل رندهيگم يگذشته و حال، به شکل فعّال و تصم طيدر شرا

متغير   طيمتناسب با مح   سازمان داشته و سازمان را  رونيب  طينظر به مح   ي راهبرد  يز ير( برنامه2

 کند.مي  ت يهدا

مستند،  يهابرنامه ي گردد، نه بر رو متمرکز مي ماتيتصم يبر رو  ي ريزي راهبردبرنامه( 3

 ها و اهداف.يبينها، پيشتحليل

  يهاو کنش ي سياس يها، حرکتيو اقتصاد يمنطق لياز تحل يانده يآ  يساز راهبرد ( 4

 است.نظر اختالف  و همراه با بگومگو و يمشارکت ينديفرآ  ني و بنابرا ي روان  هيدوسو

گردد. ي متمرکز م سرنوشت سازمان  ي بر رو ي قبل از هر چيز ديگر  ي راهبرد يز يربرنامه  ( 5

مانند گذشته   ياد يتا حد ز  ندهيآ  نکهيا  کردندي فرض دوگانه عمل م   کي بر اساس    رانيدرگذشته، مد

 .شوند( نييعملکرد گذشته تع  برآورد قي از طر توانندي اهداف م ن ياست )بنابرا

بر اساس  توانندي اهداف م  نينمود )بنابرا ينيبش يدقت پرا به ندهيآ تواني م نکه ي( ا6

پيدا  تيمطلب اهم ني، استين فرض ديگر معتبر نيا کهيي ردند(. ازآنجاگ نييتع قيدق يهاينيبشيپ

دقت را به   نده يتوانند آنمي   نکه يا  رغمي تا عل  قادر سازدرا    رانيند که مدبايتوسعه    ييهاکه راه   کنديم

شده  انجام  ساتيبا توجه به مقا  .(1379ابويي و همکاران،  )   دست يابند  بهتري   ج ينمايند به نتا  ينيبشيپ

  گرفت که جهينت تواني م نينامبرده، چن سندگانيو بلندمدت توسط نو يراهبردي زيربرنامه  نيب

 طيريزي بلندمدت مح برنامه  ريزي بلندمدت است. دربرنامه افتهيرييشکل تغ  يراهبرد يز يربرنامه

در   ياگونه به  راتييروندها يا تغ نکهيها ثابت و بدون تغيير فرض شده يا ادروني و بيروني سازمان 

نمايد و به  مي  ميرا ترس ندهيآ طيگذشته و حال، شرا طيشرا  از يخط بيکه تقر شودي نظر گرفته م

ها ديگر  فرض  ن يگيرد؛ اما اقرار مي  طيا مح بلندمدت کمتر در ارتباط متقابل بي ريز برنامه ليدل ن يا
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، ياقتصاد ،ياسيها متأثر از عوامل سسازمان  طيمح ي که کنون طي در شرا ژهيوبه  ستين صادق

 ينيبشيقابل پ راتييکه روند تغ يابدچنان تغيير ميو فنّاورانه مختلف بوده و آن  ي، فرهنگ ياجتماع

فکر   يمفهوم راهبرد طيشرا نيبود. ا  نخواهد ينيبش يپ قابل قينيز به شکل دق ندهيآ ن ينبوده و بنابرا 

با در نظر داشتن ديد بلندمدت    يراهبرد   زان يرنمايد که در آن برنامه مي  کردن و عمل کردن را روشن

  ن يبهتر  کنند کهيچنان حرکت م  يطيمح   طيسازمان و با توجه به شرا  يو دورنما  مأموريت  در قالب

ممکن است   يراهبرد يز يردر برنامه و مقاصد سازمان باشد. مأموريتبه  يابيدستي حرکت برا

 تغيير ،نمايديم تيکه سازمان در آن فعال يطيمح  طيشرا سازمان نيز تغيير کند چراکه مأموريت

 .کنديم

  ياز روندها  ي بوده که برآورد يبلندمدت، خط  يز يربرنامه جهت حرکت  2-1در شکل  

رفتار  گردد.ي م انيب يسازمان و اهداف عمليات يهاجهت در قالب آرمان گذشته و حال است. اين

بر اساس  يزيربرنامه  شده است که در آن جهت حرکت سهيو بلندمدت مقا راهبردي يز يربرنامه

. شودي م  نيي( تعرديگي قرار م  يمطلوب سازمان )که موردبازنگر   شدهميترس  طيو شرا  يمحيط  طيشرا

  ط يطول بردار شرا  شيسازمان است و افزا  طيمجموع شرا  کنندهفي، توصطيشکل بردار شرا   ني در ا

 .کندي م فيرا توص د يجد طيو تنها شرا ستيبهتر ن شرايط فيمنزله توصبه

 
                    

 

                                                                                                         

 ( 1379ابویی و همکاران، )  بلندمدت  یزیرحرکت برنامه  جهت   -2-1شکل 

 

 

 

 

 

 

 شرايط

 جهت برنامه ريزي ا ستراتژيک

 شرايط محيطي

 شرايط محيطي

 شرايط محيطي

 سال

شرايط مطلوب 

 سازمان

 شرايط مطلوب سازمان

 در سه سال سوم

 شرايط مطلوب سازمان

 در سه سال دوم

شرايط مطلوب سازمان در پايان دوره 

برنامه استراتژيک )برنامه ريزي شده 

 در ابتداي دوره (

 سال

 شرايط
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 (1379همکاران، ابویی و ) ی راهبردبلندمدت و  یزیررفتار و حرکت برنامه    -3-1شکل 

 

 ریزی راهبردی در آموزش عالی برنامه  -1-2-5-2

اولين قدم براي    1983در سال    2با چاپ کتاب استراتژي دانشگاهي   1اشاره شد کِلِر   همچنان که

و مراکز آموزش عالي   هادانشگاه کلر  زعمبه ها را برداشت. ي مفهوم استراتژي در دانشگاه ريکارگبه

( معتقد 2003)  3بردند. دوريس هاي فعال مديريت بهره مي اگزير بايد از شيوه در حال تحول بودند و ن

عنوان يک ابزار منطقي  ميالدي به  80ريزي راهبردي در آموزش عالي در دهه است که مفهوم برنامه 

نفعان هاي ذي ، موقعيت رقابتي، ارزش 4. جايگاه راهبردي شدي مبه کار گرفته    مندنظام براي مديريت  

ي اصلي مواردي بودند که  هاتيقابلنقاط ضعف، قوت، فرصت و تهديد،    ليوتحله يتجزران،  داسهام 

  1990اهميت حياتي داشتند. در خالل دهه  1980راهبردي آموزش عالي در دهه  ريزيدر برنامه 

ريزي  برنامه 2000ي آموزش عالي يافتند. در دهه هاطيمح راهبردي کاربرد بيشتري در  ريزيبرنامه

  ترين مهم  عنوان يکي ازتا جايي که به  اي در آموزش عالي به دست آورددي جايگاه ويژه راهبر

  ريزي برنامه»( تحت عنوان 2001) 5هاي مديريت به شمار آمد. با انتشار کتاب راولي و شرمنفعاليت

اين مفهوم در  « ريزي براي موفقيت و بقاها و مراکز آموزش عالي: برنامه راهبردي در دانشگاه 

 (.2009، 6ي به دست آورد )ويليامزاارزنده مؤسسات آموزش عالي جايگاه 

هاي اصلي  ريزي راهبردي در آموزش عالي به اين دليل است که يکي از اقدام ضرورت برنامه 

. استراتژي، ابزاري براي دانشگاه  استها برطرف کردن مسائل و مشکالت مديريتي خودشان  دانشگاه 

 

1 - Keller 

2 - Academic Strategy : The Management Revolution in American Higher 

Education 

3 - Dooris 

4 - Strategic Niche 

5 - Rowly and Sherman 

6 - Williams 



 

 45 

 

راهبردي به    ريزيکمک آن مزاياي رقابتي و محيط دروني خود را درک کند. زيرا برنامه است تا به  

 که: کندي ميک سازمان يا موسسه آموزشي کمک 

 انداز برسد انداز مطلوب ايجاد نمايد و در يک دوره عمليات به آن چشم يک چشم 

مطلوب به مشتريان و  توان مزاياي رقابتي الزم را براي ارائه خدمات چگونه مي  کهن ي اتعيين 

 نفعان به دست آورد.ذي

 شودي مو اهداف سازماني حاصل  هات ياولوتعيين 

 رديگي م ي در مورد تخصيص دقيق منابع انجام ريگميتصم

 اهدافشان صورت خواهد گرفت.   بر اساستنظيم کار همه تشکيالت سازماني 

براي يک سازمان يا موسسه   کي استراتژريزي گفت مزاياي برنامه  تواني م گريدي عبارتبه

 از:  اندعبارت آموزشي  

 منظور رسيدن به آينده  ايجاد چارچوبي براي تعيين جهت حرکت يک دانشگاه به

 مطلوب خود 

  فراهم کردن چارچوبي براي رسيدن به مزيت رقابتي 

 کار کردن   گريکدهدايت کردن تشکيالت دانشگاه براي مشارکت کردن و با ي

 منظور تحقق اهداف به

  ها به  کنندگان کليدي و تشويق خالقانه آن ي براي همه مشارکتانداز چشم تدوين

 در جهت استراتژي دانشگاه  اندازانعکاس چشم 

  انداز سازمان و  منظور فهم چشم به کنندگانمشارکتبين  وگوگفتتسهيل بحث و

 ي و احساس تعلق به سازمان کنندگان از برنامه راهبرد کمک به فهم مشارکت 

 برقراري ارتباط بين دانشگاه با محيط بيرون 

   (.1999، 1ي خود )لرنرهاتياولوکمک به دانشگاه براي تعيين 

 از: اندعبارت هاي آموزش عالي هاي فرايند راهبردي در محيط( ويژگي 1993کلر )نظر به

  و نه انفعالي  اندفعال مؤسسات آموزش عالي 

 الي به توجه به محيط پيرامون نيازمندند مؤسسات آموزش ع 

 تمرکز دارد و معطوف به عمل است  ماتيبر تصمراهبردي   ريزيبرنامه 

 ريزي راهبردي تلفيقي از عوامل کمي و کيفي است برنامه 

 

1 - Lerner 
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  1موفقيت موسسه آموزش عالي مبتني بر تمرکز بر اين فرايند است )وودورث،  

2009.) 

پاسخ به کاهش منابع، رشد منابع بازار آموزش عالي، در  1990بر اين اساس در طول دهه 

ريزي  تقاضاي عموم براي پاسخگويي، تعداد بسيار زيادي از مؤسسات آموزش عالي شروع به برنامه

ريزي در شماري از مؤسسات با همکاري  ي مرجع برنامه هامدلراهبردي نمودند؛ اما آنچه مسلم بود  

چنين تحوالت آموزش عالي  (. هم2010 ،2استارسياشد )ضعيف، بخش محوري و با کندي همراه 

ي امنا در ارتباط با اثربخشي مؤسسات آموزش عالي  هائت يهموجب گرديد که انتظارات از سوي 

توانند به اين هدف  ن مؤسسات آموزش عالي مي يي که با توسل به آهاوه يشافزايش يابد. يکي از 

ي ارزيابي مستمر پيشرفت با نگاه به تحقق الگوها هاي راهبردي و تدوين دست يابند، تدوين برنامه 

(. اين ضرورت موجب  2008، 4؛ و ورهس 3،2004ديک ماير است )دانشگاهي  شدهن ييتعاهداف 

ي  هاسازمان بودند در    شدهکار گرفته موفق به  طور  به   وکارکه در بخش کسب   ريزيگرديد فنون برنامه 

بنابراين   ها و مراکز آموزش عالي به خدمت گرفته شوند.هاي دولتي، دانشگاه ي، سازمان رانتفاعيغ

 باوجوددر حال تغييرند،    سرعتبه در آن    هايمشخط که    هاي راهبردي در آموزش عالياجراي برنامه 

 مانندبه ها ايي شد. چراکه شرايط محيطي امروز دانشگاه ها اجرتغييرات سريع محيطي در دانشگاه 

( مؤسسات آموزش عالي،  2004) 5نظر ادج به، جهيدرنت (.2010 استارسيا،نبود )دنياي گذشته آنان 

ها، گيري و تدوين استراتژي هاي تجاري براي تصميمراهبردي را از سازمان  ريزيي برنامه هامدل

 (.2010 ،6اند )مک دونالدعاريت گرفتهاهداف کلي و عيني به  

هاي غرب آمريکا ريزي راهبردي در دانشگاه ( به مطالعه فرايند برنامه 2000) 7مورفي  

عيني و هم    صورتبه هم    تواندي مي راهبردي  هابرنامه ي مطالعه مورفي نشان داد که  هاافته پرداخت. ي

نظر وي، مؤسسات شود. به کاربردهبه هاي آموزش عالي گزينشي و انتخابي در محيط صورت به

را با اجراي تصميمات راهبردي به شيوه عيني، کارآمد و   ريزيآموزش عالي بايد فرايندهاي برنامه

ي بقاء از طريق تغيير هات يواقع( به 2001) 8ي داک هاافته چنين يبگذارند. هم  مورداجرااثربخش به 

 

1 - Woodworth 
2 - Starsia 

3 - Dickmeyer 

4 - Voorhees 

5 - Edge 

6 - Mac Donald 

7 - Morphew 

8 - Duck 
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( به بررسي نقش مشارکت  2002)  1نين باسينگچ. هم پردازدي مسازماني در مؤسسات آموزش عالي  

ي مطالعه  هاافته راهبردي در يک موسسه آموزش عالي پرداخت. ي ريزيدر فرايند برنامه  و ارتباطات

ي راهبردي در آموزش عالي  هابرنامه در اجراي  تواندي منشان داد که مشارکت و ارتباطات چگونه 

 (.2008، 2باشد )بارگس  مؤثر

ي  هارسالت ها و مراکز آموزش عالي  دانشگاه   ( نشان داد که2008)  3لساندو پژوهش آبلمن و د

که برگرفته از تغييرات فناورانه، سياسي، اجتماعي و اقتصادي  اندنموده وسيعي براي خود لحاظ 

و مؤسسات آموزش   هادانشگاه ( نشان داد که بيشتر 2008) 4ي پژوهش کاوبرنهاافته جامعه است. ي

و اجراي آن برخي    هابرنامه ريزي راهبردي هستند. در زمينه تدوين  درگير در برنامه  موردمطالعه عالي  

ي  هابرنامهاند. وي در اين پژوهش به برخي از مشکالت پيش روي اجراي ناموفق بوده  هادانشگاه از 

 :پردازدي مراهبردي 

  شگاهي و شکست در يکپارچگي  ي دانهابخش و مديريت  هادانشگاه ساختار

 ي مختلفهادانشکده ي هابرنامه

  کمبود حمايت دولت و مشکل اعتبارات دانشگاه 

 تغيير و تنوع جمعيت دانشجويان  در حالهاي محيط 

  عدم توجه و شناسايي دقيق بازارهاي آموزش عالي 

انشگاهي، ريزي راهبردي دگام برنامه نيتري اتيح( در پژوهشي نشان داد که 2005) 5تولمي

پايش محيطي است. پايش محيطي، فرايندي فني است که طي آن اطالعات عوامل اقتصادي، سياسي، 

)مک   شودي م، گردآوري و تحليل گذارندي مريزي اثر اجتماعي و فناورانه که بر برنامه 

 (.2010دونالد،

 

 راهبردی در آموزش عالی   ریزیی برنامهها مدل-1-2-5-3

ريزي راهبردي از يک الگوي تاريخي  هاي مربوط به برنامه ( پژوهش2010استارسيا )زعم به

ناميده    6ي خطيهامدل راهبردي تحت عنوان  ريزي ي برنامه هانمونه ترين تبعيت نموده است. قديمي 

 

1 - Basing 

2 -  Burgess 

3 - Abelman and Dalessandro 

4 - Cowburn 

5 - Tolmie 

6 - linear model 
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راهبردي شبيه هم بودند،   ريزي ي فرعي برنامه هامدل ي رها يمتغدر اواسط قرن بيستم، تعداد  شود.مي

  2ي آشوبهامدل و در ادامه  1ي تلفيقي و پويا هامدل ها زماني آغاز شد که ا تمايز اساسي مدل ام

(. در ادامه به توصيفي 42-41: 2010 ظهور يافتند )استارسيا، 21ريزي راهبردي در اوايل قرن برنامه

 .مي پردازيم ها ي آن هاي ژگ يواجمالي از 
 

 ی خطی ها مدل-1-2-5-3-1

ريزي راهبردي به شمار  هاي برنامه ترين نوع مدل ستراتژي خطي، قديمي از لحاظ پيشينه، ا

که از يک   طرح محورمستقيم، ترتيبي و  ،3، تجويزي مندنظامبا عبارات  هامدل ، اين رونديم

نظران استراتژي خطي را رويکرد  . صاحبشودي متوصيف  کننديمتبعيت  قدمبهقدم ي شناسروش 

 (.43: 2010 )استارسيا، دانندي م محورفرمان
 

 ی تلفیقی و پویا ها مدل-1-2-5-3-2

شود. بنابراين  برآيندي، زمينه محور توصيف مي  ،4با عبارات انطباقي، تفسيري هامدل اين 

)ابزاري براي   5انطباقي  مدل( 1از:  اندعبارتمدل فرعي  چهار ،ي تطبيقيهامدل منطبق با ديدگاه 

( 2ي کنوني موجود در درون و بيرون سازمان(، هاسک ير و  هافرصتهاي سازماني با انطباق قابليت 

دهي و تمرکز بيشتر بر ي خطي به سمت جهت هامدل )حرکت از هدف محوري در  6تفسيري مدل

( 4بر مزيت رقابتي سازمان( و  ديتأک)با  7برآيندي  ( مدل3ها، مشتريان سازمان(، ارتباطات، ورودي 

ريزي توسط مديران اجرايي به سمت ريزي از برنامه )حرکت مسئوليت برنامه 8محورزمينه  مدل

 .(ريزيمديران صف، تمرکززدايي از برنامه
 

 ی مبتنی بر تئوری آشوب ها مدل-1-2-5-3-3

 

1 - hybrid model 

2 - chaos model 

3 - prescriptive 

4 - interpretive 

5 - adaptive model 

6 - interpretive model 

7 - emergent model 

8 - contextual model 
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ي علت و هال مدو به  1980به اوايل دهه  هاسازمان تئوري نوين آشوب و کاربرد آن در 

هاي بازخورد، نه با نگاه  گردد. تئوري علت و معلولي افراد را به تفکر درباره حلقه برمي  1معلولي 

ديدگاه تئوري آشوب، تغييرات کوچک در درون   بر اساس. داشتي موا ي رخطيغخطي، بلکه 

هبردي در محيط  را ريزي ي خواهد شد. بر اين اساس، برنامه نيبشيپرقابل يغها منجر به نتايج نظام

همواره در   هاحلراه دانشگاهي، پيچيده و دشوار است. اين تئوري بر آن است که مشکالت و 

دهد که وراي الگوهاي  دهي به سازمان اجازه مي يابند. ابعاد چندگانه سازمان ظهور مي  زمانک ي

 (.54-44: 2010ذهني کنوني بينديشند )استارسيا، 

زي راهبردي در آموزش عالي از يک الگوي تاريخي تبعيت ري ي مربوط به برنامه هاپژوهش 

ي خطي از آن ياد  هامدل ريزي راهبردي تحت عنوان ي برنامه هانمونه نيتري ميقدنموده است. 

برنامه ريزان   موردتوجه 2ي آشوب هامدلي تلفيقي و پوياي و در ادامه هامدل  ازآن پس  ،شوديم

هاي راهبردي دانشگاهي قرار گرفت. در اين قسمت به ذکر  آموزش عالي در طراحي و تدوين برنامه 

. بايد اشاره نمود که شودي مها پرداخته ريزي راهبردي در دانشگاه ي مهم در زمينه برنامه هامدل

طور مثال،  . به اندشدهي طراح ريزي راهبردي در آموزش عالي ي مختلفي جهت برنامههامدل

در يک بخش آموزش   کي استراتژريزي که براي برنامه (2004) 3ي مدل رولر و همکارانهامؤلفه

 از:   اندعبارتاست،   شدهي طراحعالي 

  پايش محيطي 

  تدوين استراتژي 

  (.2009، 4اجرا، ارزيابي و کنترل راهبردها )وودورث 

 2003؛ پاريس،  1985گانه )چافي،  سه ي  هامدل ريزي راهبردي،  ي برنامه هامدل تعدد    باوجود 

هاي مختلف دنيا بيشتر ريزي راهبردي در دانشگاه ي گوناگون برنامه هامدل( از ميان  2009و وودوث،  

 است.  شدهواقع   مورد توجه 

 

1 - causality 

2 - chaos model 

3 - Roller et al 
4 - Woodworth 
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 (1985، 1چافی دانشگاهی )ریزی راهبردی مدل برنامه    -3-1شکل 

 

 

1- Chaffee  
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 (2003، 1ریزی راهبردی دانشگاهی )پاریس مدل برنامه    -4-1شکل 

  

 

 

1 - Paris 
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 گیری استراتژیک جهت -1-2-6

  ازلحاظها شود. در تئوري، سازمان گيري استراتژيک مطرح مي انواع مختلفي از جهت 

هايي قرار دارند که  اين پيوستار سازمان  طرفک گيري استراتژيک روي يک پيوستارند. در ي جهت 

طور تهاجمي در محيط عمل  شوند و به هدايت مي  اندافته ي  توسعهي خوببه هايي که استراتژي   لهيوسبه

  اندافتهيتوسعه تر هايي که کم هايي قرار دارند با استراتژي کنند و در طرف ديگر پيوستار، سازمانمي

تر تحت تأثير شهود مديريت عمل کنند، بيشي برخورد مينيبشيپرقابل يغبا وقايع  کهيهنگامو 

گيري استراتژيک تأثيري قوي بر  اند که جهت کنند. تعداد زيادي از محققان به اين نتيجه رسيده مي

هاي  (. در بين دارايي 1390نيا و صادقيان، روي عملکرد سازماني و انتظارات مديريتي دارد )رحيم 

  ترين مهم گيري استراتژيک سازماني از ها هستند جهتمالک آن ها نامحسوس متفاوت که شرکت

هاي روزانه و يکنواخت سازمان عجين گرديده  طور عميقي در فعاليتآيد، زيرا به منابع به شمار مي 

هاي  گيري ، جهت جهيدرنتها مشکل است. برداري از آن است و به همين دليل براي رقبا کپي

ث افزايش مزيت رقابتي پايدار و عملکرد برتر شرکت نيز گردد تواند باعاستراتژيک سازمان مي 

 (.1393)دهدشتي و بياباني، 

ها  عوامل موفقيت سازمان  ترينمهم گيري استراتژيک يکي از  در دنياي سازماني امروزه جهت

استراتژي   دهندهنشان گيري استراتژيک (. جهت2001، 1شود )لي، لي و پنينگزمحسوب مي

(. 2012، 2سازمان براي دستيابي به عملکرد بهتر است )سيانيو، ريتاال و الاوکانن  آن مورداستفاده

کند گيري استراتژيک از طريق تعيين استراتژي مناسب استفاده از منابع را مديريت مي جهت  درواقع 

گيري  (. جهت2011کند )مو و داي بندتو، و به سازگاري با شرايط حاکم بر سازمان نيز کمک مي 

هاي  ژيک مسير اصلي و کلي سازمان است و درواقع نياز سازمان به طراحي، ابتکارات و فعاليتاسترات

گيري  (. بسياري از پژوهشگران تعاريف متفاوتي را از جهت2001اکوموس،  )  رديگجديد را در برمي 

د  عنوان بهبوگيري استراتژيک به ها بر هدف نهايي جهت دهند، اما همگي آن استراتژيک ارائه مي 

گيري  ( معتقدند که جهت2005عملکرد يا دستيابي به عملکرد عالي توجه دارند. ژو و همکاران )

استراتژيک مسير استراتژيک شرکت براي ايجاد رفتار متناسب است تا به عملکرد عالي دست يابد. 

ان هاي کارکنگيري گيري استراتژيک شامل چهار بعد بازاريابي، يادگيري، کارآفريني و جهت جهت 

 

1- Lee, Lee & Pennings 

2- Sainio, Ritala & Laukkanen 
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عنوان مفهومي گسترده که در تحقيقات گيري استراتژيک را به (، جهت2009و رول )  لئواست. منلي،  

گيري استراتژيک  اند. جهت شود تعريف کرده مديريت استراتژي، کارآفريني و بازاريابي استفاده مي 

ر مناسب  ها براي ايجاد رفتاشود که توسط شرکتها، به يک هدايت استراتژيک منجر مي سازمان

  مطالعه ( در 1392شود. جورشري و همکاران )وکار اجرا مي براي عملکرد عالي مداوم در کسب

گيري استراتژيک  نگاري رسميت بازاريابي و تمايل به ريسک در جهت جويي، آينده خود ابعاد سلطه 

 را شناسايي کردند.

شده است. بر اين   گيري استراتژيکاي به استراتژي و جهت در ادبيات موجود توجه ويژه 

آن با   رابطهي  طورجد به ي بسياري در اين زمينه صورت گرفته است. براي مثال، هايبندطبقه اساس، 

ي رقابتي در اين  هاتيمزگذاري و دستيابي به  ي سرمايه هاي استراتژمسائل مختلف و متنوع محيطي،  

ي، مطالعه توصيفي طورکلبه(. 2002، 1و مارکوالجارا  لئواست )گارسيا  قرارگرفته موردمطالعهمسير 

هاي مختلف براي  منظور شناخت عوامل مشارکت در بين سازمان به  1980و اوايل دهه    1970در دهه  

(. 1995،  2شناسي آن آغاز شد )ويليام و تس گيري استراتژيک و ابعاد و نوع تشخيص و پيشنهاد جهت

دانند که به بررسي رابطه  ( مي1978) 3متعلق به مايلز و اسنو براي مثال، اولين نوع شناسي آن را 

اي نيز  هاي بعد، مطالعات گستردهاند. در سال گيري استراتژيک سازمان و عملکرد آن پرداخته جهت 

 .(1990، 4است )زهرا و پيرس  شدهانجامهاي گوناگون بر روي آن هاي مختلف و محيطدر زمينه 

اي است که يک سازمان خود را از  گيري استراتژيک راه و شيوه جهت( 1978مايلز و اسنو ) ازنظر

هاي مختلف  ي مديريت استراتژيک به شناسايي زمينه طورکلبه سازد.  طريق آن با محيط هماهنگ مي

(. محققان 2005،  5هاي مختلف نموده است )مور گيري استراتژيک در حوزه جهت   ريتأثبراي بررسي  

را براي بررسي رابطه بين استراتژي يک سازمان و عملکرد آن   گيري استراتژيکجهت  عموماً

 (.1993، 6دهند )دس، نيوپورت و راشيد قرار مي  مورداستفاده

گيري مديران در خصوص استراتژي  درواقع زماني که بخواهيم از بخش شناختي تصميم 

ي قرار دهيم  موردبررسهاي آن را  آگاهي يابيم و درک مديران نسبت به محيط براي شناخت فرصت

گيري استراتژيک  (. جهت2011، 7ي استراتژيک بپردازيم )الاوريگجهت بايد به شناخت سازه 
 

1- Garcı´ a Lillo & Marco Lajara 

2- Williams & Tse 
3- Milles & Snow 

4- Zahra & Pearce 
5- Moore 
6- Dess, Newport & Rasheed 

7- Lau 
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؛ 2007، 1سازمان با محيط، طراحي سازماني، موفقيت و باالخره عملکرد آن رابطه دارد )آکووا 

گيري استراتژيک مسير  ت چنين جه(. هم2005و همکاران،  3؛ کانينا2003، 2مورگان و استرانگ 

؛ الاو و  1995و همکاران،  4ها دست يابد )هيتخواهد به آن اصلي و اهدافي است که سازمان مي

ميزان تالش و شايستگي سازمان و   دهندهنشان گيري استراتژيک درواقع جهت ؛ و(2008همکاران، 

(. هر نوع  2011او، چنين تمايل آن در توسعه و جستجوي شايستگي و بهبود خدمات است )ال هم 

گيري  بنابراين، تفاوت موجود در جهت؛  اي استگيري استراتژيک سازماني داراي هدف ويژه جهت 

گذاري در زمان و منابع مالي و انساني و حتي استفاده  استراتژيک دربردارنده تفاوت در نوع سرمايه 

ها با توجه به منابع موجود  (. مديران سازمان 2003، 5ويک لود و شفرد است )هاي سياسي از سرمايه 

  ر يتأثگيري استراتژيک تحت بنابراين، جهت؛ گيرنددرباره اقدامات آينده خود تصميم مي 

گيري در خصوص  گيرد. از اين رو، تصميمها و منابع سازماني قرار مي ها، ظرفيتتوانمندي 

محيطي نيز قرار  هاي ها و فرصت محدوديت ريتأثگيري استراتژيک آينده سازمان تحت جهت 

 (.2011الاو، ) رديگمي

گيري استراتژيک  ( با عنوان بررسي رابطه جهت 2011)  6پژوهش آوسي، مادانگلو و اکوموس

گيري استراتژيک رابطه مثبت و معناداري با سطح عملکرد دارد و و عملکرد نشان داد که جهت

ا عنوان بررسي رابطه منابع تيمي و  ( در پژوهشي ب2011الو )چنين تواند باعث بهبود آن شود. هم مي

هاي مديران،  گيري تيمي، شايستگي گيري استراتژيک و عملکرد نشان داد که جهتسازماني و جهت 

گيري استراتژيک هستند. يني کننده جهت بي پيش سازماندرون هاي روابط اجتماعي و حمايت 

ا و بهبود نوآوري و عملکرد  همعناداري بر کاهش هزينه  ريتأثگيري استراتژيک چنين، جهت هم 

( در پژوهشي با عنوان بررسي  2013)  7مطلوب خواهد داشت. مطالعه آلتونانس، سمرزيوس و ارگس

گيري استراتژيک و عملکرد سازماني با واسطه نوآوري سازماني به اين نتيجه دست  رابطه جهت 

آن بر نوآوري   ريتأثد و بيشتري بر عملکرد سازماني دارن ريتأثگيري استراتژيک يافتند که جهت 

 کمتر است.

 

1- Acquaah 

2- Morgan & Strong 

3- Khanna 
4- Hitt 

5- Wiklund & Shepherd 

6- Avci, Madanoglu & Okumus 
7- Altuntas, Semercioz & Eregez 
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 1ریزی راهبردی برایسون مدل مفهومی طرح: مدل برنامه  -7-2-1

دهد. ريزي استراتژيک در قالب مدل برايسون را نمايش مي مراحل فرايند برنامه 5-1شکل 

ها براي کاربرد در  هاي قبل از آن و رفع نقاط ضعف آن اين مدل نتيجه بررسي خصوصيات مدل

شود اين مدل شامل يک فرايند  طور که مالحظه مي . هماناستهاي دولتي و غيرانتفاعي سازمان

يابد.  پيوسته و تکرارپذير است که پيش از اتخاذ هر تصميمي آغاز شده و پس از آن تصميم ادامه مي

ميل تواند در بازنگري يا تکاين فرايند داراي هشت مرحله است که نتايج حاصل از هر مرحله مي 

 مراحل پيش از آن مورد استفاده قرار گيرند. 

 

 ( 1988ی استراتژیک برایسون )منبع: برایسون، زیربرنامه مدل    -5-1 شکل

 

 

1- Bryson's strategic planning model 
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 ریزی استراتژیک مراحل فرایند برنامه  -1-2-7-1

ريزي استراتژيک  : در اين مرحله ضرورت برنامه 1ريزي( ( توافق اوليه )برنامه براي برنامه1

شود. ريزي حاصل ميريزي بررسي شده و آشنايي با اين نوع برنامه رد برنامه براي سازمان مو 

ريزي درگير شوند، مشخص گرديده و توجيه  ها يا افرادي که بايد در برنامه ها واحدها و گروه سازمان

ريزي،  شوند، روش انجام برنامهريزي بايد انجام شوند، شرح داده مي شوند. مراحلي که در برنامه مي

ها  گردند. تيمدهي مشخص مي براي جلسات و نحوه گزارش   ازيموردنهاي  نامهبندي، انجام آيين زمان 

 گردند.هاي الزم تعيين شده و منابع و امکانات الزم تعيين ميو کميته

ها وظايف رسمي و غيررسمي سازمان »بايدهايي« است که سازمان با آن :  2( شناسايي وظايف 2

افراد آن وظايفي را که از طرف مراجع   هدف اين است که سازمان و ،اين مرحله روست. در روبه 

ظاهر  ها محول شده است، شناسايي نمايند. شايد اين هدف به صالح )دولت، مجلس و...( به آن ذي

ها وجود دارد که بيشتر افراد اختيارات و وظايف  خيلي روشن باشد، ولي اين واقعيت در بيشتر سازمان 

اند. دانند و اساسنامه آن را حتي براي يک بار مطالعه نکرده را که در آن مشغول به کارند نمي   سازماني

تواند  از طرف ديگر، وظايف محول شده به سازمان عموماً کلي بوده و تمام فضايي را که سازمان مي

مصوب   کند. بنابراين، ضروري است که با مطالعه وظايف مکتوب ودر آن فعاليت کند تعريف نمي

نفعان سازمان نيز  که از اين طريق بعضي از اختيارات و ذي ) سازمان اوالً با آن وظايف آشنا شد

حال کشف گيرند، اما تابهمواردي را که در حيطه اختيارات سازمان قرار مي   ياگردند(، ثانشناسايي مي

 اند، شناخت.نشده 

مان جمالت و عباراتي است که ساز مأموريت : 3هاو ارزش  هامأموريت( طراحي و تصريح 3

گويي به نياز  هاي حاکم بر سازمان و نحوه پاسخ اهداف نهايي سازمان، فلسفه وجودي، ارزش 

سازماني را مرتفع ساخته و بستر کند. عالوه بر اين موارد، اختالفات درون مخاطبين را مشخص مي 

هاي  سازمان، تمام فعاليت مأموريت کند. توافق برهاي سازنده و مؤثر را هموار مي ها و فعاليتبحث

 دهد.کارکنان آن را افزايش مي   خصوصاًسازد و انگيزش و توجه مخاطبين آن را همسو مي 

اساس استراتژيک عمل کردن شناخت شرايط است. هر فرد : 4( سنجش محيط خارجي4

کند رد، سعي مي دا   يها و وظايف هر يک از اعضاي گروه خودآگاهکه از تواناييموفق، عالوه بر اين 

 

1- initial agreement(plan for planning) 

2- identificatiotion and clarification of mandates 

3- development and clarification of mission and values 
4- external environmental assesment 
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در   مأموريتشرايط گروه مقابل و نقاط قوت و ضعف هر يک از افراد آن را دريابد و با داشتن اين 

که اين   ذهن يعني موفقيت در بازي، در هر لحظه بهترين حرکت را انجام دهد. يک سازمان نيز براي

شناسايي نمايد. در  يوبخخود موفق گردد، بايد شرايط حاکم بر خود را به  مأموريتدر رسيدن به 

اين مرحله، محيط بيروني سازمان در قالب شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و تکنولوژيکي  

 .گردندها براي سازمان تعيين مي قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آن  يموردبررس 

در راستاي شناخت محيط سازمان، در اين مرحله محيط دروني نيز   :1( سنجش محيط داخلي5

 گيرند.ها، فرايند و عملکرد سازمان مورد مطالعه قرار مي ها، خروجي در قالب ورودي 

 ريزي استراتژيک است.اين مرحله قلب فرايند برنامه: 2( تعيين موضوعات استراتژيک6

ها،  ، ارزش مأموريتند که بر اختيارات، سياسي و اساسي هست استراتژيک تصميمات موضوعات

مالي، سازمان يا   ها، تأمين منابعکنندگان، هزينه محصول يا خدمات ارائه شده، مراجعان يا استفاده

 . ها مواجه استهايي است که سازمان با آن گذارد. هدف اين مرحله تعيين انتخابمديريت تأثير مي 

ن به هر يک از موضوعات استراتژيک پيش روي  پرداخت منظور: به 3ها( تعيين استراتژي 7

شوند. اين  بيان مي ...ها و اهداف، طرح  ها،سازمان بايد اقداماتي صورت گيرد که در قالب برنامه

ها، ست از قالبي از اهداف، سياستا استراتژي عبارت ،شوند. درواقعاقدامات استراتژي ناميده مي 

کنند سازمان چيست، چه کاري  هاي منابع که مشخص مي يصها، تصميمات يا تخصفعاليت  ها،برنامه

توانند تحت سطوح سازماني، وظايف و  مي  هااستراتژي  دهد.دهد و چرا آن را انجام مي انجام مي 

 .زماني متفاوتي تعريف شوند همحدود

در اين مرحله، توصيفي از شرايط آينده سازمان در صورت : 4( توصيف آينده سازمان 8

شود. اين  استفاده از تمام نيرو و منابع سازمان، ارائه مي  هاي تدوين شده وستراتژي اکارگيري هب

هاي  استراتژي  ،مأموريتشود که در آن شرحي از توصيف دورنماي موفقيت سازمان ناميده مي 

  ه گيري مهم و استانداردهاي اخالقي مدنظر هماساسي، معيارهاي عملکرد، بعضي از قواعد تصميم

صورت تنظيم چنين دورنمايي، افراد سازمان خواهند دانست که چه   شود. دررمندان ارائه مي کا

اهداف سازمان به   ر رسيدن بهدرود، پويايي و همسويي انگيزه و نيروي افراد ها ميانتظاري از آن 

؛ برايسون و  1987، 5)برايسون و رورينگ  يابدوجود آمده و نياز به نظارت مستقيم کاهش مي 

 

1- internal environmental assessment 

2- strategic issue identification. 

3- strategies 

4- description of organization in the future 

5- Bryson and Roering 
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 (.1396؛ شرکت توسعه خدمات مديريت بهار، 1988؛ برايسون، 1988رينگ، رو

 

 کردستان استانای از وضعیت بخش سّوم: خالصه -1-3
ساکنان اين استان،   نهاي کردنشين در غرب ايران است، بيشترياستان کردستان يکي از استان 

  ي شناسان بر اين رأکردي مردم کنند. درباره زبان هاي مختلف تکلم مي کردزبان هستند که به لهجه 

زبان کردي در استان   .هاي گروه هند و اروپايي و ايراني استهستند که زبان کردي يکي از زبان 

الم، کرمانشاه، همدان، آذربايجان غربي و شمال خراسان و ديگر  يهاي ا چنين در استان کردستان و هم 

ترين و يا به عبارتي لهجه رسمي و ادبي دو  ، پرتکلم ترينمهم اما    ،هاي گوناگوني داردکشورها لهجه 

شاخه کرمانجي و سوراني است، شاخه سوراني در استان کردستان لهجه رايج در ادبيات مکتوب 

 است.

ها پيرو مذهب تسنن و شافعي هستند، شيوه  آن  نو بيشتري است دين مردم کردستان اسالم 

روستا در استان   1900و با هويتي قومي است. وجود حدود  غالب زندگي مردم در اين استان سنتي

به استناد شواهد و مدارک مستند تاريخي، قوم کرد   .نمايانگر انس مردم به طبيعت و کشاورزي است

هاي  هاي درياي خزر به سلسله کوه از نژاد آريايي هستند که در هزاره اول قبل از ميالد مسيح از کناره 

مادها را در قرن هفتم قبل از ميالد در   يبر قدرت آشوريان در نينوا امپراتور زاگرس آمده و با غلبه 

 .گذاري کردندايران پايه 
 

 پیشینه تاریخی استان کردستان  -1-3-1

براي   تاکنونميالدي  1150کردستان، )يا همان اردالن قديم( نامي است تاريخي که از سال 

با روي کار آمدن   زمانهم ه به کار برده شده است. اشاره به مناطق کردنشين غرب ايران و خاورميان

هجري قمري، و پادشاهي سلطان سنجر، براي نخستين مرتبه ايالتي    511هاي سلجوقي، به سال  ترکمن

ي ايالت جبال )کوهستان( ايران، به وجود آمد. تمامي اياالت کردستان به نام کردستان در محدوده 

رفت.  ميالدي، يکي از اياالت ايران به شمار مي  1514بعد، تا سال    امروزي، از دوران امپراتوري ماد به

هايي از خاورميانه و آسياي  ايران و بخش  بوده، در سراسر گستره  تباري رانيامردمان کرد، اقوامي 

 زيند.مرکزي مي 
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 شین قلمرو مناطق کردن  - 7-1شکل        های گذشته     قلمرو سرزمین کردستان در نقشه  -6-1شکل 

 

. که در آن زمان شامل اياالت يالديم 1893نقشه منطقه کردستان مربوط به سال  6-1شکل 

 است.شده  بکر و وان از امپراتوري عثماني مي غربي ايران به همراه واليات موصل و ديار

اين نقشه مناطق کردنشين در چهار کشور ايران، عراق، ترکيه و سوريه را نشان  7-1شکل 

 دهد.مي

اي  ميالدي(، بخش عمده   1514امپراتوري عثماني به ايران )نبرد چالدران به سال    پس از حمله 

از سرزمين کردستان از قلمروي ايران جدا گرديد، که در روزگار کنوني به اسامي کردستان ترکيه، 

ستان عراق و کردستان سوريه، به قلمروي کشورهاي ياد شده پيوسته است. پس از جنگ  کرد

چالدران هم مناطق جدا شده بارها و بارها بين ايران و عثماني دست به دست شده است. امپراتوري  

ان  با پاي  کهن ي اراند تا  سرزمين کردستان از قلمروي ايران، فرمان مي   ها بر بخش جدا شده عثماني، سال 

گرفتن جنگ اول جهاني و فروپاشي اين امپراتوري، متصرفات آن، مشتمل بر سرزمين کردستان، 

هاي عربي، آسياي کوچک و بالکان، بين انگليس و فرانسه، فاتحان جنگ جهاني اول، تقسيم سرزمين 

ها و  ايل  - 2تهران. –1377 -ح. بهتويي -نيزمران ياکرد و پراکندگي او در گستره  -1. )منابع: شد

آيت محمدي. سيري   -2. 1368هاي عشايري کرد ايران. علي ميرنيا. ناشر نسل دانش. ايران. طايفه 

 (1382در تاريخ سياسي کرد. انتشارات پرسمان. 

 کيلومتري شمال  60  ژه يوبه  ،عراق و ارمنستان  دو سرزمين  هاي ميانها و دره در کوه   ،قوم کرد 

ي شود که واژه مي  اند. گفته بوده ، ساکنشودي م خو ناميده ز که امروزه  ،موصل در عراق شرقي

اند که  به کار برده واليت جبال عراق کردستان را سلجوقيان براي تمايز نواحي کردنشين از

زاگرس را که مرکز آن در   سلسله جبالاراضي  هاي بين آذربايجان و لرستان و قسمتي ازسرزمين 
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چمچال در نزديکي کرمانشاه   ،همدان( و بعدها ي شمال غربکيلومتري  18بهار )در  يابتدا ناحيه 

 .است گرفتهدر بر مي داده، تشکيل مي  امروزي

هجري قمري، به تصرف اعراب درآمد.   20تا    16هاي  ها در بين سال ها و استحکامات کردقلعه 

فاع از  ددر اين دوره، کردها همواره در نقاط مختلفي همچون فسا، دارابجرد، زور و دارآباد، در 

ي اعراب بر ايران، همواره از  اند. همچنين، اين قوم، در روزگار غلبه سرزمين ايران مشارکت داشته

  148و  90ها هاي رخ داده در سال ها و شورش اند. قيام رابر ظلم و ستم اعراب بوده پيشتازان قيام در ب

يوسف ثقفي و خالد برمکي    حجاج بنهجري قمري کردهاي فارس و موصل، که به ترتيب به دست  

 سرکوب شدند، گواهان اين مدعايند. 

که زبان، فرهنگ، آداب و سنن، و در مجموع، هويت   تبارنديران يا کردها، مردماني آريايي و  

 زمين، پيوندي تنگاتنگ دارد.تاريخي و سرنوشت ايشان با ديگر اقوام ساکن ايران 

قلمروي زيست قوم گوتي با تلفظ  عنوانبه ترين ادوار باستاني، استان کردستان، از کهن 

ي، گوتيوم سرزميني بوده که  شده است. در بسياري از اسناد و کتب تاريخ گوتيوم شناخته مي 

ي  گرفته است. گوتيوم و چند ناحيهکردستان، جنوب آذربايجان و قسمتي از کرمانشاهان را در بر مي 

قبل  550دادند. بر اين قلمرو، تا سال ، سرزمين وسيع و پهناور ماد يا ماه را تشکيل ميجوارهم ديگر 

ي بيستون و تخت استناد متن ثبت شده بر کتيبه رانده است. به از ميالد، دولت مقتدر ماد حکم مي 

جمشيد، شاهنشاهي دولت ماد در اين سال، در قلمروي دولت هخامنشي قرار داشت و سرزمين ماد،  

 قلمروي ماد، شامل تمامي محدوده  هاي بزرگ و مهم تابع اين دولت شد. قسمتي ازيکي از ايالت 

اسالمي، به نام کوره يا   پيش از اسالم و دوره ان، در عهد کنوني کردستان و بخشي از کرمانشاه

شد. مرکزيت اين واليت، شهر بزرگ و آباد دينور، در تقاطع راه کامياران  واليت دينور ناميده مي 

هاي مخرب و ويرانگر قرون سوم تا ششم  به صحنه و بيستون به سنقر کليايي بوده که در اثر زلزله 

هاي اسالمي، از شمال  شود. دينور در سده ان و کوچک مي تدريج ويري زاگرس، به هجري در منطقه 

ي ساروق، از مشرق به اسدآباد همدان، از جنوب به واليت ماسبذان )ايالم امروز( و از  به رودخانه 

 شده است.ي کنوني( محدود مي مغرب به واليت حلوان )زهاب( و واليت شهر زور )سليمانيه

هجري قمري(، سرزمين ماد  437جري )تقريباً سال ي سلجوقيان، و در قرن پنجم هدر دوره 

که بعدها به کوهستان و در دوران اسالمي )از قرن سوم هجري به بعد( به جبال معروف شد، عراق  

عجم نام گرفت و دو قرن پس از اين، واليت دينور به واليت اکراد، تغيير نام يافت و در تقسيمات 

 بقاع کردستان، ناميده شد.سياسي عهد مغول )اوايل قرن هفتم هجري( 
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با واليت کرمانشاهان بوده که شامل چهار   جوارهم در روزگار صفويه، کردستان، واليتي 

نشين خورخوره، جوانرود، اورامان و بانه بوده است و در عهد مياني دولت صفوي، سه واليت  حاکم

بابان به مرکزيت سليمانيه   اردالن به مرکزيت سنه يا سنندج، مکري به مرکزيت ساوجبالغ )مهاباد( و

که تابع قدرت مرکزي   يترکوچک هاي نشين شده که هر يک از اين واليات، به حاکم را شامل مي 

 شده است.اند، تقسيم مي واليت بوده 

کرد نژاد به سلطنت  ايسلسله  ،در تاريخ ايران  مرتبهبا تشکيل سلسله زنديه، براي نخستين 

کرد نيز قسمتي از آذربايجان   دنبلي، يکي از طوايف بزرگ  ي طايفه ، رسيد. در اواخر اين سلسله

ميالدي شيخ  1878برگزيد. در سال  مرکز حکومت خود عنوانبه غربي را اشغال کرد و خوي را 

سيس کردستان مستقل أبه فکر ت ،عثماني بندي با کمک کردها و تحت حمايت دولتعبيداهلل نقش 

طرفداران وي، اطراف اروميه، ساوجبالغ، مراغه و  ، ميالدي 1880در سال  ،ترتيبدين افتاد. ب

توانستند تجاوز آنان را دفع کنند.  زحمتبه سپاهيان ايران  مياندوآب را به تصرف خود درآوردند و

 1946توان به شورش قاضي محمد در سال مي  ،استقالل نواحي کردنشينبراي  هااز ديگر تالش 

شوروي،    يبا حضور قواي متفقين در ايران و حمايت دولت روسيه   زمانهم ،  ميالدي اشاره کرد. وي

کامل ايران از قواي   يرا به مرکزيت مهاباد تشکيل داد، که پس از تخليه  جمهوري خلق کردستان

ارتش دولت مرکزي به نواحي آذربايجان و کردستان، اين شورش و جمهوري ناشي    متفقين و اعزام 

،  آنان  جانب  حکومت مرکزي ازتهديد    ها وهمواره به دليل شورش   ،اناز هم پاشيد. کردست  از آن نيز 

مهم و  هاي استان  يکي از امروزه، اين قلمرو، . ه استهاي وقت بود مهري حکومت بي  مورد

 . رودسرزمين ايران به شمار مي  استراتژيک 

در  ده، يک شهر و يک قصبه بوده،  1300ي قاجاريه، کردستان اردالن، مشتمل بر در دوره 

اي که طول آن از بوکان مکري تا سرحد گرمسير زهاب و عرض آن، از گريوه چقان  محدوده

کيلومترمربع، جاي   هزار 12)متصل به خاک شهر زور( تا کوه آلمه همدان بوده، با وسعتي قريب 

اقتصادي  -داشته است. )منبع: سازمان برنامه و بودجه استان کردستان، مطالعات جامع توسعه اجتماعي 

 ، جلد دوازدهم(1375استان کردستان 

هجري شمسي، کردستان به همراه کرمانشاهان، ايالم و  1316در دوران رضاشاه، و به سال 

شوند. دهند و بانه، سقز و گروس، تابع استان چهارم )آذربايجان( ميهمدان، استان پنجم را تشکيل مي

هايي چند  ده و پيوستن يا جدا شدن بخش پس از جنگ جهاني دوم و به دنبال تغيير و تحوالت رخ دا

هاي سنندج، بيجار، ي شهرستان هجري شمسي و در محدوده  1326از استان پنجم و چهارم، در سال  
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هجري شمسي،  1337مهاباد و همدان، فرمانداري کل کردستان تابع استان پنجم، ايجاد و به سال 

هاي سنندج،  ر آن سال، شامل شهرستان شود که د ي کنوني، تشکيل مي استان کردستان با محدوده 

 گروس، سقز و قروه بوده است.
 

 موقعیت جغرافیایی و جمعیتی استان کردستان  -1-3-2

 رتبه است که  ن هاي غربي ايراکيلومترمربع يکي از استان 28203استان کردستان با مساحت 

هاي آذربايجان غربي، زنجان،  در مجاورت استان و  است  دارا را کشور هاياستان  بين در هجدهم

کيلومتر مرز مشترک با   200با کشور عراق قرار گرفته است که بيش از    مرزهم همدان و کرمانشاه و  

دقيقه عرض شمالي و   30درجه و    36دقيقه تا    44درجه و    34عراق دارد. مختصات جغرافيايي استان  

. مرکز استان شهر سنندج است که در  دقيقه طول شرقي است  16درجه و    48دقيقه تا    31درجه و    45

 86 و بخش 31 شهر، 29 ،شهرستان 10 استان دارايت. متر از سطح دريا واقع شده اس 1373ارتفاع 

 سنندج، سقز، بيجار، است. بانه، سکنه از  خالي آبادي 187 و سکنه داراي  آبادي 1697 و دهستان

طور  هستند. به استان شهرهاي ترينمهم  از  دهگالن و سروآباد مريوان، قروه، کامياران، ديواندره،

 ارائه شده است.  1-2طور خالصه، در جدول  هاي موقعيت عمومي و جغرافيايي استان به کلي، ويژگي 

 

 نقشه تقسیمات جغرافیایی استان کردستان  -8-1 شکل

 جمعیت و نیروی انسانی  -1-3-3

  هزار 1493645 ، استان کردستان1390ر اساس آخرين سرشماري مرکز آمار ايران در سال ب
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  نسبي  تراکم.  دهدي م   تشکيل  روستايي  جمعيت   را  درصد  34  و  شهري  درصد   66  که  دارد  جمعيت  نفر

ان، است  باالتر  و  ساله  6  جمعيت  نفر  هزار  1436680 است. از   لومترمربعيک  در  نفر  51.2  معادل  جمعيت

درصد    70   درصد و در مناطق روستايي   83.11درصد باسوادند که اين نسبت در مناطق شهري    77.56

درصد آن در بخش   27.50هزار نفر که  420ساله و باالتر شاغل استان به تعداد  10است. جمعيت 

 فعاليت  درصد 8.2درصد در بخش خدمات و  40.3درصد در بخش صنعت  24کشاورزي، 

دم  مر بيشتر و  هستند سلمان م استان جمعيت درصد  99.77، عالوهبه شخص و اظهار نشده دارند.نام

 .تابع و پيرو مذهب شافعي و بقيه نيز پيرو مذهب تشيع هستند
 

 1390های طبیعی و اقلیمی استان کردستان بر اساس آمارگیری ویژگی -2-1جدول 

 واحد میزان  شاخص

 لومترمربعيک  28203 مساحت

 نفر 1493645 جمعيت

 نفر در کيلومتر 53 ترکم نسبي جمعيت

  سنندج مرکز استان

 متريليم 505 ميزان بارندگي متوسط ساليانه استان 

 درصد  62 رطوبت نسبي خردادماه )مرکز استان( حد بيشتر

 گراديدرجه سانت 13.6 متوسط دماي ساليانه )مرکز استان(

 متر )کوه بدر در قروه(  3262 نقطه استان نيترمرتفع

 )خروجي حوضه سيروان( متر  750 نقطه استان  نيترنييپا

 

 شهرستان سنندج -1-3-4

کيلومتري جنوب غربي تهران قرار دارد که   520مرکز استان کردستان است که در فاصله 

اين شهر  د. گذاري شهجري قمري توسط سليمان خان اردالن پايه  1046ن در سال آبنياد جديد 

اي از آثار فرهنگي را در  قديمي است که مجموعه ها و عمارات متعدد و مساجد، حمام  ،داراي بازار

  داراالحسان  مسجد  –  کرد  خانه –توان به موزه سنندج ها مي آن  ترينمهم خود جاي داده که از 

  قلعه رشيد مسجد  –  سرتپوله  و بازار  قديمي بازار والي، مسجد ،خسروآباد عمارات و باغ ( جامع)

زاده پير  کليساي سنندج، امام ،اهلل، قرآن نگل، مسجد وزير، مسجد وکيلمسجد ميرزا فرج  بيگي،

الملک، دوخزينه، شيشه و  کيلهاي پاشاخان، خان، وزاده هاجر خاتون، پل قشالق، حمام عمر، امام 

مدوخ، عمارت امجداالشراف، عمارت مشيرديوان،   اهلل ت يعمارت آصف ديوان، عمارت و باغ آ 
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 .توان نام بردن شهرداري مرکزي و موزه تاريخ طبيعي را مي ساختما
 

 موقعیت طبیعی استان کردستان  -1-3-5

فرد تنوع زيستي زيبايي را )گياهي و جانوري( در خود استان کردستان با داشتن اقليم منحصربه

و اقليم معتدل سرد است. وجود ارتفاعات  يهاي ژگيوهواي استان داراي وجاي داده است. آب

هاي گياهي غني و متنوع و زيبايي را در کردستان به وجود  هاي ژرف و وزش باد غربي پوششدره 

وهواي نسبتاً سرد و در نواحي جنوبي معتدل  وهواي استان در ناحيه شمالي آب آب  .آورده است

مانند دشت مريوان،   زيهاي حاصلخ هاي مرتفع و خشک و دشتکوهستاني است و داراي فالت

رودهاي استان با توجه به  . يا دهگالن، دشت قروه و دشت کاميارن است القيياتو، دشت دشت اوب

وضع طبيعي و توپوگرافي منطقه داراي مشخصات خاصي هستند مانند پايين بودن بستر رودخانه از  

اين  ي و ... . رانهاي مجاورِ، افزايش آب در فصل بهار، غير قابل استفاده براي قايق سطح زمين 

اي کردستان هشوند. کوهها به سه حوزه درياي خزر، درياچه اروميه و خاک عراق وارد مي نه رودخا

ها به رانان در شرق چهل چشمه  آن  ترينمهم اند و هاي غرب ايران را تشکيل داده قسمتي از کوه 

  گاورود  بين   در  متر  2665  ارتفاع  به  عواالن  کوه   –متر در غرب ديواندره    3120)چهل چمه( به ارتفاع  

متر در بين دهگالن    2666  ارتفاع  به  گوژه  بيجار،  شمال  در  متر  3120  ارتفاع  به  داغ  داغ  قره  کاميارن،  و

متر که  3325متر در سنندج، کوه بزرگ شاهو به ارتفاع  2550و سنندج، کوه آبيدر به ارتفاع 

تان وجود دارد که  در اين اسنيز مراتع و فضاهاي گردشگري زيادي ت. اس نبلندترين کوهستان استا

 ت. وهوا را داشته و زيبايي طبيعت آن زبانزد خاص و عام اسب آهاي بهار و تابستان بهترين در فصل 

 :هاي استان به قرار زير هستندتفرجگاه  ترينمهم 

  درياچه طبيعي زريوار شهرستان مريوان 

  سد شهيد کاظمي 

  )سد وحدت )قشالق 

  گيرده سرچشمه مي هاي چهل چشماوزن که از کوه رودخانه قزل. 

  گيردرودخانه قشالق که از ارتفاعات شمالي شهرستان سنندج سرچشمه مي 

  وارد استان مرکز و  غرب – هاي جنوبرودخانه سيروان که پس از دريافت آب  

 .شودمي  کرمانشاه استان

  کيلومتري شمال شهر قروه  18چشمه باباگرگر در 
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  کامياران کيلومتري شمال غربي  50چشمه گواز در 

  ي االعاده هاي فوق کردستان داراي تنوع زيستي گياهي و جانوري بوده که هرکدام از جذابيت 

 .برخوردار هستند

 

 های فرهنگی استان کردستان ویژگی  -1-3-6

است.  نيزمران يهاي فرهنگي او تأثيرگذارترين حوزه  ترينمهم ترين، کُردستان از کهن 

هاي تاريخي و  تنها به شناخت ارزش هاي اين حوزه فرهنگي نهتهها و بازنمودن ناگفشناخت ويژگي

بلکه راهگشاي فهم بهتر بخشي از تمدن بشري است. يکي از مشکالت    ،کندفرهنگي ايران کمک مي 

شده  ن وجود دارد، کمبود مطالعات علمي انجامنشيو مسائلي که در طرح مسائل مربوط به مناطق کُرد

مثابه يک سوژه سياسي  ر اين، تلقي عمده در بررسي اجتماع کُردي بهدر اين زمينه است. عالوه ب

در ابعاد   ژهيوهاي متعدد، متنوع و بکر و ناشناخته جوامع کُردي به موجب شده است تا از ديگر جنبه

 .فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آن غفلت شود

چنين  ي هستند؛ هم هاي زيادهاي کردي و فارسي ازلحاظ ساختاري و نحو داراي شباهتزبان 

شناختي و ادبي در حوزه فرهنگي ميان هاي زبانهاي غالب و قرابت مايه توان مضامين مشترک، بن مي

با زبان و  ژهيواين دو زبان مشاهده کرد. تأثير و تأثر آثار ارزشمند ادبيات کردي با ادبيات ملل به 

مخرج مشترک فرهنگي و ادبي بسيار  انکار است و در تقويت ادبيات فارسي امري مشهود و غيرقابل

اخير تغيير و تحوالت اجتماعي متعدد و ژرفي    اثرگذار است. ناگفته پيدا است که در خالل چند دهه 

ها در ساختار اجتماعي و فرهنگي مناطق کُردنشين به وقوع پيوسته است که بررسي فرايندها، پويايي 

توجهي برخوردار است. متأسفانه، ضرورت قابل  اي و ملي آن از اهميت وو پيامدهاي محلي، منطقه 

شناسي هاي فرهنگي، مخصوصاً انسانکارگيري رويکردها و رهيافتشناسي و بهپردازي، روش نظريه 

اي  فرهنگي در حوزه مطالعات کُردستان شناسي در همه ابعاد آن تا حد زيادي غريب، ناآشنا و حاشيه

 . بوده است
 

 کشاورزی استان کردستان موقعیت  -1-3-7

کوه زاگرس قرار گرفته و به همين دليل به لحاظ اقليمي  قسمت اعظم استان بر روي رشته

  ي هاهاي عميق، دشتهاي مرتفع دره اي است و اشکال مختلف اراضي شامل کوه داراي شرايط ويژه 

تا خشک سرد در استان  هاي خشک  ها و اراضي پست در اين استان وجود دارد. اقليماي، فالت دامنه



 

 66 

 

مرطوب معتدل در غرب استان با متوسط  متر )بيجار( تا اقليم نيمه ميلي 250با متوسط بارندگي 

شود. نواحي شرقي و مرکزي استان متأثر متر )مريوان( در استان يافت مي ميلي  800بارندگي حدود 

اي است که  اي مديترانه وهووهواي برخي نواحي مرکزي ايران و مناطق غرب متأثر از آب از آب 

ط مذکور  ب را کهي طوراي همراه با بارندگي مناسب مؤيد اين نظر است. به حضور عناصر مديترانه 

هاي بلوط در اين منطقه حضور داشته ولي نواحي شرقي استان داراي  سبب شده است که جنگل

 .پوش استپي است

طبيعي و در نواحي شرقي استان هاي  بيشتر نواحي غربي، کوهستاني و اغلب پوشيده از جنگل 

درصد معادل   49.6از مساحت استان    .هاي نسبتاً وسيعي وجود دارندها و فالتاراضي مسطح، دشت

هزار    110درصد معادل    39.1هزار هکتار جنگل و    320درصد معادل    11.3هزار هکتار مراتع،    1400

 .هکتار اراضي زراعي به خود اختصاص داده است

ت جامع توسعه اقتصادي اجتماعي استان کردستان، واحدهاي اراضي که براي  بر اساس مطالعا

هزار هکتار، واحدهاي اراضي   5400آب قابليت دارند، مساحتي حدود  نيشرط تأمزراعت آبي به 

هزار هکتار معين شده است و اراضي مرتعي   1800هزار هکتار، براي مرتع  720براي کاربري ديم 

دهد که استان  ار هکتار است، ارقام ياد شده نشان مي ز ه  320جنگل حدود    هزار هکتار و  1400حدود  

ها هاي کل کشور، در مقايسه با ساير استاندرصد زمين  9.46هاي آبي و  درصد از زمين   1.26با داشتن  

هزار تن محصوالت    860دهم و در کشت ديم رتبه دوم را دارا است و ساليانه  ج در کشت آبي رتبه ه

هکتار از اراضي استان به   1000. درصد کل توليد کشور است 1.85شود که معادل ميزراعي توليد 

هزار تن محصوالت   100در کشور( و حدود  24کشت محصوالت دائمي اختصاص يافته )رتبه 

 ست. درصد کل توليد کشور ا 1.85شود که معادل زراعي توليد مي 

زميني و و سيب  ياات علوفه محصوالت عمده زراعي استان، شامل غالت، حبوبات، نبات

، گردو و ديگر محصوالت باغي ويژه مناطق سردسيري يفرنگامل انگور، توتشمحصوالت باغي 

جايگاه خاصي در بازارهاي دروني   ،فرنگي استان کردستان به دليل مرغوبيت باالي آناست. توت 

د. داشته باش يرنفتيصادرات غتواند در کشور دارد و به علت ارگانيک بودن آن جايگاه خاصي مي

دار و فاقد پتانسيل زراعي در  مو ديم در اراضي شيب ژهيوتوسعه کشت محصوالت باغي به 

هاي ديگر باغباني استان  اند، از ويژگي توجه هاي بانه و مريوان که داراي بارندگي قابل شهرستان

هاي  درصد فعاليت 85ي حدود طور کل محدود و به  باًيآالت کشاورزي تقراستفاده از ماشين .است

 %51يرد و ضريب مکانيزاسيون موجود گمکانيزه انجام مي صورت مکانيزه يا نيمه زراعي در استان به 



 

 67 

 

 .است
 

 های توسعه بخش کشاورزی ها و مزیتقابلیت  -1-3-8

 وجود منابع آبي کافي در استان 

 وجود منابع خاک کافي در استان 

  بارندگي مناسب در استان 

 ني و زياد مراتع غ 

 ز، اسب خفرد مانند بز مرمنابع ژنتيکي گياهي و دامي متنوع در ايتان و منحصربه

 کردي

  جمعيت روستايي با توزيع متعادل در مناطق روستايي 

  افزوده امکان ايجاد صنايع تبدلي براي افزايش ارزش 

  ديم  هايه باغ وجود شرايط مناسب اقليمي براي توسع 

 وشت قرمز در استان ظرفيت باالي توليد شير و گ 

 وجود نيروي متخصص و تحصيل کرده کشاورزي در استان 

 حاصلخيز ازجمله دشت مريوان، دشت قروه و بيجار  يهاوجود دشت 

، راز آور، زاب و  رودنهيمي، سرودنه ياوزن، زرحوزه منابع آبي، سيروان، قزل  6استان داراي 

درصد    17ميليارد مترمکعب که    8.7استان حدود  هاي  آب هاي متعددي است و مجموع روان ه رودخان

 .گيردبرداري قرار مي از منابع آب استان مورد بهره 

 

 موقعیت صنعت و معدن استان کردستان  -1-3-9

تواند خوب ازجمله آب و خاک و معادن مي  ي هالياستان کردستان به لحاظ دارا بودن پتانس

توجه مواد معدني است و تان داراي ذخاير قابلدر زمينه توليدات صنعتي رشد و توسعه يابد. اس

ترين ماده معدني منطقه است. در حال حاضر هاي تزئيني با تنوع فراوان در رنگ، شاخص سنگ

 .نفر است  1350  ييزاميليون تن استخراج ساليانه و اشتغال   8.4معدن فعال با بيش از    138استان داراي  
 

 معادن فعال و تنوع مواد معدنی استان کردستان  آمار -4-1جدول 

 ماده معدنی 
 

تعداد معادن  

 فعال

ذخیره ماده معدنی  

 تن  1000

میزان استخراج سالیانه  

 تن / سال 1000
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 1460 13400 7 سنگ آهک

 15 2200 1 سنگ گچ

 2456 38910 66 سنگ ساختماني

 60 3850 13 مرمريت قرمز

 20 300 2 تراورتن 

 325 100880 27 مرمر

 18 187 7 اونيکس 

 7 743 3 گرانيت 

 211 15461 5 پوميس

 5 1500 1 دولوميت 

 10 115 2 سيليس و فلدسپار

 7/0 10 1 آنتيموان 

 180 5400 2 سنگ آهن 

 5 0 1 نمک آبي

 4833 352156 138 کل

 (3961)منبع: سایت استانداری استان کردستان، 

 

شناسي، سه لکه طال در استان شناسايي شده، که يکي از  زمان زمين سار حال حاضر توسط د

گذاري دولت با مشارکت  سرمايه .  رداري استبن توسط شرکت بيروني در حال استخراج و بهره ادمع

هاي  خصوص در زمينه کانيههاي معدني، احداث صنايع مرتبط با معدن ببخش خصوصي در فعاليت

بر اکتشافات تفصيلي در زمينه شناسايي   د يفلزي، تربيت نيروي انساني ماهر و تأکفلزي و غير

هاي اجرايي مشخص براي  مشيهاي و خطهاي غيرفلزي ازجمله سياستکانسارهاي فلزي و کاني

 . تحقق اهداف توسعه استان در بخش معادن است

نيافته هاي توسعه تان اس ءرغم ذخاير مواد معدني و شرايط اقليمي جزاستان کردستان علي 

هاي  را دارا است. در حال حاضر امکانات و مزيت  26صنعتي است و صنعت استان در کل کشور رتبه  

وهوا، گاز، برق فراواني نيروي کار، رشد مراکز آموزش عالي استان، ارائه  نسبي استان از قبيل آب 

  ر سزايي د ه گذاران نقش بتسهيالت به سرمايه هاي صنعتي و اعتبارات و  خدمات زير بنائي در شهرک 

 .نمايدبهبود روند توسعه صنعتي استان ايفا مي 

 

1- http://ostan-kd.ir/Default.aspx?TabID=37#p1 
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 ها های صنعتی بزرگ استان کردستان و تولیدات آنآمار کارخانه  1-4جدول 

 نام واحد  تولیدات  ظرفیت ساالنه

 شیر پاستوریزه  شیر، خامه، پنیر، کره، بستنی  تن  14700
میلیون   10تن ) 4000

 مترمربع(
 نساجی کردستان  نخ و پارچه 

 شین بافت پارچه  میلیون مترمربع  2/7
 نساجی قروه  پارچه  میلیون مترمربع  4

 نخشین فرش مترمربع 35000
 کارخانه شاهو  ک یلی نخ آکر تن  900
 کارخانه غرب بافت  فرش مترمربع  100000

 پالستیک زمزم  PE یهالوله  تن  4000

 کارخانه نیک الیاف  PP گونی و نخ  2400

 کارخانه دکمه صدف  دکمه  تن  100
 کارخانه سیمان کردستان  سیمان پورتلند  828000
 کارخانه گچ کردستان  گچ  15000

 کارخانه سنگ گرانیت سعید  سنگ گرانیت مترمربع 40000
 غرب  ESTEN کارخانه فلزی  ی هاشبکه تن  1000
 مفتولی کردستان صنایع  لوله و اتصاالت  تن  13200
 کارخانه چمن گل  چسب تن  5500

 کارخانه آلومین  رادیاتور  مترمربع 45000
 کارخانه آرد فجر  آرد  360000
 کارخانه آرد سهند  آرد  72000

 کارخانه شیان  BCF نخ تن  3500

 کارخانه کریشه  موکت میلیون مترمربع  2
 کارخانه احیا صنعت باختر  تولیدات الستیک  تن  300

 کارخانه کاشی کسری  سرامیک میلیون تن  1
 کارخانه کیمیاک  ی نمکویفر و تافی، پفک  تن  570

 شکن گروس سنگ سنگ گرانیت تن  10000
 کارخانه آرد گلنام سقز  آرد  تن  57000
 کارخانه پردیس  مصنوعات نخی  تن  2000
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 (3961)منبع: سايت استانداري استان کردستان، 
 

 ی دست ع یصنا -1-3-10

کاري با شهرت و و نازک  يبافاستان بسيار متنوع و داراي قدمتي تاريخي است که فرش 

 .هاست آن ترين مهم بافي و زيورآالت محلي از بافي، نساجي، گيوه گليم
 

 گذاری استان کردستانهای سرمایه مزیت  -1-3-11

   جنوب   -برخورداري از موقعيت ويژه جغرافيايي و قرار گرفتن در مسير جاده شمال

و امکان ارتباط بندر امام و خرمشهر در جنوب و مرز بازرگان و جلفا در شمال غرب  

 کشور 

  کيلومتري با کشور عراق و وجود سه بازارچه فعال مرزي   230داشتن مرز مشترک

 ميليون نفر در شمال عراق  4بر بالغ  جهت صادرات و واردات کاال و جمعيتي

   ،موقعيت استراتژيک استان به لحاظ دسترسي سريع به بازارهاي مجاور )عراق

 سوريه، ترکيه، اردن( 

  درصد بخشودگي بهره بانکي 50تا   30تسهيالت ريالي با  ءاعطا 

  درصد نرخ بهره از محل صندوق ذخيره ارزي  3تسهيالت ارزي با  ءاعطا 

 از محل    متيقصورت ارزان ي به يبرق، گاز و ساير خدمات زير بنا  زمين، آب،  نيتأم

 اي رديف بودجه توسعه و توازن منطقه

  برداري واحد توليدي ساله از زمان بهره  10معافيت مالياتي 

 خيز کشاورزي ، اقليم مستعد و خاک حاصل يعيبرخورداري از منابع طب 

  ميليارد مترمکعب در   7/14هاي دائمي و پرآب به ميزان جاري بودن رودخانه

 هاي آبريز استان حوزه 

  هاي معدني کشور به لحاظ برخورداري از ذخاير معدني غني و متنوع يکي از قطب 

 توسعه صنايع تبديلي  ي برخورداري از مواد اوليه برا 

 ها و نواحي صنعتي در نقاط مختلف استان با ارائه خدمات زيربنايي  وجود شهرک

گذاري و واگذاري  و دسترسي آسان به زمين سرمايه  (...)آب، برق، گاز و تلفن و 

 

1- http://www.ostan-kd.ir/ 

http://www.ostan-kd.ir/
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 هاي اقتصادي هاي ملي جهت فعاليتسهل عرصه 

 بور شبکه انتقال گاز اتيلن از استان و ايجاد واحدهاي مرتبطع 

  المللي و گشايش اعتبار هاي تجاري با قابليت انجام عمليات تجاري بين وجود بانک 

  يم و انتقال اسناد و اطالعات تجاري در  ت تنظلياي با قابوجود مؤسسات بيمه

 ترين زمان در صادرات يا واردات کاال کوتاه

  هاي دولتي و خصوصي در حوزه خدمات بازرگاني و اقتصادي نظير  وجود تشکل

 تعاوني و معدن و صنعت خانه -تعاون اتاق-ن اتاق بازرگاني و صنايع و معاد

 مرزنشينان

 جهت ترانزيت کاال و برخورداري از   الملليونقل بينهاي حمل وجود شرکت

 انبارهاي مناسب

 اهم بودن زمينه استفاده از بازار سرمايه استان و شبکه بازارهاي محلي  رگيري و فشکل

 اي و فرامنطقه 

 هاي بسيار  وجود خيل عظيم نيروي انساني کارآمد، فعال و آموزش ديده با قيمت

 رقابتي 

  ي ري در استاندارگذا وجود ستاد تشويق و حمايت از سرمايه 

  گذاري و تسهيل در روند اجراي طرح توجه خاص مسئوالن استان به امر سرمايه 

 

 بازرگانی و تجاری استان   یها ل یپتانس  -1-3-12

کيلومتري با کشور عراق، وجود  230استان کردستان به دليل مجاورت با مرز مشترک 

شهروندان دو کشور و قرار گرفتن در مسير هاي قومي، فرهنگي و ارتباط خويشاوندي بين مشابهت

 ،چنيناي است. هم هاي بالقوه ها و توانمندي ترانزيتي جنوب و شمال غرب کشور داراي ظرفيت

تعاوني مرزنشين با حدود   13رچه فعال مرزي در شهرهاي بانه، مريوان و سقز، وجود اباز  3وجود 

، وجود مؤسسات يالمللن يت عمليات تجاري بهاي تجاري با قابليهزار نفر جمعيت، وجود بانک  280

اي پتانسيل بااليي را جهت صادرات و واردات کاال دارا  اي و شبکه بازارهاي محلي و فرا منطقه بيمه

 .است

 گذاری استان کردستانهای سرمایهفرصت  -1-3-13

گذاري استان مصوب شده و به تأييد سازمان هايي که در ستاد سرمايه الف: فرصت 

 : هستند به شرح زيرهاي فني و اقتصادي ايران رسيده گذاري و کمک يه سرما
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 گذاری در استان کردستان های سرمایه لیست فرصت  -5-1جدول 

 ی استان کردستانگذارهی سرماهای فرصت

 AAC يتوليد بتن گازي و قطعات سبک بتن 

 توليد آهک هيدراته 

 توليد انواع پيچ و مهره 

 توليد الياف شيشه 

 بتني ساختهش يتوليد خانه و قطعات پ

 توليد پودر الستيک

 توليد سلول و ماژول خورشيدي 

 هاي فلزي رنگيتوليد ورقه 

 وليد گچ ت

 هاي بزرگ لمينت شده توليد انواع کيسه 

 احداث پااليشگاه دام )محصوالت استحصالي از دام( 

 (PVA) توليد پلي وينيل الکل

 توليد سقف کامپوزيتي با عرشه فوالدي

 ساختهش يهاي پتوليد ساختمان

 توليد انواع نان صنعتي 

توليد نانو کامپوزيت پليمر هوشمند جهت صنايع  

 خودروسازي

  توليد پنل سبک ساختمان يا ورق کامپوزيت

 )سنگ مهندسي(  يتوليد سنگ مصنوع

 اسپتيک  ه يچندال يهاتوليد ورقه 

 بتني ليکا ساختهش يتوليد قطعات پ

 سنگي توليد مصنوعات 

 احداث مجتمع سينمايي و فرهنگي

 احداث پارکينگ طبقاتي

 احداث پارک آبي 

 طيور کشتارگاه  و  فرآوري

 کيسه خون 

 ( ABS)نظام ترمز خودرو  

 مالتوز و شربت مالتوز 

 فروکتوز و شربت فروکتوز 

 گرانول چوب پالستيک 

 برق و حرارت تأمين براي کوچکمولد برق مقياس 

 (LED) ديود نوري 

از جنس پلي استايرن   ICFقالب عايق ماندگارنظام 

 ده ش منبسط 

و   يفرنگ)توت  ، پوره ميوه، ميوه منجمدوه يمآب

 انگور( 

 ک آبزيان راخو

 يطيمحست ياحداث آزمايشگاه ز

 پرورش مرغ اجداد گوشتي 

 (BPMS) وکارافزار مديريت فرآيند کسب نرم

 خمير کاغذ از ضايعات کشاورزي

  لبني مبتني بر گاوداري صنعتيهاي  توليد فرآورده 

 توليد کود آلي از فضوالت مرغداري

 بندي شده کبک و بوقلمونگوشت بسته 

 فرآوري سيليس 

 توليد مالت و عصاره مالت 

 توليد سنگ تزييني ساختمان

 مجتمع نورد لوله و پروفيل 

 فرش از ضايعات معادنتوليد سنگ

 )کاروگيت(  لن ياتيتوليد لوله دوجداره پل

 پزشکي باند و گاز توليد 

 توليد تسمه و پروانه 

 صنعتي آالتن يتوليد انواع ماش

 توليد انواع قطعات بدنه خودرو 
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 (3961)منبع: سايت استانداري استان کردستان، 

 

صنعت و  يهاحوزه گذاري استان در سرمايه  يهافرصتگفت که  تواني مبر اين اساس  

بناهاي عمومي و تفريحي )زيرساخت(، کشاورزي و پرورش آبزيان    فضا ومعدن، بهداشتي درماني،  

هاي کالن در سطح  گذاري ي مربوطه و سياست هاسازمان نهادها و  يز يربرنامه که با  رديگي م قرار 

 برداري مناسبي از آن انجام خواهد گرفت. استان بهره 

 

 

 

 

1- http://ostan-kd.ir/Default.aspx?TabID=65 
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 دوم  فصل

 ی ررسم یغ و رسمی وظایف تحلیل
 

هاي خصوصي داراي شرح وظايف هستند. شرح وظايف  هاي دولتي برخالف سازمان سازمان

ها و مراجع  و نظاير آن از سوي سازمان نامهن ييآ، نامهاساس هاي دولتي معموالً در قالب سازمان

. مشکل مرسوم در طرح شرح وظايف از طريق اين اسناد، اين است که شوندي م باالدست ابالغ 

توان به  اند و با خواندن اين اسناد نمين و صريح وظايف سازمان دولتي فهرست نشده روش  صورتبه

 ماهيت و فلسفه وظايف سازمان پي برد.

ريزي راهبردي برايسون اين مرحله، تحليل اسناد مربوط به شرح وظايف را  در مدل برنامه 

با بررسي اسناد مربوط به وظايف    يز يربرنامه رود تيم  دهد. در اين مرحله انتظار مي قرار مي   موردنظر

سازمان ، فهرست وظايف سازمان را استخراج کنند. به فهرست تهيه شده وظايف رسمي گفته 

تواند وظايفي را دنبال کند که هم در راستاي  زمان و با تغيير شرايط، سازمان مي   مروربه شود. البته  مي

وظايف،   گونهن يا است. به  مؤثرمان فلسفه سازمان است و هم در ايفاي مسئوليت اجتماعي ساز

سازمان   مأموريت. نتايج اين مرحله از مدل برايسون در تنظيم بيانيه شودمي گفته  يررسميغوظايف 

 گيرد.مورد استفاده قرار مي 

ها و مديريت جامع دانشگاه  نامهن ييآبراي استخراج وظايف اصلي دانشگاه کردستان، 

شوراي عالي انقالب فرهنگي   10/12/1389وري مصوب آموزش عالي، پژوهشي و فنا مؤسسات

ريزي  مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. پس از آن با بررسي و تعامل گروهي اعضاي کميته برنامه

ارائه    يررسميغراهبردي دانشگاه، فهرست وظايف غيررسمي نيز تهيه شد. در ادامه وظايف رسمي و  

 شوند. مي
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 دانشگاه یرسموظایف  -2-1

آموزش عالي ، پژوهشي و فناوري   مؤسسات و  هادانشگاه جامع مديريت  نامهن ييآ بر اساس 

 شوراي عالي انقالب فرهنگي:  10/12/1389مصوب 

  (3 – ه   -4آموزش )ماده 

  (3 –ه    -4پژوهش )ماده 

 (3-3 -ب  - ه -5دانشگاه )ماده ايراني در  - گسترش فرهنگ اسالمي 

 :دينماي مدر اين راستا دانشگاه کردستان اهداف اصلي زير را دنبال 

  حفظ و انتقال و پيشبرد دانش از طريق پرورش استعدادها، انجام تحقيقات و ترويج

نيروي انساني متخصص و متعهد مورد نياز   نيتأمکمک به تجهيز و  منظوربه علوم 

 کشور 

 صنعتي. -و اطالعات علمي يآورفن ي و رشد توسعه دانش بشر 

  هاي توسعه تحقيقات، نوآوري و انتقال و جذب تکنولوژي و  فراهم آوردن زمينه

هاي  برقراري ارتباط علمي و پژوهشي دانشگاه با مراکز صنعتي کشور در زمينه 

  بيشتر از نيروي انساني  يور بهره خالقيت و نوآوري و بهبود کيفيت متناسب با زمان و  

 و تکنولوژي. 

 هاي علوم مهندسي،  فراهم آوردن امکانات و تجهيزات آموزش دانشجويان در رشته

مصوب وزارت علوم، تحقيقات و  هايبرنامه علوم پايه، علوم انساني و ... مطابق 

 آوري در مقاطع مختلف تحصيلي و متناسب با نياز جامعه. فن 

   نيازهاي اجتماعي،    برحسبفنون    هاي مختلف علوم و زمينه   در  يعلمانجام تحقيقات

 در کشور. يآورفن اقتصادي، صنعتي و توسعه 

  بهبود کمي و کيفي آموزش و پژوهش در سطح   منظوربه انجام مطالعات مداوم

 دانشگاه. 

  هاي دولتي و  انجام خدمات آموزشي، پژوهشي و فرهنگي براي ديگر دستگاه

 مکانات دانشگاه. خصوصي در چارچوب ضوابط اعالم شده و با توجه به ا

 و فراهم آوردن تسهيالت الزم آموزشي، پژوهشي و رفاهي براي تعليم و تربيت   نيتأم

 دانشجويان در حد امکانات موجود.

   مؤسسات، مجامع و  هادانشگاه برقراري ارتباط و همکاري متقابل علمي و آموزشي با 
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علمي و صنعتي، متخصصين و دانشمندان داخلي و خارجي و همچنين مبادله استاد و 

 کلي کشور و ضوابط مصوب.  يهااستيسدانشجو بر اساس چارچوب  

  علمي و آموزشي.  يهاکنفرانس، سمينارها و  هاش يهماتشکيل 

 

  دانشگاه یررسمیغوظایف  -2-2

  دانشي در توسعه شهرستان   ينيآفرنقش ارتقاي سطح آموزش، پژوهش، فرهنگ و

 در ابعاد مختلف 

  کردستان  استانرهبري فکري و دانشي 

  سازي دستاوردهاي پژوهشي تجاري 

 انيبندانشهاي ايجاد و توسعه شرکت 

  توسعه نوآوري و کارآفريني 
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 سوم  فصل

 دانشگاه نفعان ذی 
 

شناخت  ،يک مجموعهيکي از بهترين نقاط شروع براي ايجاد دگرگوني، تحول و بهبود در 

نفعان  به آنهاست. در بررسي و شناخت ذي ييگوپاسخ نفعان کليدي و روش و درک نيازهاي ذي 

  نفعانذي  پژوهش توان از الگوهاي متداول استفاده کرد در اين  در هر سازمان مي  رگذاريتأثکليدي و  

بنابراين   . تقسيم شده است يسازمانبرونو  يسازماندرون نفعاندسته اصلي ذي  ه را به دودانشگا

در   دانشگاهنفعان متعددي چه در داخل و چه در خارج از با ذي  دانشگاه کردستان براي موفقيت

م  آنچه مسل سازند.  متأثر را خود دانشگاه  اثر گذاشته و  آن توانند بر باشد، که هر يک ميتعامل مي 

 کنندهتي حماهاي  علوم و فناوري و سازمان   گذاريسياست در سطح    کنندهت يحماهاي  سازمان است  

-و رقبا از مهم  ، کارکنان و دانشجويان(يعلمئت يه)اعضاي    ، مشتريانکنندگانن يتأم،  مالي دانشگاه

آيند. اهميت اين دسته از ذينفعان در آن است  به حساب مي  دانشگاه دروني و بيروني نفعانترين ذي 

شوند تا سازمان در ارائه وظايف  سازند و باعث مي را با دنياي خارج مرتبط مي  دانشگاه که ارتباط 

 خود بهتر عمل نمايند. 

جهت  دانشگاه نفعان داليل قابل توجهي دارند که انتظار داشته باشند کههر يک از ذي 

ادعاي بازده مناسب را   هاي باالدستي سازمانکلي،  طوربه ادعاي آنها گام بردارد.  برآورده ساختن

  ، پردازندبرايش پول مي که دارند، کارکنان در پي رضايت شغلي هستند، مشتريان آنچه را 

باشند، دولت پيروي از قانون و رقبا  مي کنندگان در جستجوي خريداران قابل اتکا خواهند، تأمين مي

نفع توجه  ذي  يهاگروه بايست به نيازهاي اصلي تمامي مي  دانشگاه خواهند. لذامي  را ادالنهرقابت ع

هاي خود با  جهت انجام فعاليت نيز دانشگاه کردستان نمايد و در پي برآورده نمودن آنها باشد.

 :از اندعبارت ها باشد. برخي از اين سازمان درگير مي ي واحدهاي بسيار 
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 خلی و خارجی دانشگاه کردستاننفعان دافهرست ذی

 

 داخلی  نفعان ی ذ

 دانشگاه  ي علمئتيه اعضاي 

 دانشگاه  آموختگاندانش  و دانشجويان 

  کارکنان دانشگاه 

  انجمن علمي دانشجويان 

 

 خارجی   نفعان ی ذ

 دانشگاه  يامنائتيه 

  وظيفه   و اي، توسعه گذاريسياست  نقش لحاظ از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 کشور عالي آموزش سازيبهينه توسعه و 

  معاونت راهبردي رياست جمهوري 

  معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 

  ها و مرکز آموزش عالي نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه 

  دانشگاه کردستان 

  استانداري کردستان 

  علوم و فناوري   يرساناطالع   ايمنطقهمرکز 

 سازمان بسيج اساتيد استان کردستان 

 و کشور  در منطقههاي رقيب نشگاه ساير دا 

 فرهنگي، اجتماعي و سياسي کشور کشاورزي  و مراکز اقتصادي، صنعتي،  مؤسسات ، 

 پارک علم و فناوري استان کردستان 

 بنياد ملي نخبگان استان کردستان 

  جامعه علمي داخل و خارج از کشور 

 اجرايي و صنعت  ي هادستگاه و  هاسازمان 
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 چهارم  فصل

 دانشگاه سازجهت  ارکان 

 محوری(  یهاارزش  و راهبردی اهداف رسالت،/مأموریت)
 

 

 

 

 

 

(، نگرش،  مأموريتپيش از تدوين راهبرد دانشگاه کردستان، مديران بايد بر قصد و فلسفه وجودي دانشگاه )

هاي دانشگاهي معموالً  و ارزش  مأموريتها( و اهداف راهبردي توافق پيدا کنند. هاي دانشگاه )ارزش رفتار و ويژگي 

ها ثابت نيستند؛ امّا غالبا در برنامه و ارزش  مأموريتهمانند  اگرچه اندازچشممانند. با گذشت زمان ثابت و پايدار مي

ها از جمله  اکثر سازمان   اندازچشم ها و ، ارزش مأموريتهاي رغم ثبات بيانيه مانند. علي ساله بدون تغيير باقي مي 5يا  3

ها شروع اين بيانيه تائيدها و مراکز آموزش هالي در فرآيند توسعه استراتژي، ساالنه خود را با بازنگري و دانشگاه 

هاي سازمان  (، نگرش، رفتار و ويژگي مأموريتکنند. در اين فصل از گزارش به تعريف فلسفه وجودي سازمان )مي

 دانشگاه خواهيم پرداخت.   ها( و اهداف راهبردي)ارزش 

 

 

 

 

 

هاي  ، اهداف راهبردي و ارزش مأموريت) سازجهت ارکان با توصيف مندرج در مقدمه در ادامه به معرفي 
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 خواهيم پرداخت. کردستان دانشگاه  محوري(

 

 1404دانشگاه کردستان در افق  اندازچشم -4-1

 

،  ي نيآغازگر کارآفردانشگاهي است جامع و پژوهش محور،    1404در افق    کردستاندانشگاه   

غرب کشور در پرورش   ممتازعلمي  مراجعو يکي از  توسعه دانشآموزش، تعالي 

 المللي.، ملّي و بين ايمنطقهح تعامالت توسعه سطبا  متدين و توانمند آموختگاندانش 

 

 دانشگاه کردستان راهبردی هایبیانیه ارزش -4-2
عرصه علم    کنشگرانراهنماي    و   عملياتي نموده  خود را  هايبرنامه آن اهداف و    بر بستر   که دانشگاه   هايي ارزش 

 :مينهي م را ارج  کردستان دانشگاه،زير در   هايارزش با اعتقاد و حفظ  و دانش است. ما

 

 دستاوردهای فکری و علمی  علم، عالم وفزاینده به ساحت  رامت انسانی و احترام ک 

 در آموزش و تولید دانش  ی ریپذتی مسئولو  یخدامحور عایت تقوا، راستی، درستی،  ر 

 فرهنگ آزاداندیشی علمی، خردورزی، نقادی و نقدپذیری علمی  ج یترو انایی محوری، د 

 های دانشگاهی در توزیع فرصت در راستای عدالت محوری  المت دانشگاهی س 

 و کارکنان  یعلمئت یهاعضای   دانشجویان،مستمر   سازیوانمند ت 

 المللی ملّی و بین  عتالی نام کردستان، دیرینه، تاریخ و هنر آن در عرصه ا 

 کار تیمی و رقابت سازندهخودباوری هادینه کردن روحیه نوآوری علمی، پشتکار، ن ،. 

 

 1404رسالت دانشگاه کردستان در افق  -4-3
 

در غرب کشور آن است با  عنوان يک دانشگاه پيشروبه  دانشگاه کردستان،رسالت  

د از طريق آموزش، پژوهش و توسعه علم و فناوري  ارزشمند خو  ها و منابعگيري از سرمايه بهره 

اجتماعي به   پذيريخدمت نمايد. همچنين در راستاي مسئوليتمنطقه  به ايران اسالمي و
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اقدام نموده و به تربيت  ، ملي و فرامليايمنطقهعه محلي، ها و مشکالت جاموفصل چالشحل

 بگمارد.   همتهاي علمي، فني، اقتصادي و اجتماعي  عرصه و توانمند در    نيروي انساني کارآفرين

 

 اهداف کالن و راهبردی دانشگاه -4-4
که مورد  کردـستاندانـشگاهي، اهداف کالن و راهبردي دانـشگاه    هايمأموريت  و  اندازچـشمدر راـستاي تحقق 

 توجه و تائيد گرفته است به شرح زير است:

 

آموزش 

 ؛دارتياولوعلمي  يهاحوزهبر  ديتأکبا  هاي تحصيالت کارشناسي ارشد و دکتريافزايش دوره -1

 ؛التحصيالنفارغ   ي احرفه هاي آموزشي، تحصيالت تکميلي و توانمندسازي مهارتي و  افزايش کيفيت دوره -2

 ؛ اي با رويکرد آمايش آموزش عاليرشتههاي کاربردي و ميانافزايش رشته -3

 هاي مجازي؛ توسعه آموزش  -4

 

پژوهش، فناوری و کارآفرینی 

 ؛نظام پژوهش و فناوري تيفيکارتقاي  -5

 ؛المللياي و بينافزايش سهم توليدات علمي دانشگاه در سطح ملي، منطقهتوسعه جايگاه پژوهشي و  -6

 ؛سازي دانشتوسعه کارآفريني دانشگاهي و تجاري -7
 

 یالمللنیبتعامالت ملی و دیپلماسی علمی 

 اي و ملّيافزايش سطح تعامالت با بخش صنعت، جامعه و دولت در عرصه منطقه -8

 الملليبه ديپلماسي علمي در عرصه بين يجدتوجه  -9

 

دانشگاهی یهارساختیز 

 هاي نظام پژوهش و فناوري و کارآفرينيتوسعه زيرساخت -10

 آموزشي يهارساختيزبهسازي و استانداردسازي  -11

 فناوري اطالعات و ارتباطات هايزيرساختتوسعه  -12

 

و فرهنگی ، مالیانسانیسازمانی،  یهاهیسرما 
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 تحول سازماني، اداري و منابع انساني کارآمدطراحي نظام  -13

 هاي فرهنگي، رفاهي و ورزشي و سالمت دانشگاهيانتوسعه فعاليت -14

 دانشگاه به منابع درآمدي دانشگاه در راستاي خوداتکايي يبخشتنوع -15
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 پنجم  فصل

 محیط  تحلیل

 

 

 

 

 

 

. اين فصل  باشديمراهبردي بر اساس مدل برايسون  يزيربرنامه تحليل محيط دانشگاه يکي از مراحل اصلي 

رش تحليلي از محيط دروني با رويکرد شناخت نقاط ضعف و قوت دانشگاه و محيط بيروني با ا گزارش به ارائه گز

 هاي آتي پرداخته است. و تهديدهاي پيش روي دانشگاه در سال  هافرصترويکرد شناخت و ارزيابي 
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 شناسی تحلیل و ارزیابی محیط بیرونی و درونیروشبخش اوّل:  -5-1
 ليوتحلهيتجزشود. با فرآيند بررسي عوامل بيروني انجام مي  جهتهم فرايند بررسي عوامل دروني موازي و 

هاي محيطي و محافظت از خطرات، فرآيند مشخص کردن قدرت يک سازمان با  دروني براي استفاده از فرصت

سازمان براي انجام   کهن ي اند در رابطه با آيد. اين فرآيهاي دروني و منابع آن، به شمار مي زيرمجموعه  ليوتحلهيتجز

طوري که نتيجه پاياني که همان نقاط قوت و  شود. بهيمبررسي  استچه کارهايي قابليت دارد و داراي کدام منابع 

و   هافرصت  مشخص کردنها و عقايد و اظهارنظرهاي خود بدانند. براي ضعف سازمان است را ماحصل تالش 

( فهرستي از 1395عزيزي و کفچه، ) نيشيپتهديدهاي محيطي دانشگاه کردستان ابتدا با استفاده از گزارش راهبردي 

ي قرار  موردبررسبودن و تأثيرگذاري هر يک    «دروني»عوامل محيط دروني تدوين شده است. سپس، با تهيه پرسشنامه  

هاي  صل در چارچوب پيشنهاد طرح مصوب و بر اساس داده مشخص خواهد شد. اين ف  ترمهم ، عوامل  تيدرنهاگرفته و  

ي  موردبررس ي هابخش موجود و در هفت حوزه اصلي تحليل محيط دروني دانشگاه تهيه شده است. در هر يک از 

 شناسي مقدماتي آن بخش آورده شده است.ابتدا وضع موجود آن بخش ارائه و سپس تحليل آسيب 

 

 ونی دانشگاه کردستان شناسی شناخت محیط درروش  -5-1-1

ي، توجه مستقيم و صريح  ز يربرنامه ي راهبردي با ديگر انواع ز يربرنامه ي اساسي هاتفاوتو  هاي ژگيويکي از 

ي  ريگشکلي راهبردي است. منظور از عوامل محيطي هرگونه رخداد، زيربرنامه به عوامل محيطي سازمان در فرايند 

.  گذاردي م ي محيطي سازمان است که به نحوي بر عملکرد آن تأثير هاده يپدو  هاي توانمندروند، تغييرات در منابع، 

طور مستقيم بر روي  به  تواندي ممديريت سازمان بوده و مديريت  «اختيار و کنترل»آن دسته از عوامل محيطي که در 

و بقيه عوامل که   شوندي مروني خوانده  ي دهاي توانمندآن تأثير بگذارد، مربوط به محيط دروني سازمان و يا عوامل و  

چندان اثرگذار باشد، مربوط به محيط بيروني  تواندينماز دسترس مديريت دور بوده و بر رخداد و پيامدهاي آن 

 .شودي مسازمان 

شود. با فرآيند بررسي عوامل خارجي انجام مي  جهتهم فرآيند بررسي عوامل داخلي درست موازي و 

هاي محيطي و محافظت از خطرات، فرآيند مشخص کردن قدرت يک  ي براي استفاده از فرصت وتحليل داخل تجزيه

آيد. اين فرآيند در رابطه با اينکه سازمان براي  هاي داخلي و منابع آن، به شمار مي وتحليل زيرمجموعه سازمان با تجزيه 

طوري که نتيجه پاياني که همان نقاط دد. بهگرباشد بررسي مي انجام چه کارهايي قابليت دارد و داراي کدام منابع مي 

ها  فرصت  مشخص کردنها و عقايد و اظهارنظرهاي خود بدانند. براي  باشد را، ماحصل تالش قوت و ضعف سازمان مي 

و تهديدهاي محيطي دانشگاه کردستان ابتدا با استفاده از آمار و اطالعات دريافت شده از مسئولين مربوطه و نيز کمک  

گزارش راهبردي گذشته دانشگاه، فهرستي از عوامل محيط داخلي تدوين شده است. سپس، با تهيه پرسشنامه   گرفتن از 
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،  تيدرنهاتأثيرگذاري و اولويت و اهميت هر يک با نظر اعضاي محترم دانشگاه کردستان مورد بررسي قرار گرفته و 

هاي موجود و در هفت حوزه  ر اساس داده تر مشخص شد. اين فصل در چارچوب پيشنهاد طرح مصوب و بعوامل مهم

هاي مورد بررسي ابتدا وضع موجود آن بخش  اصلي تحليل محيط داخلي دانشگاه تهيه شده است. در هر يک از بخش

 شناسي مقدماتي آن بخش آورده شده است. ارائه و سپس تحليل آسيب

 

 شناسی شناخت محیط بیرونی دانشگاه کردستان روش  -5-1-2

ها و محيط بيروني يکي از مراحل اساسي در تدوين برنامه راهبردي است. در اين مرحله فرصت شناخت 

بيروني که شامل محيط دولتي، قانوني و سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و فناوري است شناسايي    محيطتهديدات  

منظور شناخت محيط بيروني )شناسايي گردد. بهي بر سازمان تعيين ميرگذاريتأثشده و اولويت هر يک بر اساس ميزان  

 ي زير طي شده است: هاگام ها و تهديدات( در راستاي تدوين برنامه راهبردي و عملياتي دانشگاه کردستان فرصت

 گام اوّل: -5-1-2-1

 بررسي اسناد باالدستي شامل:

 کشور برنامه ششم توسعه  سالهستيب انداز چشم سند  (1

عالي و مراکز  آموزش  بخش  در کشور تحقيقاتي و علمي  توسعه  و )رشد نظام کلي هايتسياس (2

رساني  هاي اطالع اداري، شبکهنظام  اقتصاد مقاومتي، علم و فناوري، رشد و توسعه فناوري،    ،تحقيقاتي

 اي(رايانه 

 سند نقشه جامع علمي کشور  (3

 سند دانشگاه اسالمي  (4

 کشور ساله ششم توسعه برنامه پنج  (5

 و سند آمايش استان کردستان ضوابط ملي آمايش سرزمين  (6

 سند تحول راهبردي علم و فناوري  (7

 هاي شناختيفناوري  سند راهبردي علوم و (8

 ها و اقدامات معاونت پژوهش و فناوري برنامه (9

 

 گام دوم: -5-1-2-2

 ، اهداف و اقدامات اجرايي.هاي استراتژ بررسي وضعيت رقبا شامل بررسي 
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 گام سوّم: -5-1-2-3

و تهديدات در قالب عوامل محيط دولتي، قانوني و سياسي؛ اقتصادي؛ اجتماعي، فرهنگي   هافرصت  بندي جمع

 و فناوري. 

 

 و ارزیابی محیط درونی دانشگاه لیتحل  شناخت،بخش دّوم:  -5-2

، منابع انساني  اجتماعي -فرهنگي ي،المللن يبمختلف پژوهشي، آموزشي، دانشجويي،  يهاحوزه در اين بخش 

ي قرار گرفته است تا بتوان با شناسايي وضعيت موردبررسمرتبط با محيط دروني دانشگاه کردستان    بودجه و اعتباراتو  

 ها به شناخت محيط دروني دانشگاه و تحليل و ارزيابي آن نائل آمد.آن

 

 عملکرد آموزشی دانشگاه کردستان -5-2-1

  و نظارت بر دانشگاه آموزشي  امور کليه و هدايت اداره ،يزيربرنامه وظيفه دانشگاه آموزشيت معاون

و اتخاذ   گذاريسياست آموزشي، مسائل درباره يريگآموزشي، تصميم يهانامهنيو آئ مقررات اجراي حسن

ها را بر  آن هاي آموزشي و ارزيابيدوره  و اجراي آموزشي کيفيت ءو ارتقا گسترش در جهت تمهيدات الزم

 اين حوزه به شرح زير است: اختياراتوظايف و  . دارد عهده

 ربطذي   والنئمس آموزشي، با همکاري مختلف هاينامهين يتهيه و پيشنهاد آ ✓

  از تصويب ها پسآن  بر اجراي و نظارت دانشگاه آموزشي هايبرنامه کافي تدوين و پيشنهاد اصول ✓

  دانشجويان تحصيلي ارزيابي پيشرفت ✓

  و امتحاني درسي هايبرنامه و تنظيم آموزشي مسائل درباره اتخاذ تصميم مطالعه و ✓

  آموزشي دانشگاه دفتر نظارت و ارزيابي آموزشي، از طريق هاينامهيني و آ مقررات نظارت بر اجراي ✓

  برگزار  دانشگاه در حوزه که ارشد و دکتري کارشناسي سراسري آزمون نظارت بر برگزاري ✓

 .شوديم

ريزي و  سازي، برنامه عنوان يکي از ارکان اصلي تصميم وظايف معاونت آموزشي به گرفتن شرح  با در نظر

دروني و بيروني بر اين مجموعه در دانشگاه کردستان    رگذار يتأثاجرايي حيطه آموزش در دانشگاه الزم است که عوامل  

 1-6  نمودارجدول و    روني زاا است.    ي در دانشگاهعلمئتيهها ترکيب اعضاي  مورد ارزيابي قرار گيرد که يکي از آن 

 دهد.نشان مي  1396تا  1390هاي را طي سال  روند اين ترکيب
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 90-96های تحصیلی ی دانشگاه کردستان طی سالعلمئتیهترکیب اعضای  -1-5جدول 

 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 سال

 19 17 18 25 28 31 48 ي با مرتبه مربيعلمئت يهاعضاي   تعداد

 228 216 217 211 199 196 164 ي با مرتبه استاديارعلمئت يهاعضاي   تعداد

 65 61 49 39 30 28 21 ي با مرتبه دانشيار علمئت يهاعضاي   تعداد

 16 12 10 2 2 2 1 ي با مرتبه استادعلمئت يهاعضاي   تعداد

 328 306 294 277 259 257 254 جمع

 

 
 96-90های تحصیلی ی دانشگاه کردستان در سالعلمئتیهترکیب اعضای  - 1-5نمودار 

 

ي در طول هفت  علمئتيهشود، روند رو به رشدي در تعداد اعضاي گونه که در نمودار باال مالحظه مي همان

ي  توجهبلقاي با مرتبه استاديار پيشرفت  علمئت يههاي مختلف علمي، تعداد اعضاي  . در ميان مرتبهشودي م سال مشاهده  

است. همچنين تعداد   افتهيارتقاء 1396نفر در سال  228، به 1390نفر در سال  164از تعداد  چراکهدهد، را نشان مي 

نفر در سال جاري ارتقا يافته است. اين روند   65به  1390نفر در سال  21ي با مرتبه دانشياري نيز از علم ئتيهاعضاي 

نفر در سال   1که از  شودي مبه نحو چشمگيري مشاهده  استاد تمامبا مرتبه  يعلمئتيه رو به رشد در تعداد اعضاي 

ي  علم ئتيهي را در ارتقاء مرتبه اعضاي توجهقابل افزايش يافته است که اين امر، بهبود   1396نفر در سال  16به  1390

زولي طي شده است که  صورت نمرتبه مربي به  سالههفتدهد. الزم به ذکر است روند دانشگاه کردستان نشان مي 

0

50

100

150

200

250

1 3 9 0 1 3 9 1 1 3 9 2 1 3 9 3 1 3 9 4 1 3 9 5 1 3 9 6

مرتبه مربي مرتبه استاديار مرتبه دانشيار مرتبه استاد



88 
 

 استادياري دانست.   ي با مرتبه مربي، به مرتبهعلمئتيهتوان آن را نشان از ارتقاء اعضاي  مي

ها نسبت استاد به دانشجو است. جدول زير  ي دانشگاه علمئتيهدر بررسي وضعيت  مهمهاي يکي از شاخص 

 نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه کردستان است. دهندهنشان

 
 1390-1395 یهادانشگاه کردستان طی سال یعلمئتیهاعضای نسبت دانشجو به  -2-5جدول 

 یعلمئت یهنسبت دانشجو به  یعلمئت یهتعداد  تعداد دانشجو سال

1390 10398 234 4/44  

1391 11171 257 5/43  

1392 8910 259 4/34  

1393 8961 277 4/32  

1394 9086 294 9/30  

1395 9046 306 6/29  

 

دهنده عملکرد آموزشي دانشگاه کردستان است، عالوه بر تعداد جذب  هايي که نشان در بحث از شاخص 

هايي ازجمله نسبت دانشجويان و اعضاي  توان به شاخص ها، ميي و دانشجويان در تمامي رشته علمئت يهاعضاي 

در طي   2-3طور دقيق در جدول ها بهها و نسبتهاي مختلف اشاره کرد. اين شاخصها و مرتبهي در گروه علمئتيه

 است.  مشاهدهقابل  95تا نيمه دوم  92-93هاي تحصيلي سال

 

 های عملکرد آموزشی دانشگاه کردستانشاخص  -3-5جدول 

نیمه دوم  95-94 94-93 93-92 هر شاخص  دهندهل یتشکمتغیرهای  عنوان شاخص  ردیف

95 

 وقتتمام ي علمئت يهنسبت اعضاي  1

 به دانشجويان روزانه

 334 294 275 250 وقتتمامي علمئت يهتعداد کل اعضاي 

 8600 7882 7299 7852 تعداد کل دانشجويان روزانه

 وقتتمام ي علمئت يهنسبت اعضاي  2

  کلبهبا مرتبه استاديار و باالتر 

 وقتتمام ي علمئت يهاعضاي 

وقت با ي تمامعلمئت يهتعداد کل اعضاي 

 مرتبه استاديار به باال

235 265 284 326 

 234 294 275 250 وقتتمامي علمئت يهتعداد کل اعضاي 

ي ارتقاء علمئت يهنسبت اعضاي  3

  کل بهيافته به مرتبه علمي باالتر 

 ي علمئت يهاعضاي 

ي ارتقاء يافته به  علمئت يهتعداد اعضاي  

 مرتبه علمي باالتر

11 14 20 8 

 334 294 275 250 وقتتمامي علمئت يهتعداد کل اعضاي 

 1868 1719 1636 1949 علوم انسانيتعداد دانشجويان نسبت دانشجويان مقاطع تحصيلي 



89 
 

نیمه دوم  95-94 94-93 93-92 هر شاخص  دهندهل یتشکمتغیرهای  عنوان شاخص  ردیف

95 

دانشجويان )هرم   کلبهمختلف  4

 دانشجويي(

مقطع کارشناسي به 

 تفکيک

 1069 936 892 986 علوم پايه

 1308 1426 1416 1606 مهندسي -فني 

 1687 1435 1436 1630 کشاورزي 

 311 301 282 279 هنر

تعداد دانشجويان 

مقطع کارشناسي 

 ارشد به تفکيک 

 892 768 528 454 علوم انساني

 330 252 227 249 علوم پايه

 410 242 273 229 مهندسي -فني 

 622 468 359 303 کشاورزي 

 90 89 65 27 هنر

تعداد دانشجويان 

مقطع دکتري به  

 تفکيک

 68 41 28 13 علوم انساني

 128 112 94 80 علوم پايه

 71 51 35 25 مهندسي -فني 

 66 42 29 22 کشاورزي 

     هنر

 8920 7882 7298 7853 تعداد کل دانشجويان

ي علمئت يهنرخ رشد تعداد اعضاي   5

هاي  کننده در دورهشرکت 

 افزاييآموزشي و دانش

کننده ي شرکتعلمئت يهتعداد اعضاي  

 افزاييآموزشي و دانشهاي در دوره

508 550 1290 449 

نرخ رشد تبادل استاد و دانشجو با  6

 يالمللنيبها و مراکز دانشگاه

ها و مراکز تعداد تبادل استاد با دانشگاه 

 الملليبين

0 0 1 2 

ها و مراکز تعداد تبادل دانشجو با دانشگاه

 الملليبين

0 2 4 6 

آموختگان مقاطع نسبت دانش 7

 آموختگان دانش کلبهتحصيلي 

 669 1565 1389 1469 در مقطع کارشناسي  آموختگانتعداد کل 

آموختگان در مقطع تعداد کل دانش

 کارشناسي ارشد 

460 444 465 159 

آموختگان در مقطع تعداد کل دانش

 ايدکتري حرفه 

    

آموختگان در مقطع تعداد کل دانش

 تخصصي دکتري 

6 7 9 8 

 836 2039 1840 1935 آموختگانتعداد کل دانش

هاي آموزشي نرخ رشد تعداد دوره 8

مشترک منجر به مدرک با  

هاي آموزشي مشترک منجر به تعداد دوره

 هاي بيروني مدرک با دانشگاه

 0 0  
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نیمه دوم  95-94 94-93 93-92 هر شاخص  دهندهل یتشکمتغیرهای  عنوان شاخص  ردیف

95 

هاي آموزشي مشترک منجر به تعداد دوره يالمللنيبها و مراکز علمي دانشگاه

 يالمللنيبمدرک با مراکز علمي 

 0 0  

کننده از نسبت دانشجويان استفاده 9

 هاي تحقيقاتي فرصت

از  کنندهاستفادهتعداد دانشجويان 

 هاي دکتري هاي تحقيقاتي دورهفرصت

0 3 4 6 

دانشجويان  کلبه هاي دکتري دوره 10

 دکتري دانشگاه 

 333 245 186 140 تعداد کل دانشجويان دکتري دانشگاه

 

شود، تعداد کل دانشجويان روزانه در دانشگاه کردستان با روند رو به  مشاهده مي   3-6  گونه که در جدول همان

وردار بوده است که  برخ 95-96نفر در نيمه دوم سال تحصيلي  8600به  92-93نفر در سال تحصيلي  7852رشدي از 

دهنده رشد ميزان جذب دانشجويان در نوبت روزانه اين دانشگاه است. ميزان جذب دانشجويان دوره کارشناسي  نشان

اما در دوره  ؛ در دانشگاه کردستان با رشد چشمگيري همراه نبوده و در برخي موارد نيز اين ميزان تنزل داشته است

در دوره   چراکهگاه، ميزان جذب دانشجو با روند صعودي همراه بوده است. کارشناسي ارشد و دکتري در اين دانش

هاي تحصيلي با رشد بيش از سه برابر همراه  کارشناسي ارشد تعداد دانشجويان با افزايش دو برابري و در برخي گروه 

 تا بيش از چهار برابر همراه بوده است.  5/1بوده است و نيز در دوره دکتري، با رشد 

 

 عملکرد پژوهشی دانشگاه کردستان -5-2-2

شود. در تحليل ها يکي از معيارهاي اصلي توليد علم در کشور و جهان محسوب ميعملکرد پژوهشي دانشگاه 

، رون ي ازادروني دانشگاه کردستان، بررسي اين معيار نيز همانند عملکرد آموزشي دانشگاه الزامي و حائز اهميت است.  

نياز، عملکرد پژوهشي    ن يبنابراهاي بيانگر آن ازجمله سرانه توليدات دانشي و پژوهشي پرداخت.  بايد به ارزيابي شاخص 

بندي و  هاي حوزه نظارت و ارزيابي دانشگاه به شرح زير جدول در قالب شاخص 92-95دانشگاه کردستان از سال 

 آورده شده است.

 
 های پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان به تفکیک سال تحصیلیشاخص  -4-5جدول 

دهنده متغیرهای تشکیل عنوان شاخص  ردیف

 هر شاخص

نیمه دوم  94-95 93-94 92-93

95 

سرانه کتب منتشر   1

 شده به تفکيک 

 4 2 2 1 تعداد کتب ترجمه شده 

 11 10 5 8 تعداد کتب تأليف شده 

 221 214 231 189تعداد مقاالت علمي منتشر  سرانه مقاالت   2
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دهنده متغیرهای تشکیل عنوان شاخص  ردیف

 هر شاخص

نیمه دوم  94-95 93-94 92-93

95 

علمي منتشر شده  

در مجالت معتبر  

 علمي به تفکيک:

- شده در مجالت عملي

 ISCپژوهشي دروني اعم از 

تعداد مقاالت علمي منتشر  

- شده در مجالت عملي

 ترويجي

12 6 5 3 

تعداد مقاالت علمي منتشر  

 ISIشده در مجالت 

172 232 235 241 

تعداد مقاالت علمي منتشر  

 ي درونيهاش يهماشده در 

478 431 225 234 

تعداد مقاالت علمي منتشر  

هاي  شده در همايش 

 يالمللن يب

131 161 192 201 

نرخ رشد مقاالت   3

 علمي به تفکيک

تعداد مقاالت مشترک با  

 دانشمندان بيروني

18 20 30 42 

 11 7 4 2 تعداد مقاالت برتر

تعداد مقاالت در ده درصد  

 برتر در سطح دنيا 

5 8 10 23 

نرخ رشد   4

ي  هافرصت

مطالعاتي اعضاي 

ي در علمئت يه

 خارج از کشور

هاي مطالعاتي  تعداد فرصت 

ي در خارج علمئت ي هاعضاي 

 از کشور

2 2 2 10 

نرخ رشد   5

هاي دفاع  نامهپايان

شده به تفکيک  

 مقطع

شده  هاي دفاع نامهتعداد پايان 

 در مقطع کارشناسي ارشد 

378 355 398 427 

هاي دفاع شده  نامهتعداد پايان 

 در مقطع دکتراي تخصصي 

9 14 21 27 

نرخ رشد تعداد   6

قراردادهاي برون  

دانشگاهي منعقده  

هاي  با بخش 

تعداد قراردادهاي برون  

دانشگاهي منعقده با  

 ي صنعتي هابخش

2 3 4 7 

 11 9 4 4تعداد قراردادهاي برون  
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دهنده متغیرهای تشکیل عنوان شاخص  ردیف

 هر شاخص

نیمه دوم  94-95 93-94 92-93

95 

دانشگاهي منعقده با   صنعتي و خدماتي 

 هاي خدماتيبخش

نرخ رشد   7

درآمدهاي کسب  

شده از  

قراردادهاي  

منعقده با  

هاي صنعتي  بخش

 و خدماتي

مبلغ درآمدهاي کسب شده  

از قراردادهاي منعقده با  

 ي صنعتي هابخش

300000000 738000000 2700000000 5500000000 

مبلغ درآمدهاي کسب شده  

از قراردادهاي منعقده با  

 ي خدماتيهابخش

3000000000 1990000000 2000000000 6000000000 

 

 
 (1392-95های )طی سال دانشگاه کردستان نرخ رشد مقاالت علمی  - 2-5نمودار 

 

هاي مهم در ارزيابي عملکرد پژوهشي به شمار  عنوان توليدات دانشي و پژوهشي از شاخص نرخ رشد مقاالت به 

شود که اين رشد، در دانشگاه کردستان روند صعودي داشته  و نمودار باال، مالحظه مي  4-6 آيد با مشاهده جدولمي

  95تا سال تحصيلي    92بل مالحظه است. درواقع نرخ رشد مقاالت علمي دانشگاه کردستان از سال  که در نمودار نيز قا

مقاله در دسته مقاالت برتر و   11به  2مقاله در دسته مقاالت مشترک با دانشمندان خارجي، از  42به  18با افزايش از 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

9 3 - 9 2 9 4 - 9 3 9 5 - 9 4 م  و د ه  م ي 9ن 5

مقاالت مشترک با دانشمندان خارجي تعداد مقاالت برتر تعداد مقاالت در ده درصد برتر دنيا



93 
 

 اه بوده است. مقاله در دسته مقاالت ده درصد برتر دنيا همر 23به تعداد  5نيز از 

 

 
 (1392-95های )طی سال   سرانه کتب منتشر شده در دانشگاه کردستان به تفکیک ترجمه و تألیف - 3-5نمودار 

 

هاي  عنوان يکي از نمودهاي توليد دانش و پژوهش در دانشگاه کردستان نيز از شاخص سرانه کتب منتشر شده به 

که سرانه کتب منتشر شده در اين دانشگاه را   3-6گر عملکرد پژوهشي اين دانشگاه است. با نگاهي به نمودار نشان

هاي اخير همراه بوده است، با اناتي در طول سال توان دريافت که گرچه رشد اين شاخص با نوسدهد، مي نشان مي

مقايسه شروع اين روند با وضعيت اخير آن، بايد گفت که روند رو به رشدي را دارا بوده و سرانه کتب منتشر شده از  

کتاب افزايش يافته است که بهبود خوبي را در اين   11و   4به  92-93کتاب به تفکيک ترجمه و تأليف در سال  8و  1

 دهد.نه به دست مي زمي
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- 95های ی )طی سالالمللن یبهای درونی و و همایش سرانه مقاالت علمی منتشر شده در مجالت علمی معتبر - 4-5نمودار 

1392) 

 

بخش ديگري از عملکرد پژوهشي دانشگاه کردستان در قالب سرانه مقاالت علمي منتشر شده در مجالت معتبر  

روند در   صورتبه ها را از دسته هرکدامو بررسي است. نمودار سرانه مربوط  مشاهدهقابلها ها و کنفرانسو همايش 

هاي دروني  دهد. بر اساس اين روند، سرانه مقاالت منتشر شده در همايش نشان مي   95تا نيمه دوم    92-93هاي  طي سال 

روند ماليم و    95مه دوم سال  با کاهش چشمگيري همراه بوده است اما پس از آن تا ني  93-94در فاصله سال تحصيلي  

صعودي را به خود گرفته است. سرانه مربوط به مقاالت علمي ترويجي منتشر شده داراي شيب ماليم نزولي از سال  

هاي مذکور  المللي با افزايش و رشد طي سال هاي بين همايش ISC ،ISIهاي مقاالت مکتوب بوده، اما سرانه  95تا  92

 همراه بوده است.
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 (1392-95های )طی سال  نرخ رشد قراردادهای برون دانشگاهی - 5-5نمودار 

 

بخش ديگر عملکرد پژوهشي دانشگاه که در جدول قبل نيز مالحظه گرديد، مربوط به نرخ رشد قراردادهاي  

عنوان  دانشگاه کردستان در راستاي ارتباط مؤثر صنعت و خدمات با دانشگاه است که توجه به آن به  دانشگاهي برون

اين نرخ با رشد   5-6هاي اصلي و مهم عملکرد پژوهشي در دانشگاه الزامي است. بر اساس نمودار يکي از شاخص 

توان گفت که افزايش بيش از  همراه بوده است. به همين جهت مي  95تا نيمه دوم  93هاي چشمگيري در فاصله سال 

دانشگاه کردستان به اين نرخ   مؤثر دهنده توجه عتي نشان دانشگاهي در بخش خدماتي و صن دو برابر قراردادهاي برون 

 رشد است. 

 

 المللی دانشگاه کردستان عملکرد بین -5-2-3

المللي آموزش  المللي شدن آموزش عالي، عملکرد بينالمللي، در راستاي بين با توجه به اهميت ارتباطات بين

، جدول زير به بررسي  روني ازاشود. عنوان يک شاخص مهم قلمداد مي ها به عالي نيز در ارتقاء کيفيت دانشگاه 

 پردازد.المللي مي هاي عملکرد دانشگاه کردستان در بعد بين شاخص
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 (1392-95های المللی دانشگاه کردستان )طی سالبین -های علمیگزارش همکاری -5-5جدول 

هر  دهندهلیتشکمتغیرهای  عنوان شاخص  ردیف

 شاخص

نیمه دوم  94-95 93-94 92-93

95 

نرخ رشد مقاالت مشترک با   1

ها و  اساتيد و محققان دانشگاه 

 مراکز علمي خارج از کشور

تعداد مقاالت مشترک با اساتيد و  

ها و مراکز علمي محققان دانشگاه 

 خارج از کشور

18 20 30 42 

ي مشترک  هاپروژه نرخ رشد  2

محققان  تحقيقاتي با اساتيد و 

ها و مراکز علمي دانشگاه 

 خارج از کشور

ي مشترک تحقيقاتي با  هاپروژه تعداد 

ها و مراکز اساتيد و محققان دانشگاه 

 علمي خارج از کشور

2 5 8 10 

داشتن سامانه فعال به يک   3

 يالمللن يبزبان 

وجود سامانه فعال به يک زبان  

 يالمللن يب

1 1 1 1 

ي  هانامهتفاهم نرخ رشد   4

ها  همکاري علمي با دانشگاه 

و مراکز معتبر علمي خارج از 

 کشور

ي همکاري علمي با  هانامه تفاهمتعداد 

ها و مراکز معتبر علمي خارج دانشگاه 

 از کشور

2 5 5 8 

ي آموزشي  هادوره نرخ رشد  5

ها و  مشترک با دانشگاه 

مراکز معتبر علمي خارج از 

 کشور

ي آموزشي مشترک با هادوره تعداد 

ها و مراکز معتبر علمي خارج دانشگاه 

 از کشور

  2 3 

ي  هايهمکارنرخ رشد   6

آموزشي و پژوهشي ايرانيان  

 مقيم خارج از کشور

ي آموزشي با ايرانيان  هاي همکارتعداد 

 مقيم خارج از کشور

    

ي آموزشي با ايرانيان  هاي همکارتعداد 

 کشورمقيم خارج از 
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-95های )طی سال  علمی پژوهشی با اساتید و محققان مراکز علمی خارج از کشور یهای نرخ رشد همکار - 6-5نمودار 

1392) 

 

المللي دانشگاه کردستان عبارت از نرخ رشد  هاي ارزيابي عملکرد بينجدول فوق، يکي از شاخص بر اساس

توان  مي   6-6که با نگاهي به نمودار    استهاي علمي پژوهشي با اساتيد و محققان مراکز علمي خارج از کشور  همکاري 

ها و مقاالت مشاهده کرد که همگي  پروژه هاي همکاري،  نامههاي آموزشي مشترک، تفاهم اين امر را به تفکيک دوره 

ها، همکاري با محققان اند. البته الزم به ذکر است که در ميان اين دستهبا روند صعودي و رو به رشدي همراه بوده 

 1392مقاله در سال  20از کمتر از   چراکهي با بيشترين ميزان رشد همراه بوده است. المللن يبخارجي در چاپ مقاالت 

 افزايش يافته است.  95مقاله در نيمه دوم سال  40از دو برابر اين تعداد، يعني به بيش از به بيش 

 

 اجتماعی دانشگاه کردستان -عملکرد فرهنگی  -5-2-4

هاي نظام  ترين کاستي ي که در مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسالمي منتشر شده است، عمده امطالعه در 

 توان به قرار زير دانست:توليد علم را مي  فرهنگي آموزش عالي در راه پژوهش و

هايي آموزشي  هاي آموزشي دارند نه پژوهشي و از دانشگاه ها شخصيتبيشتر رؤسا و مسئوالن دانشگاه  ✓

، اين پيشينه دانشگاهي زمينه  جهيدرنتها آموزشي است. اند و سبک مديريتي آن التحصيل شدهفارغ 

التحصيالن دانشگاهي با  فراهم آورده و بيشتر فارغ  هاحاکميت مديريت آموزشي را در دانشگاه 

و اين زنجيره آموزش و نظام مديريت آن ادامه   شوندي م هاي آموزشي از دانشگاه خارج شخصيت
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 دارد.

هاي ها نيز با توجه به سنت دانشگاهي کشور، بيشتر شخصيتي دانشگاه علمئتيهدر ميان اعضاي  ✓

 آيد.اي شدن به حساب مي سير حرفه آموزشي غالب است و آموزش بخش اصلي م

ها و حتي هيئت مميزه  ها، ساختار ظاهري دانشگاه، کالس ، مقررات، قوانين، سياستهانامهن ييآ ✓

 بندي آموزشي دارند. ها نيز صورت دانشگاه 

  صورت به هاي دانشگاهي بيشتر جنبه آموزشي دارند تا پژوهشي، به همين جهت بيشتر دانشجويان  برنامه ✓

 کند.گر تربيت ميشوند. بنابراين دانشگاه کمتر پژوهش آموزشي تربيت مي 

  - هاي فرهنگيهاي رشد برخي شاخص عالوه بر موارد مذکور در زمينه فرهنگي دانشگاه کردستان بررسي نرخ 

  - ي فرهنگهاي  توان روند رشد شاخص ، مي رون ي ازاکند.  سزايي مي به شناخت عملکرد فرهنگي کمک به اجتماعي نيز  

 مورد مالحظه قرار داد. 92-95هاي اجتماعي دانشگاه کردستان را در طي سال 

 

 (1392-95های اجتماعی دانشگاه کردستان )طی سال -گزارش عملکرد فرهنگی -6-5جدول 

 عنوان شاخص  ردیف
 دهندهلیتشکمتغیرهای 

 هر شاخص

 سال تحصیلی

92-93 93-94 94-95 
نیمه  

 95دوم 

1 

هاي علمي  نرخ رشد انجمن 

هاي دانشجويي  و اتحاديه 

 داراي مجوز 

هاي دانشجويي  تعداد انجمن

 داراي مجوز 
46 51 57 63 

هاي دانشجويي  تعداد اتحاديه 

 داراي مجوز 
0 2 2 2 

2 
هاي اسالمي  تشکل نرخ رشد  

 داراي مجوز 

هاي اسالمي تعداد تشکل 

 داراي مجوز 
3 3 3 3 

3 
هاي  نرخ رشد کانون 

 فرهنگي، هنري و اجتماعي

 12 12 11 10 هاي فرهنگي تعداد کانون 

 4 4 4 3 هاي هنري تعداد کانون 

 3 3 3 1 هاي اجتماعي تعداد کانون 

4 
نرخ رشد فعاليت دانشجويان  

 هاتشکل در يکي از 

تعداد دانشجويان فعال عضو  

 هاتشکل در يکي از 
375 250 850 850 

5 

نسبت تعداد نشريات  

دانشجويي فعال به کل  

 نشريات دانشگاه 

 95 84 72 68 تعداد نشريات کاغذي

 0 0 0 0 تعداد نشريات الکترونيک

 95 84 72 68 تعداد کل نشريات 

 0 0 0 1 تعداد سفرهاي زيارتي عتبات نرخ رشد اردوهاي برگزار   6
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 عنوان شاخص  ردیف
 دهندهلیتشکمتغیرهای 

 هر شاخص

 سال تحصیلی

92-93 93-94 94-95 
نیمه  

 95دوم 

 1 1 0 0 تعداد اردوهاي رضوي  شده 

 تعداد اردوهاي راهيان نور 

 
5 5 5 5 

 5 11 15 20 تعداد اردوهاي علمي

 3 3 3 3 تعداد اردوهاي جهادي 

7 
هاي برگزار  نرخ رشد کرسي

 شده 

هاي آزادانديشي  تعداد کرسي

 برگزار شده 
0 0 1 0 

8 
هاي  نشست نرخ رشد  

 تخصصي برگزار شده 

هاي تخصصي  تعداد نشست 

 عفاف و حجاب 
3 4 4 3 

هاي تخصصي  تعداد نشست 

 اقتصاد مقاومتي
2 3 3 2 

هاي تخصصي  تعداد نشست 

 کميته هويت و همبستگي
0 0 0 0 

9 
هاي  نرخ رشد جشنواره 

 دانشجويي برگزار شده 

هاي ملي  تعداد جشنواره 

 برگزار شده 
1 1 0 0 

اي  ي منطقه هاجشنواره تعداد 

 برگزار شده 
1 1 0 0 

هاي  تعداد جشنواره 

 دانشگاهي برگزار شده 
3 2 3 3 

10 

هاي  نرخ رشد برنامه 

آموزشي برگزار شده در  

هاي فرهنگي  زمينه فعاليت 

  براي کارکنان و مديران 

 دانشگاه 

هاي آموزشي  تعداد برنامه 

 برگزار شده براي کارکنان
0 0 1 0 

هاي آموزشي  تعداد برنامه 

 برگزار شده براي مديران 
0 0 1 0 

11 

هاي  نرخ رشد فعاليت 

فرهنگي و اجتماعي برگزار  

 شده 

هاي فرهنگي و  تعداد فعاليت 

 اجتماعي برگزار شده 
337 381 429 212 
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 (1392-95های )طی سال  تعداد نشریات دانشجویی فعال - 7-5نمودار 

 

اجتماعي دانشگاه کردستان تعداد  - هاي فرهنگيدر بررسي نرخ رشد شاخص  هاشاخص  ترينمهم يکي از 

شود که تعداد کل نشريات  مشاهده مي  95تا  92هاي نشريات دانشجويي فعال است که با بررسي رون آن در طي سال

خوب در اين   نسبتاًدهنده رشد نشريه افزايش يافته است که نشان  90نشريه به بيش از  70دانشجويي فعال از حدود 

 حوزه است. 
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 ( 1392-95های )طی سال  های فرهنگی هنری اجتماعیکانون نرخ رشد   - 8-5نمودار 

 

کردستان، نرخ رشد تعداد   دانشگاه اجتماعي -بررسي عملکرد فرهنگيهاي مهم در يکي ديگر از شاخص 

ها با روند  هر سه دسته اين کانون   95تا    92هاي  که در طي سال   هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي به تفکيک استکانون

خورد، اما در زمينه  تر و بيشتر به چشم ميهاي فرهنگي متعادلاند، اما اين روند در رشد کانون افزايشي همراه بوده   نسبتاً

توان مشاهده  ميافزايش بيشتري را در دانشگاه کردستان  93تا  92هاي ماعي و هنري در فاصله سال هاي اجتکانون

 کرد.

 

 عملکرد دانشجویی دانشگاه کردستان  -5-2-5

ي و ارزيابي قرار گيرد، مربوط به  موردبررسبخش ديگري از عملکرد محيط دروني دانشگاه کردستان که بايد 

نشگاه است که جدول زير عملکرد و آمار مربوط به امور دانشجويي دانشگاه کردستان عملکرد امور دانشجويي اين دا

 دهد.نشان مي  95تا  92را از سال 
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 (1392-95های امور دانشجویی دانشگاه کردستان )طی سال گزارش عملکرد  -7-5جدول 

 عنوان شاخص  ردیف
هر  دهندهلیتشکمتغیرهای 

 شاخص

 سال تحصیلی

1392-93 1393-

94 

1394-

95 

نیمه دوم 

95 

نسبت دانشجويان غيرايراني به   1

 کل دانشجويان دانشگاه 

 43 29   تعداد دانشجويان غيرايراني

 8600 7882 7299 7853 تعداد کل دانشجويان دانشگاه 

نسبت دانشجويان تحت پوشش   2

خدمات مشاوره و سالمت به  

 کل دانشجويان دانشگاه 

دانشجويان تحت پوشش  تعداد 

 خدمات مشاوره و سالمت 

1599 4177 5622  

 8600 7882 7299 7853 تعداد کل دانشجويان دانشگاه 

  9723 9218 8980 تعداد کل دانشجويان دانشگاه 

مند از  نسبت دانشجويان بهره  3

فضاهاي ورزشي در خارج از  

ي )تفکيک  بدنت يتربساعت 

دختر و پسر( به کل دانشجويان  

 دانشگاه 

 31/2 31/2 39/2 45/2 سرانه فضاهاي ورزشي )مترمربع( 

مند از  تعداد دانشجويان پسر بهره 

فضاهاي ورزشي در خارج از  

 ي بدنت يتربساعت 

1100 1500 700  

مند از  تعداد دانشجويان پسر بهره 

فضاهاي ورزشي در خارج از  

 ي بدنت يتربساعت 

4000 4200 4200  

 8600 7882 7299 7853 تعداد کل دانشجويان دانشگاه 

پوشش  نسبت دانشجويان تحت  4

هاي ورزشي  ها و فعاليت برنامه

همگاني و قهرماني به کل 

 دانشجويان دانشگاه 

تعداد دانشجويان تحت پوشش  

هاي ورزشي  ها و فعاليت برنامه

 همگاني

3200 3500 4760  

تعداد دانشجويان تحت پوشش  

هاي ورزشي  ها و فعاليت برنامه

 قهرماني

25 16 201  

  9723 9218 8980 دانشجويان دانشگاه تعداد کل 

نسبت دانشجويان تحت پايش   5

ارزيابي تندرستي و مشاوره  

 ورزشي به کل دانشجويان 

تعداد دانشجويان تحت پايش  

  مشاوره ارزيابي تندرستي و 

 ورزشي

250 311   

 8600 7882 7299 7853 تعداد کل دانشجويان دانشگاه 

 3384 4990 6343 6739 گيرنده تعداد دانشجويان وام گيرنده به  وام نسبت دانشجويان   6
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 عنوان شاخص  ردیف
هر  دهندهلیتشکمتغیرهای 

 شاخص

 سال تحصیلی

1392-93 1393-

94 

1394-

95 

نیمه دوم 

95 

کل دانشجويان متقاضي وام  

 دانشگاه 

تعداد کل دانشجويان متقاضي  

 وام 

6819 6435 5105 3389 

نسبت دانشجويان برخوردار از   7

وام شهريه به کل دانشجويان  

 پرداز دانشگاه شهريه 

تعداد دانشجويان برخوردار از  

 شهريه وام  

404 328 113 49 

پرداز تعداد کل دانشجويان شهريه 

 دانشگاه 

2186 2062 1700 600 

نسبت دانشجويان ساکن   8

خوابگاه به کل دانشجويان  

 متقاضي خوابگاه دانشگاه 

 4024 3720 3711 4181 تعداد دانشجويان ساکن خوابگاه 

تعداد کل دانشجويان متقاضي  

 خوابگاه دانشگاه 

4181 3711 3720 4035 

مند از  نسبت دانشجويان بهره  9

دانشگاهي به   متيقارزان تغذيه 

 کل دانشجويان دانشگاه 

مند از  تعداد دانشجويان بهره 

 دانشگاهي  متيقارزان تغذيه 

1176 1085 811 644 

 8600 7882 7299 7853 تعداد کل دانشجويان دانشگاه 

 

 

 (1392-95های )طی سال های ورزشیدانشجویی در حوزه مشاوره و سالمت و فعالیت عملکرد امور   -9-5نمودار 

 

گيرد. يکي از اين  ي قرار ميبررس موردهاي گوناگوني عملکرد امور دانشجويي دانشگاه کردستان در شاخص 

زمينه امور   ، دانشگاه کردستان در 9-6نمودار  بنا برهاي ورزشي است. ها حوزه مشاوره و سالمت و فعاليت شاخص
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برخوردار است و به   هاي ورزشي همگاني از رشد چشمگير و خوبيدانشجويي در حوزه مشاوره و سالمت و فعاليت

ي در طي  ترم يمالهاي ورزشي قهرماني افزايش با شيب بيش از چهار برابر افزايش يافته است، اما در روند فعاليت

 همراه بوده است. 94تا  92هاي سال

 

 ت بودجه و اعتبارات دانشگاه کردستانوضعی-5-2-6

ي عمراني، نشانگر ميزان اهميت و اولويت اين  هاتيفعالاعتبارات اختصاص يافته به پژوهش، امور کارکنان، 

و درآمدهاي اختصاصي مصوب دانشگاه کردستان   هانه يهز امور براي آموزش عالي است. جداول زير ميزان اعتبارات،  

 .دهدي م را نشان 

 
                            گزارش مربوط به اعتبارات کارکنان و درآمدهای اختصاصی دانشگاه کردستان  -8-5جدول 

 (1390-96های )طی سال

مبلغ کل اعتبارات     

 مصوب

درآمد 

 اختصاصی

اعتبار رفاهی 

 مصوب

1390 335627 18000 67168 

1391 493725 16660 46776 

1392 601930 30000 11694 

1393 635595 45000 11570 

1394 742232 45000 41776 

1395 916600 82467 55372 

1396 1071302 81949 92517 
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 (1390-96های )طی سال  مبلغ کل اعتبارات مصوب مربوط به کارکنان دانشگاه کردستان  -10-5 نمودار

 

صورت نمودار  است، در يک شماي کلي به کل اعتبار مصوب دانشگاه کردستان که مربوط به بخش کارکنان 

رو  با افزايش روبه   90-96شود ميزان اعتبارات در طي هفت سال  طور که مشاهده مي نمايش داده شده است. همان  6-10

 بوده است. 

 

 
 (1390-96های )طی سال   اعتبارات مربوط به درآمدهای اختصاصی دانشگاه کردستان -11-5 نمودار
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نيز اعتبارات مربوط به درآمدهاي اختصاصي کارکنان در دانشگاه کردستان در طي   11-6بر اساس نمودار 

هاي صعودي و نزولي زيادي که به همراه داشته است، اما در کل  با وجود نوسان  1396تا  1390روند طي شده از سال 

 خوبي در راستاي افزايش اعتبار کل مصوب کارکنان همراه بوده است. نسبتاًبا افزايش 

نمايد،  منظور بررسي بودجه و اعتبارات دانشگاه کردستان، يکي از ارقامي که در ارزيابي و بررسي مهم مي به

زير آورده شده    صورتبه  90-96  سالههفت اعتبارات عمراني دانشگاه است که با بررسي انجام شده اين اعتبار در روند  

 است.

 
 (1390-96های اعتبارات مربوط به اعتبارات عمرانی دانشگاه کردستان )طی سال -9-5 جدول

 
 اعتبارات عمرانی ملی

 نوع اعتبار

 سال

 درصد تخصیص تخصیص یافته مصوب

1390 81027 62872 6/77 

1391 156440 32212 6/20 

1392 178364 47720 8/26 

1393 86674 49201 8/56 

1394 128700 86400 1/67 

1395 140250 89500 8/63 

1396 152196    
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 (1390-96های )طی سال اعتبارات عمرانی ملی دانشگاه کردستان  -12-5 نمودار

 

است، در تمام طول هفت سال    مالحظهقابلطور که در نمودار باال نيز  اعتبارات عمراني دانشگاه کردستان همان

، با کاهش همان ميزان 1392با افزايش همراه نبوده است و اين اعتبار در بخش مصوب پس از افزايش تا سال  96-90

رقم اعتبارات عمراني دانشگاه کردستان همچنان رو به افزايش    تاکنون  93همراه بوده، اما از    1393صعود اعتبار تا سال  

هاي  ، با کاهش چشمگير در سال تاکنونهاي مختلف لخوبي است. درصد تخصيص اين اعتبارات در طول سا نسبتاً

 همراه بوده است. 1393و  1392

هاي دانشگاهي کردستان و نيز ميزان پيشرفت توان اعتبارات مصوب عمراني را به تفکيک پروژه در ادامه مي 

 طور مشخص مشاهده کرد. به  10-6 ها در جدولاز آن   هرکدامفيزيکي 

 
 هاپروژهاعتبارات مربوط به اعتبارات عمرانی به تفکیک   -10-5 جدول

سال  نام پروژه

 خاتمه

اعتبار  اعتبار نیتأممحل 

 مصوب

پیشرفت 

 فیزیکی

 76 66220 اعتبارات عمراني ملي 1396 هاکالسمجموعه   و احداثمطالعه 

 46 44025 اعتبارات عمراني ملي 1396 احداث خوابگاه دانشجویی

و  احداث دانشکده منابع طبیعی 

 ی سقزکشاورز

 30 26292 اعتبارات عمراني ملي 1396

 67 84324 اعتبارات عمراني ملي 1396 احداث دانشکده منابع طبیعی
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سال  نام پروژه

 خاتمه

اعتبار  اعتبار نیتأممحل 

 مصوب

پیشرفت 

 فیزیکی

و احداث و تجهیز دانشکده صنایع 

 قروه معادن

 27 55007 اعتبارات عمراني ملي 1396

 

بندي  نگري و جمع ها در باهمطور کلي و نيز به تفکيک پروژه با وجود بررسي گزارش اعتبارات عمراني به 

اي، عمراني و درآمد اختصاصي مصوب و نيز جمع کل اعتبارات مصوب  توان در جدول زير ميزان اعتبارات هزينه مي

 جا مورد مشاهده قرار داد. يک  صورت بهاي به جمع کل اعتبارات را  و همچنين درصد اعتبارات هزينه 

 
های ها، اعتبارات و درآمدهای اختصاصی دانشگاه کردستان )طی سالاعتبارات مربوط به هزینه -11-5 جدول

96-1390) 

اعتبارات  سال 

 ای مصوبهزینه

اعتبارات 

 عمرانی مصوب

درآمد اختصاصی 

 مصوب

درصد اعتبارات  جمع کل

 ای به جمع کلهزینه

1390 236600 81027 18000 335627 49/70 

1391 320625 156440 16660 493725 94/64 

1392 393566 178364 60000 601930 38/65 

1393 503921 86674 45000 635595 28/69 

1394 568532 128700 45000 742232 60/76 

1395 693883 140250 82647 916600 70/75 

1396 837157 152196 81949 1071302 14/78 

 

 انسانی دانشگاه کردستان حوزه منابع  -5-2-7

، در کندها را مشخص مي ها و مشاغل موجود در سازمان و ارتباط ميان آن جايگاه که  مراتبينمودار سلسله 

ارتباط طولي و عرضي    ،صورت سادهبه   اين نمودار،  . همچنينبررسي حوزه منابع انساني هر سازماني حائز اهميت است

عنوان نقشه  ، بايد نمودار سازماني دانشگاه کردستان نيز به رون ي ازا .کندهاي کاري و شغلي را مشخص مي ميان جايگاه 

 مشاغل اين سازمان، مورد مالحظه قرار گيرد که در زير آورده شده است.

 



109 
 

 
 نمودار سازمانی دانشگاه کردستان  1-5 شکل

 

 

  ها را در دو جدول ي و نيز نسبت آنعلمئتيهاطالعات مربوط به تعداد دانشجويان، کارمندان، اعضاي    توانيم

 مشاهده کرد. 13-5 و 5-12

 

 (1385-96ی هاسالگزارش نسبت و تعداد دانشجویان به کارمندان دانشگاه کردستان )طی  -12-5 جدول

 نسبت تعداد دانشجو به کارمندان  تعداد دانشجو تعداد کارمندان  سال تحصیلی

1385 191 4950 25.92 

1386 186 6547 35.20 

1387 186 7620 40.32 

1388 190 8765 46.13 

1389 192 9157 47.69 

1390 198 10398 52.52 
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 نسبت تعداد دانشجو به کارمندان  تعداد دانشجو تعداد کارمندان  سال تحصیلی

1391 202 11171 55.30 

1392 202 8910 44.11 

1393 200 8961 44.81 

1394 200 9086 45.43 

1395 205 9046 44.13 

1396 201    

 

 (1385-96ی هاسالی دانشگاه کردستان)طی علمئتیهگزارش نسبت و تعداد کارمندان و اعضای   -13-5 جدول

 تحصیلیسال 
تعداد 

 کارمندان

تعداد اعضای 

 یعلمئتیه

نسبت تعداد کارمندان به  

 یعلمئتیهاعضای 

1385 191 183 04/1 

1386 186 199 93/0 

1387 189 203 93/0 

1388 190 235 81/0 

1389 192 236 81/0 

1390 198 239 83/0 

1391 202 245 82/0 

1392 202 249 81/0 

1393 200 283 71/0 

1394 200 294 68/0 

1395 205 306 67/0 

1396 201 328 61/0 

 

 1تحلیل نقاط قوت و ضعف دانشگاه کردستان  -8-2-5

ها و واحدهاي دانشگاه خواسته شد تا در انجام تحليل نقاط قوت و ضعف دانشگاه کردستان، از تمامي بخش

ويژه   صورتبه در جلساتي به تدوين نقاط قوت و ضعف محيط دروني به تفکيک دانشگاه در کل و دانشکده خود 

غيرمشترک، دوازده محور/موضوع مشترک  آمده و بررسي موارد و مضامين مشترک و  دستبپردازند. بر اساس نتايج به 

 

. شایان ذکر است که نقاط ضعف و قوت دانشگاه در مرحله کنونی از سوی کمیته های برنامه ریزی راهبردی دانشکده ها و   1

 شده است هرچند نیازمند اعتبارسنجی از طریق اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه است.معاونت ها نهایی 
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اي قرار گرفت که در  بندي جداگانهموضوع مشترک در نقاط ضعف ساير موارد در طبقه در نقاط قوت و ده محور/ 

 .اندآمده جداول ذيل 

 
 دانشگاه کردستانمحیط داخلی نقاط قوت عوامل کالن   -14-5جدول 

 استاندارد انحراف  میانگین شرح عوامل کالن  ردیف

1 
ي مديران در سطوح مديريتي ريکارگبه 

 بر پايه انتخابات  هادانشگاه و دانشکده 
52/3 197/1 

2 
گروهي باال در سرمايه اجتماعي درون

 دانشگاه کردستان
34/3 925/0 

 793/0 65/3 بودن ساختار دانشگاه  ييامنائت يه 3

4 
وجود امنيت در فضاي آموزشي، پژوهشي  

 اجتماعي دانشگاه و 
46/3 034/1 

5 
ها و استقبال از  استمرار وجود نظام پيشنهاد 

 نمشارکت کارکنا
95/2 027/1 

6 
باور مديريتي در جهت حمايت از تفکر 

 استراتژيک
09/3 971/0 

7 
دانشگاه نسبت به   مديرانپذيري مسئوليت 

 کارکنان و دانشجويان 
19/3 034/1 

8 
اعمال نظارت بر  وجود بستر مناسب جهت 

 واحدهاي زيرمجموعه
75/2 914/0 

9 
ها و عقايد  جو و فضاي آزاد در بيان انديشه 

 بدون هرگونه تنش سياسي
84/2 015/1 

 095/1 02/3 علمياحترام به آراي عمومي اعضاي هيئت 10

 117/1 09/3 وجود انگيزه بهسازي و رشد در دانشگاه  11
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 دانشگاه کردستانمحیط داخلی زیرساختی و رفاهی  -نقاط قوت عوامل فیزیکی -15-5جدول 

 ردیف

 

 زیرساختی و  -شرح عوامل فیزیکی
 رفاهی

 انحراف استاندارد  میانگین

1 
ي درس به امکانات هاکالس تجهيز 

 روز شده آموزشي به
33/3 102/1 

2 
دانشگاه فيزيکي پرديس  و توسعه تمرکز

 عمدتاً در يک مکان 
04/3 955/0 

 103/1 96/2 آموزش داشتن فضاي فيزيکي کافي 3

4 
ويژه زيبايي محيط فيزيکي دانشگاه به 

 فضاي سبز
46/3 156/1 

 106/1 52/3 ي دانشگاههاپراکنش مناسب ورودي  5

 055/1 95/2 افزاريتوسعه مناسب به لحاظ سخت  6

 

 دانشگاه کردستانمحیط داخلی نقاط قوت عوامل آموزشی و تحصیالت تکمیلی  -16-5جدول 

 ردیف

 

 شرح عوامل آموزشی و تحصیالت 
 تکمیلی

 انحراف استاندارد  میانگین

1 
کارگيري اساتيد توانمند و داراي        به 

 هاي آموزشي مناسب مهارت
58  /3 882/0 

 949/0 49/3 تقويم مناسب آموزشي  2

3 
هاي مناسب در  بهينه از تخصص  استفاده 

 آموزش
33/3 859/0 

4 
علمي عموماً دلسوز  داشتن اعضاي هيئت 

 بومي
93/3 876/0 

5 

علمي برخورداري از اعضاي هيئت 

هاي برتر علمي کشوري و  برجسته با رتبه 

 جهاني

57/3 956/0 

 919/0 95/3 علمي جواناعضاي هيئت  زياد تعداد 6

7 
بسيار باالي نيروي انساني در ظرفيت 

 هاي تحصيلي از رشته  يبسيار
60/3 973/0 

8 
برخورداري از کادر داراي حس تعلق به  

 جوارهاي همدانشگاه در مقايسه با دانشگاه 
54/3 053/1 

 784/0 26/4تأسيس رشته زبان و ادبيات کردي در  9
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 ردیف

 

 شرح عوامل آموزشی و تحصیالت 
 تکمیلی

 انحراف استاندارد  میانگین

 دانشگاه 

10 
  برايهاي موجود در دانشگاه تنوع رشته 

 جذب دانشجوي عراقي 
73/3 083/1 

11 
هاي تحصيالت تکميلي توسعه کيفي دوره 

 مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري 
46/3 097/1 

12 

هاي  داشتن پتانسيل ارتباط با دانشگاه 

عنوان تنها دانشگاه جوار  کشورهاي هم 

 معتبر استاني

86/3 028/1 

13 

هاي  داشتن پتانسيل ارتباط با دانشگاه 

عنوان تنها دانشگاه به  جوارهمي  هااستان

 معتبر استاني

73/3 117/1 

 

 دانشگاه کردستانمحیط داخلی نقاط قوت عوامل فرهنگی و دانشجویی  -17-5جدول 

 انحراف استاندارد  میانگین شرح عوامل فرهنگی و دانشجویی ردیف

1 
ها و  هاي فرهنگي و علمي تشکل برنامهتعدد و سطح کيفي 

 هاي دانشجوييانجمن 
06/3 826/0 

 979/0 93/2 الت ي و تسه امکانات به  ان يدانشجوي بيشتر دسترس 2

 806/0 44/3 رعايت مناسبات اخالقي 3

 979/0 31/3 علمي و کارکنانجو سالم و صميمي بين اعضاي هيئت 4

5 
متقاضي خوابگاه در هرسال  اسکان صد درصد دانشجويان 

 تحصيلي
03/3 941/0 

6 
واگذاري تهيه، پخت و توزيع غذا به بخش خصوصي بر اساس  

 الگوي صندوق رفاه دانشجويان
35/3 967/0 

 871/0 42/3 افزايش منوي غذاي )نوع يک و نوع دو( در وعده نهار دانشجويان  7

 067/1 41/3 مناسب بودن امکانات و فضاي ورزشي دانشگاه  8

9 
هاي  برتري نسبي خدمات رفاهي دانشجويان در مقايسه با دانشگاه 

 منطقه
96/2 904/0 

10 
هاي دانشجويي در  متقاضيان انواع وام  صد درصد تأمين اعتبار 

 حوزه اداره صندوق رفاه
15/3 728/0 
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 دانشگاه کردستانمحیط داخلی نقاط قوت عوامل پژوهشی و فناوری  -18-5جدول 

 انحراف استاندارد  میانگین شرح عوامل پژوهشی و فناوری ردیف

1 
افزاري در بخش  هاي نرم وجود سامانه 

 پژوهشي دانشگاه 
44/3 996/0 

2 
ي المللن يدسترسي مناسب به منابع علمي ب

 روزمعتبر و به 
59/3 102/1 

3 
ها و مراکز پژوهشي، مرکز تقويت گروه 

 رشد
08/3 933/0 

 077/1 66/2 اعتبارات مناسب پژوهشي  4

5 

اندازي از راه  حوزه پژوهش حمايت

واحدهاي رشد، فناوري و مراکز  

 پژوهشي

18/3 924/0 

6 
ها و  نوآوري   ازحوزه پژوهش  حمايت

 ها خالقيت
03/3 091/1 

 

 دانشگاه کردستانمحیط داخلی نقاط قوت عوامل اداری و مالی  -19-5جدول 

 انحراف استاندارد  میانگین شرح عوامل اداری و مالی ردیف

1 
افزاري مناسب براي  هاي نرم وجود سامانه 

 انجام امور اداري و مالي.
08/3 093/1 

2 
رجوع توسط  رويي و تکريم ارباب گشاده 

 کارکنان
16/3 114/1 

3 
دسترسي سريع و مستقيم به مسئولين  

 دانشگاه 
43/3 121/1 

4 
ميانگين تحصيالت کارکنان   ءارتقا

 دانشگاه 
17/3 845/0 

5 
دستمزدها و   ،موقع حقوقپرداخت به 

 هاالتدريس حق
90/3 121/1 

 794/0 19/3 هاي دانشگاهفعاليت  سپاريبرون  ءارتقا 6
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 دانشگاه کردستانمحیط داخلی  یالمللنیب نقاط قوت عوامل مربوط به تعامالت ملی و   -20-5جدول 

 ردیف

 

 شرح عوامل مربوط به تعامالت 
 یالمللن یبملی و 

 انحراف استاندارد  میانگین

1 
توجه ويژه مسئولين دانشگاه به  

 الملليارتباطات ملي و بين 
43/3 147/1 

2 
روابط  ايجاد بستر مناسب علمي در 

 المللبين 
08/3 088/1 

 

 نقاط ضعف عوامل کالن محیط درونی دانشگاه کردستان -21-5جدول 

 انحراف استاندارد  میانگین شرح عوامل کالن  ردیف

 76/0 11/4 ي در دانشگاه زيربرنامه نبود واحد کارآمد طرح و  1

 849/0 06/4 علمينگر ميان اعضاي هيئت نبود تفکر راهبردي جامع 2

 912/0 12/4 علمينگر ميان اعضاي غير هيئت نبود تفکر راهبردي جامع 3

4 
هاي  علمي و کارمندان در زمينهنبود همکاري اثربخش اعضاي هيئت

 مختلف
73/3 981/0 

 811/0 24/4 کارآمد در دانشگاه  نبود اتاق فکر 5

 186/1 66/3 علوم انساني و اجتماعي ها مانند :برخي از حوزه نگرش منفي به   6

 912/0 08/4 نخيري تواني دانشگاه در جذب حمايت نا 7

 125/1 38/3 ها در شوراهاي دانشگاه ها و گروه اعتنايي به نظرات دانشکده بي 8

 059/1 10/4 علمياعضاي هيئت  يها در ارتقارشته  ماهيتدر نظر نگرفتن  9
 

 

 نقاط ضعف عوامل آموزشی و تحصیالت تکمیلی محیط درونی دانشگاه کردستان -22-5جدول 

 ردیف
 

 شرح عوامل آموزشی و تحصیالت 
 تکمیلی

 انحراف استاندارد  میانگین

1 
ي متنوع آموزش)حضوري، هاوه يشنبود  

 ي و مجازي( حضورمه ين
95/2 008/0 

2 
نبود روحيه کارآفريني، خالقيت و نوآوري  

 آموختگان دانشگاه ميان دانش
12/4 859/0 

 1 97/3ي  ازهاين باي درس موضوعات بين  ارتباط   نبود 3
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 ردیف
 

 شرح عوامل آموزشی و تحصیالت 
 تکمیلی

 انحراف استاندارد  میانگین

 صنعت  و جامعه

4 
توسعه   برايمحدوديت امکانات آزمايشگاهي 

 يهاي تحصيالت تکميلدوره 
99/3 037/1 

5 
در دانشگاه   ها در مقطع دکتريکمبود رشته 

 کردستان
45/3 156/1 

6 
به   ي علمئت يه بودن نسبت  عضو  نامتناسب

 دانشجو 
43/3 096/1 

 

 نقاط ضعف عوامل فرهنگی و دانشجویی محیط درونی دانشگاه کردستان -23-5جدول 

 ردیف
شرح عوامل فرهنگی و  

 دانشجویی
 انحراف استاندارد  میانگین

1 
احساس نياز دانشگاهيان به  عدم 

 دانشگاه  درونيتوسعه محيط 
38/3 073/1 

2 
ي علمي و  هابرنامه نبود تنوع در  

 فرهنگي دانشجويان 
72/3 892/0 

3 
هاي  کمبود تسهيالت و کمک

 مالي به دانشجويان
72/3 837/0 

4 
مناسب براي جذب   سازوکارنبود 

 دانشجويان برتر
13/4 863/0 

 

 نقاط ضعف عوامل فیزیکی، زیرساختی و رفاهی محیط درونی دانشگاه کردستان -24-5جدول 

 ردیف

 

 شرح عوامل فیزیکی، زیرساختی و 
 رفاهی

 انحراف استاندارد  میانگین

1 
متناسب نبودن امکانات رفاهي و خوابگاهي  

 با تعداد دانشجويان دانشگاه 
74/3 998/0 

2 

کمبود امکانات اقامتي و رفاهي مناسب 

کنندگان  جهت اقامت مدعوين و مشارکت 

 ي علمي در دانشگاه هااجالس و  هامراسمدر 

80/3 082/1 

3 
  هاي مناسب و مؤثر در حوزه ود زيرساختنب

 فناوري اطالعات 
4 862/0 
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 ردیف

 

 شرح عوامل فیزیکی، زیرساختی و 
 رفاهی

 انحراف استاندارد  میانگین

4 
 ) منازل سازماني،کمبود امکانات رفاهي

 شمال( در تهران و  سرامهمان
36/4 896/0 

 082/1 38/3 معماري نامناسب درون دانشگاه  5

6 
هاي اقماري و کمک توجه به دانشکده  عدم

 ها ن آبه توسعه 
17/3 108/1 

7 
ها و  کمبود کارشناسان آزمايشگاه 

 ي در دانشگاه هاکارگاه 
98/3 014/1 

8 
نبود تجهيزات آزمايشگاهي در حد 

 هاي معتبر دانشگاه 
33/4 848/0 

9 
هاي پژوهشي در علوم  ضعف زيرساخت

 استان  مهندسي دانشگاه و 
05/4 888/0 

 

 

 محیط درونی دانشگاه کردستان یالمللنیبنقاط ضعف عوامل مربوط به تعامالت ملی و   -25-5جدول 

 انحراف استاندارد  میانگین یالمللن یبشرح عوامل مربوط به تعامالت ملی و  ردیف

 843/0 07/4 دانشگاه  ضعف روابط عمومي 1

 728/0 18/4 از کشورهاي خارج علمي با دانشگاه اعضاي هيئت  نبود يا ارتباط اندک  2

3 
ا توجه به  بدانشگاه المللي نبود تالش مناسب براي بهبود وجهه ملي و بين 

 دانشگاه  هاي موجودپتانسيل 
08/4 852/0 

 966/0 98/3 نبود بستر ارتباطي مناسب جهت ارتباط با محققين داخل و خارج کشور  4

5 
توسعه ارتباطات بين    تشويقموجود براي    يهانامهن ييآضعف در 

 دانشگاهي 
08/4 912/0 

 815/0 06/4 روابط ضعيف ميان دانشگاهي داخلي 6

 

 نقاط ضعف عوامل پژوهشی و فناوری محیط درونی دانشگاه کردستان -26-5جدول 

 انحراف استاندارد  میانگین شرح عوامل پژوهشی و فناوری ردیف

 021/1 79/3 دانشگاه  در متنوع پژوهشي مراکز کمبود 1

 848/0 15/4 پژوهش براي توسعه  منسجم و  مدون  يهابرنامه   نبود 2
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 انحراف استاندارد  میانگین شرح عوامل پژوهشی و فناوری ردیف

 002/1 92/3 يپژوهش  يهات ياولومشخص نبودن  3

4 
ها و مراکز پژوهشي  تباط ضعيف دانشگاه کردستان با سازمانار

 برون دانشگاهي 
27/4 811/0 

 094/1 58/3 نتايج فقدان آموزش الزم جهت انجام پژوهش و انتشار   5

 881/0 72/3 هاي کارآفرينيدوره ناکافي برگزاري  6

 747/0 23/4 هاي خوب و مطرح دنيانبود ارتباط با دانشگاه  7

 861/0 04/4 ضعف بازاريابي فناوري  8

 693/0 36/4 هدايت نيازهاي جامعه به دانشگاهعدم   9

 832/0 26/4 هاي داراي کاربرد براي جامعه بودجه براي تعريف پروژه  کمبود 10

11 
يي بيرون  اجرا يهابخش قدان ارتباط مناسب بين دانشگاه و ف

 دانشگاه 
40/4 752/0 

 142/1 86/3 ها ناسب و عادالنه بودجه و امکانات بين دانشکده نامتوزيع  12

 027/1 05/4 هاي پژوهشينبود توان جذب بودجه  13

 970/0 05/4 به زبان انگليسي دانشگاه روز مناسب و به ناسايت بو 14

 76/0 26/4 هاپژوهش  کردنصنعت براي کاربردي  بخش نبود ارتباط مؤثر با  15

16 
هاي تحقيقاتي  پروژه  در هادانشگاه ساير نبود ارتباط مناسب با 

 مشترک
18/4 728/0 

 852/0 28/4 تواني در جذب سرمايه نا 17

 977/0 45/3 علميتعداد زياد هيئت  باوجود استناد  پرکم بودن تعداد مقاالت  18

 843/0 09/4 ي پژوهشيهاپروژه  مسئله محور نبودن  19

20 
  اعضاي ء هيئت مميزه دانشگاه در ارتقا غيرمعمولگيري سخت

 علميهيئت 
67/3 315/1 

 

 نقاط ضعف عوامل اداری و مالی محیط درونی دانشگاه کردستان -27-5جدول 

 انحراف استاندارد  میانگین شرح عوامل اداری و مالی ردیف

 820/0 11/4 نبود روحيه کار تيمي در ميان کارکنان دانشگاه  1

 793/0 22/4 نبود سيستم ارزيابي عملکرد اثربخش و کارا  2

3 
هاي دانشگاه در سرفصلاعتبارات  تخصيص نامتوازن

اي اداري، آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و  مختلف هزينه
77/3 939/0 
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 انحراف استاندارد  میانگین شرح عوامل اداری و مالی ردیف

... 

 76/0 26/4 ضعف درآمدهاي اختصاصي 4

5 
اثرات  و نيروهاي اداري  ي کارشناسي هامهارت ضعف

 دانشگاه شي ژوههاي آموزشي و پبر فعاليت آن منفي 
16/4 927/0 

6 
ر  آن باثرات منفي و کمبود نيروهاي اداري و خدماتي 

 هاي آموزشي و پرورشي دانشگاه فعاليت
92/3 110/1 

7 
علمي در مورد رساني دقيق به اعضاي هيئت نبود اطالع 

 هانامه ن ييآتغييرات 
38/3 108/1 

8 
ي: اداري، مالي،  هاحوزه خبره در  کارشناساننبود 

 آموزشي، پژوهشي...
09/4 991/0 

9 
ويژه روکراسي و روند نامناسب در امور رفاهي و به وب

 تکميلي  يهامه يب
66/3 120/1 

10 
  درجنبه تعاملي افراد  و  توجهي به شرايط نخبگيکم

 هاي اجرايي مسئوليت  واگذاري 
03/4 941/0 

 903/0 94/3 هاي مديريتي  در سطح دانشکده تقسيم نامناسب فرصت  11

 024/1 65/3 کارمند نسبت استاد بهبودن  نامتناسب 12

13 
فرآيندها و    ،هامستندسازي فعاليت  نظامضعف 

 آماري يهاگزارش
95/3 809/0 

14 
براي ارزيابي مالي هاي توجه و تأکيد زياد بر شاخص

 هاي آموزشي گروه 
74/3 959/0 

15 
علمي و هاي صنفي حامي حقوق اعضاي هيئت نبود تشکل 

 کارکنان
41/4 848/0 

 896/0 19/4 ي دانشگاه منابع مالي با نيازها بودن   تناسب نام 16

 961/0 99/3 مدي فرايندهاي اجرايي و مالي دانشگاه آناکار 17

18 
  اعضاي هاي تبديل وضعيت طوالني بودن بررسي پرونده 

 علميهيئت 
76/3 184/1 

19 
هاي درجه اول بدون در  الگوبرداري نامناسب از دانشگاه 

 ها و امکانات واقعي دانشگاه گرفتن ظرفيت نظر 
18/4 012/1 

20 
از تخصص اساتيد دانشگاه در   نکردن استفاده 

 سازسرنوشت  يهايريگميتصم
15/4 974/0 
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 انحراف استاندارد  میانگین شرح عوامل اداری و مالی ردیف

21 
در  بخش   کمبود بودجهو اعتبارات نامناسب تجهيزات 

 اداري مالي 
01/4 921/0 

 966/0 98/3 پاسخگو ريغسيستم مالي ضعيف، سنگين و  22

 بخش سوم: شناخت، تحلیل و ارزیابی محیط بیرونی دانشگاه -5-3
 بررسی اسناد باالدستی  -5-3-1

ها و تهديدات محيط بيروني دانشگاه کردستان  شناسايي و ارائه فرصت منظوربهدر اين بخش اسناد باالدستي 

 دست و تهديدها برگرفته از اسناد باالدستي  هافرصت بتوان به فهرستي جامع از  ازآن پس تا  قرارگرفته ي موردبررس 

 .افتي

 
 ه. ش.( 1404کشور )افق  سالهستی بانداز سند چشم  -5-3-1-1

 تمامي ابعاد، در جهان کنوني تحوالت به عنايت با  و کشور يهاي توانمند و تاريخي سير تحليل و ارزيابي با

 آن به خواهيممي  ازآنچه روشن و اميدبخش شفاف، تصويري که سالهبيست  افق در ايران  آينده تصوير تدوين با

 اهداف، ،هات ياولوتوان مي است، جامعه عالي اهداف و هاارزش  استراتژيک، نيات از روشني تبيين و برسيم

 دانشگاهي و علمي و مراکز نهادها ها،سازمان جامعه، اقشار تمامي بين در را اجرايي فرايندهاي و ابزار ،هاجهت 

 .کرد تعيين

 صورتبه  را  ايران آينده  از تصويري ايران اسالمي جمهوري اندازچشم  سند هدف، اين تحقق راستاي در

 توجه با کشور، ي اصليهاتيقابل و نيازها با متناسب و ري پذانعطاف  و اجراقابل واقعي، حالنيدرع و مطلوب شفاف،

 ساله )افقبيست  اندازچشم  در نگاه افق .کنديم نمايان کشور هايتوانمندي  و ملي منابع از يريگبهره و هاآرمان  به

 هويت منطقه، با سطح  در فناوري و علمي اقتصادي، اول جايگاه با يافتهتوسعه است کشوري ش.(: ايران ه. 1404

 الملل.روابط بين  در مؤثر و سازنده تعامل با و اسالم جهان در بخشالهام  انقالبي، و اسالمي

ه پژوهش و فناوري و درنتيجه رشد اقتصادي عبارت است  نيدرزم اندازچشم  اين افق در ايراني جامعه ويژگي

 اي: از جامعه 

 اجتماعي سرمايه و منابع انساني  برتر سهم بر متکي فناوري، و علم  توليد در توانا پيشرفته، دانش از برخوردار

 غربي )شامل جنوب آسياي منطقه سطح  در فناوري و علمي اقتصادي، اول جايگاه به افتهي دستملي  توليد در

 و پرشتاب رشد علم، توليد افزاري ونرم جنبش بر تأکيد با همسايه( کشورهاي و خاورميانه قفقاز، ميانه، آسياي

 .کامل اشتغال رسيدن به و سرانه درآمد سطح  نسبي ارتقاء اقتصادي، مستمر
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 يهاشاخص که قرار گيرد موردتوجه نکته اين تدوين برنامه راهبردي و عملياتي دانشگاه کردستان، تهيه و در 

اين  و گردد تعيين و تنظيم ،اندازچشم  الزامات و اهداف و توسعه يهااستيباس متناسب بايد هاآن کالن کمي

 .شود مراعات کامل صورت به  اهداف و هااستيس

 
 های کلی نظامسیاست  -5-3-1-2

عالی و مراکز  آموزش  بخش در کشور تحقیقاتی و علمی توسعه و رشد  برای نظام کلی هایت سیاس  -5-3-1-2-1

 (15/12/1383)تحقیقاتی 

  1377/1/15دهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و در اجراي اوامر مورخ  صد و  بر اساس بند اول اصل يک 

هاي کلي نظام براي  مقام معظم رهبري، نظر مشورتي نهايي شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص سياست 

خ  بند در تاري  19ماه و  8رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي کشور در بخش آموزش عالي و مراکز تحقيقاتي، طي 

 به تصويب رسيد که به شرح زير است: 15/12/1383

 :توسعه متوازن کمي و کيفي نظام آموزش عالي و مراکز تحقيقاتي باهدف -1

 توليد علم  -1-1

 .ويژه در علوم انسانيهتعميق شناخت معارف ديني و مباني انقالب اسالمي ب  -1-2

 ي. و سطح علمي منابع انسان توانمندي ءمن، ارتقاؤتربيت نيروي انساني کارآمد و م -1-3

 ي.پردازي علمتوسعه نوآوري و نظريه  -1-4

اولويت    اي، فناوري و توليد باتحکيم پيوند ميان نظام آموزش عالي با زنجيره تحقيقات کاربردي و توسعه   -1-5

 کشور. نيازهاي

تخصصي معتبر و  فني هايمهارت  کسب علم، تحصيل به آسان دستيابي جهت مناسب بسترهايايجاد  -1-6

خصوصي و استفاده از مشارکت   نظام آموزش عالي، حمايت از بخش بخشي به مند با تنوعبراي افراد مستعد و عالقه 

 ي.مردم

 بنيادي، تحقيقات و پايه  علوم  توسعه جهت در کشور  تحقيقاتي مراکز و عالي آموزش نظام  هدايت -2

 بر:  ديتأک با هاگاه دانشافزايش خالقيت، روزآمد ساختن 

 استادان معيشت بهبودارتقاء منزلت و  -2-1

 فارسي  ادب  و زبان  و انساني  علوم  به اهتمام -2-2

فني در  و  علمي  اول جايگاه به  نيل و کشور  نيازهاي  تأمين  براي پژوهش و  آموزش در هاتعيين اولويت  -2-3

 منطقه

 و  اسالمي تقويت هويتمنظور به  ايران و اسالم فرهنگيتوجه به مباني و احياي تاريخ علمي و  -2-4



122 
 

 گرانپژوهش ملي و خودباوري دانشجويان و 

 .الملليبين  هايي و همکاري ا توسعه مناسبات منطقه -2-5

 ر: ب ديبا تأکعلمي  شکوفايي و وريبهره  ارتقاءباهدف  کشور تحقيقاتي و آموزشي نظام  ساختار سازي بهينه -3

  ء و ارتقا پژوهشي و آموزشي زيربناهاي  تجهيز و  هادانشگاه تقويت منابع مالي پايدار و متنوع در  -3-1

 .جهاني  استانداردهاي به توجه با فناوري و علوم  توسعه هايشاخص

 .اصالح نظام پذيرش دانشجو -3-2

 .استقرار نظام مالکيت معنوي در کشور -3-3

هاي علوم  ويژه در رشتههاي درسي بر اساس مباني فکري اسالم به طراحي و تدوين متون، کتب و برنامه -3-4

 .زمينه ن پردازي در ايانساني در نظام آموزشي و پژوهشي کشور و اهتمام به بسط نظريه 

 واصالح و توسعه نظام آموزشي کشور در جهت متناسب نمودن ترکيب نيروي انساني ماهر  -3-5

 .ها و تحوالت علمي در داخل و خارج کشورها، ظرفيتمتخصص با نيازها، مزيت 

 .ساالري در مديريت آموزشي و تحقيقاتي کشور مبتني بر تخصص و تعهدايجاد نظام شايسته  -3-6

 .هاي پيشرفته در نظام آموزش و تحقيقات کشورگيري از فناوري بهره  -3-7

در   راهبرديهاي مستمر يم پيوند حوزه و دانشگاه و تقويت همکاري ايجاد ساختار مناسب براي تحک -3-8

ويژه در علوم انساني، تبادل استاد  پردازي علمي به هاي اجتماعي، آموزشي، علمي و تحقيقاتي با تأکيد بر نظريه عرصه 

الگوهاي    نهي درزميپردازي علم ها مشترک و نظريهها و پژوهش اي، دوره رشتهو دانشجو، ايجاد مراکز علمي شامل بين

 .هاي انقالب اسالميتوسعه و رابطه علم و دين باهدف تحقق آرمان 

علمي   ي هائتيهي  اهتمام به اصل پرورش در کنار آموزش و پژوهش، ارتقاء کيفيت عقيدتي، علمي و عمل -4

 .شورمند به اعتالي ک موجود و تربيت اساتيد و معلمان مؤمن به اسالم و متعهد به انقالب و عالقه 

دهي  ها مبتني بر توانايي، کارايي و اثربخشي و سازمان بندي دانشگاه نظام اعتبارسنجي و رتبه ساماندهي به  -5

اي و رفع نيازها و  هاي کاربردي و توسعه گران با معيار توليد علم و فعاليتعلمي و ارزيابي پژوهش نظام ارتقاء هيئت به

 مشکالت علمي و فني کشور 

هاي علميه و ايجاد  ويژه حوزه نظام آمار و اطالعات علمي و پژوهشي دولتي و غيردولتي به ساماندهي به  -6

 .دسترسيهاي انباشته و قابلهاي علمي و تحقيقاتي به تجربه ساختارهاي الزم براي تبديل نتايج فعاليت

ترهاي مناسب کارگيري استعدادهاي درخشان و ايجاد بستعريف، شناسايي، هدايت، پرورش، جذب و به  -7

هاي علمي و فني ايرانيان مقيم خارج و جذب  گيري از مهاجرت نخبگان، استفاده از ظرفيت جهت جذب و پيش 

 .متخصصان و محققان برجسته ساير کشورها در صورت نياز
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ع  ها در ارتقاء کارآمدي نظام، دفاها، مراکز تحقيقاتي و فرهنگستانريزي براي افزايش نقش دانشگاه برنامه -8

اسالمي در برابر تهاجم فکري و فرهنگي  - از مرزهاي اعتقادي، وحدت و امنيت ملي و صيانت از فرهنگ و هويت ملي

 بيگانگان.

 
 (29/11/1392های کلی اقتصاد مقاومتی )مصوب سیاست    -5-3-1-2-2

ساله، انداز بيست چشمهاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند باهدف تأمين رشد پويا و بهبود شاخص 

گرا  زا، پيشرو و برون پذير، فرصت ساز، مولد، درون هاي کلي اقتصاد مقاومتي با رويکردي جهادي، انعطافسياست

 گردد:ابالغ مي 

 منظور توسعههاي انساني و علمي کشور به سازي کليه امکانات و منابع مالي و سرمايه تأمين شرايط و فعال  -1

هاي  هاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همکاري رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعاليت  شتربيحد و به کارآفريني 

 درآمد و متوسط.جمعي و تأکيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم 

  سازي و اجراي نقشه جامع علمي کشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري بنيان، پيادهپيشتازي اقتصاد دانش  -2

بنيان و دستيابي به  اه جهاني کشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصوالت و خدمات دانش منظور ارتقاء جايگبه

 بنيان در منطقه.رتبه اول اقتصاد دانش 

ويژه با افزايش  ها در ايجاد ارزش، به بري عادالنه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف متناسب با نقش آن سهم   -3

 وزش، مهارت، خالقيت، کارآفريني و تجربه. سهم سرمايه انساني از طريق ارتقاء آم

، گسترش و تسهيل هاي پيشرفته منظور انتقال فناوري توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور به   -4

 توليد، صادرات کاال و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج.

گذاري و اشتغال وري، کارآفريني، سرمايه د ثروت، بهره افزوده، توليدر ايجاد ارزش فرهنگ جهادي  تقويت    -5

 مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه.

اي و تبديل  هاي علمي، آموزشي و رسانه ويژه در محيطتبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي آن به  -6

 آن به گفتمان فراگير و رايج ملي.

سازي و بسيج پوياي همه  هاي کلي اقتصاد مقاومتي با هماهنگ دولت مکلف است براي تحقق سياست -7

 معمول دارد:   راامکانات کشور، اقدامات زي

 .، فني و اقتصادي براي دسترسي به توان آفندي و اقدامات مناسبهاي علميکارگيري ظرفيتشناسايي و به -8

 
 (29/6/1393علم و فناوری )نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری( )های کلی سیاست    -5-3-1-2-3

هاي کلي  اساسي سياست قانون 336اي رهبر انقالب اسالمي در اجراي بند يک اصل خامنه اهلل ت يحضرت آ
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هاي  متن سياست   .است، ابالغ کردند  شدهن ييفناوري« را که پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تع و»علم  

 :اين شرح است  شده، بهگانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابالغعلم و فناوري که به رؤساي قواي سه  کلي

 :جهاد مستمر علمي باهدف کسب مرجعيت علمي و فناوري در جهان با تأکيد بر -1

 .پردازيوليد علم و توسعه نوآوري و نظريه ت -1-1

 .فناوري و تبديل ايران به قطب علمي و فناوري جهان اسالمرتقاء جايگاه جهاني کشور در علم و ا -1-2

 .توسعه علوم پايه و تحقيقات بنيادي -1-3

ويژه تعميق شناخت معارف ديني و مباني انقالب اسالمي با: تقويت جايگاه  ه تحول و ارتقاء علوم انساني ب  -1-4

آموزشي و ارتقاء   هايها و روش بازنگري در متون، برنامهاين علوم، جذب افراد مستعد و باانگيزه، اصالح و  و منزلت

 .هاي پژوهشي مربوطمراکز و فعاليت کمي و کيفي

 .ريزي ويژهو برنامه  گذاريسياستهاي پيشرفته با دستيابي به علوم و فناوري  -1-5

انداز  ف سند چشم منظور دستيابي به اهداسازي عملکرد و ساختار نظام آموزشي و تحقيقاتي کشور به بهينه  -2

 :شکوفايي علمي با تأکيد بر و

ريزي و نظارت راهبردي در حوزه  ، برنامه گذاريسياستبخشي در مديريت دانش و پژوهش و انسجام  -2-1

ها و روزآمدسازي نقشه جامع علمي کشور با توجه به تحوالت علمي و فني در  ارتقاء مستمر شاخص علم و فناوري و

 .منطقه و جهان

مندي دانشجويان در انتخاب رشته تحصيلي  صالح نظام پذيرش دانشجو و توجه ويژه به استعداد و عالقه ا  -2-2

 .هاي تحصيالت تکميليورود دانشجويان به دوره  و افزايش

 .هاي علم و فناوريبندي در حوزه هاي نظارت، ارزيابي، اعتبارسنجي و رتبه ساماندهي و تقويت نظام -2-3

 .م ملي آمار و اطالعات علمي، پژوهشي و فناوري جامع و کارآمدساماندهي نظا -2-4

 .هاي علم و فناوريها و پارک حمايت از تأسيس و توسعه شهرک  -2-5

 .ها و امکانات تحصيل و تحقيق در آموزش عالي در سراسر کشورتوزيع عادالنه فرصت  -2-6

 .هاي انساني جذب سرمايه شناسايي نخبگان، پرورش استعدادهاي درخشان و حفظ و  -2-7

با تأکيد بر مصرف    1404  توليد ناخالص دروني تا پايان سال  44افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به حداقل    -2-8

 .وريو ارتقاء بهره  بهينه منابع

ها، اخالق و موازين اسالمي در نظام آموزش عالي، تحقيقات و فناوري و تحقق  حاکميت مباني، ارزش  -3

 :مي با تأکيد براسال  دانشگاه

نظام تعليم و تربيت اسالمي و اصل پرورش در کنار آموزش و پژوهش و ارتقاء سالمت روحي  اهتمام به  -3-1
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 .ها و نشاط سياسي آنانپژوهان و آگاهيدانش  و معنوي

عهد  تربيت اساتيد و دانشجويان مؤمن به اسالم، برخوردار از مکارم اخالقي، عامل به احکام اسالمي، مت -3-2

 .مند به اعتالي کشوراسالمي و عالقه   به انقالب

 .هاي فرهنگي و اجتماعي در استفاده از علم و فناوري حفظ موازين اسالمي و ارزش  -3-3

 :تقويت عزم ملي و افزايش درک اجتماعي نسبت به اهميت توسعه علم و فناوري  -4

 . کشور افزاري درتقويت و گسترش گفتمان توليد علم و جنبش نرم  -4-1

 .مند، شجاعت علمي و کار جمعي و وجدان کاريارتقاء روحيه نشاط، اميد، خودباوري، نوآوري نظام  -4-2

بنيان و تبادل آراء و تضارب افکار،  وکار دانش پردازي و تقويت فرهنگ کسبهاي نظريهتشکيل کرسي   -4-3

 .علمي آزادانديشي

 .آموختگانپژوهان و اشتغال دانش قان و دانشارتقاء منزلت و بهبود معيشت استادان، محق -4-4

هاي موفق عرصه علم و  احياء تاريخ علمي و فرهنگي مسلمانان و ايران و الگوسازي از مفاخر و چهره  -4-5

 .فناوري

 .ناوريفهاي عرصه علم و هاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران و فعاليت گسترش حمايت  -4-6

 :ها با تأکيد برايجاد تحول در ارتباط ميان نظام آموزش عالي، تحقيقات و فناوري با ساير بخش  -5

 .افزايش سهم علم و فناوري در اقتصاد و درآمد ملي، ازدياد توان ملي و ارتقاء کارآمدي -5-1

دمات  خحمايت مادي و معنوي از فرآيند تبديل ايده به محصول و افزايش سهم توليد محصوالت و  -5-2

 .درصد 56پيشرفته و فناوري دروني در توليد ناخالص دروني باهدف دستيابي به سهم   مبتني بر دانش

 .هاي مستمر راهبرديتحکيم و تعميق پيوند حوزه و دانشگاه و تقويت همکاري  -5-3

هاي تحصيلي با نقشه جامع علمي  سازي سطوح و رشته تنظيم رابطه متقابل تحصيل با اشتغال و متناسب -5-4

 .نيازهاي توليد و اشتغال کشور و

يل به  نها و نيازهاي کشور و الزامات ها، ظرفيت ها در آموزش و پژوهش با توجه به مزيتتعيين اولويت  -5-5

 .قهعلمي و فناوري در منط  جايگاه اول

 .ها و قوانين و مقررات مربوطحمايت از مالکيت فکري و معنوي و تکميل زيرساخت -5-6

يريه  خهاي غيردولتي در حوزه علم و فناوري و ارتقاء سهم وقف و امور افزايش نقش و مشارکت بخش  -5-7

 .در اين حوزه

راکز علمي، دانشمندان و  ها، مهاي ارتباطات ملي و فراملي ميان دانشگاه توسعه و تقويت شبکه -5-8

ها در سطوح دولتي و نهادهاي  هاي توسعه فناوري و نوآوري دروني و بيروني و گسترش همکاري بنگاه   گران وپژوهش 



126 
 

 .کشورهاي اسالمي مردمي با اولويت

بخش در حوزه علم و فناوري با ساير کشورها و مراکز  گسترش همکاري و تعامل فعال، سازنده و الهام  -6

 ر:ويژه جهان اسالم همراه با تحکيم استقالل کشور، با تأکيد باي و جهاني به معتبر منطقه  علمي و فني

محصوالت   هاي جديد و حمايت از توليد و صادراتتوسعه صنايع و خدمات مبتني بر علوم و فناوري  -6-1

ظرفيت، با اصالح امر واردات و صادرات  هاي داراي مزيت و  ويژه در حوزه هاي بومي به بر فناوري کي  بنيان و متدانش 

 ر.کشو

اهتمام بر انتقال فناوري و کسب دانش طراحي و ساخت براي توليد محصوالت در داخل کشور با استفاده    -6-2

 .بازار ملي در مصرف کاالهاي وارداتي از ظرفيت

ققان برجسته ساير هاي علمي و فني ايرانيان مقيم خارج و جذب متخصصان و مح استفاده از ظرفيت  -6-3

 . کشورهاي اسالمي حسب نياز ويژه ه کشورها ب

هاي محققان، نخبگان علمي و نوآوران  تبديل ايران به مرکز ثبت مقاالت علمي و جذب نتايج پژوهش  -6-4

 .ويژه جهان اسالمه ب ساير کشورها 

 

 ( 22/1/83های کلی نظام برای رشد و توسعه فناوری )مصوب سیاست    -5-3-1-2-4

  15/1/1377صد و دهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و در اجراي اوامر مورخ  اساس بند اول اصل يک بر  

هاي کلي نظام براي  مقام معظم رهبري، نظر مشورتي نهايي شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص سياست 

 د.بند به شرح ذيل به تصويب رسي 25ماده و  4رشد و توسعه فناوري در کشور طي 

جايگاه ايران در فناوري جهاني، توليد دانش، کسب ثروت و افزايش قدرت   ءتوسعه فناوري باهدف ارتقا -1

 ق: ملي از طري

 .تقويت عزم ملي براي رشد و توسعه فناوري -1-1

هاي  هاي راهبردي و اصالح ساختار نظام مديريتي براي دستيابي به فناوري و تدوين برنامه  گذاريسياست  -1-2

 .يپيشرفته و حمايت از آن، زير نظر رياست جمهور

 .هاي کشورها و ظرفيت تعيين اولويت در حمايت از فناوري بر اساس نيازها، مزيت -1-3 

بر تربيت نيروي انساني کارآمد، خالق و متعهد، شناسايي نخبگان، پرورش استعدادهاي درخشان،    ديتأک  -1-4 

 . اء روحيه خودباوري و خوداتکاييهاي انساني و ارتقحفظ و جذب سرمايه 

هاي صنعتي و  ها با بخشها و مراکز تحقيقاتي و فرهنگستانتقويت و ساماندهي همکاري ميان دانشگاه  -1-5

 .فني و خدماتي دولتي و غيردولتي
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هاي بازرگاني و گمرکي باهدف تغيير روند ورود  ويژه در بخش اصالح و تکميل قوانين و مقررات به  -1-6

يند انتقال فناوري، کسب دانش طراحي و ساخت براي توليد محصوالت در داخل کشور  او خدمات از خارج به فر کاال  

 .افزاري در توسعه فناوريافزاري و نرم هاي سخت لفهؤريزي براي ايجاد تناسب ميان مو برنامه

 . هاي فناوري در کشورها از افزايش توانمندي تقويت حمايت کليه دستگاه -1-7 

  اي و نوآوري در حمايت از مالکيت معنوي و بسترسازي براي توسعه تحقيقات کاربردي و توسعه -1-8

 . هاي مختلف علومزمينه

 .گيري صحيح در توسعه فناوري و شکوفايي علميها در ارائه سمت نقش فرهنگستان  ءارتقا -1-9

افزاري فناوري  هاي نرم بر توسعه منابع انساني، تقويت بخش  ديالمللي با تأکهاي بينتقويت همکاري  -1-10

کيفيت منطبق با   ء، بازاريابي براي فناوري ايراني و ارتقايران يا  ريها و نخبگان ايراني و غدروني، جذب سرمايه 

 . هاي جهانيشاخص

 : ساهاي ملي فناوري در کشور بر اسها و ظرفيتتقويت زيرساخت  -2 

هاي عملي و تقويت روحيه خالقيت در  سطح کيفي علوم پايه و آموزش مهارت  ءبه ارتقااهتمام جدي  -2-1

 .دهي علمي به تحقيقات در حوزه فناوريتمام مراحل نظام آموزشي و نهادينه کردن تحقيق و جهت 

  هاي جديد باهدف تحکيم استقالل، رفع نيازهاي دروني و کسب توسعه صنايع و خدمات مبتني بر فناوري  -2-2

 .سهم مناسب از بازار جهاني

 . هاي فناوري موجود بر اساس بازنگري مداومنوسازي صنايع و اصالح و تکميل ظرفيت -2-3

 .رسانيسازي، پردازش و اطالع آوري، ذخيره ايجاد نظام اطالعات فناوري کارآمد شامل جمع  -2-4

طريق اختصاص بودجه مناسب و تشويق   سهم تحقيق در فناوري از توليد ناخالص ملي از  شيبرافزا  ديتأک -2-5

هاي مناسب براي توسعه پژوهش، ارزيابي و نظارت مستمر در  هاي غيردولتي و تنظيم شاخصمالي و معنوي بخش 

 .هااجراي سياست 

 .هاي بومي و سنتيحمايت از توليد و صدور محصوالت متکي بر فناوري  -2-6

 .هاي علوم و فناوريپارک ها و سيس و توسعه شهرک أحمايت از ت  -2-7

 : تبيين و ترويج مباني فرهنگي توسعه فناوري از طريق -3

 .افزايش درک اجتماعي نسبت به اهميت توسعه علم و فناوري در کشور -3-1 

 .اصالح الگوي مصرف -3-2

ي ساخت  کيفيت در توليد جهت تشويق مردم به استفاده از کاالها   ء ترويج فرهنگ استانداردسازي و ارتقا  -3-3

 .داخل در فرهنگ عمومي کشور
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هاي علمي،  اهميت دادن به عالقه و استعداد در نظام گزينش، آموزش و اشتغال و مبنا قرار دادن تخصص  -3-4

 .هاي مرتبطاي در استخدام فني و حرفه 

 . اي در فرهنگ عمومي کشورگذاري به کليه مشاغل، بخصوص مشاغل فني و حرفه تقويت و ارزش  -3-5 

 . تشويق فرهنگ کارآفريني فني در کشور -3-6 

 .ترويج روحيه کار جمعي، وجدان کاري و خودباوري -3-7

سازي جهت اولويت دادن به منافع ملي بر منافع شخصي و صنفي در امور مرتبط با واردات کاال  فرهنگ -3-8

 . و خريدهاي تجهيزاتي و فني

 . استفاده از فناوري  ردي زين اسالمهاي فرهنگي، اجتماعي و موااهتمام به حفظ ارزش  -4

 
 (1/2/1389) های کلی نظام اداریسیاست    -5-3-1-2-5

ي به موضوعات مرتبط با  نوعبه  26و  16، 4ي دربندهابند است که  16هاي کلي نظام اداري شامل سياست

 از:  اندعبارت پژوهش و فناوري اشاره نموده است و  

 . مديران ارتقاء و  نصب در اسالمي اخالق بر مبتني ساالريشايسته  و ييگرادانش  – 4بند 

  با  اطالعات،  سازييکپارچه و  دانش  مديريت  اصول  کارگيريبه  طريق  از   اداري نظام کردن بنياندانش  -16بند 

 . اسالمي هايارزش  بر ابتناء

 . اداري نظام پويايي منظوربه  مستمر بهبود و فرهنگ  اشاعه و ابتکار  و  نوآوري روحيه از حمايت -26بند 

 
 (11/7/1377ای )رسانی رایانههای اطالع های کلی نظام در بخش شبکهسیاست    -5-3-1-2-6

اي مصوب که توسط مقام معظم  رساني رايانه هاي اطالع شبکههاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايران در مورد سياست

 : استرهبري ابالغ گرديده است، به شرح زير  

منظور صيانت هاي الزم به اي و اعمال تدابير و نظارت رساني رايانه ايجاد، ساماندهي و تقويت نظام ملي اطالع   -1

 .رسانيهاي اطالع ها و پيامدهاي منفي شبکهه از امنيت سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و جلوگيري از جنب

رساني ملي و تأمين سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات اين شبکه  توسعه کمي و کيفي شبکه اطالع  -2

 .ها و مصالح مليتناسب نياز آنان و با رعايت اولويت براي کليه متقاضيان به

 .فاً از طريق نهادها و مؤسسات مجازرساني جهاني صرهاي اطالع ايجاد دسترسي به شبکه  -3

توليد و   نهيهاي دولتي و غيردولتي درزمهاي جهاني و حمايت از بخش حضور فعال و اثرگذار در شبکه -4

 .عرضه اطالعات و خدمات ضروري و مفيد با تأکيد بر ترويج فرهنگ و انديشه اسالمي

ويژه در جهت مقابله  رساني به هاي اطالع کهايجاد و تقويت نظام حقوقي و قضايي متناسب با توسعه شب -5
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 .يافته الکترونيکيکارآمد با جرائم سازمان 

آوري  نگري در خصوص آثار تحوالت فن ويژه حفاظت از اطالعات( و آينده آوري اطالعات )بهتوسعه فن   -6

 .ر اين زمينهاطالعات در سطح ملي و جهاني و گسترش مطالعات و تحقيقات و تربيت نيروي انساني متخصص د

رساني با ساير کشورها  هاي اطالع المللي و ايجاد اتحاديه ها و مقررات بين اقدام مناسب براي دستيابي به ميثاق  -7

المللي و حفظ و صيانت از هويت و فرهنگ  رساني بين منظور ايجاد توازن در عرصه اطالع ويژه کشورهاي اسالمي به به

 .ملي و مقابله با سلطه جهاني

 
 نقشه جامع علمی کشور  -5-3-1-3

 هايدر عرصه  رقابت جدي ابزار و کشور پيشرفت هايزيرساخت  ترينمهم  از آموزش و پژوهش مقوله

 حضور اسالمي، تمدن عظيم احياي نظير ايران اسالمي انقالب متعالي هايآرمان تحقق بيترتن يابهاست.  مختلف

 پيشرفتي درگرو جهان در و معنويت عدالت برقراري براي آمادگي کسب و هاملت ميان در پيشرو و فعال سازنده،

 مسير، طي نحوه آن در که است راهي نقشه ترسيم نيازمند اهداف اين تحقق شکيب  .بود خواهد علم در جانبه هم

 باشد. شدهمشخص  دقيق و  شفاف طوربه  مسير اين  طي الزامات و ملي  سطح  در کارم يتقس امکانات الزم، و منابع

 سالهپنج  ايتوسعه  يهابرنامه نظير ترياتيعمل و کالن سطح  در فناوري و علم راهبردهاي و اندازچشم  تدوين  رون يازا

الهام   با شده کوشش فناوري، و علم مسير در راه نقشه عنوان به  کشور علمي جامع سند تدوين در .است ضروري

هاي  ارزش  از يريگبهره  با و 1404 افق  در ايران اسالمي جمهوري اندازچشم  سند ازجمله يباالدست از اسناد يريگ

 تهيه 1404افق   در فناوري و علم اندازچشم  ايران، اسالمي جمهوري نظام راهبردي اهداف به توجه و هاآن بنيادين

 راهبردها، و هااهداف، سياست مباني، شامل ،نگرنده يآ و پويا هماهنگ، شفاف، جامع، يامجموعه نيز خود که گردد

 اندازچشم  اهداف به براي دستيابي اسالمي هايارزش  بر مبتني فناوري و علم راهبردي تحول الزامات و ساختارها

  .است علمي تجارب  و هانمونه ،هاه ينظرگذشته،   تجربيات کشور، بومي و  ارزشي مباني اساس بر و کشور سالهبيست

 تمدن نوين برپايي و فرهنگ احياي با و الهي اليزال قدرت به اتکال با ايران اسالمي جمهوريد سن اين در

 صالح، هاياز انسان  برخوردار کشوري  جهان، در يبخشالهام  و عدالت گسترش ملي، پيشرفت براي ايراني _اسالمي 

 و توليد در توانا جهان؛  ايهبرترين  تراز در دانشمنداني با و  انقالب و اسالم مکتب در افتهيتيترب و سالم فرهيخته،

 مرجعيت با فناوري و دانش در مرزهاي پيشتاز و آن دستاوردهاي کارگيريبه  و نوآوري و فناوري و علم ٔ  توسعه

 .بود خواهد جهان رد ي علم

 نظام کاري و اصول مباني، تقويت نيازمند تأثيرگذار، بخش عنوانبه کشور عالي آموزش نظام اساس اين بر

 رون يازاها است.  آن بر مبتني يهااستيس و کشور علمي جامع سند و اندازچشم  سند در مطرح يهاآرمان با متناسب

 .است آن بالفعل و اي بالقوههتوانمندي و هاتيظرف با متناسب سازوکارهاي نيازمند کشور عالي آموزش نظام ارتقاء
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 از:   اندعبارتعناصر نقشه علمي کشور  

 هاارزش  ✓

 و فناوري؛  علم ابعاد کليه در اسالم توحيدي بينيجهان حاکميت ✓

 فناوري؛  و علم گرايانهآخرت هدفمندي و گرهدايت  علم ✓

  فناوري و علم حوزه در مستضعفان خصوصبه  همگان دستيابي و استعدادها پرورش محوري،عدالت  ✓

 علم؛ در خطرپذيري و  نوآوري تقويت خالقيت، و

 وي؛  آزادگي و علم طلب گرا،عقل جو،حقيقت فطرت برهيتک با انسان کرامت ✓

 احسن(  )جدال افکار تضارب و آراء تبادل و آزادانديشي ✓

 و حقوقي احترام ضرورت و ذاتي علم ارزشمندي عالم، و علم تکريم عقالنيت، اصل به توجه ✓

 در هااز آن گيريبهره  و بشري علمي و دستاوردهاي علمي؛ - هاي فکريآفرينش  به اخالقي 

 اسالم؛ ارزشي نظام چارچوب

 معنوي سالمت و ستيزطيمح  با و هماهنگ ني ثروت آفر ،توانمند ساز ،ني کمال آفر فناوري و علم ✓

 جامعه؛ آحاد اجتماعي  و و رواني جسمي و

 بينيجهان  چارچوب  در انساني  علوم طراحي  و بازبيني در بخصوص علمي بنيادين تحول ايجاد ✓

 اسالمي؛ 

 جهان؛ در فناوري و علم فرايندهاي توسعه و جهاني محيط با بخشالهام و فعال تعامل ✓

 و و مشارکت تعاون روحيه تقويت و گروهي، فردي منافع بر عمومي مصالح  تقدم ي،مدار اخالق  ✓

 .آن با مرتبط نهادهاي و علمي جامعه پذيري آحادمسئوليت

 

 (25/4/1392سند دانشگاه اسالمی ) -5-3-1-4

شوراي عالي انقالب فرهنگي و بر اساس مصوبه    25/4/92مورخ    735در جلسه  «  »سند دانشگاه اسالمي  مصوبه

فصل تدوين گرديده و   9ها و مراکز آموزش عالي، همسو با اسناد فرادستي و در قالب شوراي اسالمي شدن دانشگاه 

تدوين گرديده   صورتن يبد اساس اين سند اهداف کالن نظام آموزش عالي در ايران،  به تصويب رسيده است. بر

 است:

 هادانشگاه  در هاي اسالمي سازي معارف و آموزه تعميق و نهادينه  ✓

 هاي انقالب اسالمي ها و ارزش تحقق آرمان ✓

 اسالمي   -ويژه علوم انسانيتوليد دانش تمدني به  ✓

 هاوحيه آزادانديشي و خالقيت در دانشگاه تعميق خردورزي و عقالنيت و تقويت ر ✓
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 ها به اقتدار علمي، فرهنگي و اقتصادي در جهان اسالم و منطقه دستيابي دانشگاه  ✓

 توسعه عدالت آموزشي با توجه به آمايش سرزمين  ✓

المللي و دستيابي به مرجعيت علمي و فرهنگي در منطقه و جهان  هاي بين عرصه   در  يعلم توسعه تعامل   ✓

 اسالم 

 ش تعامل حوزه و دانشگاه گستر ✓

 تحقق سبک صحيح زندگي اسالمي  ✓

 مند بعد علمي، مهارتي و اخالقي دانشگاهيانارتقاء مستمر و نظام  ✓

 ي نوين اسالميتمدن سازها در دانشگاه  يشتريحد بمشارکت  ✓

 احياء و ارتقاي نقش خانواده در فرآيند تعليم و تربيت  ✓

 است: ليذ ي مباني و اصولي به شرح دارا سند دانشگاه اسالمي  ✓

 تمامي ابعاد دانشگاه  در  ياسالم حاکميت اصول اعتقادي، احکام و اخالق  ✓

 خردورزي و عقالنيت  ✓

 هاي علمي و محيط قدسي بودن علم  ✓

 تقدم تزکيه بر تعليم  ✓

 هاي انقالب اسالمي تعهد به آرمان  ✓

 افزاري ه نهضت نرم ملي و توليد علم نافع و توسع نفساعتمادبه جهاد علمي و ارتقاي   ✓

 تقدم منافع ملي و مصالح عمومي بر منافع فردي و گروهي و اهتمام بر وحدت ملي  ✓

 ها ي دانشگاه تمدن ساز ✓

 وحدت حوزه و دانشگاه  ✓

 عدالت محوري در تمامي شئون دانشگاه  ✓

 چهارگانه دانشگاه هاي تعادل و هماهنگي در نظام  ✓

 بخشي علمي و فرهنگي دانشجويان گر خانواده در تعالي ارتقاء جايگاه هدايت  ✓

 دانشگاه  يعموم اعتالي فرهنگي فضاي   ✓

 اهتمام به مالزمات پيوستگي دو نظام آموزش عالي و آموزش عمومي  ✓

 

 ششم توسعه کشور سالهپنج برنامه    -5-3-1-5

 :دولت مکلف است براي ايجاد تحول در نظام تعليم و تربيت اقدامات زير را انجام دهد -الف

وپرورش بر اساس  کليه اقدامات وزارت آموزش  کهينحووپرورش به اجراي سند تحول بنيادين آموزش   -1
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 .اين سند انجام شود و اقدامي مغاير با قانون و سند صورت نگيرد

ها و عملکرد رقابتي  ها بر اساس تخصص با شايستگي بندي معلمان و استقرار نظام پرداخت تهيه نظام رتبه  -2

بندي معلمان و مهندسي نيروي انساني بر اساس سند تحول و نقشه جامع علمي کشور با تصويب  ظام رتبه مبتني بر ن

 مجلس شوراي اسالمي در قالب بودجه سنواتي 

نهاد تربيت نيروي انساني و مولد سرمايه اجتماعي و انساني    ترينمهممثابه  وپرورش به ارتقاي جايگاه آموزش  -3

  هاي دستگاه  همکاري توسعه با حاکميتي امر عنوانبه  آن بر نظارت و  ي مصوب و هدايتهادار اجراي سياستعهده 

 ائي اجر

 ويژه اردوهاي زيارتي و راهيان نور آموزي به توسعه و تسهيل سفرهاي فرهنگي دانش  -4

ذب  منظور ارتقاي کيفيت نظام تعليم و تربيت با ج سازمان اداري و استخدامي کشور و سازمان موظفند به  -ب

هاي استخدامي و تأمين اعتبار  هاي فرهنگيان و شهيد رجايي، در طول اجراي قانون برنامه، رديف معلم از طريق دانشگاه 

هاي يادشده براي  وپرورش را با رعايت قوانين و ضوابط مربوطه و ظرفيت جذب دانشجو در دانشگاه آموزش   ازيموردن

 .رورش قرار دهندوپها در اختيار وزارت آموزش جذب دانشجو معلم 

،  ازيوپرورش مکلف است نسبت به اختصاص نيروي انساني، تجهيزات و امکانات موردنوزارت آموزش  -پ

آموزي بر اساس مقرراتي که با  سازمان دانش  -آموزيسازمان بسيج دانش -آموزانهاي اسالمي دانشاتحاديه انجمن 

 .رسد اقدام نمايدمي  رانيوزئتيپيشنهاد وزارت به تصويب ه

  ي هاساز است و بايد معادل کمک هاي حمايتي از خيرين مدرسه دولت مکلف به تنظيم و اجراي سياست  -ت

 .تمام خيرين در بودجه سنواتي منظور نمايد( نيمه يها)پروژه  يهايافته آنان را جهت تکميل طرح تحقق

االجرا شدن اين قانون توسط وزارت  ه پس از الزم ظرف دو ما  حد بيشترنامه اجرائي اين بند آيين  -تبصره

 .رسدمي  رانيوزئت يوپرورش تهيه و به تصويب هآموزش 

سازي مدارس و فضاهاي پرورشي و ورزشي وزارت  منظور افزايش ايمني و مقاوم دولت مکلف است به  -ث

قانون برنامه از محل حساب   ( دالر در طول اجراي3.000.000.000) ارد يليوپرورش معادل ريالي مبلغ سه مآموزش 

تمام آموزشي، پرورشي و  ( نيمهيها)پروژه  يهاذخيره ارزي پس از کسر سهم صندوق توسعه ملي با اولويت طرح

 .وپرورش اختصاص دهدآموزش  يبدنتيترب

هزينه کليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي در احداث، توسعه، تکميل و تجهيز فضاهاي آموزشي و   -ج

وپرورش که در  ورزشي وابسته به وزارت آموزش  يهاها، سالن روزي، کتابخانهشبانه  يها، خوابگاه پرورشي

شود با تأييد سازمان توسعه، نوسازي و تجهيز مدارس  ريزي و توسعه استان انجام ميچهارچوب مصوب شوراي برنامه

 شودقبول مالياتي محسوب مي عنوان هزينه قابل کشور به 
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االجرا شدن اين قانون توسط سازمان با همکاري  مه اجرائي اين بند ظرف سه ماه پس از الزم ناآيين  -تبصره

 .رسدمي  رانيوزئتيشود و به تصويب هوپرورش تهيه مي هاي امور اقتصادي و دارايي و آموزش وزارتخانه

عنوان  خزانه به  آموزي پس از واريز بهها و هداياي مردمي نقدي به سازمان دانش کليه درآمدها، کمک  -چ

وپرورش موظف است مبالغ واريزي  گردد. وزارت آموزش وپرورش محسوب مي درآمد اختصاصي وزارت آموزش 

آموزي در مدارس هزينه  هاي فرهنگي و پرورشي توسط سازمان دانشدر قالب بودجه سنواتي را فقط براي فعاليت

 .نمايد

ايراني اسالمي    يهاو منابع الزم را در جهت ترويج ارزش برنامه اعتبار    يهادولت موظف است در طول سال  -ح

و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستايي و مناطق عشايري و مرزي در اختيار کانون پرورش  

 .فکري کودکان و نوجوانان قرار دهد

بل تحصيل و اشتغال، گسترش وري، تنظيم رابطه متقابنيان، افزايش بهره منظور تحقق اقتصاد دانشبه -64ماده 

 :کشور فناوري  المللي و افزايش نقش مردم در مديريت علمي وهمکاري و تعامالت فعال بين 

المللي  هاي کشور و تعامالت بين منظور ارتقاي علمي و رقابت بين دانشگاه شود بهبه دولت اجازه داده مي   -الف

المللي و  هاي معتبر بين واحدها و شعب آموزش عالي با مشارکت دانشگاه در طي اجراي قانون برنامه نسبت به ايجاد 

کاربردي در داخل کشور  -اي و دانشگاه جامع علميها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فني و حرفه دانشگاه 

مالت  گذاري مشترک، تسهيل تعاهاي شوراي عالي انقالب فرهنگي اقدام نمايد. نحوه سرمايه در چهارچوب سياست 

نامه اجرائي که با پيشنهاد سازمان، سازمان اداري و استخدامي  و دانشجويان در آيين  يعلمئت يارزي و تردد اعضاي ه

 .شودرسد، مشخص مي مي  رانيوزئتيربط به تصويب ههاي اجرائي ذي کشور و دستگاه 

هاي موضوع ماده  گاه ( قانون مديريت خدمات کشوري و دست5اجرائي موضوع ماده ) يهاکليه دستگاه  -ب

اند عالوه بر  مکلف  15/8/1384( مصوب 1( قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )50)

%( از اعتبارات  1) درصد ک ياعتبارات پژوهشي که ذيل دستگاه در قوانين بودجه ساالنه منظور شده است، 

هاي غيرعملياتي را براي امور  دولتي از هزينه   يها( و در مورد شرکت6( و )1استثناي فصول )اي به يافته هزينه تخصيص

 .پژوهشي و توسعه فناوري هزينه کنند

هاي تحقيقاتي مذکور ضمن رعايت چهارچوب نقشه جامع علمي کشور و اولويت  ي هادستگاه  -1تبصره 

اين بند را   کرد نه يهزاند نحوه رسد مکلف شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مي  بي ربط که به تصو دستگاه ذي 

بار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مرکز آمار ايران گزارش دهند. شوراي عالي علوم،  هر شش ماه يک 

تا پايان مردادماه به مجلس شوراي    حد بيشترطور ساالنه  تحقيقات و فناوري موظف است گزارش عملکرد اين بند را به

کرد تحقيق و توسعه را منتشر مچنين مرکز آمار ايران مکلف است ساالنه اطالعات مربوط به هزينه اسالمي ارائه کند. ه
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 .نمايد

سازي،  ، بومي يساز يها در ابعاد اسالم دولت نسبت به تحول و ارتقاي علوم انساني در دانشگاه  -2تبصره 

درسي و تربيت استاد  يهاها و کتابصل کارآمدي و روزآمدي با ايجاد تغييرات يا اصالحات در امور مربوط به سرف

 .ها در اولويت قرار دهدو انتخاب دانشجو اهتمام ورزيده و آن 

هاي  استثناي صندوق وابسته و تابعه به  يهادولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکت يهاکليه شرکت  -پ

سازي پژوهش و نوآوري، در  تجاري محور و هاي مسأله منظور حمايت از پژوهش اند بهبيمه و بازنشستگي موظف 

سال قبل خود را براي مصرف   ميتقس%( از سود قابل 3) در صدهاي کلي برنامه ششم معادل حداقل سه اجراي سياست 

 .در امور تحقيقاتي و توسعه فناوري در بودجه ساالنه، زير نظر شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري منظور نمايند

شود و به ربط تهيه ميهاي اجرائي ذي ئي اين بند به پيشنهاد سازمان و با همکاري دستگاه نامه اجراآيين   -تبصره

 .رسدمي  رانيوزئتيتصويب ه

هاي  وري نظام ملي نوآوري، اجتناب از اجراي پژوهش منظور افزايش بهره اند به اجرائي موظف  يهادستگاه   -ت

کارگيري  ( تحقيقاتي و باهدف شناسايي و به يها)پروژه   هايتکراري و انتشار اطالعات و ايجاد شفافيت در انجام طرح 

ها و نامه شي و فناوري و پايانهاي پژوهسازي دستاوردهاي حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرحو تجاري

اند ظرف مدت  هاي خود را در سامانه »سمات« ثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف رساله 

  ران يوزئتيرا تهيه کنند و به تصويب ه ازياالجرا شدن اين قانون، سازوکار اجرائي موردنسال از تاريخ الزم  کي

 .برسانند

، موضوع  يبندها با موضوعات امنيتي، دفاعي و داراي طبقهدر خصوص اطالعات و داده  نحوه عمل -تبصره

مصوب   - نامه اجرائي آنو آيين -29/11/1353مصوب  - قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي

طالعات و علوم، تحقيقات و  هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ااي که سازمان و وزارتخانه نامهدر آيين  -1354

 .شودرسد، معين مي مي  رانيوزئتيکنند و به تصويب هفناوري پس از تأييد ستاد کل نيروهاي مسلح تهيه مي 

منظور شناساندن و تکريم مفاخر و مشاهير ايران  اند به هاي اجرائي موضوع اين قانون موظف تمامي دستگاه   -ث

گيري از توان و  هاي مذکور و بهره ري کشور و تکريم پيشکسوتان حوزه و حمايت از نخبگان علمي، فرهنگي و هن

هاي عملياتي خود را منطبق با سند راهبردي کشور در امور  سال، برنامه  کي طي مدت    ظرفيت آنان براي توسعه کشور،

را درآورند. بنياد ملي  و از سال دوم اجراي قانون برنامه به مرحله اج کردههينخبگان، با هماهنگي بنياد ملي نخبگان ته

نخبگان مکلف است گزارش ساالنه عملکرد اين بند را به کميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي  

 .اسالمي ارائه نمايد

بنيان و افزايش توليد و صادرات محصوالت و خدمات  منظور پيشتازي در اقتصاد دانش دولت مجاز است به   -ج
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بنيان مطابق دانش  يهاقتصاد مقاومتي، براي توسعه و انتشار فناوري و حمايت از شرکتهاي کلي ابنيان سياستدانش 

ها و مؤسسات آموزش  هاي تقاضامحور مشترک با دانشگاه قانون بودجه سنواتي نسبت به حمايت مالي از پژوهش 

  ک يواينکه حداقل پنجاههاي علميه در موارد ناظر به حل مشکالت کشور، مشروط به  عالي، پژوهشي و فناوري و حوزه 

 .بردار تأمين و تعهد کرده باشد، اقدام نمايدها کارفرما و يا بهره هاي آن %( از هزينه 51درصد )

بنيان و ارتقاي سطح فناوري در  وري دانش هاي اجرائي موضوع اين قانون براي گسترش بهره دستگاه  -چ

بنيان و فناور و فعاالن اقتصادي کشور  دانش  يهاتايراني تمهيدات الزم را جهت تسهيل مشارکت شرک يهاشرکت

مشارکت فعاالن اقتصادي در زنجيره توليد    ءالمللي فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح »ارتقادر زنجيره توليد بين 

وين و  تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه تد حد بيشترالمللي« را مطابق قانون بودجه سنواتي و قوانين موضوعه بين

 .، عملياتي نمايدرانيوزئتيپس از تصويب ه

جهاد دانشگاهي در سند نقشه جامع   مأموريتسازمان مکلف است مطابق قانون بودجه سنواتي در راستاي  -ح

هاي نهاد مذکور در جهت تحقق توسعه فرهنگي، علمي و فناوري و آموزشي  برداري از توانمندي علمي کشور و بهره 

 .هاي الزم را انجام دهدريزي ربط برنامه ها با هماهنگي ساير مراجع ذي التحصيالن دانشگاه و تسهيل اشتغال فارغ 

ي مجازند در راستاي توسعه، انتشار و کاربست فناوري، مالکيت فکري، دانش فني و  هاي اجرائدستگاه  -خ

شده است،  ها و مؤسسات پژوهشي و فناوري دولتي ايجاد و حاصل تجهيزاتي را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاه 

 .واگذار نمايند ادشدهيها و مؤسسات به دانشگاه 

هاي دروني نسبت  المللي و دانشگاه هاي معتبر بين شود با همکاري دانشگاه نور اجازه داده مي   اميبه دانشگاه پ  -د

حضوري، باز و از راه دور اقدام  هاي مجازي )الکترونيکي(، نيمهالمللي جهت ارائه آموزش به ايجاد قطب )هاب( بين 

 .نمايد

هاي فني  آموزشکده   التدريس وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مکلف است نسبت به ساماندهي مربيان حق   -ذ

تا سال دوم اجراي قانون برنامه   اند افتهي وپرورش که به وزارت مذکور انتقالاي زيرمجموعه وزارت آموزش و حرفه 

 .اقدام نمايد

)ره( و سازمان بهزيستي از محل   نييشهريه دانشجويان داخل کشور تحت پوشش کميته امداد امام خم -ر

 .شودمان تأمين مي اعتبارات برنامه مستقل توسط ساز

زايي اقتصاد با رعايت قانون تشويق و حمايت از  منظور افزايش دروندولت مکلف است به  -الف -65ماده 

ها و اختراعات  سازي نوآوري بنيان و تجاريها و مؤسسات دانش گذاري بيروني و قانون حمايت از شرکتسرمايه 

بنيان در داخل کشور با مشارکت  هاي دانش س شرکتو اصالحات و الحاقات بعدي از تأسي  5/8/1389مصوب 

هاي بيروني صاحب صالحيت و داراي دانش براي طراحي، مهندسي، ساخت، نصب تجهيزات و انتقال فناوري  شرکت
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دستي نفت و گاز و تبديل نيروگاهي و اعطاي تسهيالت الزم در اين زمينه  هاي انرژي شامل باالدستي و پايين در حوزه 

 .انين بودجه سنواتي حمايت نمايددر قالب قو

بايد شرکتي  ،نمايندهايي که تحت عنوان انتقال فناوري با طرف ايراني قرارداد منعقد ميشرکت -تبصره

گذاران ايراني در داخل کشور براي اين منظور به  %( سهم متخصصان و سرمايه 51) ويکبنيان با حداقل پنجاه دانش 

 .اوري درگذر تغييرات زمان، بومي گرددثبت برسانند تا از طريق رشد فن

هاي مهارتي در نظام آموزشي کشور با رويکرد تحقق  منظور افزايش سهم آموزش دولت موظف است به  -ب

بنيان در طول اجراي قانون برنامه از طريق بازنگري و اصالح ساختار نظام اداري  اقتصاد مقاومتي و اقتصاد دانش

اي و دانشگاه  ي و افزايش منابع و تجهيزات نسبت به افزايش سهم دانشگاه فني و حرفه ها و مراکز آموزش عالدانشگاه 

هاي  ها و دانشکده ها، آموزشکده کاربردي در نظام آموزشي کشور اقدام و تجهيزات آموزشي هنرستان  -جامع علمي

 .روز نمايداي را به فني و حرفه 

اي در مقاطع کارداني و کارشناسي  انشگاه فني و حرفه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مکلف است در قالب د

 .پيوسته و ناپيوسته به پذيرش دانشجو اقدام نمايد

اي زيرمجموعه وزارت  حرفه هاي فني ها و آموزشکده از ابتداي اجراي قانون برنامه دانشکده  -پ

ها از  وليتئها و تعهدات و مسيي وپرورش با کليه امکانات، اموال منقول و غيرمنقول و نيروي انساني و دارا آموزش 

 .گرددوزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ملحق مي 

هاي  واحده قانون پذيرش دانشجوي آموزشکده ( ماده3اين حکم در طول اجراي قانون برنامه بر حکم تبصره )

 .حاکم است 19/2/1389معلم و دانشگاه شهيد رجايي مصوب اي، مراکز تربيتفني و حرفه 

-1389اي است که در سال تحصيلي هاي فني حرفهها و آموزشکده مبناي انتزاع و انتقال، دانشکده  -تبصره

 .اندفعال بوده و مجوز داشته  1388

و اصالحات و الحاقات   4/11/1371دولت موظف است با رعايت قانون صندوق رفاه دانشجويان مصوب  -ت

ها و بهبود شرايط و امکانات رفاهي  نظام اقتصاد آموزش عالي، هدفمندسازي يارانه منظور تحول در بعدي، به 

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و  دانشجويان، ضمن تداوم و تقويت کمک به صندوق رفاه دانشجويان وزارتخانه 

يارانه   ازيتبار موردنبيني و تأمين اعبهداشت، درمان و آموزش پزشکي از ابتداي اجراي قانون برنامه، نسبت به پيش

غذايي دانشجويي از محل درآمدهاي عمومي عالوه بر اعتبارات فعلي اقدام کند و اين اعتبارات را براي کمک به  

هاي مذکور قرار دهد.  هاي رفاه دانشجويان وزارتخانهصورت متمرکز در اختيار صندوقبضاعت مالي به دانشجويان کم

ي قانون برنامه بخشي از يارانه را با تسهيالت بدون سود و بلندمدت جايگزين نمايند.  اند تا پايان اجراها مکلف صندوق

ها براي پرداخت مجدد به دانشجويان  وجوه حاصل از بازپرداخت تسهيالت اعطايي در قالب درآمد اختصاصي صندوق 
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 .رسدبه مصرف مي 

ريزي نمايد تا سهم  اي برنامه گونه دولت موظف است با تشويق خيرين و واقفين و رفع موانع موجود، به  -ث

 .ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري افزايش يابدوقف و خيريه از تأمين مالي دانشگاه 

هاي فناورانه به انجام  هايي را براي حمايت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري خيريني که طرح

 .ساز خواهند شدخيرين مدرسه  هاي مربوط بهبرسانند، مشمول مزايا و حمايت

اي که اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي براي احداث، توسعه و تکميل و تجهيز فضاهاي آموزشي  در دوره 

  ، ها و مراکز آموزش عالي و پژوهشي هزينه نمايند ، پژوهشي، ورزشي و خدمات رفاهي در دانشگاه يآموزشو کمک

 .ول مالياتي موردمحاسبه قرار گيردقبهاي قابلعنوان هزينه ها به اين هزينه 

منظور حضور مؤثر نظام آموزش عالي کشور در توليد، توسعه و نشر علم و  دولت موظف است به -66ماده 

کيفيت آموزش عالي و پژوهش و فناوري، را   ء المللي و برقراري توازن و ارتقافناوري و تربيت دانشجو در سطح بين

 .ي نمايندياجرا 

 

 (23/6/1394) ضوابط ملی آمایش سرزمین -5-3-1-6

کاربرد داشته باشد در   توانديماز جمله استان کردستان    هااستان در سند ضوابط ملي آمايش سرزمين براي کليه  

آن در راستاي توسعه و بالندگي اقتصادي و پيشرفت و اقتدار   1به تصويب رسيده است، در ماده  23/6/1394تاريخ 

و نيل به سازمان فضايي مطلوب و مناسب   1404انداز ايران پايدار کشور و در راستاي تحقق اهداف چشم جانبه و همه 

هاي انساني و ارتقاء مراکز  هايي به پرورش سرمايه گانه آمايش سرزمين، ضابطهکشور، در چارچوب اصول هشت

 از: اندعبارت اند که آموزشي و پژوهشي پرداخته 

منظور ارتقاء  در قلمروهاي سرزميني به  از يموردنسازي الزامات انجام ترتيبات نهادي و فراهم بسترسازي،  -1

گرا، دوست، جمعهاي باانگيزه، شاداب، متدين، وطن هاي انساني و پرورش انسانهاي اجتماعي، توسعه سرمايه سرمايه 

 ارکان توسعه، اشاره دارد.  ترينمهم  عنوان به گرا پذير و قانون نظم

دانشگاهي در شهرهاي منتخب باهدف ايجاد مرکزيت آموزشي در ميان  -هاي علميتوسعه و تقويت قطب  -2

 براي توسعه. ازيموردنجوار و تربيت و پرورش نيروي انساني کشورهاي هم 

)فناوري   ICTها، مراکز رشد، کريدورهاي علم و فناوري و مراکز تخصصي هاي پارک توسعه فعاليت  -3

 باطات( در سرزمين متناسب با موقعيت تخصصي عملکرد هر قلمرو.اطالعات و ارت

ويژه نواحي  آموزي متناسب با عملکرد تخصصي هر قلمرو به اي و مهارت حرفه - هاي فنيتوسعه آموزش  -4

 ها.سازي براي توسعه مشاغل متناسب با مقتضيات محلي و کاهش مهاجرت مرزي و حاشيه شهرها باهدف زمينه
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ترکيب صنايع، کريدورهاي فناوري اطالعات، مراکز تحقيق و توسعه و نيروي انساني  استفاده از  -5

 آموخته براي برپايي قلمروهاي اسکان جمعيت.دانش 

ها و مراکز آموزشي و پژوهشي در سطح کشور و جذب دانشجوي  توزيع جغرافيايي و ساماندهي دانشگاه  -6

 هاي هر منطقه.اي و استاني و کارويژه منطقه  هاي توسعه ملي،و اولويت  اتيمقتضها بر اساس آن

شهرها  ويژه در کالن ها و مناطق کشور به هاي اجتماعي، فرهنگي و علمي استانبر استفاده از ظرفيت  ديتأک -7

با محدود نمودن توسعه کمي سطوح پايين آموزش عالي به نفع سطوح باالتر )تحصيالت تکميلي( و ارتقاء سطح کيفي 

المللي و ايفاي نقش واسط بين  هاي علمي بين ها براي توسعه همکاري عالي و مراکز پژوهشي و فناوري آن آموزش 

 کشورهاي منطقه و کشورهاي پيشرفته علمي. 

طراحي و ساخت فضاهاي تربيتي متناسب با اقتضائات برنامه درسي، استانداردهاي تربيتي، تحوالت جمعيتي،    -8

 ايط اقليمي.اصول شهرسازي و معماري و شر

ي، خدماتي و توليدي عمده براي  اتوسعه هاي هاي نيروي انساني براي طرحالزام به تهيه پيوست نيازمندي  -9

 تعيين نيازهاي آموزشي آن در منطقه.

هاي محل استقرار و  ها و مراکز آموزش عالي و پژوهشي متناسب با فعاليت گرا شدن دانشگاه مأموريت  -10

 اي و استاني.المللي، ملي، منطقه سطوح بين حوزه عملکردي آن در

 

 سند راهبردی آمایش آموزش عالی کشور -5-3-1-7

عوامل رشد و توسعه علمي، توسعه منابع انساني است و توسعه منابع انساني تنها   ترينمهم بدون ترديد يکي از 

هاي  ام آموزش عالي از توانمندي است. نظ ريپذامکان نظام آموزش عالي  خصوصبه از طريق نهادهاي متولي آموزش 

از ظرفيت عظيم آن در تحقق اهداف و   توانيمريزي منسجم بسيار بااليي برخوردار است که در صورت برنامه 

ي  برداربهره  اندقرارگرفته  مورداشارهانداز و نقشه علمي هاي کالن نظام که در اسناد باالدستي مانند؛ سند چشمبرنامه

 کرد.

گرايي در آموزش عالي  مأموريت اين هدف، طرح آمايش آموزش عالي کشور باهدف تقويت منظور تحقق به

ها و مناطق کشور و همگامي با توسعه آن مناطق  هاي استان ها در جه استفاده از توانمندي و سوق دادن فعاليت دانشگاه 

هبري مبني بر توسعه هدفمند اقدام  توسط وزارت علوم به مرحله اجرا درآمده تا در راستاي تحقق بيانات مقام معظم ر 

ها و با توجه به اهداف  هاي بنيادين آن گيري از ارزش گردد. طرح آمايش آموزش عالي با الهام از اسناد باالدستي و بهره 

که   هجري شمسي تدوين گرديد 1404انداز علم و فناوري در افق و چشم  راهبردي نظام جمهوري اسالمي ايران 

 شده است: تي اين سند در ادامه ارائه اهداف کالن و عمليا
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 تربيت نيروي انساني متعهد، متدين، متخصص و ماهر متناسب با نيازهاي کشور، منطقه و جهان. -1

 ارتقاء جايگاه و نقش نظام آموزش عالي در رشد و توسعه کشور  -2

هاي آموزش عالي  رقابت با نظام دستيابي به مرجعيت علمي و جايگاه برتر آموزش عالي کشور در منطقه و  -3

 هاي آموزشي کشورهاي پيشرفتهالملل و قرار گرفتن در تراز نظام پيشرفته در سطح بين 

 گرايي نظام آموزش عالي مأموريت استقرار نظام آموزش عالي کشور مبتني بر آمايش سرزمين و توسعه -4

 دسترسي همگاني به آموزش عالي برخوردار باکيفيت-5

 افزايش سهم آموزش عالي در توليد ثروت ملي -6

 ارتقاء کارايي و اثربخشي آموزش عالي در نظام علم و فناوري کشور -7

 استقرار نظام ارزيابي و تضمين کيفيت در آموزش عالي -8

 بهبود و ارتقاء عملکرد نظام آموزش عالي -9

 ايراني هاي ديني در جامعه و اعتالي هويت اسالمي  نهادينه کردن ارزش -10

 علمي هاي معرفتي و تخصصي اعضاء هيئتها و توانمندي افزايش قابليت  -11

توان در همين خصوص اهداف عملياتي سند راهبردي آمايش آموزش عالي کشور را نيز به شرح زير مي 

 فهرست کرد:

ف  هاي مختلهاي آموزشي و درسي در راستاي توليد علم نافع و رفع نيازهاي بخش بازنگري برنامه  ✓

 جامعه 

 علمي افزايي اعضاي هيئت توانمندسازي و دانش  ✓

 سازي پذيرش دانشجو در راستاي نيازهاي کشور متناسب ✓

 آموختگانهاي تخصصي و مهارتي دانش افزايش توانمندي و قابليت  ✓

هاي اقتصادي،  عنوان پشتوانه اصلي رشد و شکوفايي بخش ها بهافزايش نقش و جايگاه دانشگاه  ✓

 سياسي، علمي و فناوري  فرهنگي، اجتماعي،

 المللي اي و بين هاي علمي و منطقهحضور فعال و ايفاي نقش کارآمد در همکاري  ✓

 اي و کاربردي در آموزش عالي گرايي تخصصي، حرفه مأموريت توسعه  ✓

 ها و مناطق مختلف کشور در توسعه آموزش عالي گيري از ظرفيت استانبهره  ✓

 هاي مرتبطمأموريت ا شرايط اقليمي، فرهنگي و ها بسازي فضا، معماري دانشگاه متناسب ✓

 ها و مناطق کشور عدالت در دسترسي به آموزش عالي در استان ✓
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 هاي مختلف آموزشي در ارائه خدمات آموزشي، کيفيتياستفاده از روش  ✓

 هاي منجر به افزايش توليد ملي توسعه و ترويج آموزش  ✓

هاي مختلف اقتصادي،  انساني تخصصي بخشکمک به استقرار نظام پايش و نيازسنجي نيروي  ✓

 فرهنگي، اجتماعي، خدماتي، صنعتي و کشاورزي 

 هاي مختلف کشور هاي نيروي انساني تخصصي شاغل در بخش ها و توانمندي افزايش قابليت  ✓

 ها در ارتقاي سطح دانش و فرهنگ جامعه افزايش نقش دانشگاه  ✓

 ها و مؤسسات آموزش عاليي دانشگاه بازنگري و بازمهندسي ساختار، تشکيالت و فرايندها ✓

 ارتقاء و بهبود مستمر نظام مديريت آموزش عالي در سطوح ستادي و صفي  ✓

 اي در آموزش عالي اصالح الگوي مصرف بودجه  ✓

 ريز درزمينه نظارت و ارزيابي آموزش عالي گذار و برنامه ايجاد نهاد منسجم سياست  ✓

 هاات آموزش عالي بر اساس معيارها و شاخص ها و مؤسسهاي الزم در دانشگاه ايجاد زيرساخت  ✓

 (.1391ها و خدمات به دانشجويان )وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ارتقاء سطح ارائه برنامه  ✓

 
 (28/6/1388سند تحول راهبردی علم و فناوری ) -5-3-1-8

ت. عناصر اين سند  اسناد باالدستي در تدوين سند نقشه جامع علي کشور بوده اس  ترينمهم اين سند يکي از 

 از:  اندعبارت 

 
 سند بنیادین هایارزش    -5-3-1-8-1

 و ابدييم و حاکميت داشته جريان نظام يهاعرصه تمامي در که کشور فناوري و علم نظام ارزشي مباني

 است فناوري و پژوهش آموزش، يهاعرصه در  دهايدونبايبا و هات ياولو نظام، يهايريگجهت  کنندهمشخص

 :از اندعبارت 

 فناوري؛ و علم محوري توحيد ✓

 فناوري؛  و علم گرايانهآخرت هدفمندي و گرهدايت  علم ✓

 ديني؛ ي ساالر مردمالگوي  با متناسب استعدادها پرورش و عادالنه هايفرصت  محوري، عدالت ✓

 علمي؛  بررسي و تتبع روحيه تقويت و آزادگي برهيتک با انسان کرامت ✓

 احسن(  )جدال افکار تضارب و آرا تبادل و يش يآزاداند ✓

 هايبه آفرينش  اخالقي و حقوقي احترام ضرورت و علمي فعاليت ارزشمندي عالم، و علم تکريم ✓

 فکري؛ 
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 نافع(  )علم ني ثروت آفر  و توانمند ساز علم ✓

 اسالمي؛  بينيچارچوب جهان  در انساني علوم طراحي و بازبيني در خصوص به  علمي شکنيصف ✓

 و مشارکت؛  همکاري روحيه تقويت و گروهي و فردي منافع بر عمومي مصالح  تقدم ✓

 
 1404افق  در ایران اسالمی جمهوری فناوری و علم اندازچشم    -5-3-1-8-2

 جهاني، برترين دانشمندان تراز در اسالم مکتب در شدهتيترب و فرهيخته شايسته، هايانسان  از برخوردار

 و العمرمادام  آموزشي يها فرصت  اقتدار ملي، و ثروت مولد  نوين، هايفناوري  بشري، دانش مرزهاي در پيشتاز

 و غني فرهنگي و اجتماعي هايسرمايه  از مندبهره  جامعه، همه آحاد براي دانش و اطالعات به دسترسي امکان

 و در  نوين اسالمي تمدن سازنده  منطقه، فناوري و علم اول  جايگاه در کارآمد، فناوري علمي و هايشبکه و نهادها

 بشري  جامعه و اسالمي امت عاليه اهداف خدمت

 
 فناوری و علم نظام مأموریت بیانیه   -5-3-1-8-3

 العمرمادام و مستمر مشوق يادگيري پرور، لتيفض و خالق آموزشي محيط هايبنيان تقويت و گسترش

 نقادانه؛ و هوشمندانهتفکر  کردن نهادينه و جامعه آحاد براي

 باهدف جهاني هاياز فرصت  بهينه استفاده با هاسازمان  و افراد در نوآوري و محوري  پژوهش سازينهادينه 

 هاي کشور؛ چالش  رفع و نيازها  ،سؤاالت به پاسخگويي

 در ايحرفه  و اخالق کارآفريني به همراه فناوري يريکارگبه  و انتشار ي،سازي بوم جذب، انتقال، ايجاد،

 جامعه؛  اجتماعي رفاه نيتأم و ثروت توليد و ملي اقتدار افزايش باهدف ملي سطح 

 سمت به حرکت اسالم و  جهان قطب کشورهاي علمي توانمندسازي در بخشالهام  و فعال مشارکت

 .مذکور ميان کشورهاي مشترک يهامأموريت  انجام و يالمللنيب کارميتقس

 
 کشور فناوری و علم نظام بنیادین اهداف   -5-3-1-8-4

 در جهان؛ علمي بخشي الهام و اثرگذاري و منطقه در فناوري و  علم اول جايگاه به دستيابي

 مرجعيت احراز براي کشورهاي اسالمي مشارکت با اسالم جهان عدالت محور و انيبندانش  جامعه استقرار

 جهان؛  در علمي

 خالقيت روحيه و ديني، آزادانديشي  موفقيت تقويت با همراه تخصصي و عام ي هاآموزش گسترش و تعميق

 جوان؛  نسل ويژهجامعه به  آحاد بين در مستمر طوربه  پرسشگري و
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 و انتشار و نيازهاي کشور و هااولويت با متناسب نافع، و نوين هايفناوري  و علوم توسعه و دستيابي

 مستمر؛ طوربه خدماتي  و صنعتي آموزشي، مختلف نهادهاي  در هاآن  يريکارگبه

 ناخالص توليد درصد 51حداقل  به  فناوري و دانش بر  مبتني خدمات و محصوالت توليد سهم افزايش

 کشور؛  دروني

 کليه مستمر بهبود و طريق ارتقاء از جهان در برجسته جايگاه احراز و منطقه کشورهاي  به نسبت سرآمدي

 .کشور فناوري و پژوهشي آموزشي، هايشاخص

 
 فناوری و علم راهبردی یهاتی اولو و هاحوزه    -5-3-1-8-5

 و محدود و امکانات منابع  به يدهجهت  باهدف فناوري و علم در  ملي يهات ياولو معرفي و شناسايي

 تحول سند کارکردهاي  ترينمهم  از ممکن زمان  نيترکوتاه  در زيرساختي و مالي انساني، منابع از بهينه ي برداربهره 

 است  کشور فناوري و علم راهبردي

 کشورهاي اسناد تحليل محتواي و فراگير مطالعات اساس بر جهاني و ملي فناورانه يهات ياولو بررسي

 در پيشرو يهاحوزه  بررسي همچنين و فناوري علم و جهاني پيشتازان يگذارتياولو فرآيندهاي بررسي مختلف،

 است. گرفته صورت اخير هايسال  در دانش يهاجبهه  گيريروند شکل  مطالعه  اساس بر جهاني دانش

 بندي به شرح زير است:نتيجه اولويت

( 7( شيمي، 6( فيزيک، 5( رياضيات، 4پايه،  علوم ( در3هنر،  و انساني علوم ( در2معرفتي،  و ديني علوم

 ( فناوري اطالعات12ي، اهسته  ( فناوري11فضا،  و ( هوا10کاربردي،  علوم ( در9ي، شناسنيزم( 8ي، شناسست يز

( 18، ونقلحمل ( 17طبيعي،  بالياي و ( زلزله16پيشرفته،  توليد و ( ساخت15( سالمت، 14( انرژي، 13ارتباطات،  و

اي،  حوزه  ميان و نوظهور علوم ( در22طبيعي،   منابع و آب ( کشاورزي،21اقيانوس،   و ( دريا20نو،   ( مواد19عمران،  

 شناختي  (علوم26زيستي،  يشناسجامعه ( 25ي، فناورست يز(  24فناوري،  ( ريز23

 
 مطلوب وضعیت به دستیابی راهبردهای   -5-3-1-8-6

بنیادین راهبرد: 

 پيشرفت هايو سياست اهداف با نوآوري و فناوري علم، نظام هايسياست و هامؤلفه يکپارچگي و سازگاري

 تقويت راستاي در يالملل نيب کارميتقس و هيپادانش به   پايه منابع الگوي از تحول راستاي در عدالت گسترش و ملي

 نوين  اسالمي تمدن معماري و

اول ملی راهبرد: 

 دفاعي و اجتماعي، فرهنگي سياسي، اقتصادي، علمي،  نهادهاي و  جامعه در دانش  مديريت کردن نهادينه
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 امنيتي؛

دوم ملی راهبرد: 

 تعميق با معرفت توحيدي مبناي بر  فناوري و علم مولد شکوفا و بالنده محيط و امن فضاي  ايجاد و توسعه

 جهاني؛ دانش با بخشالهام  تعامل و ايجاد جهت سياسي و اجتماعي فرهنگي، هايسرمايه 

سوم ملی راهبرد: 

 تقاضامحوري، کيفيت، بهبود بر تأکيد با نوآوري و فناوري علم، محلي و ملي  نظام استقرار  و معماري

 چارچوب در آنان هايفعاليت حفظ يکپارچگي و نظام دهندهشکل اجزاي و عناصر ميان ارتباط و کارآفريني

 سرزمين؛ آمايش اهداف و اصول

چهارم ملی راهبرد: 

 شايسته و توانا خالق، نوآور، خودباور، کارآفرين، هايانسان پرورش بر تأکيد با انساني منابع توانمندسازي

 جامعه؛  و نيازهاي آتي اهداف ملي، و اسالمي هايارزش  و اعتقادات با متناسب

پنجم  ملی راهبرد: 

 ؛هيپادانش اقتصاد  به پايه منابع اقتصاد تبديل براي نوآوري و فناوري علم، چرخه مؤثر نقش ايفاي

ششم  ملی راهبرد: 

 برتر با استانداردهاي  متناسب کشور  نوآوري و فناوري علم، نظام دادهاي  برون و دادها درون متوازن توسعه

 جهاني؛ 

هفتم  ملی راهبرد: 

 فناوري و هاي علميظرفيت  از برداريبهره  و اسالم جهان قطب عضو کشورهاي با اثرگذار و فعال تعامل

 جامعه اطالعاتي؛  يريگشکل در فعال مشارکت و جهاني پيشرو کشورهاي

هشتم  ملی راهبرد: 

 هشتگانه ملي راهبردهاي از يک  هر تحقق .هنر و اسالمي  معارف انساني، علوم در کيفي و کمي  ارتقاء

 که عملياتي و مياني راهبردهاي از فهرستي بخش اين در است. عملياتي مربوطه و مياني راهبردهاي تحقق مستلزم

 .شوديم ارائه  است هشتگانه ملي راهبردهاي از هر يک تحقق ضامن

 
 (3/8/1390) های شناختیفناوری سند راهبردی علوم و -5-3-1-9

 های شناختیفناوری علوم ومبانی ارزشی  -5-3-1-9-1

نقشـه جامع علمي   1404انداز هاي شـناختي برگرفته از اسـناد باالدسـتي آن يعني چشـم سـند علوم و فناوري 
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توان بر مـوارد  طور خـاص مي اند، ولـي بـه سـند نيز حاکمهاي آن اسـناد بر اين کشـور اسـت و لذا مباني و ارزش 

 ارزشـي زير نيز تأکيـد نمود:

 هـاي شناختي.بينـي توحيـدي اسـالم در توسـعه، ترويـج و تحـول علـوم و فناوري حاکميـت جهـان  -1

 گرايانه با انسان و ابعاد وجودي او. پرهيز از هرگونه مواجهه تقليل -2

 . هاي مربوطهـت انسـان، ضوابـط اخالقي و فقـه اسـالمي در مواجهه با انسـان و آزمايشرعايـت کرام  -3

 .رواني انسـان هـاي شـناختي و هماهنگي آن با سـالمت معنوي، جسـماني وهدفمنـدي علـوم و فناوري  -4

 .هاي شناختيتقدم مصالح عمومي بر منافع فردي و گروهي در توسعه علوم و فناوري  -5

 . هاي شناختيعلوم و فناوري  نهيرعايت عدالت در پرورش استعدادها درزم -6

شـناختي و ابعـاد    هـايتقويـت خالقيـت، نـوآوري، آزادانديشـي و خطـرپذيـري در توسـعه علـوم و فناوري   -7

 . کاربـردي آن

هاي  فناوري  زه علوم وهـاي فکري و علمـي در حـو توجـه بـه ارزشـمندي ذاتـي علـم و عالـم و آفرينش  -8

 .شـناختي

 
 های شناختیفناوری راهبردی علوم و اندازچشم  -5-3-1-9-2

اسـالمي براي   هاي مربوط به آن بر اسـاس مبانيعلوم شـناختي و فناوري  نهيتوسـعه دانـش و معرفـت درزم

عنوان  مناسـب در جامعه جهاني به  جايگاهشـناخت و تعالي انسـان، اقتدار ملي، توليد ثروت و رفاه اجتماعي، کسـب 

هاي شـناختي و احراز رتبه اول در  توليد علوم و فناوري  بخش درکشـوري پيشـرو، مرجع و تأثيرگذار، مولد و الهام 

و نقشـه جامع   1404انداز منطقه بر اسـاس اهداف علمي و فناوري سـند چشـم بين کشـورهاي اسـالمي و کشـورهاي

 . علمي کشـور

 

 های شناختیاهداف علوم فناوری -5-3-1-9-3

با مغز در حوزه    هاي علمي در باب کارکردهاي ذهن و چگونگي شـناخت و رابطه آنتوليد و توسـعه نظريه   -1

 .ذهن و کارکردهاي آن ماهيت نفس،  نهيشناسـي اسـالم درزمعلوم شـناختي بر اسـاس مباني انسـان 

 .درزمينه مطالعات مغز و کارکردهاي شناختيتوليد و توسعه علوم پايه  -2

 .ها و کارکردهاي شناختيهاي پرورش و تقويت توانمندي دستيابي و توسعه روش  -3

 . ها و ابزارهاي واسط مغز و رايانه و انسان و ماشينبرداري و توسعه فناوري بهره  -4

 .هاي شناختياصالح کاستي هاي رواني و هاي درمان نابهنجاري دستيابي و توسعه روش  -5

 .هاي شناختي و مغزهاي مصنوعي الهام گرفته از سامانهدستيابي و توسعه سامانه  -6
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 .هاي شناختياي و مرجعيت علمي در عرصه علوم و فناوري کسب رتبه اول منطقه  -7

هاي  ناوري فو  علوم  ه اي و مطالعات مشـترک دانشـگاهي و حوزوي درزمينرشـتههاي بين انجام پژوهش  -8

 .شناختي

 .هاي شناختيتربيت نيروي انساني الزم براي پژوهش و آموزش علوم و فناوري  -9

 . ويژه فلسفه ذهنهاي شناختي به پردازي درزمينه علوم و فناوري نظريه  -10

 .حمايت از مراکز پژوهشي، آموزشي و فناوري ويژه درزمينه علوم شناختي -11

 .هاي شناختيالمللي درزمينه علوم و فناوري ها و تعامالت بين همکاري تقويت  -12

 . منظور تثبيت موقعيت علمي کشورافزايش توليدات علمي و فناوري شناختي به  -13

هـاي  دوره  انـدازيحمايـت از تأسـيس مراکـز پژوهشـي، آموزشـي و فنـاوري ويـژه و پشـتيباني از راه  -14

هاي واجد  اسـالمي در دانشـگاه  هاي شـناختي بـا رويکردکتـري درزمينه علـوم و فناوري جديـد دکتـري و پسـاد

 .و بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکي شـرايط کشـور با هماهنگي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري

مؤسسـات و مراکز   شـناختي در هاي اي درزمينه علوم و فناوري رشـته پشـتيباني مالي از انجام مطالعات بين  -15

 .دانشـگاهي و حوزوي موجود بر اسـاس معيارهاي مصوب پيشـرفت علمي

منظور توسـعه  هاي مطالعه مغـز و تصويربرداري عصبي در سـطح ملي به حمايـت از تأسـيس آزمايشـگاه  -16

 .ربطهاي مسئول ذي تحقيقات علوم شـناختي، با هماهنگي دسـتگاه 

هاي  سـتگاه دهـاي شـناختي، بـا هماهنگـي هاي علـوم و فنـاوري ايجـاد شـبکه آزمايشـگاه حمايـت از  -17

 .ربـطمسـئول ذي 

متخصـص   هاي حيواني و انسـاني علوم شناختي و تربيت نيروي انسانيحمايت از تأسـيس آزمايشـگاه  -18

 .ربطي مسـئول ذي هابـراي انجام تحقيقـات مجاز حيواني و انسـاني، با هماهنگي دسـتگاه 

تشـکيل شـبکه مجـازي ارتباطـي و بانک اطالعات علمي ميـان مراکز دولتـي و غيردولتي پژوهشـي،   -19

 .هاي شـناختيهاي علوم و فناوري آموزشـي و فناوري و آزمايشـگاه 

هـاي  هـاي تفکـر، انجمنکانونبنيـان، هاي دانـش حمايـت از مراکـز رشـد و توسـعه فناوري، شـرکت  -20

 .هاي شناختيالمللي درزمينه علـوم و فناوري هـاي ملي و بيـن علمـي، برگـزاري همايش 

گران و تشـويق طـالب و دانشـجويان نخبـه تحصيـالت  حمايـت از افزايـش هدفمنـد تعـداد پژوهشـ  -21

 .هاي شـناختيناوري بـه ادامه تحصيـل در علـوم و ف ربطهـاي ذي تکميلـي رشـته 

ويژه فلسـفه ذهـن  هاي علوم شـناختي به نظر و مسـلط بر مباني اسـالمي در عرصه حمايت از اسـاتيد صاحب  -22

 .در مراکز حوزوي و دانشـگاهي
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 های شناختیاقدامات مربوط به اهداف علوم فناوری -5-3-1-9-4

هـاي فلسـفي و دينـي مربوط بـا علـوم شـناختي  رصهترغيـب مراکـز حـوزوي و دانشـگاهي بـه پژوهـش در ع  -1

هاي برگرفتـه از  منظور معرفـي و ترويـج نظريـه نظران سـاير کشـورها به و برقـراري گفتگو با انديشـمندان و صاحب 

 .معارف اسـالمي

مؤسسـات دروني  بسترسـازي بـراي همـکاري محققـان ايرانـي مقيـم خـارج از کشـور و محققـان بيروني با    -2

 .هاي شـناختيدرزمينه علـوم و فناوري 

المللي، تأسـيس مجالت معتبر علمـي، حضـور در  حمايـت از انتشـار مقـاالت در مجـالت معتبـر علمـي بين   -3

منظور تحقق مرجعيت کشـور در حوزه علـوم و  مجامع علمـي جهاني و بازاريابي بـراي توليدات فناوري شـناختي به 

 .هاي شـناختيي فناور

هاي  ها و مؤسسـات پژوهشـي مهم منطقه و جهان اسـالم و دانشـگاه حمايت از برقراري ارتباط با دانشگاه  -4

ها درزمينه علـوم و  هاي آن منظور آشـنايي بـا فعاليتهاي شـناختي در سـاير نقاط دنيا بهپيشـتاز در علوم و فناوري 

 .هاي تحقيقاتي مشـترکهـاي ايران در ايـن زمينـه و انجام طرح دي هاي شـناختي و معرفي توانمنفناوري 

انگارانه درزمينه علوم و  دوراز نگرش مادي حمايت از تدوين متون آموزشـي سـازگار با مباني اسـالمي و به  -5

 .هاي شـناختيفناوري 

اي در  ربردي و توسـعه گـذاري بخش غيردولتي براي تحقيقات بنياديـن، کاحمايـت هدفمند از سـرمايه  -6

 .هاي شـناختيحـوزه علوم و فناوري 

اي، اقتصـادي، فرهنگي، اجتماعـي و  ها و مؤسسـات آموزشـي، تربيتي، درماني، رسـانه ترغيـب سـازمان  -7

هـاي شـناختي و اسـتفاده از  دفاعـي بـراي اخـذ مشـورت از محققـان داراي صالحيـت در علـوم و فناوري 

 .هاآن   دسـتاوردهاي

 .هاي شناختي و معرفي دستاوردهاي آنسازي و ترويج علوم و فناوري فرهنگ  -8

برداري  و موارد قابل بهره   بر اساس بررسي صورت گرفته بر روي اسناد باالدستي و پشتيبان، محورها، موضوعات

بندي گرديد که در زير  تهدس 2-39ها و تهديدات دانشگاه کردستان از اسناد احصا و در قالب جدول عنوان فرصت به

 است.  مشاهدهقابل
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 و تهدیدات دانشگاه کردستان هافرصتعنوان ی بهبرداربهره موضوعات قابل  -28-5جدول 

نام سند باالدستی/   ردیف

 پشتیبان
 و تهدیدات دانشگاه هافرصتعنوان ی بهبرداربهرهموضوعات قابل 

  سالهست يبانداز سند چشم 1

 ه. ش.( 1404کشور )افق 

 پيشرفته.  دانش از برخورداري

 فناوري. و علم توليد توانايي

 اول جايگاه  به افتهيدستملي  توليد در اجتماعي سرمايه و منابع انساني برتر سهم بر اتکا

 غربي. جنوب آسياي منطقه سطح در فناوري و علمي اقتصادي،

  نظام کلي هايتسياس 2

  علمي توسعه و  رشد  براي

 کشور  تحقيقاتي و

 . توليد علم

 .ويژه در علوم انسانيه تعميق شناخت معارف ديني و مباني انقالب اسالمي ب

 ي. توانمندي و سطح علمي منابع انسان ء من، ارتقاؤتربيت نيروي انساني کارآمد و م

 ي.پردازي علمتوسعه نوآوري و نظريه 

اي، فناوري و  ره تحقيقات کاربردي و توسعهتحکيم پيوند ميان نظام آموزش عالي با زنجي

 کشور.  نيازهاياولويت  توليد با 

 علم. تحصيل  به  آسان دستيابي جهت مناسب بسترهايايجاد 

 .مندتخصصي معتبر براي افراد مستعد و عالقه و   فني هاي مهارت کسب

 .نظام آموزش عاليبخشي به تنوع 

 ي.مشارکت مردمخصوصي و استفاده از  حمايت از بخش 

  تحقيقات  و  پايه  علوم توسعه جهت  در کشور تحقيقاتي مراکز و  عالي آموزش نظام  هدايت 

 ها.دانشگاه روزآمد ساختن و  افزايش خالقيت بنيادي،  

 استادان. معيشت بهبود ارتقاء منزلت و 

 فارسي. ادب   و  زبان و  انساني علوم  به   اهتمام

  علمي اول جايگاه  به  نيل و  کشور نيازهاي   تأمين  براي پژوهش و  آموزش در هاتعيين اولويت 

 . فني در منطقهو 

 ايران.  و  اسالم  فرهنگيتوجه به مباني و احياي تاريخ علمي و 

 .الملليبين   هايي و همکارياتوسعه مناسبات منطقه 

  شکوفايي و  وريبهره  ارتقاء باهدف   کشور تحقيقاتي  و  آموزشي نظام ساختار سازيبهينه 

 علمي.

 پژوهشي. و آموزشي  زيربناهاي تجهيز   و هادانشگاه نابع مالي پايدار و متنوع در تقويت م

 .جهاني استانداردهاي به توجه  با  فناوري و  علوم  توسعه هايشاخص  ءارتقا

 .اصالح نظام پذيرش دانشجو

 .استقرار نظام مالکيت معنوي در کشور

ويژه در  مباني فکري اسالم به هاي درسي بر اساس طراحي و تدوين متون، کتب و برنامه
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نام سند باالدستی/   ردیف

 پشتیبان
 و تهدیدات دانشگاه هافرصتعنوان ی بهبرداربهرهموضوعات قابل 

پردازي در  هاي علوم انساني در نظام آموزشي و پژوهشي کشور و اهتمام به بسط نظريه رشته 

 .زمينه نيا

اصالح و توسعه نظام آموزشي کشور در جهت متناسب نمودن ترکيب نيروي انساني ماهر و  

 .متخصص

 .ي کشور مبتني بر تخصص و تعهدساالري در مديريت آموزشي و تحقيقاتايجاد نظام شايسته 

 .هاي پيشرفته در نظام آموزش و تحقيقات کشورگيري از فناوري بهره 

هاي مستمر  ايجاد ساختار مناسب براي تحکيم پيوند حوزه و دانشگاه و تقويت همکاري

 . هاي اجتماعي، آموزشي، علمي و تحقيقاتيدر عرصه  راهبردي

 . پژوهش  اهتمام به اصل پرورش در کنار آموزش و

 . علمي موجود  يهائت يهي ارتقاء کيفيت عقيدتي، علمي و عمل 

 .مند به اعتالي کشورتربيت اساتيد و معلمان مؤمن به اسالم و متعهد به انقالب و عالقه 

 . ها مبتني بر توانايي، کارايي و اثربخشيبندي دانشگاه نظام اعتبارسنجي و رتبهساماندهي به 

 .علميهيئت   نظام ارتقاءدهي بهسازمان

اي و رفع نيازها و  هاي کاربردي و توسعهگران با معيار توليد علم و فعاليت ارزيابي پژوهش 

 . مشکالت علمي و فني کشور

هاي  ويژه حوزه نظام آمار و اطالعات علمي و پژوهشي دولتي و غيردولتي بهساماندهي به 

هاي  ي علمي و تحقيقاتي به تجربه هاعلميه و ايجاد ساختارهاي الزم براي تبديل نتايج فعاليت 

 .دسترسيانباشته و قابل 

 .کارگيري استعدادهاي درخشانتعريف، شناسايي، هدايت، پرورش، جذب و به 

هاي  گيري از مهاجرت نخبگان، استفاده از ظرفيت ايجاد بسترهاي مناسب جهت جذب و پيش 

 . علمي و فني

ها در ارتقاء  ها، مراکز تحقيقاتي و فرهنگستاندانشگاه ريزي براي افزايش نقش برنامه

 . کارآمدي نظام

 .توسعه متوازن کمي و کيفي نظام آموزش عالي و مراکز تحقيقاتي

هاي کلي اقتصاد  سياست 3

 مقاومتي
 . هاي مقاومت اقتصاديتأمين رشد پويا و بهبود شاخص 

 . هاي انساني و علمي کشورمنابع مالي و سرمايهسازي کليه امکانات و تأمين شرايط و فعال  4

 . هاي اقتصادي رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعاليت  حد بيشترکارآفريني و به  توسعه

 . بنيان پيشتازي اقتصاد دانش 

منظور ارتقاء  سازي و اجراي نقشه جامع علمي کشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به پياده 
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نام سند باالدستی/   ردیف

 پشتیبان
 و تهدیدات دانشگاه هافرصتعنوان ی بهبرداربهرهموضوعات قابل 

 .جايگاه جهاني کشور

بنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد  سهم توليد و صادرات محصوالت و خدمات دانش  افزايش

 بنيان در منطقه. دانش 

 . ها در ايجاد ارزشبري عادالنه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف متناسب با نقش آن سهم

 ه. افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خالقيت، کارآفريني و تجرب

هاي پيشرفته،  منظور انتقال فناوريتوسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور به 

گسترش و تسهيل توليد، صادرات کاال و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از  

 خارج.

وري، کارآفريني، افزوده، توليد ثروت، بهره تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش

 . و اشتغال مولدگذاري سرمايه

 اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه.

هاي علمي، آموزشي و  ويژه در محيط تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي آن به 

 .اي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج مليرسانه

هاي کلي علم  سياست 5

 فناوري

 . علمي باهدف کسب مرجعيت علمي و فناوري در جهانجهاد مستمر 

 .پردازيوليد علم و توسعه نوآوري و نظريه ت

رتقاء جايگاه جهاني کشور در علم و فناوري و تبديل ايران به قطب علمي و فناوري جهان  ا

 .اسالم

 .توسعه علوم پايه و تحقيقات بنيادي 

 .ارف ديني و مباني انقالب اسالميويژه تعميق شناخت معه تحول و ارتقاء علوم انساني ب

 انساني.  علوم تقويت جايگاه و منزلت

 .جذب افراد مستعد و باانگيزه 

مراکز و   آموزشي و ارتقاء کمي و کيفي هايها و روش اصالح و بازنگري در متون، برنامه 

 . هاي پژوهشي مربوطفعاليت

 .ريزي ويژه و برنامه  گذاري سياستهاي پيشرفته با دستيابي به علوم و فناوري 

 . سازي عملکرد و ساختار نظام آموزشي و تحقيقاتي کشوربهينه 

ريزي و نظارت راهبردي  ، برنامه گذاريسياستبخشي در مديريت دانش و پژوهش و انسجام 

 . در حوزه علم و فناوري

الت علمي و  ها و روزآمدسازي نقشه جامع علمي کشور با توجه به تحوارتقاء مستمر شاخص 

 .فني در منطقه و جهان

 . اصالح نظام پذيرش دانشجو
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نام سند باالدستی/   ردیف

 پشتیبان
 و تهدیدات دانشگاه هافرصتعنوان ی بهبرداربهرهموضوعات قابل 

هاي علم و  بندي در حوزه هاي نظارت، ارزيابي، اعتبارسنجي و رتبه ساماندهي و تقويت نظام 

 .فناوري

 .ساماندهي نظام ملي آمار و اطالعات علمي، پژوهشي و فناوري جامع و کارآمد

 .هاي علم و فناوريپارک ها و حمايت از تأسيس و توسعه شهرک

 .ها و امکانات تحصيل و تحقيق در آموزش عالي در سراسر کشورتوزيع عادالنه فرصت 

 .هاي انسانيشناسايي نخبگان، پرورش استعدادهاي درخشان و حفظ و جذب سرمايه

با   1404 توليد ناخالص دروني تا پايان سال 44افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به حداقل 

 .وريو ارتقاء بهره   مصرف بهينه منابع تأکيد بر

ها، اخالق و موازين اسالمي در نظام آموزش عالي، تحقيقات و  حاکميت مباني، ارزش

 .اسالمي فناوري و تحقق دانشگاه 

تربيت اساتيد و دانشجويان مؤمن به اسالم، برخوردار از مکارم اخالقي، عامل به احکام  

 .مند به اعتالي کشورالقه اسالمي و ع اسالمي، متعهد به انقالب 

 .هاي فرهنگي و اجتماعي در استفاده از علم و فناوريحفظ موازين اسالمي و ارزش

 .تقويت عزم ملي و افزايش درک اجتماعي نسبت به اهميت توسعه علم و فناوري

 .افزاري در کشورتقويت و گسترش گفتمان توليد علم و جنبش نرم 

مند، شجاعت علمي و کار جمعي و  وري، نوآوري نظام ارتقاء روحيه نشاط، اميد، خودبا

 .وجدان کاري

بنيان و تبادل آراء و  وکار دانش پردازي و تقويت فرهنگ کسب هاي نظريهتشکيل کرسي

 .علمي تضارب افکار، آزادانديشي

 .آموختگانپژوهان و اشتغال دانش ارتقاء منزلت و بهبود معيشت استادان، محققان و دانش 

هاي موفق عرصه  خ علمي و فرهنگي مسلمانان و ايران و الگوسازي از مفاخر و چهره احياء تاري

 . علم و فناوري

هاي عرصه علم و  هاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران و فعاليت گسترش حمايت

 .ناوريف

 .هاايجاد تحول در ارتباط ميان نظام آموزش عالي، تحقيقات و فناوري با ساير بخش

 .افزايش سهم علم و فناوري در اقتصاد و درآمد ملي، ازدياد توان ملي و ارتقاء کارآمدي

حمايت مادي و معنوي از فرآيند تبديل ايده به محصول و افزايش سهم توليد محصوالت و  

پيشرفته و فناوري دروني در توليد ناخالص دروني باهدف دستيابي به   دمات مبتني بر دانشخ

 .درصد 56سهم 

 .هاي مستمر راهبرديکيم و تعميق پيوند حوزه و دانشگاه و تقويت همکاريتح
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نام سند باالدستی/   ردیف

 پشتیبان
 و تهدیدات دانشگاه هافرصتعنوان ی بهبرداربهرهموضوعات قابل 

هاي تحصيلي با نقشه  سازي سطوح و رشته تنظيم رابطه متقابل تحصيل با اشتغال و متناسب 

 .نيازهاي توليد و اشتغال جامع علمي کشور و

ها و نيازهاي کشور و  ها، ظرفيت ها در آموزش و پژوهش با توجه به مزيتتعيين اولويت 

 .علمي و فناوري در منطقه يل به جايگاه اول نالزامات 

 .ها و قوانين و مقررات مربوطحمايت از مالکيت فکري و معنوي و تکميل زيرساخت

هاي غيردولتي در حوزه علم و فناوري و ارتقاء سهم وقف و  افزايش نقش و مشارکت بخش 

 .يريه در اين حوزه خامور 

ها، مراکز علمي، دانشمندان و  هاي ارتباطات ملي و فراملي ميان دانشگاه ت شبکه توسعه و تقوي 

ها  هاي توسعه فناوري و نوآوري دروني و بيروني و گسترش همکاريبنگاه  گران وپژوهش 

 . کشورهاي اسالمي در سطوح دولتي و نهادهاي مردمي با اولويت

حوزه علم و فناوري با ساير کشورها   بخش درگسترش همکاري و تعامل فعال، سازنده و الهام 

ويژه جهان اسالم همراه با تحکيم استقالل  اي و جهاني به معتبر منطقه  و مراکز علمي و فني

 .کشور

 . هاي جديدوسعه صنايع و خدمات مبتني بر علوم و فناوري ت

 .هاي بوميبر فناوري کي  بنيان و متمحصوالت دانش  حمايت از توليد و صادرات

اهتمام بر انتقال فناوري و کسب دانش طراحي و ساخت براي توليد محصوالت در داخل  

 .کشور

هاي علمي و فني ايرانيان مقيم خارج و جذب متخصصان و محققان برجسته  استفاده از ظرفيت 

 .ساير کشورها

هاي محققان، نخبگان علمي و  تبديل ايران به مرکز ثبت مقاالت علمي و جذب نتايج پژوهش 

 .ويژه جهان اسالمه ب  وآوران ساير کشورهان

هاي کلي نظام  سياست 6

براي رشد و توسعه  

 فناوري

جايگاه ايران در فناوري جهاني، توليد دانش، کسب ثروت و   ءتوسعه فناوري باهدف ارتقا

 .افزايش قدرت ملي

 .تقويت عزم ملي براي رشد و توسعه فناوري

هاي راهبردي و اصالح ساختار نظام مديريتي براي دستيابي به  و تدوين برنامه  گذاريسياست

 .هاي پيشرفته و حمايت از آنفناوري

 . هاي کشورها و ظرفيت تعيين اولويت در حمايت از فناوري بر اساس نيازها، مزيت 

دادهاي  بر تربيت نيروي انساني کارآمد، خالق و متعهد، شناسايي نخبگان، پرورش استع ديتأک 

 .هاي انساني و ارتقاء روحيه خودباوري و خوداتکاييدرخشان، حفظ و جذب سرمايه

هاي  ها با بخش ها و مراکز تحقيقاتي و فرهنگستانتقويت و ساماندهي همکاري ميان دانشگاه 
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نام سند باالدستی/   ردیف

 پشتیبان
 و تهدیدات دانشگاه هافرصتعنوان ی بهبرداربهرهموضوعات قابل 

 .صنعتي و فني و خدماتي دولتي و غيردولتي

 .اني و گمرکيهاي بازرگويژه در بخش اصالح و تکميل قوانين و مقررات به

 .کسب دانش طراحي و ساخت براي توليد محصوالت در داخل کشور

 .افزاري در توسعه فناوريافزاري و نرم هاي سخت لفه ؤريزي براي ايجاد تناسب ميان مرنامهب

 .هاي فناوري در کشورها از افزايش توانمندي تقويت حمايت کليه دستگاه 

اي و  بسترسازي براي توسعه تحقيقات کاربردي و توسعه حمايت از مالکيت معنوي و 

 . نوآوري

 .گيري صحيح در توسعه فناوري و شکوفايي علميها در ارائه سمتنقش فرهنگستان  ءارتقا

افزاري  هاي نرمبر توسعه منابع انساني، تقويت بخش ديالمللي با تأک هاي بين تقويت همکاري

، بازاريابي براي فناوري ايراني  يرانيا رين ايراني و غها و نخبگافناوري دروني، جذب سرمايه

 . کيفيت ء و ارتقا

 .هاي ملي فناوري در کشورها و ظرفيت تقويت زيرساخت

هاي عملي و تقويت روحيه  سطح کيفي علوم پايه و آموزش مهارت  ء اهتمام جدي به ارتقا

 .خالقيت در تمام مراحل نظام آموزشي

 .علمي به تحقيقات در حوزه فناوري  دهينهادينه کردن تحقيق و جهت 

 . هاي جديدتوسعه صنايع و خدمات مبتني بر فناوري

 .تحکيم استقالل، رفع نيازهاي دروني و کسب سهم مناسب از بازار جهاني

 . هاي فناوري موجود بر اساس بازنگري مداومنوسازي صنايع و اصالح و تکميل ظرفيت

 .رسانيسازي، پردازش و اطالع آوري، ذخيره جمع  ايجاد نظام اطالعات فناوري کارآمد شامل

 .سهم تحقيق در فناوري از توليد ناخالص ملي شيبرافزا ديتأک 

هاي  هاي غيردولتي و تنظيم شاخصاختصاص بودجه مناسب و تشويق مالي و معنوي بخش 

 . هامناسب براي توسعه پژوهش، ارزيابي و نظارت مستمر در اجراي سياست

 .هاي بومي و سنتيتوليد و صدور محصوالت متکي بر فناوري حمايت از 

 . هاي علوم و فناوريها و پارک سيس و توسعه شهرکأحمايت از ت

 . تبيين و ترويج مباني فرهنگي توسعه فناوري

 .افزايش درک اجتماعي نسبت به اهميت توسعه علم و فناوري در کشور

 .اصالح الگوي مصرف

کيفيت در توليد جهت تشويق مردم به استفاده از   ءاستانداردسازي و ارتقاترويج فرهنگ 

 .کاالهاي ساخت داخل

اهميت دادن به عالقه و استعداد در نظام گزينش، آموزش و اشتغال و مبنا قرار دادن  
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نام سند باالدستی/   ردیف

 پشتیبان
 و تهدیدات دانشگاه هافرصتعنوان ی بهبرداربهرهموضوعات قابل 

 . هاي مرتبطاي در استخدام هاي علمي، فني و حرفهتخصص

اي در فرهنگ عمومي  اغل فني و حرفه گذاري به کليه مشاغل، بخصوص مشتقويت و ارزش

 .کشور

 .تشويق فرهنگ کارآفريني فني در کشور

 .ترويج روحيه کار جمعي، وجدان کاري و خودباوري

سازي جهت اولويت دادن به منافع ملي بر منافع شخصي و صنفي در امور مرتبط با  فرهنگ

 . واردات کاال و خريدهاي تجهيزاتي و فني

 . استفاده از فناوري ردي ي فرهنگي، اجتماعي و موازين اسالمهااهتمام به حفظ ارزش

هاي کلي نظام  سياست 7

 اداري 

 .مديران ارتقاء و  نصب  در اسالمي  اخالق بر مبتني ساالريشايسته  و ييگرادانش 

 سازييکپارچه  و دانش مديريت اصول کارگيريبه  طريق از اداري  نظام  کردن بنياندانش 

 .اسالمي هايارزش  بر ابتناء  با  اطالعات،

  نظام پويايي منظوربه  مستمر بهبود  و  فرهنگ اشاعه و  ابتکار  و نوآوري  روحيه  از حمايت

 اداري.

هاي کلي نظام در  سياست 8

هاي  بخش شبکه 

 ايرساني رايانه اطالع 

 .ايرساني رايانه ايجاد، ساماندهي و تقويت نظام ملي اطالع 

منظور صيانت از امنيت سياسي، فرهنگي، اقتصادي،  هاي الزم به نظارت اعمال تدابير و 

 .اجتماعي

رساني ملي و تأمين سطوح و انواع مختلف خدمات و  توسعه کمي و کيفي شبکه اطالع 

 .امکانات اين شبکه براي کليه متقاضيان

 .جازرساني جهاني صرفاً از طريق نهادها و مؤسسات مهاي اطالع ايجاد دسترسي به شبکه 

هاي دولتي و غيردولتي  هاي جهاني و حمايت از بخش حضور فعال و اثرگذار در شبکه 

توليد و عرضه اطالعات و خدمات ضروري و مفيد با تأکيد بر ترويج فرهنگ و   نهيدرزم

 .انديشه اسالمي

ويژه در رساني به هاي اطالعايجاد و تقويت نظام حقوقي و قضايي متناسب با توسعه شبکه 

 .يافته الکترونيکيقابله کارآمد با جرائم سازمانجهت م

نگري در خصوص آثار  ويژه حفاظت از اطالعات( و آينده آوري اطالعات )به توسعه فن 

آوري اطالعات در سطح ملي و جهاني و گسترش مطالعات و تحقيقات و تربيت  تحوالت فن 

 .نيروي انساني متخصص در اين زمينه

 .الملليها و مقررات بين دستيابي به ميثاق اقدام مناسب براي 

 .ويژه کشورهاي اسالميرساني با ساير کشورها به هاي اطالع ايجاد اتحاديه 

 .الملليرساني بين ايجاد توازن در عرصه اطالع 
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 .حفظ و صيانت از هويت و فرهنگ ملي و مقابله با سلطه جهاني

 حضور اسالمي، تمدن عظيم احياي نظير ايران اسالمي انقالب متعالي هايآرمان تحقق نقشه جامع علمي کشور 9

 و معنويت عدالت برقراري براي آمادگي کسب و هاملت ميان در پيشرو و فعال سازنده،

 جهان. در

 و فناوري.  علم ابعاد کليه در اسالم توحيدي بينيجهان حاکميت

 فناوري.  و علم گرايانهآخرت هدفمندي و گرهدايت  علم

 علم حوزه  در مستضعفان خصوصبه  همگان دستيابي و استعدادها پرورش محوري،عدالت 

 علم. در خطرپذيري و نوآوري تقويت خالقيت، و  فناوري و

 وي. آزادگي و  علم طلب گرا،عقل جو،حقيقت فطرت بره يتک با انسان کرامت

 احسن(.  )جدال افکار تضارب و آراء تبادل و آزادانديشي

 احترام ضرورت و ذاتي علم ارزشمندي عالم، و علم تکريم عقالنيت، اصل به توجه

 علمي. – هاي فکريآفرينش به اخالقي و حقوقي

 و ستيزطيمح با  و هماهنگ نيثروت آفر ،توانمند ساز ،نيکمال آفر فناوري و علم

 جامعه. آحاد اجتماعي و و رواني جسمي و معنوي سالمت

 چارچوب در انساني طراحي علوم و بازبيني در بخصوص علمي بنيادين تحول ايجاد

 اسالمي. بينيجهان

 جهان. در فناوري و علم فرايندهاي توسعه و جهاني محيط با بخشالهام  و فعال تعامل

و   تعاون روحيه تقويت و گروهي، فردي منافع بر عمومي مصالح تقدم ي،مداراخالق

 .آن با مرتبط نهادهاي و علمي جامعه پذيري آحادمسئوليت  و مشارکت

 ها.دانشگاه  درهاي اسالمي سازي معارف و آموزه تعميق و نهادينه  سند دانشگاه اسالمي 10

 هاي انقالب اسالمي.ها و ارزشتحقق آرمان

 اسالمي. -ويژه علوم انسانيتوليد دانش تمدني به 

 ها.روحيه آزادانديشي و خالقيت در دانشگاه تعميق خردورزي و عقالنيت و تقويت 

 ها به اقتدار علمي، فرهنگي و اقتصادي در جهان اسالم و منطقه.دستيابي دانشگاه 

 توسعه عدالت آموزشي با توجه به آمايش سرزمين.

المللي و دستيابي به مرجعيت علمي و فرهنگي در منطقه  هاي بينعرصه  در يعلمتوسعه تعامل 

 و جهان اسالم. 

 گسترش تعامل حوزه و دانشگاه. 

 تحقق سبک صحيح زندگي اسالمي.

 مند بعد علمي، مهارتي و اخالقي دانشگاهيان.ارتقاء مستمر و نظام 
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 ي نوين اسالمي.تمدن سازها در دانشگاه  ي شتريحد بمشارکت 

 احياء و ارتقاي نقش خانواده در فرآيند تعليم و تربيت. 

 تمامي ابعاد دانشگاه. در ياسالمحاکميت اصول اعتقادي، احکام و اخالق 

 خردورزي و عقالنيت. 

 هاي علمي.و محيط   قدسي بودن علم

 تقدم تزکيه بر تعليم.

 هاي انقالب اسالمي.تعهد به آرمان

 افزاري.ملي و توليد علم نافع و توسعه نهضت نرم   نفساعتمادبه جهاد علمي و ارتقاي 

 فع ملي و مصالح عمومي بر منافع فردي و گروهي و اهتمام بر وحدت ملي.تقدم منا

 ها.ي دانشگاه تمدن ساز

 وحدت حوزه و دانشگاه. 

 عدالت محوري در تمامي شئون دانشگاه.

 تعادل و هماهنگي در نظامات چهارگانه دانشگاه.

 بخشي علمي و فرهنگي دانشجويان.گر خانواده در تعاليارتقاء جايگاه هدايت 

 .دانشگاه  يعموماعتالي فرهنگي فضاي 

 اهتمام به مالزمات پيوستگي دو نظام آموزش عالي و آموزش عمومي.

ششم   سالهپنج برنامه  11

 توسعه کشور

وري، تنظيم رابطه متقابل تحصيل و اشتغال، گسترش بنيان، افزايش بهره تحقق اقتصاد دانش 

 کشور. فناوري   افزايش نقش مردم در مديريت علمي والمللي و  همکاري و تعامالت فعال بين 

اعتبارات پژوهشي ذيل دستگاه در بر هزينه کردن اجرائي  يهاکليه دستگاه مکلف بودن 

هاي  اي از هزينه يافته هزينه%( از اعتبارات تخصيص 1)   درصد کي)قوانين بودجه ساالنه 

 (. هزينه کنند غيرعملياتي را براي امور پژوهشي و توسعه فناوري 

اند  وابسته و تابعه موظف  يهادولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکت يهاکليه شرکت 

سازي پژوهش و نوآوري، در اجراي  محور و تجاري هاي مسأله منظور حمايت از پژوهش به 

سال قبل خود   ميتقس%( از سود قابل3)  در صدهاي کلي برنامه ششم معادل حداقل سه سياست

اي مصرف در امور تحقيقاتي و توسعه فناوري در بودجه ساالنه، زير نظر شوراي عالي  را بر

 .علوم، تحقيقات و فناوري منظور نمايند

وري نظام ملي نوآوري، اجتناب از اجراي  منظور افزايش بهره اند به اجرائي موظف يهادستگاه 

(  يها)پروژه   هايطرح هاي تکراري و انتشار اطالعات و ايجاد شفافيت در انجام پژوهش 

سازي دستاوردهاي حاصل از پژوهش و  کارگيري و تجاريتحقيقاتي و باهدف شناسايي و به 

هاي خود را در سامانه  ها و رساله نامه هاي پژوهشي و فناوري و پايانتوسعه، فهرست طرح 
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 »سمات« ثبت کنند.

ناساندن و تکريم مفاخر و  منظور شاند به هاي اجرائي موضوع اين قانون موظفتمامي دستگاه 

مشاهير ايران و حمايت از نخبگان علمي، فرهنگي و هنري کشور و تکريم پيشکسوتان  

  کيطي مدت  گيري از توان و ظرفيت آنان براي توسعه کشور،هاي مذکور و بهره حوزه 

ي  هاي عملياتي خود را منطبق با سند راهبردي کشور در امور نخبگان، با هماهنگسال، برنامه 

و از سال دوم اجراي قانون برنامه به مرحله اجرا درآورند. بنياد   کرده ه يبنياد ملي نخبگان ته

ملي نخبگان مکلف است گزارش ساالنه عملکرد اين بند را به کميسيون آموزش، تحقيقات و  

 .فناوري مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد

  يهاو ارتقاي سطح فناوري در شرکت بنيان  وري دانش هاي اجرائي براي گسترش بهره دستگاه 

بنيان و فناور و فعاالن  دانش  يهاايراني تمهيدات الزم را جهت تسهيل مشارکت شرکت

 المللي فراهم آورند. اقتصادي کشور در زنجيره توليد بين

 .ربطها با هماهنگي ساير مراجع ذيالتحصيالن دانشگاه تسهيل اشتغال فارغ ريزي برنامه

رائي مجازند در راستاي توسعه، انتشار و کاربست فناوري، مالکيت فکري،  هاي اجدستگاه 

ها و مؤسسات پژوهشي و  دانش فني و تجهيزاتي را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاه 

 .واگذار نمايند ادشده يها و مؤسسات شده است، به دانشگاه فناوري دولتي ايجاد و حاصل 

ضوابط ملي آمايش   12

 سرزمين

در قلمروهاي سرزميني  ازيموردنسازي الزامات بسترسازي، انجام ترتيبات نهادي و فراهم

هاي باانگيزه،  هاي انساني و پرورش انسان هاي اجتماعي، توسعه سرمايهمنظور ارتقاء سرمايهبه 

 گرا.پذير و قانون گرا، نظمدوست، جمعشاداب، متدين، وطن 

دانشگاهي در شهرهاي منتخب باهدف ايجاد مرکزيت -علميهاي توسعه و تقويت قطب 

 براي توسعه.  ازيموردنجوار و تربيت و پرورش نيروي انساني  آموزشي در ميان کشورهاي هم 

 ICTها، مراکز رشد، کريدورهاي علم و فناوري و مراکز تخصصي هاي پارک توسعه فعاليت 

 موقعيت تخصصي عملکرد هر قلمرو.)فناوري اطالعات و ارتباطات( در سرزمين متناسب با 

آموزي متناسب با عملکرد تخصصي هر قلمرو  اي و مهارتحرفه-هاي فنيتوسعه آموزش

سازي براي توسعه مشاغل متناسب با  ويژه نواحي مرزي و حاشيه شهرها باهدف زمينه به 

 ها.مقتضيات محلي و کاهش مهاجرت

عات، مراکز تحقيق و توسعه و نيروي  استفاده از ترکيب صنايع، کريدورهاي فناوري اطال

 آموخته براي برپايي قلمروهاي اسکان جمعيت.انساني دانش 

ها و مراکز آموزشي و پژوهشي در سطح کشور و  توزيع جغرافيايي و ساماندهي دانشگاه 

اي و استاني و  هاي توسعه ملي، منطقه و اولويت  اتيمقتضها بر اساس جذب دانشجوي آن 

 منطقه.هاي هر کارويژه 
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ويژه در ها و مناطق کشور به هاي اجتماعي، فرهنگي و علمي استانبر استفاده از ظرفيت  ديتأک 

شهرها با محدود نمودن توسعه کمي سطوح پايين آموزش عالي به نفع سطوح باالتر  کالن

ها  )تحصيالت تکميلي( و ارتقاء سطح کيفي آموزش عالي و مراکز پژوهشي و فناوري آن 

المللي و ايفاي نقش واسط بين کشورهاي منطقه و  هاي علمي بينهمکاري  براي توسعه

 کشورهاي پيشرفته علمي.

طراحي و ساخت فضاهاي تربيتي متناسب با اقتضائات برنامه درسي، استانداردهاي تربيتي،  

 تحوالت جمعيتي، اصول شهرسازي و معماري و شرايط اقليمي.

ي، خدماتي و توليدي  اتوسعه هاي نيروي انساني براي طرح هاي  الزام به تهيه پيوست نيازمندي 

 عمده براي تعيين نيازهاي آموزشي آن در منطقه. 

هاي محل  ها و مراکز آموزش عالي و پژوهشي متناسب با فعاليت گرا شدن دانشگاه مأموريت

 اي و استاني.المللي، ملي، منطقهاستقرار و حوزه عملکردي آن در سطوح بين 

راهبردي آمايش  سند  13

 آموزش عالي کشور

 

تربيت نيروي انساني متعهد، متدين، متخصص و ماهر متناسب با نيازهاي کشور، منطقه و  

 جهان.

 ارتقاي جايگاه و نقش نظام آموزش عالي در رشد و توسعه کشور. 

هاي  دستيابي به مرجعيت علمي و جايگاه برتر آموزش عالي کشور در منطقه و رقابت با نظام 

هاي آموزشي کشورهاي  الملل و قرار گرفتن در تراز نظام وزش عالي پيشرفته در سطح بين آم

 پيشرفته.

گرايي نظام  مأموريتاستقرار نظام آموزش عالي کشور مبتني بر آمايش سرزمين و توسعه 

 آموزش عالي.

 دسترسي همگاني به آموزش عالي برخوردار باکيفيت.

 روت ملي.افزايش سهم آموزش عالي در توليد ث

 ارتقاء کارايي و اثربخشي آموزش عالي در نظام علم و فناوري کشور. 

 استقرار نظام ارزيابي و تضمين کيفيت در آموزش عالي. 

 بهبود و ارتقاء عملکرد نظام آموزش عالي.

 هاي ديني در جامعه و اعتالي هويت اسالمي ايراني.نهادينه کردن ارزش

 علمي.معرفتي و تخصصي اعضاء هيئت  هايها و توانمندي افزايش قابليت 

هاي  هاي آموزشي و درسي در راستاي توليد علم نافع و رفع نيازهاي بخش بازنگري برنامه 

 مختلف جامعه.

 علمي.افزايي اعضاي هيئت توانمندسازي و دانش 

 سازي پذيرش دانشجو در راستاي نيازهاي کشور. متناسب



158 
 

نام سند باالدستی/   ردیف

 پشتیبان
 و تهدیدات دانشگاه هافرصتعنوان ی بهبرداربهرهموضوعات قابل 

 آموختگان.هارتي دانش هاي تخصصي و مافزايش توانمندي و قابليت 

هاي  عنوان پشتوانه اصلي رشد و شکوفايي بخشها بهافزايش نقش و جايگاه دانشگاه 

 اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي، علمي و فناوري. 

 المللي.اي و بين هاي علمي و منطقه حضور فعال و ايفاي نقش کارآمد در همکاري

 اي و کاربردي در آموزش عالي.حرفهگرايي تخصصي،  مأموريتتوسعه 

 ها و مناطق مختلف کشور در توسعه آموزش عالي.گيري از ظرفيت استان بهره 

 هاي مرتبط.مأموريتها با شرايط اقليمي، فرهنگي و سازي فضا، معماري دانشگاه متناسب

 ها و مناطق کشور. عدالت در دسترسي به آموزش عالي در استان

 مختلف آموزشي در ارائه خدمات آموزشي، کيفيتي.هاي استفاده از روش

 هاي منجر به افزايش توليد ملي.توسعه و ترويج آموزش

هاي مختلف  کمک به استقرار نظام پايش و نيازسنجي نيروي انساني تخصصي بخش

 اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، خدماتي، صنعتي و کشاورزي.

 هاي مختلف کشور هاي نيروي انساني تخصصي شاغل در بخشتوانمندي ها و افزايش قابليت 

 ها در ارتقاي سطح دانش و فرهنگ جامعه.افزايش نقش دانشگاه 

 ها و مؤسسات آموزش عاليبازنگري و بازمهندسي ساختار، تشکيالت و فرايندهاي دانشگاه 

 ي.ارتقاء و بهبود مستمر نظام مديريت آموزش عالي در سطوح ستادي و صف

 اي در آموزش عالي.اصالح الگوي مصرف بودجه 

 ريز درزمينه نظارت و ارزيابي آموزش عالي.گذار و برنامهايجاد نهاد منسجم سياست 

ها و مؤسسات آموزش عالي بر اساس معيارها و  هاي الزم در دانشگاه ايجاد زيرساخت

 ها.شاخص

 ها و خدمات به دانشجويان. ارتقاء سطح ارائه برنامه 

سند تحول راهبردي علم   14

 و فناوري 

 بينيچارچوب جهان در انساني علوم طراحي و بازبيني در خصوصبه علمي شکنيصف

 اسالمي.

 و مشارکت. همکاري روحيه تقويت و گروهي و فردي منافع بر عمومي مصالح تقدم

برترين   تراز در اسالم مکتب در شده ت يترب و فرهيخته شايسته، هايانسان  برخورداري از

اقتدار   و ثروت مولد نوين،  هايفناوري  بشري، دانش مرزهاي در پيشتاز جهاني، دانشمندان

همه   براي دانش و اطالعات به دسترسي امکان و العمرمادام آموزشي يهافرصت ملي،

علمي  هايشبکه  و نهادها و غني فرهنگي و اجتماعي هايسرمايه از مندبهره  جامعه، آحاد

 و در نوين اسالمي تمدن سازنده  منطقه، فناوري و علم اول جايگاه  در کارآمد، فناوري و

 بشري. جامعه و اسالمي امت عاليه اهداف خدمت
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 و تهدیدات دانشگاه هافرصتعنوان ی بهبرداربهرهموضوعات قابل 

 مستمر مشوق يادگيري پرور، لتيفض و خالق آموزشي محيط  هايبنيان  تقويت و گسترش

 نقادانه.  و هوشمندانهتفکر  کردن نهادينه و جامعه آحاد براي العمرمادام  و

از   بهينه استفاده  با هاسازمان و افراد در نوآوري و محوري پژوهش سازينهادينه 

 هاي کشور. چالش رفع و نيازها ،سؤاالت به پاسخگويي باهدف جهاني هايفرصت

و  کارآفريني به همراه  فناوري يريکارگبه  و انتشار ي،سازيبوم جذب، انتقال، ايجاد،

 رفاه  نيتأم و ثروت توليد و ملي اقتدار افزايش باهدف ملي سطح در ايحرفه اخالق

 جامعه؛ اجتماعي

 حرکت اسالم و جهان قطب کشورهاي علمي توانمندسازي در بخشالهام  و فعال مشارکت

 .مذکور ميان کشورهاي مشترک يهامأموريت انجام و يالمللنيب کارم يتقس سمت به

 در جهان. علمي بخشي الهام و اثرگذاري و منطقه در فناوري و علم اول جايگاه  به دستيابي

 براي کشورهاي اسالمي مشارکت با اسالم جهان عدالت محور و انيبندانش جامعه استقرار

 جهان. در علمي مرجعيت احراز

 ديني، آزادانديشي موفقيت تقويت با همراه  تخصصي و عام  يهاآموزش گسترش و تعميق

 جوان. نسل ويژه جامعه به  آحاد بين در مستمر طوربه  پرسشگري و خالقيت روحيه و

 و نيازهاي کشور و هااولويت  با متناسب نافع، و نوين هايفناوري  و علوم توسعه و دستيابي

 مستمر. طوربه خدماتي  و صنعتي آموزشي، مختلف نهادهاي در هاآن يريکارگبه  و انتشار

 درصد 51حداقل  به فناوري و دانش بر مبتني خدمات و محصوالت توليد سهم افزايش

 کشور.  دروني ناخالص توليد

 و طريق ارتقاء از جهان در برجسته جايگاه  احراز و منطقه کشورهاي به نسبت سرآمدي

 .کشور فناوري و پژوهشي آموزشي، هايشاخص  کليه مستمر بهبود

و   منابع به يدهجهت  باهدف فناوري و علم در ملي يهات ياولو معرفي و شناسايي

 زمان نيترکوتاه  در زيرساختي و مالي انساني، منابع از بهينه يبرداربهره  و محدود امکانات

 ممکن.

 اسناد تحليل محتواي و فراگير مطالعات اساس بر جهاني و  ملي فناورانه يهات ياولو بررسي

 مختلف. کشورهاي

 فناوري. علم و جهاني پيشتازان يگذارت ياولو فرآيندهاي بررسي

 يهاجبهه  گيريروند شکل  مطالعه اساس بر جهاني دانش در پيشرو يهاحوزه  بررسي

 اخير. هايسال در دانش

و   اهداف با نوآوري و فناوري علم، نظام هايسياست و هامؤلفه  يکپارچگي و سازگاري

به   پايه منابع الگوي از تحول راستاي در عدالت گسترش و ملي پيشرفت هايسياست
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 و تهدیدات دانشگاه هافرصتعنوان ی بهبرداربهرهموضوعات قابل 

 نوين. اسالمي تمدن معماري و تقويت راستاي در يالمللنيب کارم يتقس و هيپادانش 

اجتماعي،  سياسي، اقتصادي، علمي، نهادهاي و جامعه در دانش مديريت کردن نهادينه

 امنيتي. دفاعي و فرهنگي

معرفت  مبناي بر فناوري و علم مولد شکوفا و بالنده  محيط  و امن فضاي ايجاد و توسعه

 بخشالهام  تعامل و ايجاد جهت سياسي و اجتماعي فرهنگي، هايسرمايه تعميق با توحيدي

 جهاني؛ دانش با

  کيفيت،  بهبود بر تأکيد با نوآوري و فناوري علم، محلي و ملي نظام استقرار و معماري

حفظ   و نظام دهنده شکل اجزاي و عناصر ميان ارتباط و کارآفريني تقاضامحوري،

 سرزمين. آمايش اهداف و اصول چارچوب در آنان هايفعاليت يکپارچگي

خالق،   خودباور، کارآفرين، هايانسان پرورش بر تأکيد با انساني منابع توانمندسازي

و   آتي اهداف ملي، و اسالمي هايارزش و اعتقادات با متناسب شايسته و توانا نوآور،

 جامعه. نيازهاي

اقتصاد   به پايه منابع اقتصاد تبديل براي نوآوري و فناوري علم، چرخه مؤثر نقش ايفاي

 ؛هيپادانش 

با   متناسب کشور نوآوري و فناوري علم، نظام دادهاي برون و دادها درون متوازن توسعه

 جهاني. برتر استانداردهاي

هاي  ظرفيت  از برداريبهره  و اسالم جهان قطب عضو کشورهاي  با اثرگذار و فعال تعامل

 جامعه اطالعاتي. يريگشکل در فعال مشارکت و جهاني پيشرو کشورهاي فناوري و علمي

 هنر. و اسالمي معارف انساني، علوم در کيفي و کمي ارتقاء

  سند راهبردي علوم و  15

 هاي شناختيفناوري

هـاي  علـوم و فناوري بينـي توحيـدي اسـالم در توسـعه، ترويـج و تحـول حاکميـت جهـان

 شناختي.

 گرايانه با انسان و ابعاد وجودي او. پرهيز از هرگونه مواجهه تقليل

هاي  رعايـت کرامـت انسـان، ضوابـط اخالقي و فقـه اسـالمي در مواجهه با انسـان و آزمايش

 . مربوطه
رواني  جسـماني و هـاي شـناختي و هماهنگي آن با سـالمت معنوي،  هدفمنـدي علـوم و فناوري

 .انسـان

 .هاي شناختي تقدم مصالح عمومي بر منافع فردي و گروهي در توسعه علوم و فناوري 

 . هاي شناختي علوم و فناوري نهيرعايت عدالت در پرورش استعدادها درزم

شـناختي و  هـايخالقيـت، نـوآوري، آزادانديشـي و خطـرپذيـري در توسـعه علـوم و فناوريتقويـت 

 . ـاد کاربـردي آنابع
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 پشتیبان
 و تهدیدات دانشگاه هافرصتعنوان ی بهبرداربهرهموضوعات قابل 

هاي  فناوري  هـاي فکري و علمـي در حـوزه علوم و توجـه بـه ارزشـمندي ذاتـي علـم و عالـم و آفرينش

 .شـناختي 

با مغز در  هاي علمي در باب کارکردهاي ذهن و چگونگي شـناخت و رابطه آنتوليد و توسـعه نظريه

ذهن و کارکردهاي   ماهيت نفس، نهيشناسـي اسـالم درزمحوزه علوم شـناختي بر اسـاس مباني انسـان

 . آن

 . مغز و کارکردهاي شناختي  توليد و توسعه علوم پايه درزمينه مطالعات

 .ها و کارکردهاي شناختي هاي پرورش و تقويت توانمنديدستيابي و توسعه روش 

 .ها و ابزارهاي واسط مغز و رايانه و انسان و ماشينتوسعه فناوريبرداري و بهره

 .هاي شناختي رواني و اصالح کاستي  هايهاي درمان نابهنجاريدستيابي و توسعه روش 

 .هاي شناختي و مغزهاي مصنوعي الهام گرفته از سامانه دستيابي و توسعه سامانه 

 .هاي شناختي عرصه علوم و فناوري اي و مرجعيت علمي در کسب رتبه اول منطقه 
هاي  ناوري ف و  علوم هاي و مطالعات مشـترک دانشـگاهي و حوزوي درزمينرشـته هاي بينانجام پژوهش

 .شناختي 
 .هاي شناختي تربيت نيروي انساني الزم براي پژوهش و آموزش علوم و فناوري

 .ه ذهنويژه فلسفهاي شناختي به پردازي درزمينه علوم و فناورينظريه
 .علوم شناختي  حمايت از مراکز پژوهشي، آموزشي و فناوري ويژه درزمينه

 .هاي شناختي علوم و فناوري نهالمللي درزميها و تعامالت بين تقويت همکاري 

 .منظور تثبيت موقعيت علمي کشورافزايش توليدات علمي و فناوري شناختي به

هـاي  دوره انـدازينـاوري ويـژه و پشـتيباني از راهحمايـت از تأسـيس مراکـز پژوهشـي، آموزشـي و ف 

اسـالمي در   هاي شـناختي بـا رويکردجديـد دکتـري و پسـادکتـري درزمينه علـوم و فناوري

و بهداشـت،   هاي واجد شـرايط کشـور با هماهنگي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوريدانشـگاه

 .درمـان و آموزش پزشـکي 
مؤسسـات و   هاي شـناختي دراي درزمينه علوم و فناوري رشـتهپشـتيباني مالي از انجام مطالعات بين

 .مراکز دانشـگاهي و حوزوي موجود بر اسـاس معيارهاي مصوب پيشـرفت علمي 
منظور هاي مطالعه مغـز و تصويربرداري عصبي در سـطح ملي بهحمايـت از تأسـيس آزمايشـگاه 

 .ربطهاي مسئول ذي ت علوم شـناختي، با هماهنگي دسـتگاهتوسـعه تحقيقا
هاي  سـتگاه د هـاي شـناختي، بـا هماهنگـي هاي علـوم و فنـاوريحمايـت از ايجـاد شـبکه آزمايشـگاه

 .ربـطمسـئول ذي 

متخصـص  هاي حيواني و انسـاني علوم شناختي و تربيت نيروي انساني حمايت از تأسـيس آزمايشـگاه 

 .ربطهاي مسـئول ذي انجام تحقيقـات مجاز حيواني و انسـاني، با هماهنگي دسـتگاه بـراي 

تشـکيل شـبکه مجـازي ارتباطـي و بانک اطالعات علمي ميـان مراکز دولتـي و غيردولتي  
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 .هاي شـناختيهاي علوم و فناوري پژوهشـي، آموزشـي و فناوري و آزمايشـگاه 

هـاي تفکـر،  بنيـان، کانونهاي دانـش توسـعه فناوري، شـرکتحمايـت از مراکـز رشـد و 

هاي  المللي درزمينه علـوم و فناوري هـاي ملي و بيـن هـاي علمـي، برگـزاري همايشانجمن 

 .شناختي

گران و تشـويق طـالب و دانشـجويان نخبـه  حمايـت از افزايـش هدفمنـد تعـداد پژوهشـ 

 .هاي شـناختيبـه ادامه تحصيـل در علـوم و فناوري   ربطيهـاي ذ تحصيـالت تکميلـي رشـته 

ويژه هاي علوم شـناختي به نظر و مسـلط بر مباني اسـالمي در عرصه حمايت از اسـاتيد صاحب 

 فلسـفه ذهـن در مراکز حوزوي و دانشـگاهي 

ـا  هـاي فلسـفي و دينـي مربوط بترغيـب مراکـز حـوزوي و دانشـگاهي بـه پژوهـش در عرصه 

منظور نظران سـاير کشـورها به علـوم شـناختي و برقـراري گفتگو با انديشـمندان و صاحب 

 .هاي برگرفتـه از معارف اسـالميمعرفـي و ترويـج نظريـه 

بسترسـازي بـراي همـکاري محققـان ايرانـي مقيـم خـارج از کشـور و محققـان بيروني با  

 .هاي شـناختيمؤسسـات دروني درزمينه علـوم و فناوري 

المللي، تأسـيس مجالت معتبر  حمايـت از انتشـار مقـاالت در مجـالت معتبـر علمـي بين 

منظور  علمـي، حضـور در مجامع علمـي جهاني و بازاريابي بـراي توليدات فناوري شـناختي به 

 .هاي شـناختيتحقق مرجعيت کشـور در حوزه علـوم و فناوري 

ها و مؤسسـات پژوهشـي مهم منطقه و جهان اسـالم و  با دانشگاه حمايت از برقراري ارتباط 

منظور آشـنايي بـا  هاي شـناختي در سـاير نقاط دنيا به هاي پيشـتاز در علوم و فناوريدانشـگاه 

هـاي ايران در ايـن  هاي شـناختي و معرفي توانمندي ها درزمينه علـوم و فناوري هاي آن فعاليت

 .اي تحقيقاتي مشـترکهزمينـه و انجام طرح

انگارانه  دوراز نگرش ماديحمايت از تدوين متون آموزشـي سـازگار با مباني اسـالمي و به 

 .هاي شـناختيدرزمينه علوم و فناوري 

گـذاري بخش غيردولتي براي تحقيقات بنياديـن، کاربردي و  حمايـت هدفمند از سـرمايه

 .اختيهاي شـناي در حـوزه علوم و فناوري توسـعه

اي، اقتصـادي، فرهنگي،  ها و مؤسسـات آموزشـي، تربيتي، درماني، رسـانه ترغيـب سـازمان

اجتماعـي و دفاعـي بـراي اخـذ مشـورت از محققـان داراي صالحيـت در علـوم و  

 .هاهـاي شـناختي و اسـتفاده از دسـتاوردهاي آن فناوري

 .و معرفي دستاوردهاي آن هاي شناختيسازي و ترويج علوم و فناوريفرهنگ

 

 بررسی و تحلیل رقبای دانشگاه کردستان  -5-3-2
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هاي رقيب با دانشگاه کردستان پرداخته  دانشگاه  هاي استراتژي ، اهداف و اندازچشم در اين بخش به بررسي 

 شود.مشاهده مي  29-5که در جدول  شودمي
 فهرست رقبای دانشگاه کردستان -29-5جدول 

 ISCرتبه در  جوارهم استان  استان دانشگاه ردیف

 5 * آذربايجان شرقي دانشگاه تبريز 1

 9 * همدان  دانشگاه بوعلي سينا  2

 11 * کرمانشاه دانشگاه رازي  3

 24  آذربايجان غربي دانشگاه اروميه  4

 25  آذربايجان شرقي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 5

 26  چهارمحال و بختياري  دانشگاه شهرکرد 6

7 
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي 

 گرگان
 27  گلستان

 29 * زنجان دانشگاه زنجان  8

 30  مرکزي دانشگاه اراک  9

 31  بوشهر  دانشگاه خليج فارس  10

 

همجوار پرداخته    هاياستانبه بررسي اطالعات آماري جمعيت شناختي در هريک از    30-5هم چنين در جدول  

 شده است. 
 1395همجوار در سال  هایاستان مقایسه نرخ جمعیتی استان کردستان با  -30-5جدل 

 جمعیت استان
نرخ رشد  

 جمعیت

از  هااستان سهم 

 جمعیت کل کشور

میزان باسوادی  

در جمعیت 

 ساله و بیشتر6

 1603011 کردستان
 812776مرد: 

42/1 01/2 5/81 
 790235زن: 

 7/84 89/4 - - 3909652 آذربايجان شرقي

 85 17/2 - - 1738214 همدان 

 5/84 44/2 - - 1952434 کرمانشاه

 8/84 32/1 - - 1057461 زنجان

 - 100 - - 79926270 کل کشور
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 :شودمي رقيب پرداخته   هايدانشگاه و راهبردهاي هريک از  هامأموريت ها، اندازچشم در ادامه به بررسي 

 دانشگاه تبریز -5-3-2-1

واقع   تبريز باشد که در شهرمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هاي دولتي وابسته بهاز دانشگاه   دانشگاه تبريز

قطب علمي و مجتمع آموزشي است. اين دانشگاه در   29دانشکده است و در کل داراي  22است. اين دانشگاه شامل 

، دانشگاه تبريز 1346در سال  د.  ، بنيان گذاشته شدانشگاه تهران ان پس ازدومين دانشگاه قديمي اير   عنوانبه  1326سال  

ترين مرکز علمي در شمال  کنوني بنا گرديد. دانشگاه تبريز بزرگ که بعدها »دانشگاه آذرآبادگان« ناميده شد، در مکان  

در شهرهاي مختلف و حمايت از آنها گام بسيار مهمي در گسترش آموزش    و با تأسيس آموزشکده   باشدغرب ايران مي 

از اين  که دانشگاه محقق اردبيلي، دانشگاه مراغه و مجتمع آموزش عالي بناب  طوريبهعالي در کشور برداشته است 

هاي فني مرند، کشاورزي اهر، فني ميانه زير نظر اين دانشگاه به  اکنون نيز آموزشکده اند و هم دانشگاه منشعب شده 

هاي توسعه دانشگاه در شهرهاي ديگر استان نظير هشترود، خواجه در دست اقدام  برنامه .اندمشغول فعاليت آموزشي 

 است.

  ، نفر کادر اداري  857  ،علميهيئتنفر    900نفر دانشجو و حدود    00024حاضر با بيش از    در حالدانشگاه تبريز   

فرد هستند،  منحصربه خاورميانه ها در سطح جهان و برخي در سطح آزمايشگاه تخصصي و عمومي که برخي از آن   200

و مراکز و   ماهوارهاي ، مرکز پردازش تصاويرشناسيزمين  ، حوزهجانورشناسي حوزه فرهنگ، و  تاريخ موزه 

 .آورده استمحيط آموزشي و دانشگاهي بزرگي را در سطح کشور فراهم  هاي تحقيقاتي و پژوهشي، مؤسسه 

ر  د. د( توانست رتبه دوم در کشور را کسب کن2014بندي دانشگاه اليدن )سال اين دانشگاه در نظام رتبه 

هاي  شاخص  بر اساسهمچنين . رتبه نهم در کشور را توانست به خود اختصاص دهد URAP بندي سايترتبه 

چهارمين دانشگاه کشور، در شاخص   گرفتهانجام المللي و تحليل ارجاعات مرجعيت علمي، انتشارات مشترک بين 

،  «ISC»علوم جهان اسالم پايگاه استنادي  بندي جديدالمللي« است و رتبه ديپلماسي علمي »انتشارات مشترک بين

 . دانشگاه برتر جامع کشور قرار داده است پنجميندانشگاه تبريز را 

هاي توسعه اين دانشگاه  از محور برنامه  يارشته نيب هاي هاي نوين و گرايش توسعه تحصيالت تکميلي، فناوري 

  ي بدنت يتربازجمله اقتصاد ـ دانشکده هاي نوين ـ همراه چندين دانشکده دانشکده فناوري  شدهانجام بوده، با اقدامات 

 .اي نزديک کار خود را آغاز خواهند کردو علوم ورزشي و دانشکده معارف اسالمي در آينده 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 دانشگاه بوعلی سینا -5-3-2-2

  يقصد دارد تا در بيست سال آينده با تکيه بر اعضا خود بيان کرده است که  اندازچشم در دانشگاه بوعلي سينا 

در   نامصاحب علمي معتبر و  ي هاقطب و  هادانشگاه به يکي از  آوردي م که فراهم  يي کارهانيز ساز و  خانواده خود و

قصد دارد که در بيست سال آينده در رده يکي   هدف کالن اين دانشگاه اين است که . کشور و منطقه تبديل شود

 موارد زير را برشمرد:  تواني مي دانشگاه هات مأموري. از جمله  گيرد کشور قراردانشگاه جامع برتر 8از

امکانات و تجهيزات الزم جهت   نيتأمبه نيازهاي آتي آموزش عالي کشور و  يپاسخ گوئتوانائي  ✓

 ر تحقق اين منظو 

 ور اوزارت علوم ، تحقيقات و فن يهادستورالعملمجري مصوبات و  ✓

 شي و فناوري در منطقه آموزشي منطقه جهت حفظ توازن آموز مؤسساتارائه کمک فکري به  ✓

 عمومي) جامع ( معتبر کشور  يها دانشگاه در سطح  ير يقرارگ ✓

 راهبردهاي کالن دانشگاه بوعلي سينا شامل موارد زير است: 

 ع الزم براي يک دانشگاه جام  طيشرادانشگاه متناسب با    يهاپژوهشکده و    هادانشکده توسعه و تکميل   ✓

تحصيالت تکميلي و اصالح موقعيت   يهادوره آموزشي بويژه  يهادوره گسترش کمي و کيفي  ✓

 تحصيلي  يهاگروه فعلي  طيشرادانشگاه از نظر 

ارکان اصلي    عنوانبه و کارمندان    علمي هيئتتوجه به اعضاء خانواده دانشگاه شامل دانشجويان ، اعضاء   ✓

، ارتقاء مستمر،  هان ي بهترايجاد تحول و پيشرفت در دانشگاه در محورهاي مختلفي چون جذب 

 سببرقراري امکانات و محيط منا

  المللي بينارتباط علمي    يهاکانال   يز يرهي پا، ملي و دانشگاهي و  يامنطقه،    الملليبين توسعه ارتباطات   ✓

ساخت و تجهيز فضا و محيط آموزشي مناسب )اعم از بستر و فضاي کالبدي( و نيز خدمات متناسب  ✓

  خانواده دانشگاه بويژه دانشجويانبا يک دانشگاه جامع براي همه 

و گسترش اختيارات مالي محققين  يتمرکززدائايجاد تحول در نظام اداري و مالي دانشگاه از طريق  ✓

  دانشگاهي

  ط يشرااز  روز به و ارزيابي در دانشگاه که نيازمند ايجاد نظام اطالعاتي  يز يربرنامه نظام  يز يرهيپا ✓

  باشدي مدروني و بيروني دانشگاه 

مربوطه و تقويت   ي هاگروه به  ريزي برنامهآموزشي و ارجاع حوزه  يهاگروه بر نقش سازنده  ديتأک ✓

 دانشگاه  يريگم يتصمجايگاه آنها در نظام 

  يک دانشگاه جامع عنوان بهايجاد ارتباط و ارائه خدمات مناسب به شهر و استان همدان  ✓
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 ه. مديريتي دانشگا يهابرنامه علمي در  ئتي هش اعضاء اهميت دادن به نق ✓

 
 دانشگاه رازی -5-3-2-3

غرب کشور   يوهوا آب در شهر کرمانشاه که يکي از مناطق خوش  1351سال  ماهبهمن دانشگاه رازي در 

به    1353شروع به فعاليت نمود اين مرکز در سال   توسط شادروان دکتر عبدالعلي گويا با عنوان دانشکده علوم  باشديم

دانشجو در   200دانشکده علوم با پذيرش  1351-1352دانشگاه رازي تغيير نام يافت، در شروع سال تحصيلي در سال 

و رياضي موجوديت خود را آغاز نمود. پس از انقالب شکوهمند اسالمي   يشناسستي ز چهار رشته فيزيک، شيمي، 

دانشکده تربيت دبير   ي انداز راه اجتماعي مناطق محروم با  - داف متعالي انقالب مبني بر توسعه فرهنگيو با توجه به اه 

دانشکده تربيت دبير سنندج به دانشگاه کردستان و   1370ايالم ارتقا يافت در سال  پروري دام سنندج و دانشکده 

 زي منفک گرديدند.ايالم به دانشگاه ايالم تبديل و از دانشگاه را   پروريدام دانشکده 

از   يريگبهره دانشکده و پرديس کشاورزي و منابع طبيعي بوده و با  10دانشگاه رازي در حال حاضر داراي 

گروه آموزشي   39علمي در  ئتيهعضو  355مربي، و جمعا 46استاديار، 250دانشيار،  49استاد،  10دانش و تخصص 

کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري به فعاليت خود ادامه  نفر دانشجو در چهار مقطع کارداني، 12347و تعداد 

 .دهديم

تا  1990هاي برترين دانشگاه کشور طي سال   ISI دانشگاه رازي از نظر تعداد ارجاعات به هر مقاله ✓

کسب  1387هاي کشور را در سال دانشگاه  ارزيابي عملکرد اين دانشگاه مقام برتر بوده است 2008

 رد.ک

هاي جهان  ، برترين دانشگاه دانشگاه بوعلي سينا به همراه دانشگاه رازي کرمانشاه ،1389در آذرماه  ✓

 د.شناخته شدن شاخص ميانه استنادي هنجارشده اسالم از لحاظ

 ا در آسي 871در جهان و  3309( داراي رتبه 2013بندي وبومتريکس )ين دانشگاه در رتبه ا ✓

هکتار بود که در   610حدوداً  83برداري تا ارديبهشت سال کل فضاي آموزشي و کمک آموزشي مورد بهره 

، باغ ميوه )پرديس کشاورزي(، دانشکده علوم اجتماعي، و دانشکده  طاق بستان پنج منطقه شهر، شامل پرديس

واقع   يمهندس دانشکده  ،يبدن تيتربهاي علوم، فني و مهندسي، باشند. در حال حاضر دانشکده دامپزشکي مستقر مي

  منابع . پرديس کشاورزي و اندتيفعالمشغول  طاق بستان و دبيرستان وابسته به دانشگاه در پرديس آباد غرباسالم  در

هکتار موسوم به باغ   500کي در زميني به مساحت طبيعي، موزه تاريخ طبيعي، دانشکده و درمانگاه تخصصي دامپزش

، در شهر قصر شيرين فعاليت دارد. حوزه رياست دانشگاه به  قصرشيرين اند؛ و مجتمع آموزش عاليميوه واقع شده 

دانشگاه واقع   هاي معاونين دانشجويي و فرهنگي، اداري مالي، پژوهشي و آموزشي در ساختمان مرکزيانضمام حوزه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/ISI
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%81%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86
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، عالوه بر  دانشکده ادبيات و علوم انساني .در طاق بستان دانشگاه بر انجام امور اجرايي و اداري دانشگاه نظارت دارند

 .داده استورزشي را در خود جاي  يهاسالنهاي آموزشي مربوطه گروه 

 
 رفاهی امکانات - 1 -5-3-2-2

، درمانگاه کز فروش کتاب،اند از تعاوني مصرف کارکنان، امور نقليه، مرامکانات رفاهي دانشگاه عبارت

 .الحسنهقرض و صندوق  يبدنتيترب، مهمانسرا، اداره علميهيئت انتشارات مرکزي، ستاد امور رفاهي اعضاي 

 

 هاخوابگاه - 2 -5-3-2-2

نفر دانشجو را دارد.   3700دانشگاه رازي در حال حاضر داراي هفت دستگاه خوابگاه بوده که گنجايش حدود  

اخير اين دانشگاه براي دانشجويان پسر تنها دو سال و براي دانشجويان دختر به مدت سه سال خوابگاه    ي هاسال البته در  

اساتيد دانشگاه واقع در پرديس طاق بستان جهت   مجتمع مسکوني هر ودهد. ساختمان فجر در مرکز شدولتي ارائه مي 

  و در باغ ابريشم  ابانيدر خ. آدرس خوابگاه اشرفي اصفهاني است افتهيدانشگاه اختصاص  علميهيئت اسکان اعضاي

 .نفره است 3نيز  يو تعدادهاي اين خوابگاه دونفره داخل محيط دانشگاهي قرار دارد. اکثر اتاق 

 
 های غذاخور - 3 -5-3-2-2

، کارمندان و کارکنان  علميهيئتباب سالن غذاخوري روزانه به دانشجويان، اعضاي    3دانشگاه رازي با داشتن  

علوم    در دانشکدهديگر  و سلفباغ ابريشم  ابانيدر خدهد. سلف مرکزي در داخل دانشگاه شرکتي خود سرويس مي 

 60000اي در حدود پرديس کشاورزي نيز يک سلف وجود دارد. کتابخانه مرکزي داراي مجموعه  و دراجتماعي 

نامه و طرح پژوهشي است. اين کتابخانه پايان   3000و حدود   پايگاه اطالعاتي 8عنوان نشريه فارسي،    420عنوان کتاب،  

دارد. اعضاي کتابخانه مرکزي را دانشجويان، اساتيد دانشگاه و   کنندهمراجعه نفر  350نفر عضو و روزانه حدود  4400

مجزا است که حدود   صورتبه ن و برادران دهند. کتابخانه داراي دو سالن مطالعه جهت خواهراکارمندان تشکيل مي 

 .را دارد کنندهمراجعه نفر  300مساحت و گنجايش  مترمربع 800

و   مترمربع  1670با زيربناي    1382رساني دانشگاه رازي در سال  ساختمان جديد کتابخانه مرکزي و مرکز اطالع 

هاي مختلف کتابخانه، بخش  وه بر بخش افتتاح گرديد. در داخل اين ساختمان عال ن يرزميز در سه طبقه همراه با 

 .اينترنت، واحد تحصيالت تکميل دانشگاه و کتابفروشي دانشگاه نيز قرار دارد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
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 دانشگاه ارومیه  -5-3-2-4

واقع است.   اروميه که در شهر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هاييکي از دانشگاه  دانشگاه اروميه

بر عهده    1392دي    18اين دانشگاه پيش از انقالب اسالمي دانشگاه رضائيه نام داشت. سرپرستي اين دانشگاه از  

هاي  رضائيه، دانشکده  پروريدام تأسيس دانشکده کشاورزي و  به دنبال. باشددکتر رحيم حب نقي مي

افتتاح شدند  1358و  1356هاي دامپزشکي و علوم در راستاي توسعه کمي و کيفي دانشگاه به ترتيب در سال 

اي براي توسعه پرديس نازلو به عمل آمد  تأسيس دانشگاه رضائيه گرديد. پس از آن فعاليت گسترده   منجر به که  

و به نوبت هر سه دانشکده يادشده به پرديس نازلو انتقال يافتند. پس از انقالب اسالمي نام دانشگاه   ج يرتدبه و 

 .به دانشگاه اروميه تغيير يافت هيرضائ

دانشکده پزشکي نيز در دانشگاه اروميه تأسيس شده و تا سال   1359الزم به توضيح است که در سال 

اروميه ادامه داد و سپس در نتيجه تغييراتي که در سطح وزارت علوم و   به فعاليت خود تحت نام دانشگاه 1364

پيش آمد دانشکده پزشکي از دانشگاه اروميه    هادانشگاه   يمابقپزشکي از    هايدانشگاه بهداشت مبني بر جدايي  

 .جدا شده و تحت نام دانشگاه علوم پزشکي اروميه به فعاليت خود ادامه داد

و دانشکده فني در سال    1367در سال   علوم انساني  دانشکده ادبيات و با افتتاح  دانشگاه اروميه پس از آن

دانشکده، يک پرديس خودگردان ، مرکز آموزش عالي    9حاضر با داشتن    در حال توسعه بيشتري يافت و    1368

پژوهشکده ، دو مرکز تحقيقاتي ، پارک علم    5شهيد باکري در شهر مياندوآب و دانشکده فني در شهر خوي،  

ابخانه مرکزي، يک موزه و يک مرکز تحقيقات سازه در حال تأسيس، به فعاليت  ، کتICT و فناوري و مرکز

ت امناي دانشگاه با کسب مجوز از  ئهي 1392دهد.همچنين در تابستان سال آموزشي و تحقيقاتي خود ادامه مي 

  دانشکده نانو تکنولوژي و    دانشکدهمهندسي برق و کامپيوتر و    دانشکدهدانشکده ديگر    3  سيتأسوزارت علوم با  

 .شيمي موافقت به عمل آورد

 

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -5-3-2-5

مختلف   ي هابخشو ارائه آن به  تيفيباکتربيت نيروي انساني متعهد ، متخصص و  سالت دانشگاه:ر

 جامعه 

تبديل دانشگاه به يکي از پنج دانشگاه برتر در شمال غرب کشور، ارتقاء روحيه   دانشگاه: اندازچشم 

علمي و اجتماعي، ارتقاء کيفي   ي هاحوزه در دانشگاه، توسعه و گسترش اخالقيات , در  ي خودباور

 کشور   نيازهاي  با  متناسب  عملي  يو کارآزمودگ  علمي  توان  از  برخوردار  کارآفرين،  آموختگاندانش  آموزش،

، هانه يزمدين مقدس اسالم و التزام به رعايت آنها، توکل بر خدا در تمام  يهاآموزه تبعيت از  :هازش ار 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
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  محوري،   برنامه   چارچوب  در   امور،حرکت  تمامي  در  اعتدال  اصل  رعايت  و  ، توجهيساالر سته يشارعايت اصل  

 . مداري قانون  محوري، عدالت

 
 تحصیالت تکمیلی:اهداف و راهبردهای حوزه آموزش و 

 هدف اول: ارتقاء کيفيت آموزش در سطوح مختلف تحصيلي ✓

 و مديران و کارکنان  يعلمئتيههدف دوم: تقويت اعتماد متقابل بين اعضاي محترم   ✓

 ي علمئتيه أن و منزلت اعضاي محترم ش  جايگاه، تقويت  هدف سوم: ✓

 ي علمئتيههدف چهارم: بازنگري در نحوه جذب اعضاي  ✓

 نوين  ي هاي فضاها به فناورفضاهاي آموزشي و تجهيز اين  تيفيارتقاء ک  و بهبود  هدف پنجم: ✓

 دکترا و کارشناسي ارشد هدف ششم: افزايش سهم دانشگاه در پذيرش دانشجويان در مقاطع ✓

 کشور  يهادانشگاه  سطح  در ✓

 در بين دانشجويان  تحصيل ترک و روطيمش ميزان کاهش  هدف هفتم: ✓

 

 اهداف و راهبردهای حوزه پژوهش

 مختلف  يهارشته هدف اول: افزايش کمي و کيفي مقاالت استادان در   ✓

در دانشگاه جهت دسترسي آسان  وري اطالعاتافن يهارساختيزهدف دوم: ارتقاء و بهبود  ✓

 داخلي  ي هاشبکهو مطمئن به اينترنت و بهبود 

هدف سوم:تقويت انگيزه اساتيد و دانشجويان براي تحقيق و پژوهش با فراهم نمودن بسترهاي   ✓

 مناسب

پژوهشي مختلف براي همکاري   يهانه يزمهدف چهارم: تقويت روحيه همکاري بين اساتيد با  ✓

 و کاربردي  يارشته نيبيقاتي تحق ي هاطرح در انجام 

جلوگيري از   منظوربه اطالعاتي علمي تخصصي  يهاگاه يپاهدف پنجم:تقويت منابع علمي؛ و  ✓

 اتالف وقت پژوهشگران و همچنين ارتقاي سطح پژوهش 

 هدف ششم: ايجاد دو پژوهشکده در حوزه علوم انساني، علوم پايه و فني  ✓

 اي ترجمه  و تاليفي يهاکتاب تعداد افزايش  هدف هفتم: ✓

 دانشگاه  در  علمي  يهاکارگاه و    هاشگاه يآزماهدف هشتم: بهبود و ارتقاء سطح کمي و کيفي   ✓
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 اهداف و راهبردهای حوزه معاونت دانشجویی

 موجود در دانشگاه  يهاخوابگاه هدف اول: افزايش سطح کيفي و کمي  ✓

 ي دانشجوي ي اه يتغذ هدف دوم: تالش در جهت افزايش کيفي خدمات  ✓

 هدف سوم: توجه ويژه به بحث بهداشت و درمان دانشجويان ✓

 هدف چهارم: افزايش سطح و تنوع تسهيالت مالي دانشجويي ✓

 دانشگاه  در موجود ورزشي وضعيت و فضاها کيفي و کمي سطح  ارتقاء و بهبود  هدف پنجم: ✓

 
 اهداف و راهبردهای حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

 اعتقادي و ديني دانشجويان هدف اول: تقويت بنيه  ✓

 و  هاکانون ، هاتشکل فعاليت جهت بانشاط و متعادل فضاي ايجاد جهت  هدف دوم: تالش ✓

 سياسي دانشجويي  يهاتشکل  يهاتيفعال به قانوني يدهجهت  و هاانجمن

  يهاخوابگاه  ژهيوبه هدف سوم: استفاده بهينه از اوقات فراغت دانشجويان در دانشگاه و  ✓

 دانشجويي 

 علمي  ي هاانجمنهدف چهارم : حمايت از   ✓

 
 اهداف و راهبردهای حوزه معاونت اداری مالی

 ي دانشگاه بودجه يهاف ي ردهدف اول: ترميم  ✓

 مدهاي اختصاصي هدف دوم : تالش در راستاي جلب اعتبار و افزايش درآ ✓

 هدف سوم: بررسي و اصالح چارت سازماني دانشگاه  ✓

در جهت  روزبه اطالعات جديد و   ارائههدف چهارم: نيازسنجي آموزشي کارکنان دانشگاه و  ✓

 کارآمدتر شدن سيستم دانشگاه 

 هدف پنجم : حرکت به سمت متمرکز اداري و مالي  ✓

 جرايي و اداري فرايند ا و نواقصمشکالت  و حلهدف ششم : شناسايي  ✓

 ي فني و عمراني دانشگاه هدف هفتم: توجه ويژه به موضوع توسعه  ✓

 

 دانشگاه شهرکرد  -5-3-2-6

شهرکرد در يک ساختمان  پروريدام با عنوان آموزشکده  1356دانشگاه شهرکرد ابتدا در سال 

  30به پذيرش  اقدام   دانشگاه اصفهان  يکي از واحدهاي تابعه  عنوان به استيجاري در ميدان دانشگاه شهر شهرکرد  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
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 .به کار خود ادامه داد 1359نمود و تا سال  پروريدام نفر دانشجو در رشته 

آموزشکده کشاورزي شهرکرد    1361ها، در سال  با بازگشايي دانشگاه   زمانهم پس از انقالب فرهنگي و  

در قالب دو رشته کارداني امور زراعي )تکنولوژي توليدات  دانشگاه صنعتي اصفهان فعاليت خود را زير نظر

آموزشکده   1367سپس در سال گياهي( و کارداني امور دامي )تکنولوژي توليدات دامي( آغاز نمود. 

مهندسي   جديد، شامل رشتهسابق، در سه  رشتهارتقاء يافت و عالوه بر دو  آموزش عالي کشاورزي به مجتمع

گرايش زراعت و اصالح نباتات، کارداني منابع طبيعي )تکنولوژي مرتع و آبخيزداري( و کارداني   کشاورزي

هکتار از اراضي ضلع شمالي و همچنين    103نيز بيش از    1369. در سال  دامپزشکي اقدام به پذيرش دانشجو نمود

تملک   يهان يزم درمجموعپارک جنگلي و مرتع شرقي مجتمع آموزش عالي به اراضي قبلي ملحق شد که 

شوراي   هکتار رسيد. با توجه به رشد و توسعه آموزش عالي در استان و بر اساس مصوبه 253شده به حدود 

 .مجتمع آموزش عالي شهرکرد به دانشگاه شهرکرد تبديل شد 1370در سال  گسترش آموزش عالي

رشته کارشناسي،   53رشته تحصيلي )شامل    184هزار دانشجو در    8در دانشگاه شهرکرد بيش از    اکنونهم 

اي( مشغول به تحصيل هستند  شته دکتري حرفه رشته دکتري تخصصي و يک ر 48رشته کارشناسي ارشد،  82

دانشکده   8مربي در  14استاديار و  190دانشيار،  90استاد،  27شامل  علمي هيئتنفر عضو  321همچنين 

)کشاورزي، فني و مهندسي، منابع طبيعي و علوم زمين، ادبيات و علوم انساني، علوم پايه، دامپزشکي، علوم  

هاي مشترک انسان و  فناوري، بيماري پژوهشکده )فناوري جنين، زيست  5رسان(، رياضي، هنر و علوم انساني فا

سازي و کنترل، گروه  بهينه  -دام، مرکز تحقيقات منابع آب، نانوتکنولوژي(، قطب علمي آناليز غيرخطي

 .هاي علمي و پژوهشي هستندو مرکز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه مشغول به فعاليت  کيفوتونپژوهشي 

درصد آنان داراي مرتبه استاديار و   95که  علميهيئتعضو  321دانشگاه با برخورداري از حدود اين 

اي در سطح کشور دارد.  ، جايگاه ويژه علميهيئتباالتر هستند، از نظر نسبت استاديار و باالتر به کل اعضاي 

 دکتراي رشته  3ارشد و  کارشناسي رشته 12فعاليت خود را در  1392پرديس دانشگاه شهرکرد نيز از سال 

 .است  نموده آغاز  تخصصي

 
 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  -5-3-2-7

به مجتمع دانشگاهي علوم کشاورزي و منابع طبيعي ارتقاء   1367دانشکده منابع طبيعي گرگان در سال 

  و منابع اين مجتمع دانشگاهي به دانشگاه علوم کشاورزي    1371يافت و از دانشگاه مازندران منفک شد. در سال  

ي در ايران آغاز شد. درحال  طبيعي تبديل گرديد و فعاليت اولين دانشگاه تخصصي کشاورزي و منابع طبيع

رشته  55رشته کارشناسي ارشد و  57رشته کارشناسي،  46رشته تحصيلي شامل  158حاضر در اين دانشگاه 

 .دکتري تخصصي داير است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
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  179 دانشگاه اين يعلمئت يهنفر است . تعداد اعضاي  3813تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل حدود 

 .باشندي م باالتر  و استادياري مرتبه داراي آنان %88 که است نفر

که يازده نشريه داراي   شوديمادواري و منظم منتشر  صورتبهدر اين دانشگاه هفده نشريه تخصصي 

 .باشدي مترويجي   - و يک نشريه با درجه علمي ISI ک نشريه ثبت شده در اندکسدرجه علمي پژوهشي، ي

امناء مستقل است. توسعه   ئتيهمميزه و  ئتيهدانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان داراي 

تحقيقاتي، افزايش انتشارات علمي   يهاشگاه يآزما، تقويت يا رشتهان يم يهادوره تحصيالت تکميلي، توسعه 

فرهنگي اجتماعي، افزايش کيفيت خدمات رفاهي، توسعه   ي هاتيفعالپژوهشي، بهبود کيفيت آموزش، ارتقاء 

آتي اين   يهابرنامه  ترين مهم داخل و خارج و افزايش فضاي کالبدي از  يهادانشگاه روابط علمي و فرهنگي با 

 دانشگاه هستند

و  استان گلستان در هاي دولتي ايراندانشگاه  يکي از دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان

،  «ستيزط يمح دانشکده »شيالت و    9است. اين دانشگاه داراي   وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تحت پوشش

»مرتع و آبخيزداري«، »علوم جنگل«، »مهندسي چوب و کاغذ«، »صنايع غذايي«، »علوم دامي«، »توليد گياهيِ«،  

»مهندسي آب و خاک« و »مديريت کشاورزي« و يک پژوهشکده است. اين دانشگاه نخستين دانشگاه تخصصي  

رشته در  42رشته تحصيلي شامل  147کشاورزي و منابع طبيعي در ايران است. در حال حاضر در اين دانشگاه 

 ت.داير اس دکتراي تخصصي رشته 60و  کارشناسي ارشد رشته 45، کارشناسي مقطع

فهرست آثار   در تاريخي  –آثار غيرمنقول فرهنگي   جز  31516سازمان مرکزي« اين دانشگاه، با شماره  »

 .به ثبت رسيده است ملي کشور

هاي کشاورزي در  پژوهش  آزمايشگاهي کار احداث يک مجتمع بزرگ 1394اين دانشگاه در سال 

 .برداري برسدبه بهره  96شود در سال بيني ميرا آغاز کرده است که پيش  مترمربع 6000فضايي به وسعت 

  و باالتر هستند  استادياري مرتبه  داراي   آنان  ٪ 95نفر است که    170اين دانشگاه   علميهيئت تعداد اعضاي

هاي  کشاورزي و منابع طبيعي گرگان فرصت تحصيل از کارشناسي تا دکتري در رشته در دانشگاه علوم 

 .مندان به مشاغل مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي فراهم است کاربردي و مفيد براي عالقه 

 

 دانشگاه زنجان  -5-3-2-8

ميانه واقع گرديده    -جاده زنجان    6که در کيلومتر   زنجان دانشگاه زنجان، دانشگاهي است دولتي در شهر

دانشجو در مقاطع   و بالغ بر ده هزار علميهيئتعضو  235دانشکده،  4است. اين دانشگاه در حال حاضر واجد 

  .تحصيلي کارداني تا دکتري است

http://www.gau.ac.ir/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
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 وظایف اساسی دانشگاههداف و ا  -5-3-2-8-1

 اهداف :  ✓

کمک به تجهيز و تأمين  منظوربهعلمي  يهاپژوهش پرورش استعدادها از طريق آموزش و  ✓

 کشور  ازي موردننيروي انساني متخصص 

افزايش توان علمي    در جهتشناخت عوامل بالقوه ناشناخته و    منظوربه ايجاد امکانات پژوهشي   ✓

 در زمينه علوم مختلف 

 وظایف: ✓

 هاي مختلف انشجويان در رشتهآموزش د ✓

هاي داخل يا خارج از کشور از طريق قراردادهاي فرهنگي  برقراري روابط دانشگاهي با دانشگاه  ✓

 و دانشگاهي 

 علمي و آموزشي  يهاکنفرانس تشکيل سمينارها و  ✓

 هاي مختلف علمينشريات در زمينه و  کتب فيتأل و ترجمه ✓

 

 دانشگاه اراک -5-3-2-9

است. موقعيت  اراک هاي دولتي شهرهاي بزرگ ايران و يکي از دانشگاه يکي از دانشگاه  اراکدانشگاه  

مجتمع است که به دو دانشگاه مجزا تقسيم گرديده و دانشکده علوم پايه در  يا گونهبه فيزيکي اين دانشگاه 

واقع شده که در    انسنج  و سردشت اي بيندانشگاهي در حال احداث شهر اراک در کمربندي اراک در منطقه

دو  اکنونهم باشد. باشد و داراي امکانات مطلوبي مياين مجتمع تمام امکانات دانشگاهي در حال احداث مي 

و علوم ورزشي در اين مکان قرار دارند. بخش ديگر که همان   يبدنتيتربمهندسي ، علوم پايه و  دانشکده

  ي ها دانشکده آيد در مرکز شهر و در کنار پارک اميرکبير قرار دارد. دانشگاه قديمي شهر اراک به حساب مي

علوم انساني و کشاورزي در اين مکان قرار دارند. اين بخش از دانشگاه اراک داراي وضعيت مطلوبي نبوده و  

  .مناسبي را دارا نيست امکانات

و دانشسراي عالي سابق، مقدمات تأسيس يک مؤسسه   دانشگاه تهران تعدادي از اساتيد 1350در سال 

الي خصوصي را در اراک ايجاد نمودند و در مهرماه همان سال، فعاليت اين واحد آموزشي در چهار  آموزش ع

دانشجو با نام »مدرسه عالي مرجان«    480با پذيرش   زبان و ادبيات فارسي و شناسيزيست ،شيمي ،فيزيک رشته

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
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دانشگاه   با نام »مدرسه عالي علوم اراک« وابسته به  1351در محلي استيجاري آغاز شد. اين مؤسسه در اواخر سال  

  1368به فعاليت خود ادامه داد. در آذرماه سال   رياضي و با مديريت دولتي و با افزودن رشته تربيت معلم تهران

اراک« فعاليت خود را پي گرفت. اين دانشگاه در سال    معلمت يتربمستقل و با عنوان »دانشگاه    طوربه اين مؤسسه  

با گرايش تکنولوژي آموزشي و در رشته دبيري الهيات و معارف اسالمي و همچنين   رشته علوم تربيتي در  1370

اقدام به پذيرش   يبدنتيتربهاي دبيري ادبيات عرب و به ترتيب زبان انگليسي و رشته  1373و  1371در سال 

ي،  دانشجو نمود. همچنين با هدف توسعه تحصيالت تکميلي، کارشناسي ارشد شيمي با سه گرايش شيمي آل

شروع به فعاليت نمود و پذيرش دانشجوي کارشناسي ارشد در   1373شيمي معدني و شيمي تجزيه در سال 

استفاده بهينه   منظوربه آغاز گرديد. عالوه بر اين  1378هاي فيزيک و ادبيات فارسي از سال تحصيلي رشته

ناسي و ادبيات فارسي نيز اقدام  شفيزيک، شيمي، زيست   چهار رشتهدر    1369امکانات آموزشي دانشگاه از سال  

با تصويب طرح جامع )دانشگاه تربيت معلم( به )دانشگاه اراک(    1375به پذيرش دانشجوي شبانه نمود. در سال  

هکتار شامل پنج دانشکده علوم پايه، ادبيات و علوم   382تغيير يافت. طرح جامع دانشگاه اراک با مساحت 

ادامه يافت و همچنين امکانات جانبي شامل   يو مهندسر معماري و فني انساني، کشاورزي و منابع طبيعي، هن

هاي علوم پايه، ادبيات و علوم  حال حاضر دانشکده  و درسالن ورزشي، سلف سرويس، مسجد، فضاي سبز. 

و   افتهيتوسعه دانشگاه  عنوانبه باشد. دانشگاه اراک و مهندسي فعال مي  يورنانساني، کشاورزي و منابع طبيعي 

رشته کارشناسي    1رشته کارداني، 1رشته تحصيلي از جمله:   85دانشکده و تعداد   4امع در حال حاضر داراي ج

  صورت به باشد و رشته دکتري مي  10رشته کارشناسي ارشد و  44رشته کارشناسي پيوسته و  29ناپيوسته و 

متخصص براي اداره و توسعه ايران  روزانه و شبانه نسبت به تربيت دانشجويان و تأمين نيروي انساني متعهد و 

شعبه محالت دانشگاه اراک در سه رشته مهندسي علوم کامپيوتر،  1391از مهرماه  .نمايداسالمي اقدام مي 

 .پذيردافزار و مهندسي صنايع دانشجو مي مهندسي نرم 

 

 دانشگاه خلیج فارس -5-3-2-10

استان   به اياهلل خامنهآيت است. در پي سفر بوشهر در شهر دانشگاه دولتي يک دانشگاه خليج فارس

شکل   استان بوشهر در دانشگاه دولتي صورت گرفت، موافقت وي با ايجاد 1370، که در زمستان بوشهر

  مهندسي رشته  و عمران مهندسيرشته  در دو دانشگاه بوشهر با نام 1371گرفت؛ اين دانشگاه از مهر 

،  شوراي عالي انقالب فرهنگي مصوبه  بنا بر،  1375اين دانشگاه در سال    .کرد دانشجو آغاز به پذيرش مکانيک

استان   در وزارت علوم به »دانشگاه خليج فارس« تغيير نام داد. اين دانشگاه اولين دانشگاه دولتيِ وابسته به

مقطع   رشته در 1هشتاد رشته، رشته است که از اين  80اکنون داراي است. »دانشگاه خليج فارس« هم  بوشهر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
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مقطع   رشته در 12و  مقطع کارشناسي ارشد رشته در 43، مقطع کارشناسي رشته در 25، کارداني

علوم   انشکدهد علوم انساني و ادبيات شامل دانشکده دانشکده8هستند. »دانشگاه خليج فارس« داراي  دکتري

مهندسي   انشکده، دمعماري  و هنر دانشکده، منابع طبيعي و کشاورزي دانشکده مهندسي،دانشکده  پايه

  در  واقع  جم«  »دانشکده  محل) جم  مهندسي  دريايي و دانشکده  فنون  و  علومدانشکده ، پتروشيمي و گاز ،نفت

فرهنگي و    معاونت آموزشي، دانشجويي، پژوهش و فناوري،  5دانشگاه داراي    .باشداست( مي  پرديس شهرک

 .اجتماعي، اداري و مالي است

هاي رقيب پرداخته  هاي آموزشي دانشگاه کردستان با دانشگاه در پايان اين بخش به مقايسه برخي شاخص 

 شده است: 
 های رقیبهای آموزشی دانشگاه کردستان با دانشگاهمقایسه برخی شاخص   -31-5جدول 

 ی آموزشی هاشاخص دانشگاه

 يعلمئت يهعضو  328 دانشگاه کردستان

 نفر دانشجو  8920

 نفر دانشجو  24000بيش از  دانشگاه تبریز

 علميهيئت نفر   900حدود 

 منابع طبيعيدانشکده و پرديس کشاورزي و  10داراي  دانشگاه رازی

 مربي46استاديار، 250دانشيار،  49استاد،  10شامل   يعلمئت يهعضو  355

 گروه آموزشي 39

 نفر دانشجو 12347تعداد 

دانشکده، يک پرديس خودگردان ، مرکز آموزش عالي شهيد باکري در شهر مياندوآب و دانشکده   9 دانشگاه ارومیه

 فني در شهر خوي 

کسب   با  شيمي  دانشکده نانو تکنولوژي و  دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر و   دانشکده  3 سيتأس 

 ت امناي دانشگاه ئ هيتوسط  مجوز از وزارت علوم  

 و بورسيه  يعلمئت يهنفر 532

 نفر دانشجو 17000بيش از 

 هزار دانشجو  8بيش از  دانشگاه شهرکرد

رشته دکتري   48رشته کارشناسي ارشد،  82رشته کارشناسي،  53رشته تحصيلي )شامل  184

 اي(  تخصصي و يک رشته دکتري حرفه

 مربي 14استاديار و   190دانشيار،  90استاد،  27شامل  علميهيئت نفر عضو  321

دانشگاه علوم 

کشاورزی و منابع  

 طبیعی گرگان 

 نفر 3813تحصيل حدود تعداد دانشجويان شاغل به  

  يعلمئت يه عضو 179

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2_(%D8%A7%D8%B2_%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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 ی آموزشی هاشاخص دانشگاه

 دانشکده،   4واجد  دانشگاه زنجان

 علميهيئت عضو  235

 ده هزار دانشجو  حدود

 دانشکده  4داراي  دانشگاه اراک

 رشته تحصيلي 85تعداد 

 يعلمئت يهعضو 300بيش از 

 دانشکده 8داراي  دانشگاه خلیج فارس

 دانشجو  300هزار و  6

  يعلمئت يهعضو  236

کد رشته   93دانشجويان ياد شده در مقاطع تحصيلي کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکترا و در 

   .کننديمتحصيل 

 

ی آمایش سرزمین قابل استفاده در تدوین سند راهبردی دانشگاه  هاشاخص خالصه  -5-3-3

 کردستان 

سند آمايش استان، در اين    و مراکز آموزش عالي با   هادانشگاه اسناد تحول    يي راستاهم به اهميت    با توجه

 .شودمي ي مرتبط با توسعه آموزش عالي ارائه هاشاخص از آخرين سند آمايش استان و   ياخالصه بخش 
 نگری تحوالت استان  آینده  -5-3-3-1

بيني تحوالت آتي بازارهاي کار، سرمايه و توليد استان  پيش  منظوربه در سال افق هر يک از سناريوها  

الزم است فرضياتي را در مورد پارامترهايي نظير نرخ مشارکت نيروي کار، نرخ رشد جمعيت فعال، نرخ 

وري مطرح نمود. از اين رو در قالب سناريوهاي مختلف در اين بخش به برآورد اين پارامترها در افق سند  بهره 

جمعيت  32-5گردد. در جدول هاي سني آن برآورد مي شود. ابتدا جمعيت استان و گروه اخته مي آمايش پرد

شده است.    ارائه ساله    5هاي  برآورد شده و در جدول نرخ رشد جمعيت در دوره   1410تا    1390استان در فاصله  

- 1390رصد در دوره د 1.64به  1390-1385در دوره  0.73رود نرخ رشد جمعيت از بر اين اساس انتظار مي 

ساله بعدي به ترتيب به   5هاي افزايش يابد. پس از اين دوره نرخ رشد جمعيت کاهش يافته و در دوره  1395

 خواهد بود. 1.11و  1.25، 1.48

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87
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 1385-1410نرخ رشد جمعیت استان کردستان در فاصله  -32-5جدول 

 سال دوره
نرخ رشد  

 جمعیت

-15کل 

64 

مرد 

15-64 

زن   

15-64 

کل جمعیت  

ساله و   10

 بیشتر

  10مرد 

 ساله و بیشتر

ساله   10زن 

 و بیشتر

 0.79 0.43 0.61 1.58 1.44 1.51 0.73 1390-1385 1دوره 

 1.15 1.09 1.12 1.07 1.20 1.14 1.11 1390-1395 2دوره 

 1.24 1.20 1.22 0.87 0.88 0.88 1.23 1395-1400 3دوره 

 1.71 1.75 1.73 0.87 0.93 0.90 1.47 1400-1405 4دوره 

 1.50 1.56 1.53 1.38 1.51 1.45 1.64 1405-1410 5دوره 

 )منبع: مرکز آمار ایران و محاسبات مشاور هامون یک(

 نیروی کار    -5-3-3-1-1

گذاري استان، نرخ مشارکت نيروي کار تا  ها و نتايج طرح تهيه اسناد اشتغال و سرمايهبر پايه سرشماري 

  ي هاروش ، از  1410-1395هاي  طي سال کار    يروي برآورد عرضه ن  منظور  بهشده است.    برآورد  1394پايان سال  

فعال  تيروند گذشته جمع ،کار يرويروند گذشته نرخ مشارکت ن، فعال تيروند گذشته جمع ي مانند:مختلف

تک معادله نرخ    ني، روش تخمARMA  به شيوهکار    ي روي، روند گذشته نرخ مشارکت ن1ARMAبه شيوه  

  نيروش تخمو    ،ARDLو    OLS  يهامستقل مؤثر بر آن به روش   يرها يکار با استفاده از متغ  يرويمشارکت ن

 استفاده شد.   ARDLو    OLS  يهاؤثر بر آن به روش مستقل م  يرهايفعال با استفاده از متغ  تيتک معادله جمع

استان  برآورد شده   تيفعال برآورد شده با جمع تيجمع يخوان عدم هم  مختلفي مانند ليبه دال  يتدرنها

هاي زماني در مورد متغيرهاي مستقل اثرگذار بر نرخ مشارکت  عدم وجود سري کردستان، نرخ مشارکت منفي،  

هاي  که تخمين مدل آنجايا جمعيت فعال در يک بازه زماني کافي، نتايج قابل اطميناني به دست نيامد و از 

ARMA هاي مربوط به سرشماري  فاده از داده مشاهده بوده با است 30اي شاملوجود حداقل بازه  ازمندين

نسبت ،  1394الي    1389هاي  و برآوردهاي نرخ مشارکت در سال  1385و    1375،  1365،  1355،  1345هاي  سال

مشاهدات شکسته شد    کهطوري به   اقدام گرديد   فعال و نرخ مشارکت  تيدر مورد جمع  ARمعادالت  به تخمين  

   .ديگرد ليتبد 1394 -1345 ي زمان ي سر کي عمالً به  ل زير()جدو فوق  يهامشاهده مربوط به سال  11و 

 
 1345-94های سال نرخ مشارکت نیروی کار استان کردستان به تفکیک جنسیت در فاصله -33-5 جدول

 نرخ مشارکت زنان  نرخ مشارکت مردان  نرخ مشارکت کل سال

 
1 AutoRegressive Moving Average (ARMA) 
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1345 46/47 12/83 18/7 

1355 63/48 34/78 67/16 

1365 53/39 31/73 83/3 

1375 95/36 05/65 06/8 

1385 30/40 61/68 29/11 

1389 20/43 93/72 99/12 

1390 64/43 85/73 26/13 

1391 21/44 66/74 62/13 

1392 81/44 30/75 21/14 

1393 21/45 77/75 55/14 

1394 59/45 08/76 01/15 

 گذاری استان کردستان(سرمایه)منبع: مرکز آمار ایران و سند توسعه اشتغال و 

 

 در استان کردستان )تعداد طرح( 1410پیشنهادی تا افق  یهاطرحسطح فناوری در  -34-5جدول 

 تعداد طرح  رشته فعالیت سطح فناوری

 گروه فناوري پايين 

 172 آشاميدني صنايع مواد غذايي و 

 1 سيگار –توليد محصوالت از توتون و تنباکو 

 60 منسوجات توليد 

 16 توليد پوشاک عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

 10  دباغي و عمل آوردن چرم و ساخت کيف و چمدان

 22 غير از مبلمان  – پنبهتوليد چوب و محصوالت چوبي و چوب

 16 توليد کاغذ و محصوالت کاغذي 

 20 نشده در جاي ديگر  يبند طبقه توليد مبلمان و مصنوعات  

 20 بازيافت

 337 جمع

گروه فناوري متوسط رو به  

 پايين

 1 نفت  يهاشگاه ي پاال صنايع توليد زغال کک و

 51 توليد محصوالت الستيکي و پالستيکي 

 108 يرفلزيغتوليد ساير محصوالت کاني  

 30 توليد فلزات اساسي 

 190 جمع

 52 و تجهيزات  آالتنيماش جزبه  توليد محصوالت فلزي فابريکي باال گروه  فناوري متوسط و 
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 تعداد طرح  رشته فعالیت سطح فناوری

 103 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي 

 61 و تجهيزات  آالتن يماشتوليد  

 2 اداري و حسابگر و محاسباتي آالتن يماشتوليد  

 14 برقي يهادستگاه و   آالتن يماش توليد

 1 و وسايل ارتباطي  هادستگاه توليد راديو و تلويزيون و  

 24 پزشکي و ابزار اپتيکي و ابزار دقيق  توليد ابزار 

 257 جمع

 بندي فناوري فاقد دسته 

 40 تريلر و نيم تريلر توليد وسايل نقليه موتوري و

 49 کاشت محصوالت کشاورزي 

 1393 پرورش حيوانات 

 53 دامپزشکي يهاتيفعالبجز  يپروردام خدمات کشاورزي و 

 7 خدماتي وابسته  يهات يفعالجنگلداري و 

 43 خدماتي وابسته  ي هات يفعالصيد و پرورش و تکثير حيوانات آبزي و 

 5 فلزي يهاسنگاستخراج 

 42 معدني يهاسنگاستخراج ساير 

 6 کشت و صنعت 

 22 بخار آب گرم برق و گاز و   تأمين

 18 کاري بجز وسايل نقليه موتوري و موتورسيکلت العملحق و  يفروشعمده 

 5 فروش و نگهداري و تعمير وسايل نقليه موتوري و موتورسيکلت 

 13 بجز وسايل نقليه موتوري و موتورسيکلت  –يفروشخرده 

 173 هتل و رستوران 

 22 زميني ونقلحمل

 34  ونقلحملپشتيباني و کمکي  يهاتيفعال

 16 پست و مخابرات 

 25 وکارکسب  يهاتيفعالساير 

 187 وابسته   يهات يفعالکامپيوتر و 

 6 تحقيق و توسعه 

 33 آموزش

 49 بهداشت و مددکاري اجتماعي

 2 داراي عضو يهاسازمان يهاتيفعال

 12 تفريحي و فرهنگي و ورزشي  يهاتيفعال
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 تعداد طرح  رشته فعالیت سطح فناوری

 2255 جمع

 3039 جمع کل

 بندی یونیدو( )منبع: محاسبات مشاور بر پایه طبقه

 ای )انسانی و فیزیکی(منابع سرمایه  -5-3-3-1-2

آنچنان که پيشتر گفته شد، به دليل فقدان آمار مربوط به موجودي سرمايه در استان کردستان، امکان 

گذاري  وجود ندارد. لذا در اين بخش به برآورد ميزان سرمايه  1390-1410برآورد موجودي سرمايه در دوره 

گردد. تمامي محاسبات تفا ميجهت ايجاد تحول در اقتصاد استان اک يازموردنهاي مورد نياز جهت ايجاد طرح 

 باشد.انداز مي انجام شده در اين بخش در قالب سناريو چشم 

 3000بيش از    1390  -1396ساله    7بيني شده که در دوره  هاي مختلف پيش جهت توسعه استان در بخش 

  آمده است. مجموع اشتغال اين  27ها در جدول گذاري جديد اجرا شود. مشخصات اين طرح طرح سرمايه 

هزار ميليارد ريال )به قيمت   116ها بيش از گردد که براي اجراي آن هزار نفر برآورد مي  118ها بيش از طرح

 باشد. ( مورد نياز مي1388ثابت سال 

فناوري توانمندي انجام کار است، هرچند ممکن است ساخت يک دستگاه نياز به فناوري بااليي داشته  

اهي که با فناوري باال ساخته شده و يا از نيروي انساني ماهر استفاده شود، اما  باشد يا براي انجام کاري از دستگ

 :شودميفناوري به چهار صورت نمايان  . دستگاه همان فناوري نيست

 آالت افزار: تجهيزات و ماشين سخت ✓

 هاها و دستورالعملها، فرايندها، روش افزار: دانش فني، تکنيکنرم ✓

 هادتها، عاانسان افزار: مهارت ✓

 هاي سازماندهي و مديريت، افزار: تواناييسازمان ✓

ها را  ، اما ارتباط بين فناوري باشديممطرح  هايتفعاليک موضوع عام در همه  عنوانبه هر چند فناوري 

هايي( است که به توليد، کسب  توان يک سامانه در نظر گرفت. سامانه فناوري شامل توانمندي عواملي )بنگاه مي

بازار.  -توليد -فناوري -پژوهش -پردازند. زنجيره فناوري عبارت است از: آموزشمي  هاي فناورو جابجايي 

محصوالت نهايي، شرکتهاي دانش بنيان، مراکز   يدکننده تول يهابنگاه از:  اندعبارت عوامل سامانه فناوري 

 ...ي و ، مراکز پژوهشهادانشگاه خدمات مهندسي، 

قديمي شده و آنها را   هايي فناور بهتر فني و اقتصادي، مرتباً جايگزين  هاييت مز هاي جديد با فناوري 

توان مفهوم عمر را به آن نسبت  کنند. فناوري يک پديده دائماً متغير است و شبه موجود زنده، مي منسوخ مي

عرضه، نوآوري، توليد، اشاعه، جايگزيني   داد. هر فناوري در طول عمر خود مراحل مختلف تحقيق و توسعه،
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 کنند. و منسوخ شدن را طي مي 

شود باعث کاهش   يبرداربهره انتخاب و  يخوببه کردن انجام کار، اگر  يرپذامکان فناوري عالوه بر 

  دهد و از طرف ديگر را افزايش مي   هابنگاه طرفي مزيت رقابتي  از  که    شودمي هزينه و زمان و يا افزايش کيفيت  

دهد. تغيير الگوهاي مصرف و تقاضا، نيازهاي جديد فني و اقتصادي و  کارايي را در کل اقتصاد افزايش مي 

اجتماعي، تعامل وسيع کشورها، و رشد تصاعدي علم، باعث تسريع تحوالت فناورانه و لذا غلبه دانش و فناوري  

نسبي )برخورداري از منابع طبيعي،   برخالف مزاياي. بر ساير عوامل در نوآوري و توسعه اقتصادي شده است

که از پيش موجود و نوعاً خدادادي است، مزاياي رقابتي فناورانه، اکتسابي است.   (...مواد اوليه، نيروي کار و 

 :هاي مختلف اقتصادي اجتماعي و سياسي به داليل زير روزافزون استنقش فناوري از جنبه 

 رقابت اقتصادي ميان کشورها هاي نوين و تغيير عرصه ظهور فناوري  ✓

 در تحقيق و توسعه و نقش يادگيري فناوري در رشد صنايع  يگذاره يسرمانياز دائم به  ✓

 هاي فرهنگي و اجتماعي ناشي از رشد فناوري و پيچيدگي مسائل ✓

 هاي فرهنگي اي ميان کشورها مبتني بر فناوريکشمکش نرم و رسانه ✓

 هاي فناورانه براي نوآوريها ها و دولتفشار روزافزون بر سازمان  ✓

 زند کشورها را در بلندمدت رقم مي  و هاغفلت از فناوري، زوال سازمان ✓

نقشه  انداز توسعه کشور بخش قابل توجهي به علم و فناوري پرداخته و در قالب سند رو در چشم از اين 

تاني نظير کردستان ي اسرسد برا ، به طور تفصيلي به اين مقوله پرداخته است و به نظر مي جامع علمي کشور

 ن به اين سند و همراه شدن با تحوالت فناوري ضروري باشد.  افزوتوجه روز 

دهد که با  هاي نسبي نيست و تجربه جهاني نيز نشان ميکه اشاره شد فناوري همانند مزيت  طورهمان

يک مزيت    عنوان به ناوري  توان از فنيز مي   توسعهدرحالريزي صحيح، حتي در کشورهاي  گذاري و برنامه سرمايه 

را با فناوري کاهش داد. تجربه کشورهايي    يافتهتوسعه بافته و    توسعهمهم استفاده نمود و فاصله بين مناطق کمتر  

دهد که اقتصادهاي ناکارآمد و  نشان مي  يخوببه  يکره جنوبنظير هندوستان، ايرلند جنوبي، مالزي و 

هاي قابل توجه  اند براي خود مزيتاطالعات و ارتباطات توانسته گيري صحيح از فناوري با بهره  يمحصولتک

افزاري به يک قطب مهم در جهان تبديل  افزاري و سختهاي نرم خلق نمايند و اکنون اين کشورها در حوزه 

- جديد تجهيز نمايد و رويکرد فناورهاي  اند.  استان کردستان نيز بايد منابع خود را براي استفاده از فناوري شده 

تواند  محور به يک سياست کليدي در توسعه استان تبديل شود. در اين راستا، نقشه جامع علمي کشور مي 

 سازان استان مورد توجه قرار گيرد.يک راهنما براي مديران و تصميم  عنوان به

چنين ترسيم شده است:  ايران  علم و فناوري جمهوري اسالمي اندازچشم در نقشه جامع علمي کشور، 
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هجري شمسي در علم و فناوري، با اتکال به قدرت اليزال الهي و با   1404جمهوري اسالمي ايران در افق »

ايراني براي پيشرفت ملي، گسترش عدالت و الهام بخشي در   - احياي فرهنگ و برپايي تمدن نوين اسالمي

 :جهان، کشوري است 

فرهيخته، سالم و تربيت شده در مکتب اسالم و انقالب و با   صالح، يهاانسان برخوردار از  ✓

 جهان  يهان يبرتر دانشمنداني در طراز 

 دستاوردهاي آن  يريکارگبه توانا در توليد و توسعه علم، فناوري و نوآوري و  ✓

 پيشتاز در مرزهاي دانش و فناوري با مرجعيت علمي در جهان ✓

 :)در حوزه فناوري( خواهد داشت  هايييژگي وچنين  1404 انداز چشم جامعه ايراني در افق 

 برخوردار از دانش پيشرفته  ✓

 توانا در توليد علم و فناوري  ✓

 متکي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي ✓

دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي )شامل  ✓

و توليد علم،    ي افزارنرم آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و کشورهاي همسايه(، با تأکيد بر جنبش  

 «.رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل

  ي بنددسته  به شرح زير  فناوري در سه سطح الف، ب و ج  هاييت اولواساس نقشه جامع علمي کشور  بر  

 :شده است 

)از جمله شکافت   يا هسته فناوري هوافضا، فناوري اطالعات و ارتباطات، فناوري  :های الف اولویت

زيست محيطي )از    هاي ي ور فنانفت و گاز، فناوري زيستي،    هايي فناور هاي نانو و ميکرو،  و گداخت(، فناوري 

،  زدايي يابانبجمله مديريت و فناوري آب، خاک و هوا، کاهش آلودگي آب، خاک و هوا، مديريت پسماند، 

 نرم و فرهنگي  هايي فناورمبارزه با خشکسالي و شوري(، 

ليزر، فوتونيک، زيست حسگرها، حسگرهاي شيميايي، مکاترونيک، خودکارسازي    :های باولویت

شاف  ت، مواد نوترکيب، بسپارها )پليمرها(، حفظ و احياي ذخاير ژني، اکسازييکشت ، رساناهايمه نو روباتيک، 

 يرعامل غو مقابله با زلزله و سيل، پدافند  بينييش پو استخراج مواد معدني، 

ها، مهندسي پزشکي، آلياژهاي فلزي، مواد مغناطيسي، لکترونيک، کاتاليستاپتوا :های جاولویت

، ترافيک و شهرسازي، مصالح ساختماني سبک و مقاوم، ونقلحمل ريلي، ايمني  ونقلحمل دريايي،  يهاسازه 

 بومي هايي فناوراز آنها،  يبردار بهره و  هاجنگل احياي مراتع و 
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، که بايد در استان  نظام علم و فناوري کشورو بخشي  اهداف کالن  بر پايه نقشه جامع علمي کشور برخي  

 هم مورد عنايت ويژه قرار گيرد، عبارتند از:

دستيابي به جايگاه اول علم و فناوري در جهان اسالم و احراز جايگاه برجسته علمي و الهام   ✓

 بخشي در جهان 

شايسته، فرهيخته و نخبه براي    يهاانساناستقرار جامعه دانش بنيان، عدالت محور و برخوردار از   ✓

 احراز مرجعيت علمي در جهان

عمومي و تخصصي همراه با تقويت اخالق، آزادانديشي و روحيه    يهاآموزش تعميق و گسترش   ✓

 نسل جوان  ژهي وبه خالقيت در آحاد جامعه، 

  يهات يمز، نيازها و هات ياولونوين و نافع، متناسب با  يهاي فناور دستيابي به توسعه علوم و ✓

 آنها در نهادهاي مختلف آموزشي، صنعتي و خدماتي يريکارگبه نسبي کشور؛ و انتشار و 

درصد    50افزايش سهم توليد محصوالت و خدمات مبتني بر دانش و فناوري داخلي به بيش از   ✓

 توليد ناخالص داخلي کشور 

 المللي بينريهاي علمي و فناوري با مراکز معتبر علمي گسترش همکا ✓

دستيابي به سطح دانش و مهارت نيروي کار کشور متناسب با استانداردهاي جهاني و در راستاي  ✓

 المللي بين پاسخگويي به نيازهاي جامعه و بازار کار داخلي و 

شاخص در بين   هاي جهان اسالم و احراز جايگاهدانشگاه  يبندرتبه کسب رتبه نخست در  ✓

 هاي دنيا دانشگاه 

 :تثبيت جايگاه کشور در ✓

 حوزه نفت و گاز به منظور دستيابي به نقش محوري در منطقه  يهاي فناور علوم و  −

 فناوري اطالعات به منظور کسب جايگاه اول علمي و فناوري در جهان اسالم  −

 1درصد از بازار جهاني مربوطه  3فناوري زيستي به منظور کسب  −

 

1 میلیارد دالر ارزش بازار   107؛ 2011طبق آمار بانک جهانی در مورد ارزش افزوده زیست فناوری در جهان در سال  .

300های تولید شده این رقم به تساب ارزش افزوده واکسنزیست فناوری اعالم شده است که با اح رسد. میلیارد دالر می 

توان حاقل بین درصد از بازار جهانی این صنایع را می 3با توجه به وضعیت موجود و چشم انداز این صنعت در جهان، 

برآورد نمود 1404میلیارد دالر در سال  30تا  20 . 
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 1درصد از بازار جهاني مربوطه  2نانو و ميکرو به منظور کسب  يهاي فناور −

، دستيابي به دانش انرژي گداخت و دستيابي  ياهسته   ي هاروگاهينکسب دانش طراحي و ساخت   −

 به فناوري اعزام انسان به فضا و دانش طراحي، ساخت و پرتاب ماهواره به مدار زمين آهنگ

(GEO)المللي بين  يهاي همکارم و ، با مشارکت جهان اسال 

ساله و نقشه جامع علمي کشور به آن پرداخته شده و استان   20انداز  هايي که در سند چشم يکي از فناوري 

تواند به آن توجه ويژه  هاي استان مي کردستان هم به واسطه حضور برخي محققين تراز اول کشور در دانشگاه 

رتباط فناوري نانو با آجربناي مولکولي مواد اين حوزه از فناوري، با  . به واسطه ا باشدنمايد، فناوري نانو مي 

ارتباط دارد، زيرا مولکولها بناي همه مواد را   گذريمي مبسياري از چيزهايي که به صورت روزمره از کنار آنها 

در منافع  دهد. دانشمندان براي فناوري نانو کاربردهاي خاصي را متصورند که جايگاه و اهميت آن را  شکل مي

، نفت و  زيستيطمح کند و دانشمندان را به تحقيق در مورد کاربردهاي مختلفي مثل اقتصادي ممتاز مي 

کند. با حذف آالينده به کمک ذراتي با  پتروشيمي، الکترونيک، خودرو، پوشاک، بهداشت و... هدايت مي 

فراهم ساخت.   زيستيطمح توان بهبود زيادي را در ابعاد نانومتر )نانوذرات( يا با کاهش مصرف سوخت مي 

، وزن  مؤلفه  ترينمهم توان از نانوذرات براي انتقال دارو به يک نقطه هدف در بدن بيمار بهره برد. در خودرو  مي

بر اساس خواصي که به آن اشاره   و هزينه قـطـعات مخـتلف است که با فناوري نانو مي توان آن را تغيير داد.

به   .ک از ساختارهاي نانومتري استعداد کاربرد ويژه اي را دارند که در هر زمينه قابل بررسي استشد، هر ي

 در شکل زير مشاهده نمود. 2045طور کلي روند و نقشه آينده نانوفناوري را تا سال 

  21 ييتنهابه ميليارد دالري در دنيا بوده و  712صنعتي  2007بخش خدمات فناوري اطالعات در سال 

رصد  کل صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات را به خود اختصاص داده است. خدمات فناوري اطالعات به  د

هاي خدمات فناوري  درصد هزينه   80تا  70گردد که اي و خدمات پشتيباني تقسيم ميدو بخش خدمات حرفه 

دمات در استان  مرتبط با اين خ  يوکارها کسباي اختصاص داشته و توسعه اطالعات، به خدمات حرفه 

هاي توسعه اين بخش  فرصت  ترينمهم تواند به ايجاد مزيت رقابتي جديد در استان منجر شود. از کردستان، مي

 توان به موارد زير اشاره نمود:از فناوري ارتباطات و اطالعات در استان مي 

 گذاري در خدمات فناوري اطالعات ظرفيت مناسب سرمايه  ✓

 

1 بهداشتی،    های مختلف از قبیل الکترونیک، مراقبت هایکاربرد فزاینده نانوفناوری در بخشبرطبق گزارش های موجود،    .

مواد آرایشی، انرژی، حمل و نقل، کشاورزی و دفاع به رشد بازار جهانی نانوفناوری منجر خواهد شد. پیش بینی می شود 

.رد دالر برسدمیلیا 26به  2014که این بازار تا پایان سال   
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 اده از اين گونه خدمات در جهت توسعه صنعت و بازار رويکرد جهاني به سمت استف ✓

 اي کشور هاي توسعه همسويي مفهومي حوزه خدمات فناوري اطالعات با اهداف و سياست ✓

سپاري ناشي از  گري دولت و رويکرد برونو کاهش تصدي 44هايي مانند اصل  وجود فرصت ✓

 آن

ار، رويکرد حمايت از  اي در کشور از قبيل گسترش سهم باز هاي توسعه وجود سياست ✓

 عوامل اثربخش شناسايي شود.   عنوانبه گذاري در توليد و عرضه محتوي و ... که سرمايه 

 

 عوامل فرهنگی مرتبط با توسعه استان  -5-3-3-2

ساز فرآيند نه تنها توسعه فرهنگي بلکه توسعه  توسعه فرهنگي، بستر   برنده شي پشناخت عوامل بازدارنده و  

هاي مختلفي را در  اجتماعي است. موانع بازدارنده توسعه استان کردستان، متعدد بوده و زمينهاقتصادي و 

 که عبارتند از:  رديگيبرم
 (عوامل بازدارنده:1

 گذارند:عوامل بازدارنده در سه زمينه اثر
 فرهنگی یهای ژگی وعوامل بازدارنده توسعه مرتبط با -الف

کشند. عمدتاً مانع هاي زندگي اجتماعي را به دوش ميتها و شيوه، سنهاارزش فرهنگي که با    يهاي ژگيو

، در عين حال که به  و باورها هاارزش روند. حفظ انديشي و تغييرات دروني و بيروني به شمار مينگاه به نو

کنند. از هاي توسعه و پيشرفت مقاومت ميباشد، اغلب در برابر ديدگاههويت وگذشته فرهنگي معطوف مي

 :جمله

از   ناآگاههاي تاريخي و بعضاً محدود و سنتي، عمدتاً مبتني بر سنتها و ديدگاه ي هاش يگرا ✓

هاي توسعه، مانع از  انديشي و تحوالت جاري به تحول اين گرايشها در برخي عرصهگونه نوهر

 شوند.تحول و پيشرفت مي

فرهنگي رو    و کارکردهاي  هاش يگرا آگاهي در شناخت هويت فرهنگي و شناخت  ضعف خود ✓

 به تحول

گذار نيمي از جمعيت گيرانه نسبت به نقش زنان و کم اهميت دادن به نقش اثربينش سخت ✓

 جامعه در روند توسعه 

عدم مشارکت مردم در فرآيند توسعه، به دليل فقدان نهادهاي الزم براي مشارکت، ناآگاهي و   ✓

 ربط ي ذگيري مردم و عدم اطالع از سازوکارهاي کناره
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 های مدیریت توسعه فرهنگی:امل مرتبط با رویکرد عو -ب

بخشي از موانع و عوامل بازدارنده توسعه فرهنگي، به رويکردهاي مديريت توسعه فرهنگي و نهادهاي  

 . اين عوامل عبارتند از: گرددي برمو مسئول استان  ربطيذ

تداخل وظائف متنوع هاي اجرايي متولي بخش فرهنگي و فقدان هماهنگي الزم و  تعدد دستگاه ✓

 ربطي ذ هاي دستگاه

استان با  ربطي ذها و نهادهاي فرهنگي ها و عدم تناسب و ارتباط فعاليتکمبودها و نارسائي ✓

 اجتماعي -روند توسعه فرهنگي و توسعه اقتصادي

 هاي فرهنگي با نيازها و تحوالت جديد و برنامه  هااست يسعدم تناسب  ✓

-هاي توسعه فرهنگي، و نبود تقاضاي مناسب براي سرمايهگذاري با نيازعدم تناسب سرمايه ✓

 ذاري گ

فقدان رويکرد انگيزه جلب همکاري و مشارکت جدي و مستمر مردمي در مجموعه نهادهاي   ✓

 مسئول بخش فرهنگي 

 مشارکت مردمي در توسعه فرهنگي  يهات يظرفعدم استفاده از  ✓

 هافرصت عدم استفاده از  ✓

 
 ساختاری مرتبط با فرهنگ در توسعه استان موانع و مشکالت  -ج

ترين  فرهنگي وجود دارد. عمده  يهاتيفعالها و  هاي فرهنگ، مشکالت و موانع بر سر راه برنامهدر عرصه 

 آنها به شرح زير است:

  و مشکالت اجرايي متولي در بخش    ي هادستگاه هاي اجرائي در استان؛ وجود تعدد  تعدد دستگاه ✓

 نگي و تعادل بين آنها.مربوط به ايجاد هماه

 وضعيت نامطلوب منابع انساني در بخش فرهنگي از نظر تجربه، تخصص و غيره  ✓

هاي فرهنگي و  عدم رغبت بخش خصوصي و مردمي براي مشارکت مالي در اجراي برنامه ✓

 هنري به دليل اقتصادي نبودن آن

گذاري تأسيسات و  ها در مشارکت جدي و مستمر و پيگيري موضوع وانبود انگيزه در دستگاه ✓

 فضاهاي مربوطه.

هاي سينما و تئاتر، تاالرها و سراهاي  افزارهاي گسترش فرهنگ ) سالناي از سختنبود پاره ✓

 هاي فرهنگي و...(هاي عمومي، پژوهشکده اي ديگر ) کتابخانهعمومي( و کمبود پاره 
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 برنده (عوامل پیش 2

 تند از: عبار  اختصاربه عوامل عمده پيشبرنده توسعه فرهنگي 

 احساس تعلق به منطقه و توسعه آن  ✓

 و اعتماد اجتماعي نفساعتمادبه  ✓

 تمايل به همکاري و مشارکت مردمي براي توسعه استان  ✓

 استفاده بهينه از امکانات و منابع محدود بخشي از طريق اعطاي تسهيالت خاص  ✓

 هاي فرهنگ کاربردي در عرصه يهاپژوهش انجام  ✓

 
 بناییزیرعوامل  -5-3-3-3

برنامه آمايش استان کردستان، سندي براي تحقق توسعه پايدار فضايي است که مجموعه اهداف،  

( استان را  يو تعاون دولتي وغير دولتي )عمومي، خصوصي  ي هابخش هاي اجرايي برنامه و  هااستيسراهبردها، 

-اين برنامه در چارچوب چشم. رديگي برمدر  يو کالبدمحيطي در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيست

هاي آمايش سرزمين و در تعامل با سطوح استاني، ملي و جهاني، با  گيريانداز، اهداف توسعه ملي و جهت

شود و در چارچوب  اصول مصوب آمايش سرزمين  تهيه مي   ريپذو انعطاف گرا، مشارکت جو  رويکردي توسعه

 شود: به قرار زير ارائه مي

 و دفاعي (: مالحظات امنيتي 1)

 (: کارآيي و بازدهي اقتصادي 2)

 (: وحدت و يکپارچگي سرزمين 3)

 اي هاي منطقه (: گسترش عدالت اجتماعي و تعادل4)

 زيست و احياء منابع طبيعي (: حفاظت محيط5)

 (: حفظ هويت اسالمي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي6)

 ر (: تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصادي کشو7)

 ها به خصوص در مناطق روستايي کشور (: رفع محروميت8)

 همچنين، در تنظيم ضوابط ملي آمايش بر موارد زير تأکيد شده است: 

بخشي به توزيع جمعيت و فعاليت متناسب با منابع، توان محيطي و ظرفيت تحمل تعادل ✓

 غربي اي دولت در مناطق  با تأکيد بر ابعاد اجتماعي وظايف توسعه  هابومست يز

تأکيد خاص بر آمايش مناطق مرزي براي بهبود شرايط زندگي، رفاه و تأمين اجتماعي و افزايش   ✓

 سطح توسعه اين مناطق به منظور ارتقاي امنيت مرزهاي کشور 
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کشاورزي    يهاتيفعالخاک براي توسعه    آب و  و امکاناتطبيعي    يهات يقابلاستفاده پايدار از   ✓

 در نواحي غربي ژهيوبه و صنايع وابسته و تبديلي مربوط به آن، در نواحي مستعد کشاورزي 

توسعه صنايع توليد کاالهاي مورد نياز کشورهاي منطقه با اولويت استقرار در جوار بازارهاي   ✓

 هاي مرزي مصرف اين کشورها در استان 

 غرب کشور  افتهيتوسعهگاز در مناطق کمتر    صنعتي مبتني بر نفت و  يهاتيفعالتأکيد بر توسعه   ✓

و  هافرهنگخرده گسترش و تسهيل ارتباطات بين مناطق به منظور تقويت پيوند بين اقوام و  ✓

 تعامالت فرهنگي فراملي  گسترش

 
 عناصر ساختار فضایی - 1 -5-3-3-3

 مناطق طبیعی -1-1 -5-3-3-3

  مرتعي،جنگل،  عي )مناطق کوهستاني، کويري، طبي يهاي ژگيو بندي نواحي مختلف استان از نظر گونه

 اي و ...(جلگه 

منابع و   فضايي توزيع  يکنندهکنترل عوامل مؤثر و يا ترينمهم اقليم و توپوگرافي زمين،  عامل دو

روند. دو عاملي که ارتباطي مستقيم با يکديگر دارند. با  هاي طبيعي در قلمروي کردستان، به شمار مي گستره

 شود. افزوده و از ميزان دماي هوا کاسته مي هابر ميزان بارندگي  افزايش ارتفاع، عموماً

شرقي و   مهيدون هاي آشکار اکولوژيکي، ميان وجود کوهستان زاگرس، عامل مؤثري در بروز تفاوت

آن به علت  ي شرقي ي غربي استان در مجاورت زاگرس، نيمه مقايسه با نيمه رود. درغربي استان به شمار مي 

عنوان  ، که به يشمال شرقدر قسمت  ژهيوبه تري هم برخوردار است، خشک يوهوا آب دوري از زاگرس، از 

هاي غربي و شرقي شده  هاي توسعه در نقاط و نواحي بخشبر تفاوت ميزان شاخص رگذاريتأثيکي از عوامل 

 است.

 جريان يا نفوذ از ناشي از فرآيندهاي تأثيرپذيري )به دليل و رطوبت نيز ميزان دما محلي، در مقياس 

روست که اراضي با شيب رو  است. هم از اين  متفاوت مختلف، با يکديگر هايشيب در سطح زمين(، در آب

گيرند و داراي پوشش گياهي  خوب، نسبت به مناطق شيب روبه شمال، بيشتر در معرض فرسايش قرار مي به

 کمتري هستند. 

توان مشاهده کرد که مرتفعات  ي کردستان، ميدر يک نماي کلي از سيماي طبيعي سرزمين در گستره

ها،  افکنهها و مخروطي غربي استان و کوهپايه ارتفاع، در نيمههاي عميق کم هاي کالن و درهخوردگيو چين

ي شرقي  هاي مرتفع استان در نيمه ها و فالتغربي، دشتاي مرکزي و شمالهبه شکل نواري پراکنده در قسمت

 اند.غربي، واقع شده هاي کم ارتفاع موجود، به شکل يک نوار باريک با وسعت کم در نواحي جنوب آن و دره
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تنظيم   توان به پوشش گياهي اشاره کرد که نقش بسيار مهمي در حفاظت وپس از دو عامل فوق، مي

هاي مختلف و متنوعي  بومتوپوگرافيکي در استان، زيست يبا توجه به شرايط ويژه کند.حيطي ايفا ميشرايط م

زمين در   يتوپوگرافويژه بارندگي، همراه با تنوع ساختار اند. شرايط مناسب اقليمي، بهدر اين قلمرو پراکنده

شده است. اين   هاي جنگليو عرصه  زارهاي مرتعي، بيشهبومگيري زيستنواحي غربي کردستان، موجب شکل

 غربي استان تاثير گذاشته است. يافتگي نيمهوضعيت در ميزان توسعه

غربي استان  که از شمال ي طوربه  آن پراکنش دارند،غربي  ي پيوسته در نيمه، به شکلي هاي استانجنگل

 عمدتاً در . مراتع استان نيز، شوندمنتهي ميغربي استان به جنوب آن،  کل مناطق غربيبا پوشش دادن  شروع و

ي، آن هم به طور پراکنده،  مرتع  هاياين عرصه  از  پراکنش دارند. وسعت کمي  ،پيوسته  شکلي به    ، وغربي  ينيمه

بندي نواحي و مناطق مختلف استان، در  مشاهده است. با توجه به اين که گونه کردستان، قابل شرقي يدر نيمه

ها، تحليل پوشش گياهي و شناخت منابع اکولوژيک، به تفصيل مورد  بلنديمباحث مربوط به تحليل پستي و 

، از تکرار مباحث، اجتناب  نجايا ها، در مطالعه و بررسي قرار گرفته، ضمن ارجاع به مطالب بيشتر در آن قسمت

 شود.و به همين مقدار، بسنده مي

 
 شبکه ارتباطات -1-2 -5-3-3-3

-آوريها و فن دار زيرساختمندي از گسترش و تکامل سريع و دامنههرههاي ارتباطي به اتکا و با ب شبکه

هاي نوين در زندگي اجتماعي و ساماندهي فضا، فعاليت و سکونت و ارتباطات جوامع دور و نزديک و تامين  

ر ايران  اند. اين فرايند توسعه ارتباطات در کشور پهناوکننده يافتهها، جايگاهي تعييننيازهاي مادي و معنوي آن 

ها و اجتماعيات، نيز اثرگذار  هاي توليد و فرهنگ هاي فعاليت و شيوهگوني نظام با تنوع اقليمي و محيطي و گونه

 ها و درجات مختلف نمايان بوده است.هاي جغرافيايي به ميزانبوده است که در سطوح ملي و استاني و پهنه 

هاي مختلف محيطي،  ها و تهديدها در زمينهرصت استان کردستان با توجه به نقاط ضعف و قوت، ف      

هاي کشور با اين  اجتماعي و فرهنگي ، اقتصادي و ساختاري و با امعان نظر به توسعه ارتباط مرکز و ساير استان

خطه و به واسطه آن با اقليم کردستان عراق و همچنين با درنظر داشتن کريدورهاي امتداد يافته از بنادر و مبادي  

گذرد و اهميت محور توسعه غرب کشور، در موقعيتي قرار گرفته است  ور که از استان مذکور ميجنوب کش

هاي توسعه  که براي ايفاي نقش ملي و فراملي و توزيع متناسب خدمات و محصوالت توليد و ارتقاء شاخص

هاي  مأموريت ام يافتن  هاي قابل قبول در مسير انج ها و دستيابي به شاخص انساني، نيازمند برطرف نمودن کاستي

 اي محوله است. توسعه

هاي فعاليت و ترسيم کننده  گاهي و مراکز و عرصههاي پيونددهنده مراکز سکونتها ، شريان شبکه راه



190 
 

اي هستند که در ساختار فضايي سرزمين جريان دارند.   بررسي  اي و فرامنطقهکم و کيف ارتباطات درون منطقه

هاي اخير و تشديد و  ستان با توجه به تغييرات و تحوالت حادث شده در سالاستان کرد ونقلحملشبکه 

گسترش فرآيندهاي تبادالت و مراودات ملي و فرامرزي و همچنين روندهاي توسعه درون استاني و درنظر  

هاي  هاي فضايي موجود در پهنه استان مذکور، شايسته نگرشي مبتني بر ارزيابي ها و عدم تعادلداشتن عدم توازن

هاي نويني  گيريها و جهتبندياي، ملي و فراملي است که نسبت به گذشته شکلهاي درون استاني،منطقهشبکه

رو داشته است. در اين چارچوب رويکردي يکپارچه و در ارتباط با اسناد فرادست ملي و مقتضيات  را پيش

 گيرد.سازمان فضايي توسعه استان، مورد مالحظه قرار مي

 
  یالمللنیبتحلیل دسترسی به کریدورهای  -1-3 -5-3-3-3

هاي جنوب غربي آسيا و  موقعيت جغرافيايي و ژئوپوليتيکي کشور ايران و قرار گرفتن آن در عرصه

هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي جهاني از اهميت  منطقه خاورميانه سبب شده است تا از ديرباز در عرصه 

در طول قرون متمادي محل عبور و پل ارتباطي بين شرق و غرب به حساب  خاصي برخوردار باشد اين سرزمين  

هند و سند که از ايران قديم عبور   يهاراه هاي ارتباطي راه ابريشم، راه مرواريد و آمده است. وجود شريانمي

طي بين  کردند نمايانگر اين جايگاه تاريخ آفرين گذرگاهي و ترانزيتي است. همچنين ايران نقش مهم ارتبامي

 نمايد.آزاد ايفا مي يهاآبکشورهاي واقع در شمال با 

استان کردستان به جهت وجود شرايط توپوگرافي و طبيعي و همچنين به دليل موقعيت ويژه اين خطه در  

اي( با مناطق دروني کشور  از ايجاد ارتباط بهينه زميني)ريلي و جاده تاکنونژئوپوليتيکي،  و تعامالتمعادالت 

هاي مناسب و متناسب محروم بوده است، و اين شرايط  مندي از زيرساختآن سوي مرز وبهره يهان يسرزمو 

قتضيات  اند که استان مذکور در جايگاه شايسته ترانزيتي واقتصادي خود به ايفاي نقش بپردازد. منبوده  ياگونه به

ها  سامان داده است که شاهراه ي اگونهبه ارتباطات زميني را  و گسترش گيري طبيعي، سياسي و جغرافيائي شکل

اند. در  هاي استراتژيک از ازمنه گذشته از شمال و جنوب و شرق استان عبور کرده کريدورهاي با موقعيت و

مذکور در کمرکش آن قرار دارد، ايجاد  دوران کنوني تالش براي تجهيز و توسعه محور غرب که استان 

ارتباطات ريلي در امتداد همين محور، اتصال استان از طريق همدان به شبکه ريلي کشور و پيشنهاد براي احداث  

است که در   ييهاتيفعالبزرگراه به منظور ايجاد ارتباط سريع و مستقيم استان و مرزهاي آن به مرکز کشور، 

به استحصال   ژه يوبهاجتماعي و  -توان به رشد وبالندگي اقتصادي ر آنها، ميصورت تحقق اهداف مورد نظ

برآمده از آن در استان اميدوار شد. مبادي   و اشتغالاز تکاپوهاي ترانزيتي و داد وستد و تجارت  افزوده ارزش 

لهاي مديد،  ورود و خروج کاال در جلفا و بازرگان در شمال و مرز خسروي در جنوب استان هر چند که طي سا
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يابي موقعيت جديد استان در ارتباط با  اند، اما با سامانعمدتاً جابجايي و ترانزيت مسافر و کاال را بر عهده داشته 

خيزي همچون  نفت و مناطقشمال عراق و وجود قطبهاي بازرگاني و توسعه مانند سليمانيه و اربيل عراق 

فرصتي تاريخي براي توسعه اقتصادي و زيرساختي و تجهيز    توان از تحوالت فعلي و آتي و ايجادکرکوک، نمي

پوشي يا تعلل نمود. تجهيز و  و ترميم و تقويت ارتباطي نقاط مرزي مانند باشماق در شهرستان مريوان چشم

و  فراملي  يهابزرگراه شرياني و متصل به نقاط مرزي استان به شبکه و کريدورها و  يهاراه تقويت و اتصال 

و امعان نظر قرار گيرد. نگرشي به کريدورهاي   يموردبررس  سازسرنوشت راهبردي  عنوان به تواند ، ميييايآس

 سازد.عبوري از کشور اهميت اين موقعيت جغرافيايي را هويدا مي 

 
 های صنعتی، علمی و فناوریپارک مناطق آزاد ویژه، -1-4 -5-3-3-3

تواند موجب جلب  صنعتي از جمله ابزارهاي توسعه اقتصادي است که مي –ايجاد منطقه آزاد تجاري 

آوري، آموزش نيروي انساني، تحصيل مديريت علمي، وصل به بازار جهاني و در نهايت دريچه  سرمايه،انتقال فن 

ه دولت  توسعه اقتصادي شود. در ايران بر اساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي، ب  يسوبه

آوري کمک  صنعتي ، به ايجاد صنايع و انتقال فن -اجازه داده شد که با استفاده از ايجاد مناطق آزاد تجاري

 نموده و صادرات کشور را افزايش دهد. 

هاي نسبي خود، شامل، هم مرز بودن استان با کشور عراق  ها و مزيتاستان کردستان با توجه به پتانسيل

هاي مريوان، سقز و بانه، مازاد توليد بخش کشاورزي بالقوه و بالفعل  ي در شهرستانو وجود سه بازارچه مرز

که با برخورداري از   يدستع يصناگونه توليدات در منطقه است، تشکيل بازار مبادالتي اين سازنهيزممنطقه که 

ده ، توريسم و  پشتوانه فرهنگي و تاريخي در مقابل تهاجم کاالهاي صنعتي جديد به حيات خود ادامه دا

گير سياحتي، تاريخي، طبيعي و توان اکولوژيک استان در زمره مناطق  هاي چشمگردشگري که به دليل قابليت

استان موجب تشکيل  يشناسن يزمتوريستي کشور است، صنعت و معدن که امکانات بالقوه و شرايط خاص 

هاي  يکي از گزينه عنوان به تواند است ،ميهاي فلزي و غير فلزي گرديده کانسارهاي متعددي از انواع کانه

کشور در   زيآمتيموفقمناسب براي داشتن مناطق آزاد تجاري نقش قابل مالحظه و موثري را به منظور حضور 

 عرصه تجارت جهاني و کمک به توسعه کشور ايفا نمايد.

نهاي همجوار را نيز باعث  استان کردستان توسعه استا عالوه بر  منطقه ويژه اقتصاديتبديل شهر مريوان به  

بالقوه از سوي   يهاليپتانسشد. با توجه به رسمي شدن مرز باشماق از يک سو و وجود استعدادها و خواهد 

سال در  همچنين  ديگر، شهرستان مرزي مريوان شرايط الزم براي تبديل شدن به منطقه آزاد تجاري را داراست.  

که بانه نيز   رسيد  بيبه تصو منطقه ويژه اقتصادي  14ايجاد   در صحن علني مجلس شوراي اسالمي اليحه 1389

 جزء آنها بوده است.
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هاي نوآوري و ابداع و  گيري از جريانيکي از راهکارهاي نوين توسعه صنايع با فناوري برتر و بهره

اي علم  ههاي علم و فناوري است. در اين راستا احداث پارکهاي تحقيق و توسعه، ايجاد شبکههمچنين فعاليت

انداز  يکي از شروط تحقق اقتصاد دانايي محور در اسناد چشم  عنوانبه هاي مستعد کشور و فناوري در استان

 بيست ساله و برنامه چهارم توسعه کشور لحاظ شده است.

هاي داراي پارک فناوري از پتانسيل و ظرفيت الزم براي ايجاد پارک استان کردستان در مقايسه با استان

برخوردار است. حتي اگر تعداد واحدهاي صنعتي ، مراکز آموزش و پژوهشي و تعداد محققان براي  فناوري 

نو باشد . پارک    يهاده ياتقويت پژوهش و خلق    سازنه يزم  تواندي ماخذ مجوز کافي نباشد ، ايجاد پارک فناوري  

متولي ساماندهي توسعه و تقويت تکنولوژي در استان باشد وجود تعداد قابل توجهي از   تواندي مفناوري 

دانشگاه رسمي دولتي و   4ها فعاليت دارند وجود کارآفرينان و محققان کردستاني که در تهران و ساير استان

ته هاي فني و مهندسي  کردستاني در رش  النيالتحصفارغ فني و تعداد قابل توجه    يهادانشکده غير دولتي ، وجود  

هاي استان و وجود جوانان  و با توجه به توانمنديضرورت ايجاد پارک فناوري در استان است  کنندههيتوج

تواند کمک  آوري ميهاي مطالعاتي ، وجود پارک علم و فنعالقمند به مباحث پژوهشي و همچنين طرح

در   1389آوري در سال رر بوده که پارک علم و فنهاي مطالعاتي در استان کند. مقشاياني به توسعه فعاليت

هاي اين طرح مهم دانشگاهي  استان کردستان  احداث شود و دو نقطه در شهر سنندج براي احداث زيرساخت 

گرفته شده است. دانشگاه کردستان و سازمان مسکن و شهرسازي اقدامات مختلفي را براي ساخت و   در نظر

 اند.ري در استان کردستان انجام دادهآو اندازي پارک علم و فنراه

هاي  بخشي از نقاط و گره  عنوانبه علمي  هاي صنعتي، مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و پارک شهرک

سازمان فضايي استان کردستان،روابط ساختاري و عملکردي را با ساير اجزاءسازمان فضايي استان  

ها( و نسبت به مراکز جمعيت و فعاليت)سکونتگاهاين نقاط )به لحاظ مکاني(  ي ريقرارگدارند.چگونگي 

ها و خطوط انتقال نيرو و خطوط  پهنه   عنوانبه دسترسي به خطوط انتقال نيرو،روابط ساختاري آنها را با اين اجزاء  

اقتصادي ايجاد شده در خالل فضا ميان اين نقاط و   –هاي اجتماعي کنند و جريان سازمان فضايي بر قرار مي

ترين روابط عملکردي اين  ها و کاالها، عمدههاي افراد،سرمايه، اطالعات و ايده ونتگاهي مانند جريانها سکپهنه

هاي ساختاري و عملکردي موجود  .اين مراکز در عين اينکه به دليل وجود پتانسيلدهدي ماجزاء را با هم تشکيل  

بط نوين عملکردي بر مبناي ساختارهاي  شوند و يا باعث ايجاد رواهاي مستعد استان بوجود آمده ميدر پهنه

  ي هارساخت يزصنعتي واقع در سنندج و قروه به دليل برخورداري از    يهاشهرکشوند.  قبلي سازمان فضايي مي

در   تر نسبت به ساير نواحي استان ، داراي باال ترين سطح فعاليت نسبت به ساير نواحي استان هستند.مناسب

 واحد رسيده است.  24ها و نواحي صنعتي استان به د شهرکتعدا 1390ضمن تا ابتداي سال 
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 شبکه انرژی و انواع انرژی  - 2 -5-3-3-3

هاي انرژي، ابزار و امکان توسعه را در جهت گسترش  مند از منابع و ذخاير معتنابه حاملکشور ايران بهره

تامين خدمات مراکز جمعيت و فعاليت را  ها و تجهيز و گاه ها و ارتقاء درجه رفاه سکونتو تحکيم زيرساخت

هاي انرژي و  در چهار گوشه سرزمين فراهم آورده است. به همين جهت، توليد و توزيع و مصرف بهينه حامل

هاي  ها و پهنهمندي متناسب تمام آحاد و جوامع ساکن در کشور، در اقليمايجاد بسترهاي مساعد براي بهره

 نظر در اين زمينه بوده است.هاي موردريزيمايه مطالعات و برنامهتجغرافيائي و محيطي، موضوع و دس

اي براي امرار معاش، فعاليت  استان کردستان به سبب اقليم خاص، شرايط توپوگرافي و مقتضيات منطقه

اي و محلي و همچنين به دليل اينکه پل هاي تاريخي و ناحيهها و محروميتو اشتغال و زدودن برخي نارسائي

شود و از موقعيت گذرگاهي و پيوندي قابل اعتنايي برخوردار است،  ارتباطي کشور با شمال عراق محسوب مي

هاي همجوار و چه با کشور عراق است،  هاي انرژي چه با استانهاي مناسبي در زمينه تبادل حاملنيازمند بررسي

-کم وکيف گسترش و توسعه فضايي شبکهانداز توسعه و راهبردهاي سازماندهي فضايي،  تا پس از آن در چشم 

 برداري بهينه از آنها مشخص گردد.هاي انرژي و بهره

 
 گاز  -2-1 -5-3-3-3

مندي از حامل انرژي گاز  در توسعه و پيشرفت و شدت جريان آباداني را، بهره رگذاريتأث يهامؤلفه از 

هاي رفاهي و توليدي شده، بلکه با  شاخص  تنها موجب ارتقاء اند. گسترش شبکه انتقال و تغذيه گاز نهبرشمرده

اندازي به منابع طبيعي براي سوخت، بخصوص در نقاط و مسيرهاي دورافتاده و  توان از دستاستفاده از آن مي

 ويژه شهري، آلودگي هوا را کاهش داد.کوهستاني جلوگيري کرد و در نقاط سکونتگاهي و به

هاي صنعتي و و پتانسيل به رشدفي و همچنين با وضعيت رو استان کردستان با توجه به موقعيت توپوگرا

ويژه در نواحي مرزي و  ها و مراکز توسعه اقتصادي و انساني بهمعدني، ترانزيتي و گرايش به تشکيل کانون

ويژه نقاط  هاي شرقي، مستعد گسترش و امتداد يافتن خطوط لوله به همه نقاط شهري و بهنواحي مستعد در دشت

گيري نظام  تواند در ساماناند. اين جريان، بعالوه، ميبهره مانده است که تاکنون از اين نعمت بيروستايي 

کوچي جمعيت فعال به خارج استان نيز تاثير قابل تاملي  جائي جمعيت و کوچ روستائيان به شهرها و برونجابه

 برجاي گذارد. 

 
 عمده نفتی یهافرآوردهنفت و  -2-2 -5-3-3-3

ونقلي با اتکاء و از طريق مصرف  هاي حملهاي اقتصادي و بخصوص فعاليتضر عمده فعاليتدر حال حا



194 
 

هاي گسترانيده پوشش گياهي،  جهت برخورداري از عرصه شود. استان کردستان بههاي نفتي انجام ميفراورده

-عدم دسترسي به حاملويژه مراتع و شمار کثيري از روستاها در دامان اين خوان يا همجوار با آن در صورت  به

-تواند تخريب منابع طبيعي و استفاده از عرصهالخصوص در فصول سرد، ميهاي انرژي و سوخت کافي، علي

هاي جنگلي و مرتعي براي تامين منابع سوخت را تشديد نمايد. ضمن اينکه تامين سوخت وسايل نقليه استان و  

وزافزون روابط تجاري و بازرگاني با کردستان عراق و  ناوگان ترانزيتي عبوري از اين منطقه که با گسترش ر

-پاسخ   بر آن بايستي مورد نظر قرار گيرد.افزون  يابد، مياي مي هاي کشور اهميت ويژه مرکز کشور و ساير استان

هاي بخش  مأموريتهاي صنعتي و معدني، از  گويي به نيازهاي بخش گسترده کشاورزي و همچنين ساير فعاليت

 ال اين حامل انرژي است. توزيع و انتق

 
 مدیریت جامع آب و منابع آب زیرزمینی -2-3 -5-3-3-3

شود و قلمروهايي از پنج هاي توليد آب کشور محسوب ميعرصه  ترينمهم استان کردستان يکي از 

دهد. آنچنان رود، کرخه، سيروان و زاب کوچک را تشکيل مياوزن، زرينهحوزه آبريز کشور مشتمل بر قزل

سطحي در   يهاآبکه در سيماي طبيعي و شرايط هيدرولوژيکي استان مشخص شده است، بخش عمده منابع  

زيرزميني در اقليم بري نيمه شرقي استان و بيش از همه جا   يهاآب اقليم مرطوب نيمه غربي و پهنه عمده منابع 

 و استفادهمندي از منابع آب  ن وضعيت، توزيع و بهرهرغم اي اند. اما علي هاي قروه و دهگالن قرار گرفتهدر دشت

شود. و در حالي که کشاورزان نيمه  انجام نمي  و متعادلاي متوازن  استان به گونه  يو غرب از آن در دو نيمه شرقي  

آورند، در نيمه غربي استان و  شرقي استان به دليل کمبود آب و شرايط توپوگرافي غالباً به کشت ديم روي مي

برداري  که براي استفاده بهينه و بهره آنجاق کوهستاني آن، باغات و زراعت آبي وجه غالب را دارد. از مناط

سطحي، توزيع مکاني مناسب آب،    ي هاآب هاي آبي در سطح استان، شامل استحصال و مهار  مناسب از پتانسيل

برداري منابع آب، آن گونه  هرهگذاري و ساير عوامل تأثيرگذار و دخيل در ب و کم و کيف مديريت و سرمايه

 بخش تعادل ريزي و اقدامات متناسب و هاي طبيعي استان است، برنامهکه شايسته و بايسته استعدادها و ظرفيت

يک اهرم و   عنوانبهتوان انتظار داشت که اين مزيت نسبي پربها و ارزشمند طبيعي صورت نپذيرفته است، نمي

-و توزيع عادالنه ثروت و ذخاير و استعدادهاي ديگر استان نقش سرنوشتيک عامل و نقطه قوت براي توسعه  

 ساز خود را ايفا نمايد. 

ها و مردم آن سوي مرزهاي استاني  کننده آب براي سرزميندر واقع استان کردستان توليدکننده و تأمين

هاي  ن زميندر داخل و خارج کشور است که به تناسب اين ارجحيت و حقوق حقه خويش، در سيراب کرد

ها در فرايند استحصال و مصرف آب و ايجاد تبادل و تعادل در اين ارتباط  مندي از مزايا و فرصتاستان و بهره
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با همسايگان داخلي در سرزمين ملي و همسايه خارجي )عراق(، هنوز نتوانسته است مديريتي استاني و فرااستاني  

سدها،   ها و پتانسيلاي کنوني اعمال کند. استفاده از ظرفيت هکه متضمن آثار و نتايج عادالنه باشد بر روند

هاي انتقال و توزيع آب براي مصارف  ها، تقويت و ترميم شبکهگاه ها و ذخيرهبندان تأسيسات آبگيري و آب

ها براي انتقال آب به  هاي پمپاژ و گسترش و توسعه استفاده از موتور پمپکشاورزي، تکميل و تجهيز ايستگاه

هاي ثمربخش و چند منظوره کشاورزي، مديريت مصرف آب در مورد  ح باالتر براي توسعه فعاليتسطو

هاي شرقي  ريزي براي توزيع و مصرف متناسب و متعادل آب در بخش مصارف غير کشاورزي و تالش و برنامه 

 رار گيرد. تواند در دستور کار مديريت جامع آب استان قو غربي استان، از اهم اقداماتي است که مي

 
 برق  -2-4 -5-3-3-3

هاي انرژي اوليه مانند نفت و گاز و حامل انرژي ثانويه برق با توجه به وجود امکانات و وجود حامل

هاي  انرژي در بخش يريکارگبه اي براي توليد برق، در توزيع و همچنين گرايش به استفاده از انرژي هسته 

ه و آسايش و توسعه همه جانبه سهمي بزرگ و نقشي حياتي  مختلف اقتصادي، صنعتي، کشاورزي و جهت رفا

 دارد.

مندي از منابع طبيعي وافر، اسکان و فعاليت بسياري از مردم در دامان  در استان کردستان به سبب بهره

ها و ارتفاعات، درک امر مهم حفاظت از  ها در بلنديگاه طبيعت و همجوار با آن، قرارگيري سکونت

نقاط شهري و روستايي گسترانده شده است. از   يتمامبه و توسعه پايدار، استفاده از برق تقريبا  ستيزطيمح 

اي شکل  گونههاي همجوار و روند توليد انرژي برق بهجانب ديگر فرايند تبادل انرژي در اين استان با استان

هاي صنعتي و کشاورزي با اتکاء به اين نوع انرژي و  سترهاي مورد نياز براي فعاليتاست که شرايط و بگرفته

 صدور به کشور همسايه فراهم آمده است.

هاي توسعه، خطوط انتقال انرژي برق و ديگر تاسيسات موجود و آتي مورد  ريزيبر اين اساس در برنامه 

و گردش انرژي در مدارات فرااستاني و فراملي را   نظر زمينه را براي تجهيز و رشد مراکز و محورهاي فضايي

هاي دايمي و توپوگرافي مناسب بخش غربي استان، با اتمام فراهم خواهند آورد. ضمن اينکه وجود رودخانه

ريزي شبکه انرژي  در برنامه يآببرق هاي قابليت توليد انرژي ازطريق سيستمهاي سدهاي دردست اجرا پروژه

 استان مدنظر است. 

 
 های نو انرژی  -2-5 -5-3-3-3

شود و تاثير چنداني بر  هاي نو درحال حاضر در مقياس محدود و اندک انجام ميبرداري از انرژيبهره

هاي اضطراري و استثنايي انجام شده است. در  تر براي موقعيتهاي انرژي ندارد و بيشالگوهاي فعاليت و شبکه 
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 ه نمود:توان اشاراين زمينه به موارد زير مي

، ديواندره، در نزديکي قروه، دشت قروه، چمگلي، دهگالن و و زمانهاي انرژي باد در  ايستگاه  ✓

 سرآب آونگان 

هاي آبي کوچک بخصوص در نيمه غربي استان باوجود گيري از نيروگاهبهره به جهت مطالعه  ✓

 توپوگرافي و منابع آبي سطحي دائمي 

 وگاز يا بي تودهست يز مطالعه براي استفاده از  ✓

 و محاسبه دماي مخزن در بيجار  ييگرماني زمانجام پتانسيل سنجي انرژي  ✓

 العبور بانه، بيجار و کاميارانروستا در نقاط صعب  7هاي خورشيدي در تعداد  استفاده از نيروگاه  ✓

 توولتانيک  واستفاده از ف ✓

 استحصال و مصرف آب  ✓

برداري از  مترمکعب است که تاکنون قابليت بهرهميليون  1400پتانسيل منابع آب زيرزميني استان حدود 

  ق ي از طرميليون مترمکعب    9/675نيمي از منابع مذکور با حجمي بالغ بر    از  شيبدرصد آن فراهم شده است.    93

هاي استان بيالن منفي و سطح ايستائي آب  شود. تقريبا در کليه آبخواندهنه چشمه استحصال مي 18257

 باشد.نقصان مي توسعهدرحال 

درصد در حوزه    31زيرزميني استحصال شده در استان در حوزه آبريز سفيدرود،    يهاآب حدود نيمي از  

درصد( در حوزه    2درصد در حوزه آبريز درياچه اروميه و حجم ناچيزي )  15هاي مرزي غرب،  آبريز رودخانه 

هاي زيرزميني  سطحي، بخش اعظم آب يهاآبشود. همانند مصارف در بخش خه استحصال ميآبريز کر

درصد نيز به مصارف شرب و بهداشت و بخش   10رسد. حدود درصد( به مصارف کشاورزي مي  88استان )

 رسد. درصد به مصرف بخش صنعت و معدن مي 2کمي در حدود 

درصد    5/3ميليارد متر مکعب است. اين رقم حدود    14حجم نزوالت جوي در اين استان ساالنه بيش از  

هاي آبريز استان، )  نزوالت جوي باريده شده در حوزه  از کلشود. کل نزوالت جوي کشور را شامل مي

شکل  ميليارد مترمکعب به 2/7رود ( حدود اوزن، سيروان، زاب کوچک، رازآور، زرينههاي قزلزيرحوزه

مربوط به حجم جريانات درون استان و   از آنميليارد مترمکعب  6قريب به جريانات سطحي جريان دارد که 

ميليون    773هاي روان وارد شده به اين استان است. ازاين ميزان رواناب، تنها  ميليارد مترمکعب مربوط به آب   2/1

سد   9و  برداري سد دردست بهره 6شود. درحال حاضر استان داراي برداري ميطرق مختلف بهره مترمکعب به

درصد( صرف بخش کشاورزي و تامين  92هاي مهارشده در استان)معادل دردست اجراست. بخش اعظم آب

شود. حدود هزار هکتار باغات آبي استان مي 30هزارهکتار اراضي آبي زراعي و نزديک به  100آب بيش از 



197 
 

 شود.بخش صنعت استفاده نمي  شود. از اين منابع برايدرصد نيز براي مصارف شرب و بهداشت استحصال مي  8

يابي  سد امکان   6سد دردست مطالعه است و تعداد    18سد درحال اجرا،    11درحال حاضر همچنين تعداد  

ميليون مترمکعب   1695ميليارد ريال آب استحصال شده در استان مقدار    2کلي از مجموع حدود    طوربهشود.  مي

درصد صرف تامين آب مورد نياز   90مترمکعب حدود  ميليون 1525رسد که مقدار به مصارف مختلف مي 

ميليون  140درصد( به مصرف شرب و بهداشت و حدود  2/9ميليون مترمکعب )حدود  156بخش کشاورزي، 

 شود.مترمکعب )کمتر از يک درصد( در بخش صنعت و معدن مصرف مي

 
 ها و تهدیدهای عوامل زیربنایینقاط قوت و ضعف، فرصت  -5-3-3-3-3

-هاي به عمل آمده از عوامل زيربنايي منابع طبيعي، اقتصاديها و ارزيابي جه به مجموع بررسي با تو

ها و تهديدات زير را به تفکيک  ها، فرصتها، ضعف توان قوت فضايي استان کردستان، مي-زيربنايي و کالبدي

 محيط دروني و بيروني، به صورت زير ارائه کرد:

 
 محیطیها و تهدیدهای زیستتحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت -35-5 جدول

 ست يزطيمح ست يزطيمح 

ني 
رو

ط د
حي

م
 

ت 
قو

ط 
نقا

 

وجود منابع آب فراوان و قرار گرفتن بر  

هاي پنج حوزه آبريز مهم  سرشاخه

 سرزمين

از تنوع زيستي گياهي و   يبرخوردار

 جانوري

 هاي متعدد و ارزشمند  وجود اکوسيستم

 وجود مناطق متعدد حفاظت شده  

 وجود منابع غني جنگل و مرتع 

 تنوع شکل زمين )توپوگرافي(

 تنوع شرايط آب و هوايي

ني
رو

ط بي
حي

م
 

ت
رص

ف
 ها 

امکان ايجاد درآمد مالي از محل  

 فروش آب استان 

امکان ايجاد رزروارهاي مختلف براي  

برداري از منابع آب سطحي و  بهره 

 زيرزميني 

بانک    عنوانبه چشمه امکان معرفي چهل

 گياهان دارويي کشور

هاي قوي اکوتوريسم در  وجود پتانسيل

 هاي ملي و جهاني مقياس

امکان ايجاد، ساماندهي و توسعه  

-پيوندهاي اکلوژيک در سطح منطقه

اي، ملي و فراملي با توجه به موقعيت  

 جغرافيايي و طبيعي قلمرو کردستان

پذيري رونق اقتصادي با توجه به  امکان

 غناي منابع پايه در اختيار 
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ف 
ضع

ط 
نقا

 

هدررفت يا از دست دادن حجم بااليي  

هاي ناشي از بارندگي يا  از رواناب 

 جريانات سطحي آب

پخشايش نامناسب منابع آب و خاک  

نسبت به يکديگر )وجود منابع آب غني 

در نيمه غربي و خاک مناسب در نيمه  

 شرقي(

  بهره ماندن کشاورزان از حقابهبي

 هاي استان سرشاخه

ربري ارضي بويژه افزايش روند تغيير کا

در اراضي اطراف شهرهاي بزرگ و  

 برداري از زمينبرهم خوردن نظام بهره 

عدم يکپارچگي در مديريت  

 ست يزطيمح

هاي جامد و فصلي شدن  کاهش بارش

 هاي جوان بسياري از رودخانه 

بروز پديده تغيير اقليم و کاهش  

بارندگي خصوصا در نيمه شرقي استان  

 رهاي مکرو وقوع خشکسالي

 

 

دها 
دي

ته
 

 رويه آب استان به بيرون  انتقال بي

وزش ريزگردها از کشور عراق بر  

 روي استان  

ها و از بين رفتن  سوزي در جنگلآتش

پوشش غني گياهي و ايجاد آلودگي 

 هوا 

افزايش امکان بروز مخاطرات طبيعي و  

محيطي به دليل برهم خوردن زيست

هاي اکولوژيک و فشار بر منابع  تعادل

 يعيطب

 زايي در استان تشديد روند بيابان

رويه دام در مراتع چراي مفرط و بي

 استان

آوري  فقدان يا ناکارآمدي شبکه جمع

و سيستم تصفيه فاضالب در  

 هاي شهري سکونتگاه 

ها و  عدم رعايت حريم رودخانه

رويه شن و ماسه از بستر برداشت بي

 رودخانه 

تخريب و آلودگي خاک ناشي از  

فيزيکي، شيميايي،  فرايندهاي 

 بيولوژيک و فرسايش آبي و خاکي

فزوني دامنه تخريب ناشي از تهديدهاي  

بردن    نياز بطبيعي به دليل تخريب يا 

 بخشي از ساختار طبيعي استان  

 



199 
 

 اقتصاد و زيربنايي ها و تهدیدهای تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت -36-5 جدول

 زیربناییاقتصاد و  اقتصاد و زیربنایی 

ني 
رو

ط د
حي

م
 

ت 
قو

ط 
نقا

 

ابع غني جنگـل و مرتع و  وجود مـن

 پذيري اين منابعقابليت توسعه

رار  راوان و ـق ع آب ـف ــاـب ن وجـود ـم

هاي پنج حوزه گرفتن بر ســرشــاخه

 آبريز مهم سرزمين

ــت   يوهواآب ــب براي کشـ مـناسـ

ــاورزي و  ــوالت کشــ انواع محصـ

هـاي پرورش دام و طيور، فعـاليـت

آبزيــان، زنبورداري و برخورداري 

 از ذخاير ارزشمند ژنتيکي دام

قابليت توســـعه باغداري در ســـطح 

 استان

ــت  ــي زير کش ــعه اراض قابليت توس

 ها و نقاط مستعدآبي در دشت

وجود ذخـاير غني و متنوع معـدني 

 لزي فلزي و غير ف

ــه ــمبرخورداري از عرص -ها و چش

ــه ــدازهــاي ـطـبـيـعي و جــاذب هــاي ان

 فرهنگي، تاريخي و گردشگري

تولـيد ـقاـبل مالحـظه گـياـهان دارويي 

وه  ـي ي و ـم ـت ـع ــا و صــــن ت هــاي نســــب

ــربـه و  يفرنگتوتنظير  فردمنحصـ

 انگور ديم

ت احـداث نيروگـاه  ابلـي هـاي آبي ـق

ــا توجــه بــه منــابع آب  کوچــک ب

 سطحي و توپوگرافي استان 

د  ه در تولـي ــابقـه و تجرـب وجود ســ

 و صنايع چوب يدستعيصنا

ط بي
حي

م
ني

رو
 

ت
رص

ف
 ها 

ه ازارـچ ال در وجود ـب ـهاي مرزي فـع

 مرز کشور عراق

اي همجواري و وجود فرصــــت ـه

 مبادالت تجاري براي ايجاد اشتغال

ــه و مريوان  ــان ــهرهــاي ب وجود شـ

ــه ــازرگــاـني، ـقطــب ـعـنوانب هــاي ب

 و ترانزيت  ونقلحمل

ــادرات فيبر نوري به  ــال و صـ اتصـ

 کشور عراق

موقعيت مناـسب جغرافيايي ناـشي از 

ال غربيا ـــم ــتقرار بر محور شـ  -سـ

با  يمرزهمجنوب غربي کشـــور و  

ــور عراق   نيتربزرگ  عنوانـبهکشـ

ــور و امکـان  بزار صــــادراتي کشـ

ا آن و نيز توان  ادالت ـب ه مـب ـــع توسـ

 تبادل انرژي برق با آن کشور

ــب براي ايجاد  ــرايط مناس وجود ش

 منطقه آزاد تجاري 

روند رو به رشــد ايجاد و گســترش 

 لي در استان مراکز آموزش عا

امکان صـادرات خدمات آموزشـي 

 و فني و مهندسي به کردستان عراق
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 زیربناییاقتصاد و  اقتصاد و زیربنایی 

وجــود نــيــروي انســــانــي جــوان، 

د ارآـم هـک د و عالـق ــتـع ه ، مسـ د ـب مـن

 هاي نوينفناوري

ــب فرهنگي، ظرفيــت هــاي منــاســ

اجتماعي و نيروي انـساني ـسازگار با 

 نوآوري و توسعه

ف 
ضع

ط 
نقا

 

  وکارکسبسنتي بودن نظام 

ــنتي بودن نظام توليد بويژه توليد  سـ

 کشاورزي

ــاد  ــمي در اقتصـ غلـبه بازار غير رسـ

 استان

ه بخش ـخدـمات )غير موـلد( در  غلـب

 اقتصاد استان

 تجهيز نامناسب منابع انساني 

هاي آبياري از ـسدها تا فقدان ـشبکه

 مزارع و شهرهاي استان

ابع  ابق مـن ، نيـمه وـخاکآبـعدم تـط

ـــيب  ــاورزي، شـ مـکانيزه بودن کشـ

زياد، کوچکي و پراکندگي اراضي 

ــان و عــدم  ــت ــاطق غربي اسـ در من

 برداري صحيح از منابع پايهبهره 

ه ـــع ت و  يافتگـي نتوسـ ــنـع بخش صـ

 هاي استانمعدن متناسب با قابليت

ــ کمبود  ــاتيتـأـس و خـدمـات  ســ

 بازرگاني و گمرکي

اتيتأـس کمبود امکانات و   اقامتي  ـس

 و گردشگري

ــبکـه ــوده آب وجود شـ هـاي فرسـ

 شهري و روستايي

دها 
دي

ته
 

هاي گذاريبهره ماندن از سرمايهبي

ي و خصــــوصــــي و  ـت الن دوـل ـک

ــيه ــتان در فرايند اي  حاش ــدن اس ش

 توسعه

ــزوده ارزش ــاي  اف ــن کــااله ــي ــاي پ

 صادراتي استان

ــاني  ــدور نيروي انســ هصــ  يجـاـب

ــابــع، کــاالهــا و  افــزوده ارزش مــن

 خدمات به نظام ملي

کنندگي استان غلبه ويژگي مصرف

 بر توليدکنندگي آن در نظام ملي

عدم حضــور اســتان در تقســيم کار 

 ايمنطقه -ملي

هاي گذاري شــرکتعدم ســرمايه

ــنايع  ــي دولتي در ص ــص مادر تخص

ــطـه ــعف کليـدي و واسـ اي و ضـ

گذاران هاي از ســـرمايهســـياســـت

 بخش خصوصي
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 زیربناییاقتصاد و  اقتصاد و زیربنایی 

کــه قــدان شــــب عـف آوري هــاي ـجـم

فاضـالب در روسـتاها و ضـعف آن 

 در شهرها

هاي انتقال و توزيع ضـــعف شـــبکه

 برق

وختف بکه ـس اني مطمئن قدان ـش رـس

 هاي وسيعي از استان در بخش

اي، ضـــعف شـــبکه ارتباطات جاده 

نــاوگــان هوايي و نبود ارتبــاطــات 

 ريلي

هاي زميني بودن احداث راه   نهيپرهز

العبور با توجه به کوهستاني و صعب

 بودن آنها

هاي مخابراتي و ضـعف زيرسـاخت

 خدمات کاربردي

ــتي اجرفرسـ د و مـه اري شـــدـي  بيـک

 مزمن

بـاال بودن بـارتکفـل و پـايين بودن 

درآمد ـسرانه )جايگاه اـستان در رده 

 ام کشور(27

ريزي نشده رشد ناهماهنگ و برنامه

ــقز و وجود  ــنندج و س ــهرهاي س ش

ـــيه ــيني پيرامون اين ـپدـيده ـحاشـ نشـ

 شهرها و ديگر شهرهاي استان

ــ کمبود امکـانـات و  ــاتيتـأـس  ســ

فرهنگي، ورزشـــي و تفريحي براي 

 ات فراغتگذران اوق

هاي عدم توســعه مناســب در زمينه

ــوص  مرتبط ه خصـ ت ـب ــالـم ا سـ ـب

 کمبود امکانات درماني
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 زیربناییاقتصاد و  اقتصاد و زیربنایی 

 ICTهاي  پايين بودن سطح فناوري

 در مقايسه با ميانگين کشور

ــش  پايين بودن جمعيت تحت پوشـ

 تامين اجتماعي

 
 فضایی-ها و تهدیدها کالبدیتحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت -37-5 جدول

 فضایی-کالبدی فضایی-کالبدی 

ني 
رو

ط د
حي

م
 

ت 
قو

ط 
نقا

 

مراتب اندازه و سلسله    -تناسب ميان رتبه

 خدماتي نظام شهري

بتا مناـسب کانون هاي ـشهري پراکنش نـس

 در سطح استان 

گرايش به حد مطلوب جمعيت و شــبکه 

 شهري در چند دهه اخير 

کاهش پديده نخســت شــهري در اســتان 

 هاي قبلنسبت به دوره 

تر شــدن توزيع شــهرها نســبت به متعادل

 هاي قبلدوره 

ني
رو

ط بي
حي

م
 

ت
رص

ف
 ها 

ک اد ـي ان ايـج د  امـک ام فضــــايي چـن نـظ

طهبهمرکزي  ب   واـس بتا مناـس پراکنش نـس

 هاي شهريکانون

 استقرار بر محور غرب

ــمـاق  اشـ هوجود مرز ـب يکي از  عنوانـب

 ترين مرزهاي کشورفعال

ـبرـخورداري از ـتراـنزيــت ـعـظـيم ـمـلي و 

 فراملي

 

ف 
ضع

ط 
نقا

 

عدم تناسب ميان جمعيت و زمين زراعي 

 در غرب و شرق استان

تعادل ميان تراکم جمعيت در غرب عدم  

ــتي  ــتان به دليل مهاجرفرسـ ــرق اسـ و شـ

 هاي پهنه شرقيباالي شهرستان

کاهش تعداد روـستاهاي متوـسط، بزرگ 

اي  اـه ـــت داد روسـ و مرکزي و افزايش تـع

 هاکوچک و آبادي

اه  ــکونتـگ ادل در پراکنش سـ دم تـع ا: ـع ـه

 تراکم بيشتر نيمه غربي

ــهرهـاي بـاالي   50افزايش جمعيـت شـ

رنفر و کاهش جمعيت شــهرهاي زير  هزا

 رغم افزايش تعداد آنهاهزار نفر علي 50

دها 
دي

ته
 

يه  گرايش و جاذبه ـشديد ـشهرهاي حاـش

هاي همجوار اســتان به شــهرهاي اســتان

ـــهرهــا در )ـحوزه ـنـفوذ ـعـمـيق ـتر اـين شـ

 داخل استان کردستان(

 افزايش تعداد روستاهاي خالي از سکنه

اي ارتباطات ـضعيف زيرـساختي و ـشبکه 

 با مرکز کشور
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درـصد جمعيت ـشهري اـستان  80اـستقرار 

کانون شهري در مقابل استقرار   5تنها در  

هري در   20 د جمعيت ـش کانون  20درـص

 شهري

ــهري در پهنه  ــبکه نظام ش تعادل کمتر ش

 شرقي نسبت به پهنه غربي استان

 و بزرگراه هاي اصلي کمبود راه 

ها مـشخـصات فني و و کيفي نامناـسب راه 

 بويژه در محورهاي پرتردد

 عدم برخورداري از شبکه ريلي

 

 عوامل سیاسی اداری -5-3-3-4

حقوقي تعريف شده   يسازوکارها ، يو ملاي هرگاه يک دولت بتواند در سطوح محلي، استاني، منطقه 

در اعمال    و دولتبا قلمرو واقعي سازگاري داشته    سازوکارهاشود که اين  را به طور کامل اجرا نمايد، گفته مي

حقوقي دولت با   سازوکارهاي سياسي و حاکميت داراي قلمرو مؤثر اعمال قدرت است و هر چه رويه

-تر باشد، نظام سياسي نيز از قلمرو مؤثر اعمال قدرت گستردههاي محيطي واقعي، سازگارخصوصيات و ويژگي 

هاي اجتماعي، فرهنگي، کالبدي، تاريخي،  ين پايه، محيط را بايد بر اساس ويژگيتري برخوردار خواهد بود. بر ا 

از قابليت   هااستيسجمعيتي، اقتصادي، و ... مورد سازماندهي سياسي قرار داد. در چنين وضعيتي قوانين و 

 اجرايي باالتري برخوردار خواهند بود.

 
 ای مدنی هارتباطات و شبکه  -5-3-3-4-1

هاي ارتباط آحاد مردم از اقشار و طبقات مختلف با  توان به مثابه رشتهسياسي و مدني را ميهاي تشکل

هاي  گيري، اجرا، نظارت و پايش قلمداد نمود که بر اين اساس، شالودهو نهادهاي رسمي تصميم هاکانون

ل حق رأي  آورند. براي اعمال حکمراني خوب شش مشخصه يا سياست شامحکمراني خوب را به وجود مي

همگاني و انتخابات، کاهش و رفع تبعيض جنسيتي و قوميتي در دستيابي به مناصب اداري، گسترش نهادهاي  

غير دولتي، عدم تبعيض در استفاده از خدمات اجتماعي و   يهاسازمان مشورتي در کنار دولت، حمايت از 

امعه قادر خواهد بود تا اقتصاد، سياست  . در الگوي مذکور، جاندبرشمرده رفاهي و جبران محروميتهاي گذشته،  

 ومسايل اجتماعي خود را از طريق تعامالت ميان بخشهاي دولتي، خصوصي و مدني مديريت کند.

در واقع اين الگو بر پايه نظام صحيح انتخاباتي و نظام صحيح نظارت و کنترل بر توزيع قدرت است که  
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ي انساني، با تأکيد بر حفظ حقوق فردي و اجتماعي، با مشارکت  به منظور دستيابي به توسعه پايدار و توسعه نيرو

اي و صنفي، اقتصادي و مدني،  ، حرفهنهادمردمغير دولتي  يهاتشکلو  هاسازمان شهروندان و توسط نهادها، 

يابد و با سامان دادن فضايي و جغرافيائي سياسي و مديريتي در سطوح مختلف  گيرد و حيات ميمي شکل

هاي  پذيري، پاسخگويي، کارآمدي و ساير مشخصهدامنه مشارکت، مسئوليت دنيو گسترانشوري تقسيمات ک

هاي  هاي استاني، بستر و زمينههاي زيست و فعاليت و پهنهريزي در تمامي عرصهاين نوع حکمراني و برنامه

ريزي،  ر نظام برنامه د ي اثربخشو شفافيت و  و منازعات انديشي و حذف تعارضات مساعد و الزم را براي چاره

 کند.ايجاد مي

 
 سیاسی استان کردستان یهاگروه فهرست احزاب و  -38-5جدول 

 حوزه فعالیت سال تأسیس نام حزب یا گروه سیاسی

 سنندج، سقز، بانه، قروه  1369 حزب مؤتلفه اسالمي 

 استان 1379 مجمع اسالمي بانوان 

 کاميارانسنندج،  1371 جامعه اسالمي فرهنگيان

 سنندج 1380 جامعه زينب )س( 

 سنندج 1379 خانه کشاورز 

 سنندج - خانه کارگر

 سنندج 1387 جمعيت رهپويان انقالب اسالمي

 - - جمعيت نيروهاي انقالب اسالمي

 

 مشارکت سیاسی   -5-3-3-4-2

پيشينه  مذهب، مانند قوميت،  يرگذار يتأثتواند تحت تاثير عوامل اين وضعيت در استان کردستان مي

مدها و نتايج توسعه، چگونگي تعامل مرکز سياسي کشور  امندي نواحي استان از پيميزان بهره  تاريخي و سياسي، 

مسايل مربوط به بيکاري و فقر و مهاجرت و همچنين  با فرايندهاي اجتماعي و سياسي و فرهنگي در اين استان، 

بگيرد و پهنه جغرافيايي اين استان با توجه به شدت و ضعف اثرگذاري   ، شکليمرزبرون تاثيرات عوامل 

سطوح متفاوت و يا ناهمگوني از مشارکت مردم استان در امور سياسي و   يکايک يا مجموعه عوامل مذکور،

هاي  ناي با ساير نواحي، مناطق يا استاهاي قابل تامل و قابل مباحثهانتخابات را به نمايش بگذارند و يا تفاوت

 ديگر کشور را نشان دهند. 
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-ها و انديشهها، برنامهنگرش رساناميپمحمل و  بهر حال چند و چون و برگزاري انتخابات و نتايج آن،

هاي جغرافيايي و  ها و اقشار مختلف مردم و جوامع استان، در پهنهورزي سياسي، اجتماعي و فرهنگي اليه 

ها و نواحي مختلف استان قرار گرفته  ها مدنظر ساکنان سکونتگاهنسرزميني آن بوده است که اجرا و تحقق آ

 است.

هاي مهم اقتصادي و فرهنگي، رفاهي و خدماتي به اضافه  در استان کردستان، تمرکز نهادها و سازمان

هاي توليدي و عدم تجهيز  نهادهاي مالي و سياسي در مرکز استان و در مراکز شهري، عدم رشد و توسعه بنيان

هاي اجتماعي بين جامعه  هاي اشتغال آفرين در روستاها، سبب بروز تعارضات وعدم تعادل قويت سامانه و ت

 شهري و جامعه روستايي نيز شده است.

دار  ريشه  ياگونهبه پيوندهاي فرهنگي، مذهبي و قومي عموماً ميان فضاهاي شهري و روستايي    چند کههر  

وار بسياري از نقاط شهري و در نهايت مرکز  بيکاري و مهاجرت سلسلهو نمايان برقرار است. اما گسترش پديده  

تواند اجتماعي و فرهنگي ميان مهاجرين و ساکنان مي  يهاش يو گرادهد و تمايزات  استان را تحت تأثير قرار مي

 به برخي تعارضات دامن زند. 

نشيني تاريخي و فرهنگي  يهاز جانب ديگر اين استان خود در دوران گذشته در چمبره نوعي انزوا و حاش

گرفتند و  هاي محيطي، اقتصادي و فرهنگي آن را ناديده مي هاي مرکزي توانمنديقرار داشته است و حکومت 

دادند و در  هاي مختلف اين خطه را مد نظر قرار نميها و پتانسيلگونه که شايسته بوده است ظرفيتيا آن

اي قائل نبودند. افزون بر آن جوامع ساکن در استان جايگاه شايسته  هاي توسعه ملي و تقسيم کار ملي بهبرنامه

هاي  پيوندياي و همتوسعه  ي هانگرش نشين و اهل تسنن از لحاظ در درون مرزهاي استان نيز ميان مناطق شيعه

ي  ي شرقي و غرب هاي فضايي ميان بخشهاشدند و بدين سان بر عدم تعادلمذهبي و فرهنگي تمايزاتي قايل مي

 زدند. استان دامن مي

ها و رفتارهاي مديريتي مناسبي را  دهي فضايي متعادل، انگيزهنگرش مبتني بر توسعه يکپارچه و سازمان

براي از ميان برداشتن متن و حاشيه چه در سطح ملي و چه در سطح استاني پديد آورده است. در همين راستا  

رقابتي در تمام   يهات يمزمندي از مرزي و بهرهبط برونوجود پيوندهاي فيزيکي و اقتصادي و الزامات روا

ساز شناخت و  نواحي استان، در محور غرب کشور و در سطح کشور از نيمه شرقي تا نيمه غربي آن، زمينه

هاي محلي، اقوام و مذاهب در سراسر  ، هويت هافرهنگخرده تر ميان  نوايي و تقريب و همسوئي بيشآگاهي، هم

 تر با کل کشور شده است. نظر، همگامي و سازگاري و تعادل افزون استان و از اين

اجتماعي برخاسته از   ي هاي ناهنجارها و آسيب و گسترشهاي اجتماعي و ايجاد طور کلي واکنش به

ساز بروز تعارضات  تواند زمينههاي اقتصادي و اجتماعي ميها و نابرابريشکاف بين متن و حاشيه و عدم تعادل
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تواند توسعه پايدار و يکپارچه و متوازن منطقه را تهديد نمايد  ي سياسي و اجتماعي شده و همچنين ميهاو تنش

هاي فضايي و همچنين در پرتو سازوکارها و نظام تدبير استاني،  اي و ايجاد تعادل و توازنکه با اقدامات توسعه

 نمايد. امکان حدوث آن را محدود مي هاي محلي مشارکت جو و با تعامل بيشتر،متکي بر الزامات و ويژگي

 
 گیری و مدیریت در استاننظام تصمیم  -5-3-3-4-3

هاي اجتماعي و فرهنگي و  مجرب و آشنا به امور و ويژگي توانمند، وجود نيروي انساني متخصص، 

مؤثر  ظرفيت و سرمايه انساني مناسب و کارآمدي براي کسب مسؤوليت و ايفاي نقش  هاي نسبي استان، مزيت

مندي از  نيروي انساني بومي به دليل بهره رود. عالوه بر آن، گيري و مديريت استان به شمار ميدر نظام تصميم

-اي و تخصصي مورد نياز، ميپيوندهاي فرهنگي، با احراز شرايط الزم حرفههاي اجتماعي محلي و همسرمايه

چنان که ظرفيت  ها به کار گرفته شوند. و آنو عرصههاي مديريتي و اجرايي در تمام سطوح  توانند در مسؤوليت

  ي اگونه بهو سرمايه انساني اين استان تاکنون مشخص کرده است، ذخاير نيروهاي متخصص و مجرب منطقه 

اجرا و  گيري، اي و ملي نيز مورد استفاده قرار گيرد و در فرآيندهاي تصميمبوده است که در سطوح منطقه

 سعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور ايفاي نقش کنند.ها و توريزيبرنامه

توان انتظار داشت که اين روند مشارکت سياسي و مديريتي تداوم و گستردگي بيشتري  بدين طريق مي

هاي  تقويت و بارآوري بيش از پيش برنامهسازي، به خود بگيرد و حلقه قابل اتکاء و مستحکمي براي يکپارچه 

گذاري و درآمد در سطوح استاني  اي و ملي و تقسيم کار متعادل و تسهيم متناسب سرمايهتوسعه محلي، منطقه

مندي از نيروي انساني غيربومي مورد نياز و همکاري و تعامل با  و کشوري باشد. از جانب ديگر استفاده و بهره

ديريت و اجرا براي به  هاي انساني کارآمد از ساير نقاط کشور و به طور کلي تبادل دانش و تجارب مسرمايه

هاي توسعه ملي مد نظر قرار گرفته است. بهر حال و  ثمر نشاندن اهداف توسعه استان و در چارچوب برنامه 

هاي اجرايي و  اکثريت بزرگي از کارکنان دستگاهچنان که مطالعات انجام شده مشخص نموده است، آن

دهند. از جانب ديگر با توجه به آمار  اني بومي تشکيل مياي از مديران استان را نيروي انساکثريت قابل مالحظه

هاي باال و کالن و در  هاي مديريتتر نيروي انساني غير بومي در پستو ارقام اخذ شده از منابع استاني بيش

 کنند که غالباً داراي تحصيالت ليسانس و باالتر هستند.سطح استاني و مستقر در سنندج انجام وظيفه مي

اين، و با توجه به اينکه شمار قابل تاملي از مهاجرين خارج شده از استان متخصصين و با وجود 

کنند تر به مرکز کشور مهاجرت ميمندي از اشتغال بهتر و امکانات بيشهستند که براي بهره يآموختگاندانش 

  شوند، وب ميالتحصيالن مراکز آموزش عالي بومي در شمار بيکاران محسو همچنين جمع بزرگي از فارغ

متخصص، در سطوح مديريتي و اجرايي و در سطوح   آموختهدانش تر نيروي انساني بومي بيش يريکارگبه
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باشد. ضمن اينکه نسبت جمعيت بيکار با تحصيالت اداري استان دور از انتظار نمي  –مختلف تقسيمات سياسي  

 و معضل آفريني داشته است. هشداردهندهعالي طي ده سال اخير در جمع کل بيکاران رشد 

 
 اداری و سازمانی -ها و تهدیدات سیاسیتحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت -39-5جدول 

ني 
رو

ط د
حي

م
 

ت 
قو

ط 
نقا

 

هاي  گيري و فعاليت نهادها و تشکل پيشينه شکل

 سياسي و مدني در استان 

هاي اجتماعي و سياسي روحيه و پيشينه مشارکت

 مردم

هاي مختلف  رشد حضور نيروي انساني بومي در رده 

 مديريتي استان

هاي آموزشي براي کارکنان ادارات  اجراي برنامه

 دولتي 

 اندازي دولت الکترونيک در استانراه 

رباب  رساني و تکريم اوضعيت مناسب برنامه خدمات

 رجوع

ني
رو

ط بي
حي

م
 

ت
رص

ف
 ها 

بسترساز   عنوانبه موقعيت ژئوپوليتيکي استان 

 المللي اي و بين تعامالت سياسي منطقه

آموختگان، نخبگان و نيروي انساني  وجود دانش

کارآمد و فعال در استان، براي ايفاي نقش در  

وري و کارايي تحوالت و مديريت ارتقاء بهره 

 تدبير استان اداري و نظام 

هاي فرابخشي و يکپارچه از جمله  تدوين برنامه 

 سند برنامه آمايش استان 

-زمينه عنوانبه هاي مذهبي و قومي  پيونديهم

هاي مناسب براي ارتباطات اجتماعي، فرهنگي، 

 سياسي و اداري 

منافع مشترک با کشور همسايه، اقليم کردستان 

 اي و منافع مشترک منطقه 

ف 
ضع

ط 
نقا

 

هاي سياسي عدم گسترش و توسعه احزاب و گروه 

 قانوني در استان 

هاي مردمي در ها و تشکلعدم حضور فراگير سازمان

 هاي فعاليت عرصه

 پذيري گرايي و قانونعدم گسترش فراگير قانون

 ريزي توسعه استاننگري در برنامهبخشي

 هاي آموزشي کارمندانعدم تحقق کامل برنامه 

رساني و تکريم ارباب برنامه خدماتعدم تحقق  

 هاي اجرايي استانرجوع در برخي دستگاه 

 عدم تحقق کامل برنامه تمرکززدايي

ضعف سيستم اداري استان در بازسازي، اصالح و  

سازي ساختار اداري و کاري )اصالح ساختار  بهينه

 وري( ارتقاء بهره 

دها 
دي

ته
 

وضعيت و جايگاه نامناسب ضريب نفوذ کاربران  

اينترنت استان نسبت به شاخص مشابه در کل 

 هاي اجتماعيکشور، نارسايي شبکه

هاي  عدم گسترش و توسعه فراگير رسانه 

هاي  رکن اساسي فعاليت عنوان به نوشتاري 

 فرهنگي و سياسي -اجتماعي

ساز نارضايي اجتماعي وجود جوانان بيکار زمينه

 و سياسي

امين  هاي غير بومي و غير رسمي براي تفعاليت

مدهاي امنيتي  ادر مناطق مرزي و پي ژه يوبهمعاش 

 آن

 آمدهاي امنيتي آنرواج قاچاق و پي

آمدهاي امنيتي  غير مجاز و پي ي وآمدهارفت

 آن
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 تحلیل پیوندها  -5-3-3-5
 توانمندی پیوندهای جمعیتی - 1 -5-3-3-5

ايجاد و گسترش پيوندهاي جمعيتي در استان کردستان افزون بر الزامات اقتصادي و معيشتي و عدم  

هاي موجود و بازمانده از گذشته ميان اين منطقه و ساير مناطق کشور، ميان متن و حاشيه و ميان شهر و  تعادل

هاي همجوار  اين استان با استان دارنهيشيپروستا، حاصل ارتباطات و پيوندهاي فرهنگي و اجتماعي، تاريخي و 

اي بوده است  اي و قومي درون منطقهعشيرههاي  و کشورهاي همسايه و برخاسته از مراودات و تقارب و تجانس

 جائي جمعيت در درون استان و يا به خارج از آن تجلي يافته است. که در مهاجرت و جابه

-1385هاي هاي انجام شده از روند مهاجرپذيري و مهاجرفرستي استان کردستان طي سالطبق بررسي

اند، اين وضعيت  نفر بوده 317552و  259204ترتيب  تعداد مهاجران وارد شده و خارج شده از استان به  1375

يک گره جمعيتي   عنوانبه نشان دهنده آن است که استان کردستان استاني مهاجرفرست بوده و نتوانسته است 

هاي جمعيتي قابل توجهي را به سمت خود جذب کند. بررسي تغييرات ميزان  در کشور عمل کرده و جريان

ها به  در استان کردستان حاکي از اين است که ميزان مهاجرت از ساير استان جايي جمعيت و مهاجرتجابه

درصد افزايش يافته   8/27درصد در کل مهاجرين به  6/26از  1375-85و  1365-75استان کردستان طي دهه 

ر  باشد. همچنين ميزان مهاجرت در درون استان، طي دو دهه مذکواست که نشانگر رشد چندان قابل توجهي نمي

 درصد کاهش يافته است.  2/72درصد در کل مهاجرين  به  4/73از 

هاي کرمانشاه،  ترتيب مربوط به استانبه 1375-85هاي بيشترين نرخ مهاجرپذيري استان طي سال   

هاي  تهران، آذربايجان غربي، همدان و آذربايجان شرقي و کمترين نرخ مهاجرپذيري نيز مربوط به استان

اري، خراسان شمالي، خراسان جنوبي و کهکيلويه و بويراحمد بوده است. بيشترين تعداد  چهارمحال و بختي

هاي تهران، همدان، کرمانشاه، آذربايجان  هاي مذکور به ترتيب به استان مهاجران خارج شده از استان طي سال

ويه بوير احمد و  هاي لرستان، کهکيلغربي و شرقي و کمترين تعداد مهاجران خارج شده از استان به استان

نفر، مهاجران   187172بيشترين تعداد مهاجران استان با  1385اند. در سرشماري سال گلستان مهاجرت نموده 

سوء استفاده از تمايزات و تنوع مذهبي در استان  

 و ايجاد منازعات قومي و مذهبي

تاثيرات نامطلوب تحوالت منطقه و کشورهاي  

 ت و فرايندهاي سياسي استانهمسايه بر تحوال

 هاي خارجيتاثيرات رسانه 

 خروج نيروي کار و فرار مغزها از استان 
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هاي سنندج، مريوان، قروه و سقز به ترتيب بيشترين مهاجران درون استاني را  اند. که شهرستاندرون استاني بوده 

ني غالبا از روستاها به شهرها و از شهرها به سمت مرکز استان  هاي درون استااند. مهاجرتبه خود جذب کرده

جائي جمعيت فعال و جمعيت تبعي آنها به شهرهاي بزرگ استان، گيرد.  روند و سير مهاجرت و جابهصورت مي

نشيني و تعارض  هاي جمعيتي و تخليه روستاها منجر خواهد شد، مسئله حاشيهبه عدم تعادل  نکهيبر اعالوه 

  آمدوشد و اجتماعي با ساکنان اصلي را نيز دامن خواهد زد. هرچند که زمينه را براي مهاجرت و  فرهنگي

گاهي استان بيش از پيش مهيا خواهد ساخت. بررسي جريان مهاجرت بين  جمعيت ميان سلسله مراتب سکونت

نندج، سقز و قروه از  هاي سدهد که شهرستانهاي کشور نشان ميهاي استان کردستان، با ديگر استانشهرستان

ها باالترين نرخ مهاجرپذيري  اند. ضمن اينکه هر يک از اين شهرستان باالترين نرخ مهاجرپذيري برخوردار بوده 

هاي همدان و آذربايجان غربي،  اند که پس از استان مذکور، شهرستان سنندج از استانرا از استان تهران داشته

هاي کرمانشاه و همدان بيشترين  غربي و شرقي، و شهرستان قروه از استان  هاي آذربايجانشهرستان سقز از استان

 اند.تعداد مهاجرين را پذيرفته 

عدم توازن و نابرابري در توزيع امکانات موجود بين نقاط   ليبه دلاستان کردستان همچون مناطق مشابه 

است که روستاها و شهرهاي آنها  شهري و روستائي داراي گرايش مهاجرفرستي باالتري در مقايسه با مناطقي 

هاي توليدي و  از امکانات و توسعه بيشتري برخوردارند. از جانب ديگر عدم رشد مناسب و متناسب بنيان

هاي  هاي فضايي و کانونگيري عدم تعادل به شکل روستايي ييهاگاه سکونتويژه در به اقتصادي در استان

 دل در پراکنش جمعيت انجاميده است.  و الجرم به عدم تعا شده استفعاليت منجر 

هاي توليدي و بازرگاني در  هاي شغلي و ظرفيتبدين جهت ايجاد و توزيع متعادل و متناسب فرصت

استان و همچنين گسترش فضاهاي خدماتي در نواحي کمتر برخوردار، در ترکيب جمعيت و بر فرايند  

جمعيتي ساکنان استان تاثير خواهد گذاشت. اگرچه مهاجرت  نگهداشت جمعيت، مقاصد مهاجرت و پيوندهاي  

هاي مهاجرپذير به يک چالش جدي تبديل  هاي مهاجرفرست و چه استانهاي کشور چه استاندر تمام استان

شده است ولي درخصوص استان کردستان به دليل اهميت موقعيت جغرافيايي اين استان و گسترش ارتباطات  

ها و  برداري از نقاط قوت، فرصتکشور همسايه و لزوم نگهداشت جمعيت براي بهرهاقتصادي و اجتماعي با 

راهبردها و   و رديقرار گبايست مورد توجه بيشتري هاي نسبي و اهميت استراتژيکي اين منطقه ميمزيت

اين  در جهت توزيع متوازن و متعادل فضايي و ماندگاري جمعيت در اين استان اتخاذ گردد. در  ييهااستيس

هاي توسعه انساني و اجتماعي در جوامع  هاي توليد و فعاليت و ارتقاء شاخصميان توسعه و گسترش فرصت

 آورد.روستايي، توان نگهداشت جمعيت را در نقاط روستايي فراهم مي
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 پیوندهای مالی توانمندی  - 2 -5-3-3-5

ان کردستان داراي نسبت فزاينده  براساس شاخص نسبت فزاينده سرمايه به توليد، بخش کشاورزي در است

گذاري  وري سرمايه تري نسبت به کل کشور بوده، به اين معني که اين بخش داراي بهره سرمايه به توليد پايين

بخش کشاورزي    افزودهارزش تري نسبت به کل کشور است. اين امر از يک طرف به دليل باالتر بودن سهم  بيش

هاي مورد مطالعه  استان کردستان نسبت به کل کشور و از طرف ديگر، طي سال افزودهارزش از کل 

 گذاري کمتري در اين بخش در استان نسبت به کل کشور صورت گرفته است.  سرمايه 

در  1381-86گذاري استان طي دوره گذاري بخش کشاورزي به مجموع سرمايه بررسي نسبت سرمايه 

هاي مذکور در دامنه  اين بخش طي سال  افزودهارزش  کهي درحالاست،  درصد در نوسان بوده 4.3-5.4دامنه 

  افزوده ارزش گذاري و سهم درصد کل سرمايه  31.9-33.4درصد بوده است. بخش صنعت و معدن  18.7-15

درصد از کل   61.6-63.9استان بوده است. بخش خدمات نيز دامنه  افزودهارزش از کل  11.6-18.4آن 

هاي  استان را داشته است. طي سال  افزودهارزش درصدي از کل  64.4-69.7مقابل دامنه  گذاري را درسرمايه 

  که  يحالاستان را داشته در  افزودهارزش گذاري و بخش خدمات سهم تا حدود يکساني از سرمايه  86-1381

  افزوده ارزش گذاري استان و بخش صنعت و معدن  تري نسبت به کل سرمايه بيش  افزودهارزش بخش کشاورزي  

 گذاري آن به خود اختصاص داده است. کمتري نسبت به سهم سرمايه 

در استان، فعاليت »ساخت محصوالت فلزي فابريکي بجز   1386براساس جداول داده ـ ستانده در سال 

بندي نشده در جاي ديگر«، »پست و مخابرات«،  آالت و تجهيزات«، »ساخت مبلمان و مصنوعات طبقهماشين

هاي  ها«، »دباغي و پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمي« رتبه ت غذايي و انواع آشاميدني »ساخت محصوال

هاي »ساخت فلزات اساسي«، »آموزش« و »معادن« کمترين  دوم تا پنجم بيشترين پيوند پسين را دارند. فعاليت

هاي کمتري از  را از فعاليت  اي خودهاي واسطه ها نهادهپيوند پسين را دارند. اين بدين معنا است که اين فعاليت

 کنند. اقتصاد کردستان تأمين مي 

، تعمير وسايل نقليه و کاالها«، »دامداري، مرغداري، پرورش  يفروشخرده، يفروشعمده هاي »فعاليت

هاي  اي«، »ساخت منسوجات« رتبه جاده  ونقلحملکرم ابريشم و زنبور عسل و شکار«، »زراعت و باغداري«، » 

هاي  ها در فعاليت توان گفت محصوالت اين فعاليتيشترين پيوند پيشين را دارند. بنابراين مي دوم تا پنجم ب

هاي »ساخت وسايل نقليه گيرد. فعاليتعنوان نهاده واسطه مورد استفاده قرار مي بيشتري در استان کردستان به

آوري  اري« و »ساخت پوشاک، عمل«، »خدمات پشتيباني و انباردونقلحملموتوري، تريلر و نيم تريلر«، »ساير 

هاي  ها در فعاليتو رنگ کردن خز« کمترين پيوند پيشين را دارند. به عبارت ديگر، محصوالت اين فعاليت

 گيرد.عنوان نهاده واسطه مورد استفاده قرار مي کمتري در استان کردستان به 
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ت«، »ساخت مبلمان و آالت و تجهيزاهاي »ساخت محصوالت فلزي فابريکي بجز ماشينفعاليت

ها«  بندي نشده در جاي ديگر«، »پست و مخابرات«، »ساخت محصوالت غذايي و انواع آشاميدني مصنوعات طبقه

هاي مذکور  و »دباغي و پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمي« بيشترين قدرت انتشار را دارند. يعني فعاليت

هاي  ايش توليد برخوردار هستند. از سوي ديگر، فعاليتها براي افزاز قدرت بيشتري در تحريک ساير فعاليت

»ساخت فلزات اساسي«، »آموزش«، »معادن«، »ساخت محصوالت از الستيک و پالستيک« و »ساخت کک،  

اي« کمترين قدرت انتشار را دارند. بنابراين در کردستان  هاي هسته هاي حاصل از تصفيه نفت و سوخت فرآورده 

 ها براي افزايش توليد از قدرت تحريک کمتري برخوردارند.ساير فعاليت ها در تحريکاين فعاليت

، تعمير وسايل نقليه و کاالها«، »دامداري، مرغداري، پرورش  يفروشخرده، يفروشعمده هاي »فعاليت

اي« و »ساخت منسوجات« بيشترين  جاده  ونقلحملکرم ابريشم و زنبور عسل و شکار«، »زراعت و باغداري«، » 

عنوان مصرف واسطه در ساير  ها به نسبت بيشتري به يت پراکندگي را دارند. يعني محصوالت اين فعاليت حساس

هاي »ساخت وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر«،  شوند. از طرف ديگر، فعاليت ها به کار گرفته مي فعاليت

آوري و رنگ کردن خز« و »دباغي  ل«، »خدمات پشتيباني و انبارداري«، »ساخت پوشاک، عمونقلحمل »ساير 

و پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمي« کمترين حساسيت پراکندگي را دارند. بنابراين، محصوالت اين  

 شوند.ها به کار گرفته مي عنوان مصرف واسطه در ساير فعاليتها به نسبت کمتري به فعاليت

ور عسل و شکار«، »ساخت منسوجات« و  هاي »دامداري، مرغداري، پرورش کرم ابريشم و زنبفعاليت

اند. بوده  1386هاي کليدي استان کردستان در سال ها« بخش »ساخت محصوالت غذايي و انواع آشاميدني 

ها موجب افزايش بيش از ميانگين  توان گفت که هم افزايش تقاضاي نهايي محصوالت اين فعاليت بنابراين مي 

ها را بيشتر ها، توليدات اين فعاليت افزايش تقاضاي نهايي کليه فعاليتشود و هم در اقتصاد استان کردستان مي 

 دهد.از ميانگين اقتصاد استان کردستان افزايش مي 

  23دهد  نشان مي   1386هاي اقتصادي استان کردستان در سال  بررسي سهم صادرات از ستانده در فعاليت 

اي وارداتي از  هاي واسطه ر شده است. سهم نهاده درصد از کل ستانده استان کردستان به خارج از استان صاد

هاي اقتصادي  نشان دهنده آن است که در ميان فعاليت  1386هاي اقتصادي استان کردستان در سال  ستانده فعاليت

هاي »ساخت فلزات اساسي«، »ساخت  ريال در توليد هر يک از فعاليت 1000استان کردستان افزايش 

يميايي و محصوالت شيميايي«، »ساخت محصوالت از الستيک و پالستيک«  آالت«، »ساخت مواد ش ماشين

ريال واردات مستقيم   500اي« به بيش از  هاي هسته هاي حاصل از تصفيه نفت و سوختو»ساخت کک، فرآورده 

هاي اقتصادي  اي وارداتي از ستانده فعاليتهاي واسطه هاي واسطه نيازمند است. بررسي بخشي سهم نهاده نهاده 

هاي صنعت و معدن، کشاورزي  ريال در توليد هر يک از بخش   1000دهد که افزايش  استان کردستان نشان مي 
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 اي است.  هاي واسطه ريال واردات مستقيم نهاده  120و  240، 380و خدمات به ترتيب نيازمند به  

  63دهد ن مي نشا  1386هاي اقتصادي استان کردستان در سال هاي واسطه فعاليت بررسي ترکيب نهاده 

هاي اقتصادي استان کردستان به واردات از ساير مناطق و خارج از کشور  هاي واسطه فعاليتدرصد از نهاده 

شود. درصد از خارج وارد استان مي   11هاي واسطه از ساير مناطق و  درصد از نهاده   53که  طوري وابسته است، به 

هاي واسطه بيشترين وابستگي  درصدي به واردات نهاده  82آالت« با اتکاي در اين ميان فعاليت »ساخت ماشين

درصد   16ها« با را به خارج از استان دارد. از سوي ديگر، فعاليت »ساخت محصوالت غذايي و انواع آشاميدني 

هاي واسطه  هاي واسطه از خارج از استان دارد. بررسي بخشي ترکيب نهاده کمترين اتکا را به واردات نهاده

هاي کشاورزي  درصد و بخش 65دهد که بخش صنايع و معادن اقتصادي استان کردستان نشان ميهاي فعاليت

  53هاي واسطه از خارج از استان وابسته هستند، که در اين ميان درصد به واردات نهاده  62و خدمات هرکدام 

 شود.مي هاي واسطه مورد استفاده در استان کردستان از اقتصاد ملي تامين درصد از کل نهاده 

دهد نسبت  نشان مي 1386هاي اقتصادي استان کردستان در سال نسبت صادرات به واردات در فعاليت

  50درصد است، يعني، صادرات استان  50هاي اقتصادي استان کردستان صادرات به واردات در کل فعاليت

نگلداري«، »دامداري،  هاي »جهاي اقتصادي، فعاليتدهد. در ميان فعاليتدرصد واردات را پوشش مي

، تعمير يفروشخرده ، يفروشعمده مرغداري، پرورش کرم ابريشم و زنبور عسل و شکار«، »آب«، »رستوران«، »

وسايل نقليه و کاالها«، »زراعت و باغداري« و »معادن« بيشترين نسبت صادرات به واردات را دارند. اين بدين  

ادي استان کردستان با ساير مناطق و خارج از کشور داراي تراز  ها در تعامالت اقتصمعنا است که اين فعاليت 

 باشند.تجاري مثبت بوده و ايجادکننده ارزش در داخل استان مي 

و در بخش   0/ 8، در بخش خدمات 9/1از نظر بخشي، نسبت صادرات به واردات در بخش کشاورزي 

درصد از واردات    20في است، يعني تنها  است. بنابراين تراز تجاري بخش صنعت استان کردستان من  2/0صنعت  

توان  شود. بدين ترتيب مي محصوالت صنعتي از طريق صادرات محصوالت صنعتي به خارج از استان تأمين مي 

گفت که مثبت بودن تراز مثبت تجاري بخش کشاورزي نشان دهنده اين است که بخش کشاورزي در استان  

 کننده ارزش بوده است. کردستان ايجاد

ها  شود. بررسيهاي اعتباري و مالي مي ديگر پيوندهاي مالي در اقتصاد کردستان مربوط به شبکهبعد 

واحد افزايش   306واحد به  274هاي استان از تعداد بانک 87الي  1385هاي همچنين طي سالدهد نشان مي 

همچنان داراي بيشترين تعداد واحدهاي بانکي هستند.   سقز و  قروه , سنندجشهرستان  در اين ميان،يافته است. 

هاي سقز با چهار شعبه و  بيشترين ميزان افزايش تعداد شعب و در مرحله بعد شهر  سنندج شهر طي اين دوره 

طور کلي افزايش  هب .اندداشته را بيشترين ميزان افزايش تعداد شعب   ايقروه، بيجار و مريوان با افزايش سه شعبه 



213 
 

  شهر سنندج عب در استان کردستان از روند کندي برخوردار است و بيشترين تعداد تغييرات نيز در تعداد ش

عنوان مرکز عنوان مرکز استان کردستان همچنان بهاتفاق افتاده است که همين امر موجب شده است سنندج به 

 مالي نيز شناخته شود. 

 که کردستان استان مرکز عنوانبه  سنندج شهر  ،رودمي  انتظار چنانچه کردستان، استان شهر  ده ميان در

  شبکه  شده جذب هاسپرده  کل درصد  45 حدود دارد،  خود در  را  تجاري و بانکي واحدهاي  تمرکز بيشترين

  درصد،  12 حدود با سقز  هايشهرستان  شهر، اين از بعد. است داده اختصاص خود به را کردستان استان بانکي

  داليل  جمله اند. ازداشته هاسپرده  جذب در را سهم بيشترين درصد 9 حدود با قروه  و درصد 11 حدود با بانه

  سال  سه طي در( است بانه مسير در که) سقز و مريوان بانه، شهرهاي بانکي شبکه در هاسپرده  جذب افزايش

  از  گمرکي عوارض پرداخت بدون کاال ورود از ناشي وکارکسب  رونق از ناشي بتوان شايد را بررسي مورد

  خريد  براي  مريوان و  بانه شهر  دو به  ايران شهرهاي ساير از  سفرها تعداد  افزايش  و شهرها اين به عراق  مرز

رسد گسترش تجارت با کشور عراق موجب تقويت  رو به نظر مي از اين  .دانست کاالها  نوع  اين  ترارزان 

 توانمندي پيوندهاي شبکه اعتباري و مالي کردستان خواهد شد.

 44 متوسط با سنندج  شهر کردستان، استان شهرهاي  ميان دهد در ها نشان مي از سمت تسهيالت بررسي 

  از  يکي . است داده اختصاص خود به کردستان تاناس بانکي شبکه  اعطايي تسهيالت از  را سهم  بيشترين درصد

  و  هاشرکت از  بسياري دفاتر و بانکي واحدهاي استقرار  سنندج شهر در  تسهيالت رقم  بودن باال مهم علل

  انجام  سنندج هاي بانک شعب طريق از  هاآن  بانکي هاي فعاليت عمده که است شهر  اين در توليدي مؤسسات

  9 حدود  با  بيجار و درصد  11 حدود با قروه  درصد، 12 حدود  با  سقز هايشهرستان سنندج، از  بعد .شودمي

  سهم داشتن رغمبه  بانه  شهر کهآن  توجه قابل نکته. اندداشته  شده پرداخت تسهيالت در را  سهم بيشترين درصد

  داده اختصاص خود به اعطايي تسهيالت از درصد 5 حدود در سهمي ها،سپرده جذب در درصدي 11 حدود

  پرداخت   در   درصدي   9  سهم   از  ها،سپرده   جذب  در  درصدي  6  حدود  سهم  با  بيجار  شهر   آن،  جاي  به  ولي  است،

 اين امر نشان دهنده توانمندي شهر بيجار در جذب تسهيالت شبکه بانکي است.  .است   بوده  برخوردار  تسهيالت

  سهم  کاهش دهد بااز نظر عمليات مالي دولت در استان کردستان، بررسي بودجه استان نشان مي 

  سهم   و   افزايش  حال  در  کشور  کل  از  کردستان  ملي  درآمدهاي  سهم  کشور،  کل  از   کردستان  استاني   درآمدهاي

  استاني  درآمدهاي سهم کاهش . است کاهش حال در کشور کل از کردستان استان عمومي ايدرآمده جمع

 کل با مقايسه در کردستان استاني درآمدهاي ساالنه رشد متوسط بودن کم از ناشي کشور کل از کردستان

  کل  با مقايسه در کردستان ملي درآمدهاي ساالنه رشد متوسط بودن بيشتر ديگر، سوي از. است بوده کشور

  6/5 به  1385 سال در درصد 4/3 از  کشور کل از  کردستان ملي درآمدهاي سهم که است  شده موجب  کشور



214 
 

  جمع سهم کشور، کل با مقايسه در کردستان ملي درآمدهاي بيشتر رشد رغمبه. برسد 1390 سال در درصد

  چنين  است کاهش حال  در استاني درآمدهاي کم رشد تاثير تحت کشور کل از کردستان عمومي درآمدهاي

  عمراني   اعتبارات  سهم  که  ايگونه به   است   داشته  کردستان  استان  عمراني  اعتبارات  بر  مستقيمي  اثر  کاهشي  روند

ها در استان گذاري سرمايه   کنندهن يتأمازآنجاکه، يکي از منابع اصلي    .است  يافته  کاهش   کشور   کل  از  کردستان

شود، کردستان اعتبارات عمراني دولت است و در واقع اين منبع نيروي محرک اقتصاد کردستان محسوب مي

گذاري و افزايش بيکاري در استان  ساز کاهش سرمايه کاهش سهم آن از مخارج بودجه عمومي دولت سبب 

 هاي آتي خواهد شد. کردستان در سال

 
 ونقلحملنمندی پیوندهای فیزیکی و خدمات توا - 3 -5-3-3-5

براساس مطالعاتي که در جهت بررسي قدرت پيوند فرا ملي استان انجام گرفته است، اين نوع پيوندها در  

پذيرد و اين شبکه ارتباطي، استان کردستان را به  اي صورت مياستان کردستان از طريق شبکه ارتباط جاده 

جايي کاالهاي  دهد. همچنين جابهپيوند مي  AH1ي و مسير بزرگراه آسيايي المللونقل بينکريدورهاي حمل

کند،  آهن هيچ نقشي را در اين زمينه ايفا نميشود و راهترانزيتي در استان کردستان تنها از طريق جاده انجام مي

آهن در استان  راهونقل، ايجاد و توسعه هاي کالن حملبايد در برنامهاين موضوع نشان دهنده آن است که مي

 مورد توجه قرار گيرد.

در ترانزيت خروج و ورود کاال نقطه مرزي باشماق به ترتيب در رتبه سوم و چهارم کشور قرار دارد.   

مبدا ورودي کاال و مسير ترانزيت کشور(    ترينمهم همچنين اين نقطه مرزي داراي بيشترين پيوند با بندر عباس )

 است.

منحصر به فرودگاه سنندج تنها فرودگاه فعال استان است که با وجود عنوان  هوايي استان  ونقلحمل

  بنا بر المللي تنها پروازهاي خارجي اين فرودگاه، پرواز به سليمانيه عراق بوده است، اين در حالي است که بين

هاي  فرودگاه  هوايي با رويکرد تجهيز ونقلحمل الزامات توسعه استان کردستان در سند آمايش، توسعه ناوگان 

هاي  استان و تقويت بيش از پيش پروازهاي داخلي و نيز افزايش و گسترش پروازهاي خارجي، با توجه به پتانسيل

رسد. همچنين فرودگاه سقز که در وضع موجود در حال ساخت  مي به نظرموجود اين استان امري ضروري 

بايد تجهيز شده هوايي در برنامه آمايش    ونقلملحهاي استان بوده که با هدف توسعه  است، از ديگر توانمندي 

 برداري قرار گيرد. اي مورد بهره و با اولويت فرودگاه پشتيباني و منطقه

المللي در مقياس ريلي و کمبود پروازهاي داخلي و بين   ونقلحمل توان بيان داشت فقدان  کلي مي  طوربه

  ي و بررس شود که شايسته توجه ي استان محسوب ميونقلحمل هاي خدمات گسترده، نقطه ضعفي در توانمندي

 بيشتري است.
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اي مشخص شده است که پيوند بين استان کردستان و استان خوزستان از لحاظ  ازنظر پيوندهاي منطقه 

بي و شرقي  هاي تهران، همدان، کرمانشاه، اصفهان، آذربايجان غرقدرت پيوند در رتبه اول و پيوند استان با استان

هاي  گيرد. از جهت ديگر استان مذکور ازنظر اين شاخص کمترين پيوند را با استانهاي بعدي قرار ميدر رتبه

 بويراحمد دارد. و يلويهخراسان شمالي، اردبيل و کهگ 

هاي کشور به شرح زير بوده  هاي استان کردستان با ديگر استانهمچنين بيشترين پيوند ميان شهرستان

 است:

 هاي بيجار ، سقز و مريوان با استان آذربايجان غربيشهرستان ✓

 شهرستان قروه با استان خوزستان ✓

 هاي سنندج ، دهگالن و سروآباد با استان تهران شهرستان ✓

 شهرستان کامياران با استان کرمانشاه   ✓

 شهرستان ديواندره با استان همدان   ✓

هاي شهري استان را با توجه به  گاهميان سکونتتوان قدرت پيوند هاي انجام يافته، ميمطابق بررسي

هاي شهري، در دو بخش شرقي و غربي و  گاهشرايط قرارگيري و نحوه ارتباط آنها با يکديگر و ساير سکونت

 همچنين محور مرکزي استان در نظر گرفت. 

نيمه شرقي ،  نقطه شهري در  10نقطه شهري وجود دارد که از اين تعداد  25در استان کردستان مجموعاٌ 

اند. نوع راه مابين شهرهاي  نقطه شهري ديگر در محور مياني استان جاي گرفته  4نقطه شهري در نيمه غربي و    11

ها به اين صورت است که در بخش شرقي، مسير بين شهرهاي  استان و شرايط توپوگرافي آنها به تفکيک بخش

اي و کمتر کوهستاني است. در ضمن نوع  يشتر کوهپايه واقع در بخش شرقي استان و شبکه ارتباطي مابين آنها ب

شوند که قسمت اعظم  تقسيم مي  ها در بخش شرقي استان به سه دسته راه فرعي آسفالته، راه اصلي و بزرگراهراه

دهند. شهرهاي  فرعي آسفالته و پس از آن به ترتيب راه اصلي و بزرگراه تشکيل مي در اين بخش را  طول راه

اند و نوع  اي قرار گرفته بخش غربي استان و شبکه ارتباطي مابين آنها عمدتا در مناطق هموار و کوهپايه واقع در  

هاي شبکه ارتباطي ميان چهار  راه در اين منطقه عمدتا فرعي آسفالته است. هم چنين در محور مرکزي، ويژگي 

 گونه است:شهر واقع در محور مياني استان بدين

فرعي و مسير  مياران تا سنندج بيشتر هموار بوده و عمدتا از طريق راهمسير ميان شهرهاي کا ✓

 باشند.کوتاهي از بزرگراه در نزديکي شهر سنندج با هم در ارتباط مي

اي، از  اي عمدتا کوهپايه زرينه در ناحيه – ديواندره و ديواندره  –مسير بين شهرهاي سنندج  ✓

 ي اصلي به هم متصل هستند.ها هاي فرعي و مسير کوتاهي از راهطريق راه
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هاي همجوار نيز به شرح زير مشخص شده  نوع راه و مسير ارتباطي استان کردستان با استان ✓

 است:

ياسوکند جدا شده با استان  –ناحيه شمال شرقي استان از طريق راه اصلي که از مسير بيجار  ✓

 يابد.زنجان ارتباط مي

قز امتداد يافته است، با استان آذربايجان غربي  شمال غربي استان از طريق راه اصلي که از س ✓

 شود.مرتبط مي

جنوب شرقي استان از طريق بزرگراه در دست احداثي که از شهر قروه امتداد يافته است به   ✓

 گردد.استان همدان متصل مي

جنوب استان از طريق راه اصلي که از کامياران امتداد يافته است با استان کرمانشاه ارتباط   ✓

 بد.يامي

نقطه مرزي   فرعي مريوان ، و  افزون بر آن استان کردستان در امتداد مرزهاي غربي از طريق راه ✓

و ترانزيتي استان  يمرزبرون راه ارتباطي  ترينمهم باشماق با کشور عراق در ارتباط است که 

همچنين استان  شود. ويژه ازنظر حجم مبادله کاال و تردد وسايل نقليه تجارتي محسوب ميبه

مذکور از طريق نقاط مرزي سيف در شهرستان سقز و سيرانبند در شهرستان بانه و از طريق  

 باشد.هاي فرعي با کشور عراق داراي تبادالت تجاري ميراه

 
 فرهنگی –ی پیوندهای اجتماعی توانمند  - 4 -5-3-3-5

کند، اجتماعي و فرهنگي برقرار ميها و نهادهاي مختلف که فرد يا گروه با گروه ييوندهايپمجموعه 

ها و پيوندهاي ديرينه مردم استان کردستان  هاي مادي و معنوي انساني و فرهنگي جامعه است. همبستگيسرمايه

ها و ارتباطات اجتماعي را تقويت کرده است. پيوندهاي قومي  که با يکپارچگي فرهنگي تشديد شده مشارکت

-و در قالب نهادهاي مدني نيز مشاهده مي افتهيسازمان يهامشارکت در مردمي  يهاي همکارو  هامشارکتو 

 شود.

استان کردستان به پشتوانه قومي پيوندها، و پيشينه مهم تاريخي و فرهنگي، توانسته فرهنگ متناسب با 

ت  قلمرو جغرافيايي و سازگار با معيشت خود را سامان دهد. کردهاي ايراني، ضمن حفظ يکپارچگي ملي و تقوي

خود را با مناطق پيرامون    يمرزبرون خود، پيوندهاي    ورسوم آداب پيوندهاي دروني فرهنگي، اجتماعي، زباني و  

و   وآمدرفت اي و اند. قرار گرفتن کردستان در مسير تجارت و مراودات دروني و بيروني منطقهنيز حفظ کرده

ري را تقويت کرده و پيوندهاي توانمندي را قوام  پذيري و تأثيرگذا مختلف فرهنگ تأثير و اقوامبا افراد  تعامل
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گذاري تهديدها و  فرهنگي منطقه کردستان، مانع از اثر – بخشيده است. پايداري و پويائي پيوندهاي اجتماعي 

دروني و بيروني شده است. پيوندهاي پايدار منطقه موجب شده است که در کردستان تنوع قومي و   يهابيآس

  ايراني، عناصر فرهنگي   –فرهنگي ايراني در اين منطقه، فرهنگ کردي    يهايژگيونظر  مذهبي شکل گيرد. از  

 منطقه تعامل و ارتباط يابد. ي هافرهنگخرده آن با  ي هاارزش  و

 

 و تهدیدهای دانشگاه کردستان هافرصتتحلیل  -5-3-4
 های دانشگاه کردستان تحلیل فرصت -5-3-4-1

ها و معاونين آنان توزيع گشت  نفر از رؤساي محترم دانشکده   15مصاحبه بين  هاي  در ابتدا متن و پرسش  

ها و  ها و فرصت که بر اين اساس با توجه به نظرات ارزشمندي که دريافت شد نقاط قوت و ضعف دانشکده 

نظرات،    اي ازتهديدهاي دانشگاه از ديدگاه اين افراد استخراج گشت. در گام بعد پس از دستيابي به موارد اوليه 

بندي و ادغام الزم صورت گرفت که پس از آن خدمت ناظران محترم طرح ارائه گشت و پس از اصالح  طبقه

علمي   ئتيهنفر از اعضاي  200، بين علميهيئتنفر اعضاي  334تدوين شده، از  ايرادات وارده بر پرسشنامه 

   spssها با استفاده از نرم افزار شد. در نهايت آمار توصيفي از پرسشنامه  يآور جمعدانشگاه کردستان توزيع و 

 تحليل شد که در قالب يک گزارش اوليه ميانگين و انحراف استاندارد هريک از گويه ها ارائه شد. 

 
 1ی ساختاری، سیاسی و کالن دانشگاه کردستانهافرصت تحلیل  -40-5جدول 

 ردیف

 

 و های ساختاری، سیاسی شرح فرصت
 دانشگاه کالن

 انحراف استاندارد  میانگین

1 
وجهه و اعتبار اجتماعي دانشگاه کردستان 

 در جامعه
96/3 755/0 

2 
در ارائه خدمات دانشگاهي در   بخشيتنوع 

 کشور  نظام آموزش عالي
58/3 767/0 

3 
  جهت در کشور عالي آموزش نظام حرکت

 بنيادي  تحقيقات  توسعه
30/3 016/1 

4 
استقرار نظام ارزيابي و تضمين کيفيت در  

 آموزش عالي کشور
31/3 054/1 

 150/1 14/3فعاليت   ارتباط و کارآفريني تقاضامحوري، 5

 

1 های دانشگاه در مرحله کنونی نهایی نشده است و نیازمند اعتبارسنجی از طریق  شایان ذکر است که تهدیدات و فرصت .  

 اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه است.
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 ردیف

 

 و های ساختاری، سیاسی شرح فرصت
 دانشگاه کالن

 انحراف استاندارد  میانگین

 اهداف و اصول چارچوب در هادانشگاه 

 سرزمين آمايش

6 

مراکز رشد علم  حمايت از تأسيس و توسعه 

در   علم و فناوريهاي و پارک  و فناوري 

 هاجوار دانشگاه 

72/3 934/0 

7 
از افزايش   ي اجراييهاحمايت کليه دستگاه 

 در کشورها دانشگاه  هاي فناوري توانمندي 
21/3 336/1 

8 
آموزش   در فکرياستقرار نظام مالکيت 

 کشور عالي و نهادهاي علم و فناوري 
35/3 250/1 

9 
 اتارتباط توسعه موقعيت مناسب براي 

 المللي با اقليم کردستان عراقبين 
21/4 801/0 

10 

عنوان  ها بهافزايش نقش و جايگاه دانشگاه 

هاي  پشتوانه اصلي رشد و شکوفايي بخش

اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي، 

 علمي و فناوري. 

78/3 087/1 

11 
از توسعه   مقام معظم رهبري حمايت 

 کشور در علمي  هايفعاليت
95/3 940/0 

12 
علمي  هايفعاليت از توسعه دولت   حمايت 

 کشوردر 
68/3 056/1 

13 

نقش علم و  انداز بلندمدت و  چشم  وجود

انداز  سند چشمحقـق در تپژوهش 

 ساله بيست 

62/3 018/1 

14 

تدبير و اميد در بازانديشي در   توجه دولت 

  د يتأک استانداردهاي توسعه آموزش عالي و 

 ي آموزش عال يفيتوسعه ک  بر

56/3 155/1 

15 
پژوهش و   ، يتوسعه نوآور تي توجه به اهم

 ي کالن مل يهااست يدر س يفناور
47/3 106/1 

16 
هاي کشور با  حمايت از توسعه دانشگاه 

 شدن  الملليبين رويکرد 
47/3 106/1 

 117/0 32/3حمايت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري   17
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 ردیف

 

 و های ساختاری، سیاسی شرح فرصت
 دانشگاه کالن

 انحراف استاندارد  میانگین

هاي دانشگاه نسل سوم يا از آموزش

 کارآفرينانه

 

 ی ساختاری، سیاسی و کالن دانشگاه کردستانهافرصت تحلیل  -41-5جدول 

 انحراف استاندارد  میانگین اقتصادی دانشگاههای شرح فرصت ردیف

1 
افزايش  روبه رشد سهم آموزش عالي در  

 توليد ثروت ملّي کشور
26/3 072/1 

2 

 و فناوري علم، چرخه مؤثر نقش ايفاي

 به پايه منابع اقتصاد تبديل براي نوآوري

 ه يپادانش اقتصاد 

43/3 042/1 

3 

هاي  محيطتبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي در 

اي و تبديل آن به  علمي، آموزشي و رسانه 

 يگفتمان فراگير و رايج ملّ

18/3 974/0 

4 

محصوالت   حمايت از توليد و صادرات

 هاي بوميبر فناوري کي بنيان و متدانش 

 ها و مراکز پژوهشيبرآمده از دانشگاه 

50/3 080/1 

5 
سهم تحقيق در فناوري از   شيبرافزا ديتأک 

 يتوليد ناخالص ملّ
58/3 069/1 

 257/1 34/3 هادانشگاه منابع مالي پايدار و متنوع در  6

7 
ناب توسعه گردشگري در    يهاتيظرف

 کردستان
26/4 784/0 

8 

هاي مختلف اقتصادي  هاي بخش نيازمندي 

و خدمات به    از قبيل صنعت، کشاورزي

مختلف  هاي خدمات علمي و رشته

 آموزشي

08/4 852/0 

9 
  يهات يظرفمرزي و  يهابازارچه توسعه 

 اقتصادي و بازرگاني مرتبط 
03/4 867/0 

 766/0 25/4امکان توسعه نقش سازنده دانشگاه در  10
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 انحراف استاندارد  میانگین اقتصادی دانشگاههای شرح فرصت ردیف

 توسعه اقتصادي استان 

 

 ی اجتماعی، فرهنگی و آموزشی دانشگاه کردستانهافرصت تحلیل  -42-5جدول 

 ردیف

 

 های فرهنگی، اجتماعی و شرح فرصت
 آموزشی 

 انحراف استاندارد  میانگین

1 

ها و  ، برنامهمحتوياصالح و بازنگري در 

  کمي و کيفي يآموزشي و ارتقا هايروش

 تبطهاي پژوهشي مرمراکز و فعاليت

97/3 931/0 

2 
هاي منجر به  امکان توسعه و ترويج آموزش

 افزايش توليد ملّي 
04/4 767/0 

3 

امکان کمک به استقرار نظام نيازسنجي 

هاي مختلف نيروي انساني متخصص بخش 

فرهنگي، اجتماعي، خدماتي، 4اقتصادي، 

 صنعتي و کشاورزي 

92/3 806/0 

4 

هاي نيروي  ها و توانمندي افزايش قابليت 

هاي  انساني متخصص شاغل در بخش 

 مختلف کشور

4 915/0 

5 
التحصيالن  اشتغال فارغ تسهيل ريزي برنامه

 . ربطها با هماهنگي ساير مراجع ذيدانشگاه 
75/3 235/1 

6 
ي از فناوري اطالعات در ارائه  ريگبهره 

 هاي دانشگاهي آموزش
98/3 905/0 

7 

حمايت ويژه وزارت علوم، تحقيقات و  

هاي فرامرزي و  فناوري از آموزش 

 يالمللن يب

80/3 082/1 

8 
هنر و فرهنگ و ديرينه تاريخي استان  

 کردستان
34/4 675/0 

9 

دانشگاهي در  -هاي علميتقويت قطب 

شهرهاي منتخب باهدف ايجاد مرکزيت   

 ها و مراکز آموزش عالي.دانشگاه 

54/3 034/1 

 916/0 56/3ها و مراکز شدن دانشگاه  گرا مأموريت 10
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 ردیف

 

 های فرهنگی، اجتماعی و شرح فرصت
 آموزشی 

 انحراف استاندارد  میانگین

آموزش عالي و پژوهشي متناسب با 

 هاي محل استقرارفعاليت

11 
ويژه تعامالت اجتماعي و فرهنگي فراملي به 

 با اقليم کردستان عراق
18/4 741/0 

12 
سطح باالي سرمايه فرهنگي، اجتماعي و  

 انساني در استان کردستان
10/4 816/0 

13 
وجود فضاي رقابتي در محيط آموزش عالي 

 کشور
47/3 071/1 

14 
و   پژوهشيامکان صادرات خدمات 

 کردستان عراقاقليم به  ايمشاوره 
10/4 904/0 

 913/0 18/4 امکان جذب دانشجويان خارجي 15

16 
حمايت جدي وزارت علوم، تحقيقات و  

 هاي دانشگاهيفناوري از توسعه ميان رشته 
92/3 987/0 

17 
با ارج نهادن   هااستان حمايت ملي از توسعه 

 هاي بومي و قوميتيبه فرهنگ 
82/3 094/1 

 

 ی پژوهشی دانشگاه کردستانهافرصت تحلیل  -43-5جدول 

 انحراف استاندارد  میانگین های پژوهشی دانشگاهشرح فرصت ردیف

1 
حمايت ويژه صندوق حمايت از  

 پژوهشگران کشور 
50/3 080/1 

2 
سازي دستاوردهاي حاصل  تجاري توجه  

 از پژوهش و توسعه 
52/3 053/1 

3 

 و محوري پژوهش باور به گفتمان

 و امکان هادر دانشگاه  نوآوري

 رفع و نيازها ،سؤاالت به گويي پاسخ

 هاي کشور چالش

58/3 060/1 

4 

ارزيابي پژوهشگران با معيار توليد علم و  

اي و رفع کاربردي و توسعههاي فعاليت

 نيازها و مشکالت علمي و فني کشور

51/3 106/1 
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 انحراف استاندارد  میانگین های پژوهشی دانشگاهشرح فرصت ردیف

5 

تحکيم پيوند ميان نظام آموزش عالي با  

کاربردي و   هايپژوهش زنجيره 

اولويت   اي، فناوري و توليد با توسعه

 کشور  نيازهاي

64/3 053/1 

6 
پشـتيباني مالي از انجام مطالعات  

 مراکز دانشـگاهي  دراي رشـته بين 
56/3 070/1 

7 

بر  اجرائي  يهاکليه دستگاه مکلف بودن 

اعتبارات پژوهشي ذيل هزينه کردن 

 دستگاه در قوانين بودجه ساالنه 

80/3 238/1 

8 

حمايت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  

هاي دانش بنيان  از توسعه شرکت

 دانشگاهي 

98/3 862/0 

9 
تحقيقات و فناوري  حمايت وزارت علوم، 

 هاي علمياز توسعه قطب 
81/3 957/0 

10 
حمايت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  

 گرا  مأموريت يهاپژوهشکده از توسعه 
82/3 892/0 

11 

امکان توسعه و توليد دانش دانشگاهي در  

نتيجه تعامالت برون دانشگاهي و  

 فرامرزي

03/4 856/0 

 

 

 ی زیرساختی و فناوری دانشگاه کردستانهافرصت تحلیل  -44-5جدول 

 انحراف استاندارد  میانگین های زیرساختی و فناوریشرح فرصت ردیف

1 

 آسان دستيابي جهت مناسب بسترهايايجاد 

علم و دسترسي همگاني و   تحصيل  به

عادالنه به آموزش عالي برخوردار باکيفيت  

 براي اقشار مختلف 

92/3 057/1 

2 

ها و  توزيع جغرافيايي و ساماندهي دانشگاه 

مراکز آموزشي و پژوهشي در سطح کشور  

و   ات يمقتضو جذب دانشجو بر اساس 

56/3 139/1 
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 انحراف استاندارد  میانگین های زیرساختی و فناوریشرح فرصت ردیف

اي و استاني  هاي توسعه ملي، منطقه اولويت 

 ايگرايي منطقهمأموريت با رويکرد 

3 
ي هاي ملّها و ظرفيت تقويت زيرساخت

 فناوري در کشور 
86/3 878/0 

4 

ايجاد، ساماندهي و تقويت نظام ملي 

در نظام آموزش عالي  ايرساني رايانه اطالع 

 کشور

91/3 845/0 

5 

گـذاري بخش  حمايـت هدفمند از سـرمايه

غيردولتي براي تحقيقات بنياديـن، کاربردي 

هاي  اي در حـوزه علوم و فناوريو توسـعه 

ها و مراکز آموزش در دانشگاه  شـناختي

 عالي

73/3 100/1 

6 

هاي مربوط به امکانات و زيرساخت

هاي اطالعات و ارتباطات از قبيل  فناوري

 نوري.  شبکه اينترنت، فيبر

09/4 823/0 

7 

هاي مختلف رشد و توسعه فناوري در بخش 

و خدماتي و تأثير آن بر   صنعتي، کشاورزي

آموزشي و پژوهشي  هاي محتوي فعاليت 

 دانشگاه 

93/3 988/0 

 

 

 های دانشگاه کردستان های مؤثر بر فعالیت تحلیل تهدید  -5-3-4-2
 

 دانشگاه کردستان و کالنتحلیل تهدیدهای ساختاری، سیاسی  -45-5جدول 

 ردیف

 
 انحراف استاندارد  میانگین و کالنشرح تهدیدهای ساختاری، سیاسی 

 089/1 07/4 هاي مرزي توسعه محدود استانها در زمينه نگرش 1

2 
يک استان   عنوانبه استان کردستان  جغرافياييموقعيت 

 مرزي
54/3 281/1 
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3 
محل  از  ميزان تصويب و تخصيص بودجه دانشگاه کردستان

 دولت  اعتبارات عمومي
75/3 944/0 

 119/1 88/3 استاني در کردستان هايبرنامه نگرش امنيتي در توسعه  4

5 
هاي  از نيروي انساني بومي در احراز پست  يريگبهره عدم 

 مديريتي کالن استان
09/4 159/1 

 

 تحلیل تهدیدهای اقتصادی دانشگاه کردستان -46-5جدول 

 انحراف استاندارد  میانگین شرح تهدیدهای اقتصادی   ردیف

1 

پائين بودن سطح درآمد مردم  

تأمين مالي و پرداخت  جهت 

-شهريه دانشگاه )مخصوص دوره 

  حضوري هاي آموزشي شبانه، نيمه

 و پرديس(. 

28/4 848/0 

2 

محدود دولتي  هاي گذاريسرمايه

هاي مختلف  در بخش خصوصي و 

 اقتصادي استان. 

48/4 707/0 

3 

ضعيف   گذاري سرمايه سطح

مادر تخصصي دولتي   هايشرکت

اي  و واسطه  توليديدر صنايع  

 استان.

48/4 759/0 

4 

آموختگان  نرخ بيکاري دانش

ها و مراکز آموزش عالي دانشگاه 

 کشور

62/4 624/0 

 

 تحلیل تهدیدهای اجتماعی، فرهنگی و آموزشی دانشگاه کردستان -47-5جدول 

 ردیف

 
 انحراف استاندارد  میانگین شرح تهدیدهای اجتماعی، فرهنگی و آموزشی

1 

آموختگان سطح رويه  مهاجرت دانش افزايش بي

کارشناسي و کارشناسي ارشد براي ادامه تحصيل و کار  

 در خارج از کشور

92/3 983/0 

2 
هاي علمي آموزشي و  نگرش منفي  مردم به فعاليت 

 پژوهشي دانشگاهي 
63/3 098/1 
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 ردیف

 
 انحراف استاندارد  میانگین شرح تهدیدهای اجتماعی، فرهنگی و آموزشی

3 
ها و مراکز دانشگاه تنزل سطح سواد دانشجويان ورودي 

 آموزش عالي کشور
40/4 902/0 

4 

هاي خالي  کاهش تعداد دانشجويان و بحران صندلي 

در حوزه گروه علوم انساني و   ژه يوبه دانشگاهي) 

 رياضي(

08/4 912/0 

5 
آموزش عالي  گسترش مراکز  روبه رشد ايجاد و روند

 استان  بويژه غير دولتي در 
13/4 947/0 

 

  

 تحلیل تهدیدهای پژوهشی دانشگاه کردستان -48-5جدول 

 انحراف استاندارد  میانگین شرح تهدیدهای پژوهشی ردیف

1 
  يهاپژوهش فقدان اراده واگذاري 

 اي به دانشگاه کالن ملي و منطقه 
53/4 665/0 

2 
هاي و مطالعات کالن  واگذاري پروژه 

 استاني به خارج از استان 
26/4 876/0 

3 
به استفاده  يياجرا ي نهادها اندک  توجه

 يپژوهش يهاافته ياز 
47/4 679/0 

 

 تحلیل تهدیدهای زیرساختی و فناوری دانشگاه کردستان -49-5جدول 

 ردیف
شرح تهدیدهای زیرساختی و 

 فناوری
 انحراف استاندارد  میانگین

1 
عدم استقالل کامل دانشگاه در تدوين  

 و اجراي مقررات آموزشي.
72/3 002/1 

2 
ها با بخش  ارتباط ناکارآمد بين دانشگاه 

 دولت و صنعت 
43/4 633/0 

3 

يابي بـه منابع  محدوديت دست 

-اطالعاتي، علمي و ارتباط بـا دانـشگاه 

هـا و مراکز علمي و پژوهشي معتبـر 

 جهـاني

74/3 098/1 

 828/0 22/4پژوهشي  و  آموزشي مراکز عدم تجهيز 4
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هاي پيشرفته  گيري از فناوري با بهره 

 برتر دنيا  هايدانشگاه همگام با 
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 ششم  فصل

 دانشگاه  راهبردهای و راهبردی  موضوعات نیتعی
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  دانشگاه راهبردی و راهبردهایحوزه های  تدوین -6-1

به تفکيک     گانه  28راهبردهاي کالن  با همفکري شوراي راهبردي دانشگاه    راهبردي  يز يربرنامه گروه   

 دانشگاه را به شرح زير طراحي نمود: گانه 7راهبردي   يهاحوزه 

 
های راهبردی عملکرد در دانشگاه کردستانراهبردهای کالن و حوزه  1-6جدول   

   دانشگاهی ی هارساخت ی زحفظ و توسعه  راهبردی  حوزه. 1

 دانشگاهي موجود يهارساخت يزساماندهي و حفظ   .1

  -فرهنگي يهامؤلفهو  يشناختيي بايزتوسعه فضاي  فيزيکي برمبناي معماري دانشگاهي با تأکيد  بر  .2

 بومي
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 هفتم  فصل

  دانشگاه عملیاتی های برنامه  تدوین

 ( 1399 تا 1397)

 
 

دانشگاه تعيين گرديد.  در بخش قبل نيز تناظر استراتژي ها و    هاياستراتژي قبلي ارائه شده    يهاگزارش در   

عملياتي است که در اين    هايبرنامه اهداف کالن  دانشگاه  ترسيم گرديد. براي پياده سازي استراتژي ها نياز به 

 1397عملياتي دانشگاه ) هايبرنامه . بخش اول اين فصل به ارايه شودمي فصل به بررسي و تدوين آنها پرداخته 

ها و اهداف کالن ترسيم شده اختصاص پيدا کرده است.  شايان ذکر است براي  (  متناسب با استراتژي 1399تا 

براي دستيابي  گانه دانشگاه تعيين شدند.  32 هاياستراتژي ي مرتبط با هاشاخصعملياتي ابتدا  هاي برنامهتعيين 

 عملياتي تدوين گرديده است.   هايبرنامه به آنها، 
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 اول  بخش

کردستان  دانشگاه یهامعاونت  
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 دانشگاه  آموزشی معاونت

 
 

و سال آینده  3برای راهبرد(  8در راهبردهای دانشگاه )برنامه(  25ها )برنامه

تا سال   شاخص(  16)  آموزشیهای معاونت  کلیدی موفقیت برنامه  کالن  یهاشاخص

 است.  شدهعملياتي تدوين   يهابرنامهگذاري گرديد. براي دستيابي به اين اهداف هدف  1400
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 های دانشگاهی( استراتژی  ها/ اقدامات پیشنهادی دانشگاه جهت تحققها/ برنامه )فرم تفصیلی. فهرست طرح

 و مالحظات اجرايي  کنندهارزيابي هاي عملکردي/ ناظر و مسئوليت اجرا/ تاريخ آغاز و پايان/ شاخص  /هابرنامه  /هاطرح تدوين شناسنامه تفصيلي 

 (11هدف )  يآموزش ي هارساختيزبهسازي و استانداردسازي  هدف کالن دانشگاه: 

 دانشگاهي   يهارساخت يزحفظ و توسعه   موضوع راهبردي 

 دانشگاه کردستان( 1استراتژي دانشگاه )دانشگاهي موجود  يهارساخت يزساماندهي و حفظ   استراتژي دانشگاه: 

ها/ اقدامات  ها/ برنامه فهرست طرح

  پيشنهادي دانشگاه جهت تحقق 

 استراتژي دانشگاه 

هاي عملکردي/ معيار  شاخص 

 عملکرد
 مسئول اجرا

 شروع

 ماه/ سال

 پايان

 ماه/ سال

وضعيت  بيني پيش

هاي عملکردي/  شاخص 

معيار عملکرد به تفکيک  

 سال 

ناظر/ 

 /کنندهارزيابي 

 و پايشگر

مالحظات اجرايي و 

 هاي پيشنهادي فعاليت

1397 1398 1399 

 .1طرح/برنامه 

طرح نيازسنجي فضاهاي آموزشي  

دانشگاه با توجه به  موردنياز

 توسعه آموزش دانشگاهی. یهابرنامه

   تناسب فضاهاي

آموزشي با رشد و  

  ي هارشته توسعه 

دانشگاهي و رسيدن به  

  موردنظراستاندارد 

معاونت 

آموزشي با 

همکاري  

  واحدهاي

 97/مهرماه
 ماهدي 

/97 
✓    

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

اين طرح با هدف استانداردسازي  

فضاهاي آموزشي دانشگاه با توجه  

آتي   هايسال در  هارشتهبه توسعه 

مورد توجه قرار   1404و افق برنامه 
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وزارت عتف در  

 برنامه  هايسال

مرتبط 

 دانشگاه

کيفيت 

 دانشگاه

خواهد گرفت. با اجراي اين طرح  

 وضعيت موجود يشناسب يآسبا 

  موردنظررسيدن به استاندارد 

وزارت عتف مورد توجه معاونت 

خواهد  تسهيل  آموزشي دانشگاه

 .شد 

 . 2طرح/برنامه 

طرح توسعه فضاهاي آموزشي 

دانشگاه با توجه به   ازيموردن

توسعه آموزشی   یهابرنامه 

 دانشگاه  یهادانشکده

   تناسب فضاهاي

آموزشي با رشد و  

  ي هارشته توسعه 

دانشگاهي و رسيدن به  

  موردنظراستاندارد 

وزارت عتف در  

 برنامه  هايسال

معاونت 

آموزشي با 

همکاري  

  واحدهاي

مرتبط 

 دانشگاه

 99اسفند/ 97/ماهدي 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

و  گامبهگام  صورتبه اين طرح 

در   هارشتهبا توسعه  زمانهم

اجرايي خواهد شد.  هادانشکده 

هاي و نيازمندي هارشتهماهيت 

توسعه در طرح مذکور مورد توجه 

 خواهد بود.

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص  بينيپيشوضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابيديدگاه ناظر/               

 توضيحات:.............................                    نيازمند بهبود خوب                                                            
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 (11هدف )  يآموزش ي هارساختيزبهسازي و استانداردسازي  هدف کالن دانشگاه: 

 دانشگاهي   يهارساخت يزحفظ و توسعه   موضوع راهبردي 

 دانشگاه کردستان( 5استراتژي ) ي پژوهشبه فناوري نوين آموزشي و  هاشگاه يآزما، مراکز تحقيقاني و هاپژوهشکده ، هادانشکده تجهيز  استراتژي دانشگاه: 

ها/ اقدامات پيشنهادي  ها/ برنامه فهرست طرح

 استراتژي دانشگاه دانشگاه جهت تحقق
 مسئول اجرا عملکرد هاي عملکردي/ معيار شاخص 

 شروع

 ماه/ سال

 پايان

 ماه/ سال

وضعيت  بيني پيش

هاي عملکردي/  شاخص 

معيار عملکرد به  

 تفکيک سال 

ناظر/ 

 /کنندهارزيابي 

 و پايشگر

هاي  مالحظات اجرايي و فعاليت

 پيشنهادي 

1397 1398 1399 

 . 3طرح/برنامه 

به   هاي دانشگاهطرح تجهيز دانشکده 

 آموزشي  ازيموردن يهاي فناور

 

  آموزشي   ي استانداردهاتوسعه

  هايسال وزارت عتف در  موردنظر

 برنامه

معاونت آموزشي 

با همکاري  

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

  ✓  ✓  99/اسفندماه 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

اين طرح با هدف استانداردسازي 

  يهادانشکدهامکانات آموزشي 

  هاکالس دانشگاه از جمله تجهيز 

به ويدئو پروژکتور و امکانات 

دسترسي به اينترنت در 

درس با سرعت   يهاکالس 

 مناسب اجرا خواهد شد. 
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 . 4طرح/برنامه 

 توسعه مرکز آموزش مجازي دانشگاه 

 

  آموزشي   ي استانداردهاتوسعه

  هايسال وزارت عتف در  موردنظر

  يهاآموزش برنامه در زمينه 

 مجازي

معاونت آموزشي 

با همکاري  

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

  ✓  ✓  99/اسفندماه 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص  بينيپيشوضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابي ديدگاه ناظر/          

 نيازمند بهبود                       توضيحات:............................. خوب                                                            
 

 (2هدف )  الن يالتحصفارغ  ياحرفههاي آموزشي، تحصيالت تکميلي و توانمندسازي مهارتي و دوره افزايش کيفيت  هدف کالن دانشگاه: 

 تعالي آموزش و توسعه تحصيالت تکميلي  موضوع راهبردي 

 دانشگاه کردستان( 10استراتژي دانشگاه )کمی و کیفی  یهاشاخص بهبود مستمر کیفیت آموزشی و ارتقای    استراتژي دانشگاه: 

ها/ اقدامات پيشنهادي  ها/ برنامه فهرست طرح

 دانشگاه جهت تحقق  استراتژي دانشگاه 
 مسئول اجرا هاي عملکردي/ معيار عملکرد شاخص 

 شروع

 ماه/ سال

 پايان

ماه/ 

 سال 

هاي  وضعيت شاخص  بيني پيش

عملکردي/ معيار عملکرد به  

 تفکيک سال 

ناظر/ 

کنارزيابي 

و  /نده

 پايشگر

مالحظات  

اجرايي و 

هاي  فعاليت

 1399 1398 1397 پيشنهادي 
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 . 5طرح/برنامه 

هاي تحصيالت تکميلي  توسعه دوره 

مبتني بر نياز منطقه در راستاي افزايش  

منطبق با برنامه توسعه   جذب دانشجو

 پيوست سند راهبردي( دانشگاه )آموزشي 

  هاي  دوره  ياندازراه درصد توسعه  و

 تحصيالت تکميلي مبتني بر نياز منطقه 

  درصد افزايش جذب دانشجو 

 

معاونت 

 آموزشي 

/شهريورماه

98 

بهمن 

  ✓  ✓  99/ماه

دفتر 

نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

با اجراي اين  

طرح بسياري از  

 يهاشاخص

 ازجملهدانشگاه 

نظام توليد دانش  

قرار   ري تأثتحت 

 خواهد گرفت.

 . 6طرح/برنامه 

هاي آموزشي  تدوين بسته  تقويت  گروه 

دانشگاه جهت تبديل شدن به قطب علمي  

 و گروه آموزشي موفق در کشور 

   افزايش رتبه دانشگاه کردستان در

 يالمللن يبملّي و  يهاي بندرتبه 

    آموزشي و پژوهشي    يهاشاخصبهبود

 دانشگاه 

 

معاونت 

 آموزشي 

/شهريورماه

97 

بهمن 

  ✓  ✓  ✓ 99/ماه

دفتر 

نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه
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 . 7طرح/برنامه 

طرح شاخص سازي و ارزيابي مستمر   

هاي دانشگاه با رويکرد  آموزش  تيفيک

 آموزشي کيفيتتضمين 

  ها،  هاي کيفيت گروه هاي شاخصتدوين

مستمر هاي دانشگاه و ارزيابي دانشکده 

 واحدهاي آموزشي 

 

معاونت 

آموزشي با 

همکاري  دفتر 

نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 97/مهرماه
اسفندما

  ✓  ✓  ✓ 99/ه

رئيس 

 دانشگاه

 

 

 . 8طرح/برنامه 

و امکانات   هادورهبه  يبخشتيفيک

  تأکيد  ژهيوبه آموزشي  موجود دانشگاه 

 کارشناسي يهادوره بر 

 کيفيت  از  دانشجويان رضايت  رشد درصد  

 دانشگاه  پژوهشي و  آموزشي  يهاتيفعال

 

معاونت 

 آموزشي 

/شهريورماه

97 

بهمن 

  ✓  ✓  ✓ 99/ماه

دفتر 

نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه
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 . 9طرح/برنامه 

کارآفرينانه و   ي هاآموزش تدوين بسته 

 توانمندسازي مهارتي 

 پس از   آموختگاندانش اشتغال     درصد

 سال(  2دوره کمتر از ) يآموختگدانش 

   دانشگاه  آموختگاندانش نسبت  اشتغال

 ان يبندانش  يهاشرکتکردستان در 

علم و فناوري و مراکز رشد   يهاپارک

 کشور

  جديد تعريف شده  يهادوره دروس و

 هادانشکده و  هاگروه توسط 

معاونت 

 آموزشي 
 97/مهرماه

بهمن 

  ✓  ✓  ✓ 99/ماه

دفتر 

نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 10طرح/برنامه 

  ي هاآموزش با سازمان  نامهتفاهم تدوين 

  ي هاآموزش در راستاي  ياحرفه فني و 

کارآفرينانه و توانمندسازي مهارتي  

 دانشجويان 

 گذرانده شده فني و   يهادوره رشد  درصد

 دانش جويان در حين تحصيل  ياحرفه

معاونت 

 آموزشي 
 97/مهرماه

بهمن 

  ✓  ✓  ✓ 99/ماه

دفتر 

نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 .11طرح/برنامه 

هاي آموزشي و  به شيوه  يبخشتنوع

 به   هاکالس  تجهيز رشد  درصد  

 يآموزشکمک تجهيزات

 هاي روش از استفاده  رشد درصد  

  پژوهش  و  مسئله  حل  بر مبتني آموزش

معاونت 

آموزشي و 

 پژوهشي 

/شهريورماه

97 

بهمن 

  ✓  ✓  ✓ 99ماه

دفتر 

نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  
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 محور ارتقاي کيفي آموزش در دانشگاه 

 تدريس روش يريکارگبه  رشد  درصد 

 کارگروهي  بر مبتني و کارگاهي

 ها،کارگاه  برگزاري رشد درصد 

  در  علمي يها گردهمايي و  سمينارها

 آموزشي يهاگروه  و  دانشگاه  سطح

کيفيت 

 دانشگاه

 . 12طرح/برنامه 

 هاي آزاد دانشگاه توسعه آموزش 

 

  برگزار شده آموزش آزاد    يهادوره تعداد

 توسط دانشگاه 

 

معاونت  

 آموزشي 

 97/مهرماه
بهمن  

  ✓  ✓  ✓ 99/ماه 

دفتر 

نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 .13طرح/برنامه 

بهسازي اجراي بازديدهاي  علمي  

دانشجويان از مراکز صنعتي و  

 اجرايي   يهادستگاه

   رشد تعداد بازديدهاي به عمل آمده 
معاونت  

 آموزشي
 97/آبان ماه

اسفندما

  ✓  ✓  ✓ 99/ه

دفتر 

نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه
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 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص   بينيپيشوضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابي ديدگاه ناظر/          

 نيازمند بهبود                       توضيحات:............................. خوب                                                            

 

 

 هدف کالن دانشگاه: 
 ( 1هدف ) دارتي اولوهاي علمي بر حوزه  تأکيدي تحصيالت کارشناسي ارشد و دکتري با ها دورهافزايش 

 (3)هدف  يعالاي با رويکرد توجه  به آمايش آموزش  رشتههاي کاربردي و ميانافزايش رشته

 تعالي آموزش و توسعه تحصيالت تکميلي  موضوع راهبردي 

 دانشگاه کردستان( 11استراتژي ) یعلمهیئت اعضای   یتوانمندسازشایسته و  علمیهیئت جذب اعضای    استراتژي دانشگاه: 

ها/ اقدامات  ها/ برنامه فهرست طرح

پيشنهادي دانشگاه جهت تحقق  استراتژي 

 دانشگاه 

هاي عملکردي/ معيار  شاخص 

 عملکرد
 مسئول اجرا

 شروع

 ماه/ سال

 پايان

 ماه/ سال

هاي  وضعيت شاخص  بيني پيش

عملکردي/ معيار عملکرد به  

 تفکيک سال 

ناظر/ 

ارزياب

 /کنندهي 

 و پايشگر

هاي  مالحظات اجرايي و فعاليت

 پيشنهادي 

1397 1398 1399 
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 . 14طرح/برنامه 

  علميهيئتطرح جذب نخبگان عضو 

 در دانشگاه 

 

   درصد افزايش ساالنه

 علميهيئت اعضاي 
 معاونت آموزشي 

شهريورما

 98/ه

بهمن 

  ✓  ✓  ✓ 99/ماه

دفتر 

نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

اجراي اين طرح مستلزم اقدامات زير 

 است: 

هاي جذب اعضاي  تهيه بسته مشوق  -

آموخته  شايسته دانش علمي هيئت 

 برتر کشور و دنيا هايدانشگاه

تهيه بسته نگهداشت اعضاي   -

 شايسته علمي هيئت 

تسهيل روند جذب اعضاي   -

 علميهيئت 

افزايش تعداد بورسيه دانشجويان  -

 دکتري توانمند 

توانمند   علمي هيئت جذب اعضاي  -

 پژوهشي 

 . 15طرح/برنامه 

طرح  توانمندسازي اعضاي  

    درصد افزايش تعداد

  برگزارشده  يهادوره 

 توانمندسازو  افزاتوان 

معاونت آموزشي 

با همکاري ستاد  

شهريورما

 97/ ه
 99/بهمن ماه

✓  ✓  ✓  
دفتر 

نظارت، 

توانمندسازي آموزشي، پژوهشي و 

دانشگاه  علمي هيئت مديريتي اعضاي 
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 علميهيئت اعضاي  دانشگاه  علميهيئت

 

 يي افزادانش

و  هادانشگاه

مرکز آموزش  

عالي استان 

 کردستان  

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

کردستان هدف اصلي اين طرح 

 .باشدي م

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص   بينيپيشوضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابي ديدگاه ناظر/          

 نيازمند بهبود                       توضيحات:............................. خوب                                                            

 
 

 

 (9هدف المللي )به ديپلماسي علمي در عرصه بين  يجد توجه  هدف کالن دانشگاه: 

 تعالي آموزش و توسعه تحصيالت تکميلي  موضوع راهبردي 

 دانشگاه کردستان( 12)استراتژي  یالمللنی ب افزایش جذب دانشجویان     استراتژي دانشگاه: 



244 
 

ها/ اقدامات پيشنهادي  ها/ برنامه فهرست طرح

 دانشگاه دانشگاه جهت تحقق  استراتژي 
 مسئول اجرا هاي عملکردي/ معيار عملکرد شاخص 

 شروع

 ماه/ سال

 پايان

 ماه/ سال

هاي  وضعيت شاخص  بيني پيش

عملکردي/ معيار عملکرد به  

 تفکيک سال 

ناظر/ 

کننارزيابي 

و  /ده

 پايشگر

مالحظات اجرايي و 

 هاي پيشنهادي فعاليت

1397 1398 1399 

 . 16طرح/برنامه 

هاي مبادله استاد و نامهانعقاد تفاهم

  ژهيوبه معتبر جهان  هاي دانشگاه دانشجو با 

 خارجي   جوارهم  هايدانشگاه 

 

   درصد افزايش  تعداد

مطالعاتي اعضاي   يهافرصت

 علميهيئت 

    افزايش تعداد دانشجويان

 يالمللن يب

معاونت آموزشي 

با همکاري روابط 

 دانشگاه   المللنيب

شهريورما

 98/ه

 بهمن ماه

/99 ✓  ✓  ✓  

دفتر 

نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

اجراي اين طرح مستلزم 

اجراي کامل توافقنامه و 

 يالمللن يب يهانامهتفاهم

 است. 

 

 . 17طرح/برنامه 

و تبلیغات دانشگاهی    طرح  بازاريابي 

راستای جذب دانشجویان  در

 یالمللنیب

 

     افزايش تعداد دانشجويان

 يالمللن يب

معاونت آموزشي 

با همکاري روابط 

 دانشگاه   المللنيب

 

شهريورما

 98/ه

 بهمن ماه

/99 ✓  ✓  ✓  

دفتر 

نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

اجراي اين طرح مستلزم 

اجراي کامل توافقنامه و 

و  ي المللن يب يهانامهتفاهم

تقويت ساختار روابط 

 دانشگاه است. المللنيب



245 
 

عملياتي دانشگاه  يهابرنامه

،  يارسانهاز قبيل تبليغات 

  يهازبانبا  تيساوب

خارجي، توسعه بخش 

کنسولي و کارمندي،  

آموزش زبان فارسي، 

تشويقي براي  يهابسته

دانشجوي خارجي، تشکيل  

 النيالتحصفارغانجمن 

نه  خارجي و ..  در اين زمي

 باشد. مؤثر تواندي م

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص   بينيپيشوضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابي ديدگاه ناظر/          

 نيازمند بهبود                       توضيحات:............................. خوب                                                            
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 ( 2هدف )  الن يالتحصفارغ  ياحرفههاي آموزشي، تحصيالت تکميلي و توانمندسازي مهارتي و افزايش کيفيت دوره  هدف کالن دانشگاه: 

 تعالي آموزش و توسعه تحصيالت تکميلي  موضوع راهبردي 

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

ها/ اقدامات  ها/ برنامه فهرست طرح

پيشنهادي دانشگاه جهت تحقق  استراتژي 

 دانشگاه 

 مسئول اجرا معيار عملکرد هاي عملکردي/ شاخص 

 شروع

ماه/ 

 سال 

 پايان

ماه/ 

 سال 

هاي  وضعيت شاخص  بيني پيش

عملکردي/ معيار عملکرد به  

 تفکيک سال 

ناظر/ 

ارزياب

 /کنندهي 

 و پايشگر

هاي  مالحظات اجرايي و فعاليت

 پيشنهادي 

1397 1398 1399 

 . 18طرح/برنامه 

   افزايش جذب دانشجويان

 شايسته دانشگاه 

    افزايش کيفيت توليد دانش

در  ژه يوبه  علميهيئت اعضاي 

 بخش تحصيالت تکميلي

 معاونت آموزشي 

شهر 

يورما

 97/ه

بهمن 

9/ماه

7 
✓    

دفتر 

نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  
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تهيه بسته علمي و فرهنگي انگيزش زا  

در راستاي جذب دانشجويان مستعد  

 در کليه مقاطع  تحصيلي 

کيفيت 

 دانشگاه

 . 19طرح/برنامه 

طرح  روز علم، جامعه و دانشگاه  

 کردستان

     برگزاري مداوم اين روز در

 برنامه  هايسال دانشگاه در 

  ميزان جذب دانشجويان نخبه 

 

معاونت آموزشي 

با همکاري روابط 

 دانشگاه   المللنيب

مهرما

 97/ه

بهمن 

9/ماه

9 
✓  ✓  ✓  

دفتر 

نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

با اجرايي شدن اين طرح  روزهايي 

روز ارتباط دانشگاه   عنوانبهاز سال  

و به   يگذارنام با مدارس متوسطه 

دانشگاه   يهاليپتانسمعرفي 

پرداخته خواهد شد.  تهيه بسته  

 دفترچه در ي رساناطالعحمايتي 

 دانشجويان جذب براي  کنکور

نخبه با ارائه امکانات ويژه از سوي  

مناسب   يهابرنامهدانشگاه نيز از 

 شده است. بيني پيش

 . 20طرح/برنامه 

افزایش حضور اعضای  

 در دقيق يرساناطالع  رشد  

  و  هاکنفرانس  با  ارتباط

  به يالمللن ي ب علمي يهاشيهما

 دانشجويان  و يعلمئت ي ه اعضاي

معاونت 

 آموزشي 

08/9

7 

11/9

9 ✓  ✓  ✓  

دفتر 

نظارت، 

ارزيابي و 
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و دانشجویان در  یعلمئتیه

های  و همایش   هاکنفرانس

 یالمللنیب

 شده  ارائه مقاالت تعداد  رشد  

  و علميهيئت  اعضاي  توسط

  و  هاکنفرانس  در دانشجويان 

 الملليبين   هايهمايش

 و  مالي حمايت رشد درصد  

  در  حضور متقاضيان از غيرمالي

 هاهمايش  و  هاکنفرانس

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص   بينيپيشوضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابي ديدگاه ناظر/          

 توضيحات:.............................نيازمند بهبود                        خوب                                                            
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 هدف کالن دانشگاه: 
 ( 1هدف ) داراولويتهاي علمي بر حوزه  تأکيدهاي تحصيالت کارشناسي ارشد و دکتري با افزايش دوره

 ( 3)هدف  ي عالاي با رويکرد آمايش آموزش رشتههاي کاربردي و ميانافزايش رشته

 توسعه تحصيالت تکميلي تعالي آموزش و  موضوع راهبردي 

 دانشگاه کردستان( 14)استراتژي  های دانشگاهیها و رشتهساماندهی مستمر و توسعه هدفمند دوره     استراتژي دانشگاه: 

ها/ اقدامات  ها/ برنامه فهرست طرح

پيشنهادي دانشگاه جهت تحقق   

 استراتژي دانشگاه 

 مسئول اجرا هاي عملکردي/ معيار عملکرد شاخص 
 شروع

 ماه/ سال

 پايان

 ماه/ سال

هاي  وضعيت شاخص  بيني پيش

عملکردي/ معيار عملکرد به  

 تفکيک سال 

ناظر/ 

 /کنندهارزيابي 

 و پايشگر

مالحظات اجرايي و 

 هاي پيشنهادي فعاليت

1397 1398 1399 

 . 21طرح/برنامه 

جديد  هاي شناسايي  دوره 

مبتني بر نياز منطقه با  کارشناسي

 رويکرد آمايش آموزش عالي 

  جديد   هايدوره  اندازيراه

 شناسايي شده   توسط دانشگاه 

 

 معاونت آموزشي 
آبان 

 97/ماه

بهمن 

    ✓ 97/ماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه
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 . 22طرح/برنامه 

  هايدوره  ايجاد و  شناسايي

  در  اي رشتهميان  و  ايرشته بين

 دانشگاه 

  هايدوره اندازي تعداد راه  

در   ايرشتهميان و   ايرشته بين 

 دانشگاه در سال 

 معاونت آموزشي 
فروردين 

 97/ماه

بهمن 

    ✓ 97/ماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 . 23طرح/برنامه 

های  بازنگری مستمر برنامه 

 درسی دانشگاهی 

   بازنگري شده    هايدوره تعداد

 در دانشگاه در سال 
 11/99 01/97 معاونت آموزشي 

✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 . 24برنامه طرح/

آموزشی   هایدوره حمایت از 

 پسادکتری  

 

    هايدوره درصد رشد تعداد  

آموزشي پسادکتري در دانشگاه  

 در سال

 11/99 01/97 معاونت آموزشي 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص   بينيپيشوضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابي ديدگاه ناظر/ 

 نيازمند بهبود                       توضيحات:............................. خوب                                                            
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 هدف کالن دانشگاه: 
 (  6)هدف  ي المللاي و بينتوليدات علمي دانشگاه در سطح ملي، منطقه توسعه جايگاه پژوهشي و افزايش سهم 

 (8)هدف  يملّ اي و افزايش سطح تعامالت با بخش صنعت، جامعه و دولت در عرصه منطقه

 المللي بين هاي اي، ملي و همکاري تعامالت سازنده در عرصه منطقه موضوع راهبردي 

 دانشگاه کردستان( 18استراتژي ) یعلمجذابیت بخشی همکاری دانشگاهی با نخبگان  استراتژي دانشگاه: 

ها/  فهرست طرح

ها/ اقدامات  برنامه

پيشنهادي دانشگاه جهت  

 تحقق  استراتژي دانشگاه 

 مسئول اجرا هاي عملکردي/ معيار عملکرد شاخص 

 شروع

ماه/ 

 سال 

 پايان

 ماه/ سال

هاي  وضعيت شاخص  بيني پيش

عملکردي/ معيار عملکرد به  

 تفکيک سال 

ناظر/ 

ارزياب

 /کنندهي 

 و پايشگر

هاي  مالحظات اجرايي و فعاليت

 پيشنهادي 

1397 1398 1399 

 : 25طرح/برنامه 

تعامل سازنده با  

نخبگان علمی در  

از  گیریبهره راستای 

  صورتبهمشترک )  هايرساله افزايش تعداد  

 مشاوره، راهنمايي و داوري( 

  هايدانشگاه هاي مشترک با  افزايش تعداد مقاله  

 برتر کشور و دنيا 

   هاي آموزشي برگزار شده توسط  تعداد کارگاه

 و پژوهشگران مدعو  علميهيئت اعضاي 

 معاونت آموزشي 
/آذرماه

97 

بهمن 

  ✓  ✓  ✓ 97/ماه

دفتر 

نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه
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توان علمی نخبگان  

 جامعه دانشگاهی 

 

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص   بينيپيشوضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابي ديدگاه ناظر/ 

 نيازمند بهبود                       توضيحات:............................. خوب                                                            
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 1دانشگاه  فناوری و  پژوهش معاونت

 
 

سال  3برای راهبرد(  8در راهبردهای دانشگاه )برنامه(  46ها )برنامه

های معاونت پژوهش و کلیدی موفقیت برنامه های کالنشاخصو  آینده

گذاري گرديد. براي دستيابي به اين اهداف  هدف  1400تا سال  شاخص( 41) یفناور

 عملياتي تدوين گرديده است.  هايبرنامه

 

 
 .  شایان ذکر است بر اساس مباحث صورت گرفته و تائید اعضای کمیسیون دائمی و هیات امنای دانشگاه 1

های معاونت پژوهش و فناوری را در افق برنامه ها و مراکز پژوهشی دانشگاه کردستان برنامهکردستان پژوهشکده

 های این معاونت حرکت نمایند.مورد توجه قرار داده و در راستای تحقق شاخص
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 های دانشگاهی( ها/ اقدامات پیشنهادی دانشگاه جهت تحقق  استراتژی ها/ برنامه )فرم تفصیلی. فهرست طرح

 و مالحظات اجرايي  کنندهارزيابي هاي عملکردي/ ناظر و مسئوليت اجرا/ تاريخ آغاز و پايان/ شاخص  /هابرنامه  /هاطرح تدوين شناسنامه تفصيلي 

 (10هدف ) ينيکارآفرهاي نظام پژوهش و فناوري و توسعه زيرساخت هدف کالن دانشگاه: 

 دانشگاهي   يهارساخت يزحفظ و توسعه   موضوع راهبردي 

 دانشگاه کردستان( 1)استراتژي دانشگاهي موجود  يهارساخت يزساماندهي و حفظ   استراتژي دانشگاه: 

ها/ اقدامات پيشنهادي  ها/ برنامه فهرست طرح

 دانشگاه جهت تحقق  استراتژي دانشگاه 

هاي عملکردي/ معيار  شاخص 

 عملکرد
 مسئول اجرا

 شروع

 ماه/ سال

 پايان

 ماه/ سال

وضعيت   بيني پيش

هاي عملکردي/  شاخص 

معيار عملکرد به  

 تفکيک سال 

ناظر/ 

 /کنندهارزيابي 

 و پايشگر

هاي  مالحظات اجرايي و فعاليت

 پيشنهادي 

1397 1398 1399 

 . 1طرح/برنامه 

  ازيموردن يهارساخت يز طرح نيازسنجي 

تحول نظام پژوهش و فناوری دانشگاه  

   فضاهاي پژوهش و

فناوري متناسب شده با  

رشد و توسعه  

دانشگاهي و نزديک به  

  موردنظراستاندارد 

معاونت 

پژوهش و 

فناوري با 

همکاري  

 97ماه/آبان
 ماهاسفند

/97 
✓    

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

ضمن  تواندمي نتايج طرح 

  يهارساختيز  ي شناسب يآس

پژوهش و فناوري  برنامه حرکت 

در زمينه توسعه    نيآفرتحول
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های توسعه  برنامه کردستان با توجه به 

 دانشگاهی 

وزارت عتف در  

 برنامه  هايسال

  واحدهاي

 مرتبط دانشگاه

کيفيت 

 دانشگاه 

پژوهش و فناوري در دانشگاه را 

 فراهم نمايد.

 . 2طرح/برنامه 

طرح توسعه فضاهاي  پژوهش و فناوري  

توسعه کمّی و کیفی  )دانشگاه  ازيموردن

فضاها، تجهیزات و امکانات پژوهشی  

، مراکز تحقیقاتی، هادانشکده

های  ( با توجه به برنامههاپژوهشکده 

 توسعه  پژوهش و فناوری دانشگاه

   فضاهاي پژوهش و

فناوري  متناسب و  

سازي  شده با    روزبه 

شد و توسعه  توجه به ر

دانشگاهي و نزديک به  

  موردنظراستاندارد 

وزارت عتف در  

 برنامه  هايسال

      درصد

  زيتجه   هايآزمايشگاه 

دانشگاه در   شده 

راستاي ارائه خدمات  

 روزبه کارآمد و 

پژوهشي به  

 پژوهشگران 

معاونت 

پژوهش و 

فناوري با 

همکاري  

  واحدهاي

 مرتبط دانشگاه

 99اسفند/ 97/مهرماه
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

راهبردي   يهاتياولويکي از  

اصلي دانشگاه، توسعه  

دانشگاهي در   يهارساختيز

آينده است. فلذا طرح  هايسال 

توسعه فضاهاي  پژوهش و فناوري 

دانشگاه )توسعه   ازيموردنجديد 

کمي و کيفي  تجهيزات و امکانات 

، مراکز  هادانشکدهپژوهشي 

( با توجه به هاپژوهشکده حقيقاتي، ت

توسعه  پژوهش و فناوري  هايبرنامه

 تواندمي دانشگاه در اين زمينه 

 راهگشا باشد. 
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 . 3برنامه طرح/

طرح توسعه مرکز فناوري و ايجاد 

دانش و فناوري و نوآوري    دهندهشتاب

 دانشگاه

 (Knowledge, technology and 

Innovation Accelerator 

Center ) 

   درصد پيشرفت

 مرکز اندازيراه 

معاونت 

پژوهش و 

فناوري با 

همکاري  

  واحدهاي

 مرتبط دانشگاه

 99اسفند/ 97آذرماه/
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

انجام شده    هايريزيبرنامهبا    

  دهندهشتابمرکز فناوري و ايجاد 

 دانش و فناوري و نوآوري دانشگاه

 (Knowledge, 

technology and 

Innovation Accelerator 

Center) 

در دانشگاه   1400در ابتداي سال  

خواهد شد.   اندازيراهکردستان 

دانشگاه در اين زمينه از تجارب 

برتر تهران، صنعتي   هايدانشگاه

شريف و شيراز استفاده خواهد 

 کرد. 
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 . 4طرح/برنامه 

   دانشگاه ي پژوهش  معاونت يمال استقالل

   داشتن حسابداري

مستقل در معاونت  

 پژوهشي

 

 

 

 

معاونت 

پژوهش و 

فناوري با 

همکاري  

  واحدهاي

 مرتبط دانشگاه

 99اسفند/ 97آذرماه/
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 ي پژوهش معاونت ي مال استقالل

  از يريجلوگ جهت دانشگاه

، موجود ي مال يادار ي روکراسب

معاونت  ريزيبرنامهتواند در مي 

پژوهشي براي اختصاص بودجه به  

خريد تجهيزات،  توسعه امکانات و 

برنامه   هايسال آنها در  بندياولويت

 کمک نمايد.  

 . 5طرح/برنامه 

مرجع برای    هایآزمایشگاه اندازیراه

 ارائه خدمات تخصصی

  آزمايشگاه   اندازيراه

 مرجع دانشگاه 

معاونت 

پژوهش و 

فناوري با 

همکاري  

  واحدهاي

 مرتبط دانشگاه

 99اسفند/ 97آذرماه/
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص  بينيپيش وضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابي ديدگاه ناظر/                               
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 نيازمند بهبود                       توضيحات:............................. خوب                                                            

 

 

 (10هدف ) ينيکارآفرهاي نظام پژوهش و فناوري و توسعه زيرساخت هدف کالن دانشگاه: 

 دانشگاهي   هايزيرساخت حفظ و توسعه   موضوع راهبردي 

 دانشگاه کردستان( 4استراتژي ) یدانشگاهفناوری اطالعات و ارتباطات  هایزیرساخت تقویت  استراتژي دانشگاه: 

پيشنهادي  ها/ اقدامات  ها/ برنامه فهرست طرح

 دانشگاه جهت تحقق  استراتژي دانشگاه 
 مسئول اجرا هاي عملکردي/ معيار عملکرد شاخص 

 شروع

 ماه/ سال

 پايان

 ماه/ سال

وضعيت   بيني پيش

هاي عملکردي/  شاخص 

معيار عملکرد به تفکيک  

 سال 

ناظر/ 

 /کنندهارزيابي 

 و پايشگر

مالحظات اجرايي و 

 هاي پيشنهادي فعاليت

1397 1398 1399 
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 .  6طرح/برنامه 

  اطالعات  فناوری یکپارچه نظام طراحی

  های سامانه تعامل  باقابلیتدانشگاه 

 سازییکپارچه موجود و 

 و افزاريسخت  پيشرفت  درصد  

تجميع و    باقابليتطرح  افزارينرم

 دانشگاه  هايسامانه سازييکپارچه

 نظام  استقرار جهت آموزش  

   اطالعات فناوري

 نهايي نظام سازيپياده  درصد 

 

 

 

معاونت پژوهش و 

فناوري با 

همکاري  

  هايمعاونت

آموزشي و اداري 

 و مالي

 /خردادماه

98 
  99/ماهبهمن

✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 فهرست اقدامات اجرايي:

افزايش پهناي باند و سرعت 

 اينترنت دانشگاه

ايجاد بستر مناسب براي 

سامانه آموزشي  تعامل 

سامانه مديريت و  گلستان

 امور پژوهشي

رسي به  سامانه دست توسعه  

و افزايش   منابع علمي 

 اطالعاتي دانشگاه هايبانک

سامانه   و توسعه روزرساني به 

ي  هامديريت همايش

 دانشگاه

 و توسعه روزرساني به   

 هاخوابگاهسامانه امور 

http://golestan.uok.ac.ir/
http://golestan.uok.ac.ir/
http://research.uok.ac.ir/_Pages/Default.aspx
http://research.uok.ac.ir/_Pages/Default.aspx
http://conf.uok.ac.ir/
http://conf.uok.ac.ir/
http://conf.uok.ac.ir/
http://conf.uok.ac.ir/
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سامانه    و توسعه روزرساني به

 اتوماسيون اداري 

 و توسعه روزرساني به   

 امانه اتوماسيون تغذيه س

سامانه    و توسعه زرساني رو به

 کاربران اينترنت دانشگاه

  و توسعه روزرساني به   

  سامانه حقوق و احکام

کارکنان و اعضاي  

 علميهيئت 

سامانه   و توسعه روزرساني به

 کارکنان  حضور و غياب

سامانه   و توسعه روزرساني به

ي  پيشنهادها انتقادات و  نظام

 دانشگاه

http://172.16.18.166/FarzinSoft/eOrgan/Login/LoginFrm.aspx?Rnd=8:43:02%20AM&GSN=1
http://172.16.18.166/FarzinSoft/eOrgan/Login/LoginFrm.aspx?Rnd=8:43:02%20AM&GSN=1
http://food.uok.ac.ir/
http://vpn.uok.ac.ir/IBSng/user
http://vpn.uok.ac.ir/IBSng/user
http://att.uok.ac.ir/
http://att.uok.ac.ir/
http://www.uok.ac.ir/fa/vice-chancelleries/administrative-and-financial/AdministrativeITtransformation/suggestion-system/proposal.aspx
http://www.uok.ac.ir/fa/vice-chancelleries/administrative-and-financial/AdministrativeITtransformation/suggestion-system/proposal.aspx
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سامانه   و توسعه روزرساني به

 کار دانشجويي

 . 7طرح/برنامه 

و توسعه سیستم وایرلس در   اندازیراه

  ها خوابگاه و    هاسالن و    هاکالس ساختمان  

 با سرعت  و حجم مناسب 

   شده   اندازیراهسیستم

 در سطح دانشگاه وایرلس

معاونت پژوهش و 

فناوري با 

همکاري  

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

آبان ماه/ 

97 
 99/ماهبهمن

✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 

 . 8طرح/برنامه 

 و توسعه کتابخانه دیجیتال   اندازیراه
  ديجيتال و فايل   هايکتاب تعداد

 موجود در کتابخانه  هاينامهپايان

معاونت پژوهش و 

فناوري با 

همکاري  

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

آبان ماه/ 

97 
 99/ماهبهمن

✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 

 . 9طرح/برنامه 

علمی   هایپایگاهتسهیل دسترسی به 
   علمي خريداري   هايپايگاه تعداد

 شده و در دسترس پژوهشگران 

معاونت پژوهش و 

فناوري با 

همکاري  

آبان ماه/ 

97 
 99/ماهبهمن

✓  ✓  ✓  
دفتر نظارت، 

ارزيابي و 
 

http://stdwork.uok.ac.ir/
http://stdwork.uok.ac.ir/
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مرتبط   واحدهاي پژوهش و فناوری  موردنیاز

 دانشگاه

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 . 10طرح/برنامه 

توسعه فیزیکی و تجهیزات انتشارات  

 دانشگاه

   درصد افزايش کتب منتشر شده

 در انتشارات دانشگاه 

معاونت پژوهش و 

فناوري با 

همکاري  

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

آذرماه/ 

97 
 99/ماهبهمن

✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص   بينيپيشوضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابي ديدگاه ناظر/          

 نيازمند بهبود                       توضيحات:............................. خوب                                                            
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 هدف کالن دانشگاه: 
 ( 5هدف ) نظام پژوهش و فناوري کيفيت ارتقاي 

 (6هدف ) يالمللاي و بين دانشگاه در سطح ملي، منطقهجايگاه پژوهشي و افزايش سهم توليدات علمي ارتقاي 

 دانشگاهي   هايزيرساخت حفظ و توسعه   موضوع راهبردي 

 استراتژي دانشگاه: 
دانشگاه   5)استراتژي  به فناوری نوین آموزشی و پژوهشی هاآزمایشگاه، مراکز تحقیقانی و هاپژوهشکده ، هادانشکده تجهیز  

 کردستان(

ها/ اقدامات پيشنهادي دانشگاه ها/ برنامه فهرست طرح

 جهت تحقق  استراتژي دانشگاه 
 مسئول اجرا هاي عملکردي/ معيار عملکرد شاخص 

 شروع

 ماه/ سال

 پايان

 ماه/ سال

وضعيت   بيني پيش

هاي عملکردي/  شاخص 

معيار عملکرد به تفکيک  

 سال 

ناظر/ 

 /دهکننارزيابي 

 و پايشگر

مالحظات  

اجرايي و 

هاي  فعاليت

 پيشنهادي 
1397 1398 1399 

 . 11طرح/برنامه 

  هايآزمايشگاه و  هاکارگاه طرح تجهيز 

و مراکز تحقيقاتي  هاپژوهشکده ها، دانشکده 

   ارائه شده    تيفيباک توليدات دانشي

و   علميهيئت توسط اعضاي 

  هايسال پژوهشگران دانشگاه در 

 برنامه

معاونت پژوهش و 

فناوري با 

همکاري  

 /ماهنيفرورد

98 
  99/اسفندماه

✓  ✓  
دفتر نظارت، 

ارزيابي و 
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مرتبط   واحدهاي نوين پژوهشي  يهاي فناوردانشگاه به تجهيزات و 

 دانشگاه

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 . 12طرح/برنامه 

 طرح توسعه آزمايشگاه مرکزي دانشگاه  

   ارائه شده    باکيفيتتوليدات دانشي

و   علميهيئت توسط اعضاي 

  هايسال پژوهشگران دانشگاه در 

 برنامه

   نيروي انساني و   هايهزينه کاهش

مجزاي   هايآزمايشگاه نگهداري 

 دانشگاه 

   ميزان درآمد حاصل از ارائه

 خدمات توسط آزمايشگاه مرکزي

معاونت پژوهش و 

فناوري با 

همکاري  

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

 99/اسفندماه 97آبان ماه/ 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

طرح توسعه  

آزمايشگاه 

مرکزي دانشگاه  

در بسياري از 

  هايدانشگاه

کشور اجرايي 

شده است و  

نتايج بسيار 

خوبي در 

راستاي کاهش  

و ارتقاي  هاهزينه 

نظام توليد دانش 

 داشته است. 

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص   بينيپيشوضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابي ديدگاه ناظر/          

 نيازمند بهبود                       توضيحات:............................. خوب                                                            
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 هدف کالن دانشگاه: 
 ( 5هدف ) نظام پژوهش و فناوري کيفيت ارتقاي 

 (6هدف ) يالمللاي و بين توسعه جايگاه پژوهشي و افزايش سهم توليدات علمي دانشگاه در سطح ملي، منطقه 

 دانشگاه کردستان( 6)استراتژي  ارتقای جایگاه و مرجعیت علمی دانشگاه استراتژي دانشگاه: 

 توسعه پژوهش و فناوري  موضوع راهبردي 

ها/ اقدامات پيشنهادي دانشگاه ها/ برنامه طرحفهرست 

 جهت تحقق  استراتژي دانشگاه 
 مسئول اجرا هاي عملکردي/ معيار عملکرد شاخص 

 شروع

ماه/ 

 سال 

 پايان

ماه/ 

 سال 

وضعيت   بيني پيش

هاي عملکردي/ معيار  شاخص 

 عملکرد به تفکيک سال 

ناظر/ 

و  /کنندهارزيابي 

 پايشگر

مالحظات اجرايي و 

 هاي پيشنهادي فعاليت

1397 1398 1399 

 . 13طرح/برنامه 

تشویق و ترغیب اساتید و   نامهنظام

دانشجویان تحصیالت تکمیلی به تولید علم  

)انتشار مقاله،   المللیبیندر عرصه ملی و 

   دستيابي به مرجعيت علمي ممتاز  در بين

وابسته  به وزارت علوم،   هايدانشگاه 

فناوري در منطقه غرب   و  تحقيقات

 کشور

   ارتقاي رتبه و جايگاه دانشگاه کردستان

معاونت پژوهش 

و فناوري با 

همکاري  

 آبان/

1397 

آبان/ 

1398 ✓  ✓   

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه
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مرتبط   واحدهاي الملليبين ملي و  هايبندي رتبه در  کتاب، ترجمه کتاب و اختراع(  تألیف

 دانشگاه

 . 14طرح/برنامه 

های خاص  در رشته گذاریسرمایه طرح 

  المللی بینارتقای جایگاه  باقابلیتدانشگاه 

 علمی خاص  های حوزهدانشگاه در 

   ارتقاي رتبه دانشگاه کردستان در

 الملليبين ملي و  هايبندي رتبه 

معاونت پژوهش 

و فناوري با 

همکاري  

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

مادي 

 97 /ه

مادي 

  ✓  ✓  ✓ 99 /ه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 . 15طرح/برنامه 

مجالت علمی و پژوهشی   اندازیراهطرح 

 المللی بینبا همکاری پژوهشگران  المللیبین

   مجالت علمی و پژوهشی

 شده  اندازیراه المللیبین

 

 

 

 

معاونت پژوهش 

و فناوري با 

همکاري  

بهمن

/ 

1397 

بهمن 

1399 ✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

  ضمن حفظ کيفيت 

مجالت علمی و 

دانشگاه  پژوهشی

مجله/   10)

فصلنامه/دوفصلنامه

( درصدد  

مجله   2اندازي راه 
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مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

المللي در سال  بين 

 است. 1399

 . 16طرح/برنامه 

طرح  تحولی افزایش کمی و کیفی تولید  

   دانشگاه علمیهیئتدانش توسط اعضای  

 

 

   افزایش تعداد مقاالت داخلی و

، تعداد کتاب و  المللیبین

 ها همایشمقاالت ارائه شده در  

 

بهمن

/ 

1397 

بهمن 

1399 ✓  ✓  ✓   

استفاده از ظرفیت  

اجرایی  هیئت

جذب، کمیته  

  هیئت ترفیعات و 

ممیزه دانشگاه در 

الزام پژوهشگران به  

داشتن تولیدات  

   باکیفیتعلمی 

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص   بينيپيشوضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابي ديدگاه ناظر/          

 توضيحات:.............................نيازمند بهبود                        خوب                                                            
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 هدف کالن دانشگاه: 

 ( 5هدف ) نظام پژوهش و فناوري کيفيت ارتقاي 

 (6هدف ) يالمللاي و بين توسعه جايگاه پژوهشي و افزايش سهم توليدات علمي دانشگاه در سطح ملي، منطقه 

 (7دانش )هدف  سازيتجاري توسعه کارآفريني دانشگاهي و 

 توسعه پژوهش و فناوري  موضوع راهبردي 

 دانشگاه کردستان( 7)استراتژي  پژوهشی و فناوری دانشگاه  هایفعالیت گسترش و تعمیق  استراتژي دانشگاه: 

ها/ اقدامات پيشنهادي  ها/ برنامه فهرست طرح

 دانشگاه جهت تحقق  استراتژي دانشگاه 
 مسئول اجرا عملکرد هاي عملکردي/ معيار شاخص 

 شروع

ماه/ 

 سال 

 پايان

ماه/ 

 سال 

وضعيت   بيني پيش

هاي عملکردي/  شاخص 

معيار عملکرد به تفکيک  

 سال 

ناظر/ 

 /کنندهارزيابي 

 و پايشگر

مالحظات اجرايي و 

 هاي پيشنهادي فعاليت

1397 1398 1399 
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 . 17طرح/برنامه 

سازی  و توانمند یسازفرهنگ نظام 

و   علمیهیئتپژوهشی اعضای 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی و تشویق  

 مستمر سرآمدان پژوهش دانشگاه 

  افزاييدانش هاي  کارگاه  هادوره تعداد 

 علميهيئت پژوهشي اعضاي 

  افزاييدانش هاي کارگاه  /هادوره تعداد 

 پژوهشي دانشجويان تحصيالت تکميلي

  وهش دانشگاه تشويق مستمر سرآمدان پژ 

معاونت پژوهش 

و فناوري با 

همکاري  

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

 آبان/

97 

آبان/ 

99 ✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 18طرح/برنامه 

 پژوهشی ارشادگریطرح منتورینگ یا 

(Research Mentoring ) 

  تازه استخدام شده   علميهيئت تعداد اعضاي

 داراي منتور پژوهشي 

معاونت پژوهش 

و فناوري با 

همکاري  

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

آبان 

 /ماه

97 

مادي 

  ✓  ✓  ✓ 99 /ه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 



271 
 

 . 19طرح/برنامه 

طرح  تحولی تولید دانش کیفی توسط  

  دانشگاه  علمیهیئتاعضای 

 

   باکیفیتافزایش تولیدات علمی 

درصد   10مانند مقاالت چارک اول، 

 و یک درصد برتر 

 

 

 

 

 

معاونت پژوهش 

و فناوري با 

همکاري  

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

 آبان/

97 

اسفند 

99 ✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

اين طرح در سال اول  

فني و   هايحوزه به 

مهندسي، علوم پايه،  

  صورتبه منابع طبيعي 

پايلوت اجرايي  

خواهد شد و در سال  

خواهد   يعموم 1398

 شد.

 . 20طرح/برنامه 

طرح شناسایی  بازارهای  هدف  پژوهش   

از دستاوردهای    کنندگاناستفادهدانشگاه و  

 پژوهشی 

  ی پژوهشی دانشگاه  هاطرح افزایش

  10سال )با خارج از دانشگاه در 

 درصد در سال( 

معاونت پژوهش 

و فناوري با 

همکاري  

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

 آبان/

97 

اسفند 

99 ✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه
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 . 21طرح/برنامه 

طرح تعریف و اجرای طرح پژوهشی و  

طرح تحقیقاتی مشترک با مراکز پژوهشی  

 داخلی  هایدانشگاه و 

  ی مشترک پژوهشی  هاطرح افزایش

  هایدانشگاهمشترک دانشگاه با 

 درصد در سال(  10سال )داخلی در 

معاونت پژوهش 

و فناوري با 

همکاري  

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

 آبان/

97 

اسفند 

99 ✓  ✓  ✓  

نظارت، دفتر 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 22طرح/برنامه 

طرح پژوهشی مشترک با مراکز پژوهشی  

 خارجی  هایدانشگاه و 

  ی مشترک پژوهشی  هاطرح افزایش

  هایدانشگاهمشترک دانشگاه با 

درصد در   5تا  3سال )خارجی در 

 سال( 

معاونت پژوهش 

و فناوري با 

همکاري  

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

 آبان/

97 

اسفند 

99 ✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 23طرح/برنامه 

طرح بهسازی فرصت مطالعاتی اعضای  

از  گیریبهره بر  تأکید  ژهیوبه  علمیهیئت

 تابستانه  مدتکوتاه های مطالعاتی فرصت 

  مطالعاتی   یهافرصت افزایش تعداد

 بلندمدت 

    یهافرصت افزایش تعداد  

 مدتکوتاه مطالعاتی 

معاونت پژوهش 

و فناوري با 

همکاري  

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

 آبان/

97 

اسفند 

99 ✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه
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 . 24طرح/برنامه 

طرح  فرصت مطالعاتی اعضای 

 صنعت کشور ی درعلمئتیه

  مطالعاتی    یهافرصت افزایش تعداد

صنعت   ی درعلمئتیهاعضای 

 درصد رشد در سال(  2کشور )

معاونت پژوهش 

و فناوري با 

همکاري  

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

 آبان/

97 

اسفند 

99 ✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 25طرح/برنامه 

  -های علمیطرح  ایجاد شرکت 

بنیان برای تجاری شدن  اقتصادی دانش

 نتایج تحقیقات دانشگاهی 

  های علمیافزایش تعداد شرکت-  

بنیان برای تجاری  اقتصادی دانش

شدن نتایج تحقیقات دانشگاهی در  

 سال( 

معاونت پژوهش 

و فناوري با 

همکاري  

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

 آبان/

97 

اسفند 

99 ✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه
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 . 26طرح/برنامه 

از پتانسیل شهرت و   گیریبهره طرح   

و   تألیفات ، مقاالت و هانامه پایانکیفیت 

تحقیقات دانشگاه در جهت جذب منابع  

 پژوهشی دولتی و بخش خصوصی

 

 

  کاربردی در   هاینامهپایان افزایش

 صنعت و جامعه 

  مانند   باکیفیت هایخروجی افزایش

 کتاب و مقاالت برتر 

   افزایش درآمدهای اختصاصی

 پژوهشی دانشگاه 

 

 

 

 

 

معاونت پژوهش 

و فناوري با 

همکاري  

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

 آبان/

97 

اسفند 

99 ✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 



275 
 

 .  27طرح/برنامه 

پژوهانه پژوهشی  تیمی دانشگاه در  

راستای هدفمندسازی و ترغیب تولید 

 دانش تیمی و گروهی 

  پژوهشی    هایخروجیافزایش تعداد

تیمی با مشارکت اعضای چند گروه 

 یا دانشکده  

     افزایش کمی و کیفی مقاالت و

تولیدات علمی داخلی و خارجی 

 دانشگاه

   ی پژوهشی دانشگاههاطرح افزایش 

 

 

 

 

 

معاونت پژوهش 

و فناوري با 

همکاري  

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

 آذر/

97 

آذر/ 

99 ✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

طرح  هدفمندسازی 

پژوهانه پژوهشی  تیمی 

دانشگاه با هدف  و 

ترغیب تولید دانش 

تیمی و گروهی  

منشا افزایش  تواندمی

کیفیت تولیدات علمی 

 هایسالدانشگاه در 

 پیش رو گردد. 

 .  28طرح/برنامه 

پذیرش دانشجوی فوق دکتری   

 خاص  هایرشتههدفمند و در  صورتبه

   کمی و کیفی مقاالت و تولیدات   افزایش

 علمی داخلی و خارجی دانشگاه 

  ی پژوهشی دانشگاههاطرحافزایش 

 

 

 

 

 

 آذر/

97 

آذر/ 

99 ✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

طرح   هدفمندسازی  

پذیرش دانشجوی فوق 

به   تواند میدکتری 

افزایش کمی و کیفی 

مقاالت و تولیدات 
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معاونت پژوهش 

و فناوري با 

همکاري  

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

علمی داخلی و خارجی  

و اعتبار دانشگاه 

بینجامد. و بخشی از 

توسعه  هدف کالن

جایگاه پژوهشی و 

افزایش سهم تولیدات 

علمی دانشگاه در سطح 

ای و ملی، منطقه

را تحقق  المللیبین 

 بخشد.

 . 29طرح/برنامه 

طرح کاربست دستاوردهای پژوهشی در  

در   هاسازمان نیازهای جامعه، صنعت و 

 سطح استان و کشور  

 نیازهای  رفع و پژوهش انجام رشد درصد  

 منطقه  و استان پژوهشی

 دانشگاه توسط   خاص تسهیالت درصد ارائه  

 پژوهشی اولویت دارای هایبرنامه  برای

 بر دانشجویی هاینامه پایان  از  حمایت درصد  

 منطقه واقعی مشکالت و مسائل حل

معاونت پژوهش 

و فناوري با 

همکاري  

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

 آذر/

97 

آذر/ 

99 ✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه
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 . 30طرح/برنامه 

بهسازی شورای پژوهشی دانشگاه با  

رویکرد افزایش تعامل معاونت پژوهشی  

و   ها دانشکدهو شوراهای پژوهشی 

اجرایی، جامعه،   یهاسازمان دانشگاه با 

صنایع دولتی و بخش خصوصی و   

مشارکت دادن اعضایی از خارج دانشگاه  

  ی هایگذاراستیسو  هایریگمیتصمدر 

 پژوهشی 

  افزایش کمّی و کیفی قرارداد

 ی پژوهشی با خارج از دانشگاه هاطرح

  یهانامه تفاهم افزایش تعداد 

مشترک با خارج از دانشگاه که منجر به  

 اند شده  عقد قرارداد

   ،تعداد افراد دعوت شده از جامعه

برای مشارکت در  هاسازمان صنایع و  

پژوهش، فناوری و  یهایریگمیتصم

 کارآفرینی

 

 

 

 

 

 

معاونت پژوهش 

و فناوري با 

همکاري  

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

 آذر/

97 

آذر/ 

99 ✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 ی سازنه ی زمبا مالحظات: 

 علمی هیئت  اعضای تعامل

 منطقه  صنعتی مراکز با

 اعتبارات  جذب جهت

 پژوهشی

 و هافعالیت  در بازنگری

 کارآمدی  دقیق ارزیابی

   پژوهشی  شورای

 شورای  تعامل افزایش

 مراکز  با پژوهشی

 از  خارج تحقیقاتی

 انجام  در ژهیوبه  دانشگاه

 سازمانی  بین یهاطرح 

 میان  تعامل افزایش

 دانشگاه  پژوهشی شورای

 اجرایی  یهادستگاه  و
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 ی هاپروژه  جذب برای

 مرتبط 

 . 31طرح/برنامه 

طرح حمایت ویژه از برگزاری  

های  های پژوهشی و همایشکارگاه

-ای و بینعلمی در سطح ملی، منطقه

 ها سازمان المللی با مشارکت صنایع و  

  های برگزار افزایش تعداد کارگاه

 ساالنه  درصد  20رشد شده 

 

97 /

 آبان

اسفند

/ 99 ✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 32طرح/برنامه 

دانشجویی   هاینامه پایان هدایت موضوع 

حل مشکالت جامعه، صنایع و   یسوبه

 حمایتی  یها بسته با تدوین  هاسازمان 

  و   تقاضامحور هاینامه پایانتعداد

دارای جذب حمایت از خارج  

 دانشگاه

معاونت پژوهش 

و فناوري با 

همکاري  

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

97 /

 آبان

اسفند

/ 99 ✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص   بينيپيشوضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابي ديدگاه ناظر/          

 نيازمند بهبود                       توضيحات:............................. خوب                                                            
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 هدف کالن دانشگاه: 

 ( 5هدف ) نظام پژوهش و فناوري کيفيت ارتقاي 

 (6هدف ) يالمللاي و بين ه جايگاه پژوهشي و افزايش سهم توليدات علمي دانشگاه در سطح ملي، منطقه توسع

 (9هدف ) يالمللبه ديپلماسي علمي در عرصه بين  يجد توجه 

 توسعه پژوهش و فناوري  موضوع راهبردي 

 دانشگاه کردستان( 8)استراتژي  و تقویت دیپلماسی پژوهشی ایرشتهمیان  یهاپژوهش توسعه  استراتژي دانشگاه: 

ها/ اقدامات پيشنهادي دانشگاه ها/ برنامه فهرست طرح

 جهت تحقق  استراتژي دانشگاه 
 مسئول اجرا هاي عملکردي/ معيار عملکرد شاخص 

 شروع

ماه/ 

 سال 

 پايان

 ماه/ سال

وضعيت   بيني پيش

هاي عملکردي/  شاخص 

معيار عملکرد به تفکيک  

 سال 

ناظر/ 

و  /کنندهارزيابي 

 پايشگر

 

مالحظات اجرايي و 

 هاي پيشنهادي فعاليت

1397 1398 
139

9 
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 .  33طرح/برنامه 

ای رشته ایجاد مراکز پژوهشی علوم میان 

 دانشگاه کردستان 

    شده در   اندازیراهمرکز

 سال هدف 

معاونت پژوهش 

و فناوري با 

همکاري  

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

  98اسفند  - 
✓   

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 .  34طرح/برنامه 

علمی در طرح عضویت فعال اعضای هیئت 

و   RGپژوهشی مانند  -ی اجتماعیهاگروه

Google scholar دسترسی به منابع   منظوربه

خارج از کشور از طریق محققان همکار و 

 عرضه پتانسیل علمی موجود در دانشگاه 

  علمیهیئت تعداد اعضای 

اجتماعی   یهاشبکه در 

 المللی بینعلمی 

معاونت پژوهش 

اوري با و فن

همکاري  

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

  98اسفند  - 
✓   

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

اقدامات اولیه این  

  1396طرح از سال 

 آغاز شده است. 

 . 35طرح/برنامه 

دعوت از اندیشمندان و پژوهشگران  

ی  هاکارگاهبرجسته خارجی جهت برگزاری  

  های آموزشی تعداد کارگاه

برگزار شده در سال و  

اندیشمندان و پژوهشگران 

برجسته خارجی دعوت شده به 

معاونت پژوهش 

و فناوري با 

همکاري  

مهرماه

/97 
 99اسفند 

✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  
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درصد ساالنه  5رشد دانشگاه ) علمی

نفر اندیشمند و  5با دعوت 

خارجی تا  پژوهشگر برجسته

 ( 97انتهای سال 

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

کيفيت 

 دانشگاه

 . 36طرح/برنامه 

و دانشجویان   علمیهیئت حضور اعضای 

 المللی بینهای و همایش  هاکنفرانس در 

 توسط شده  ارائه مقاالت تعداد  رشد  

  دانشجويان و علميهيئت  اعضاي

  هايهمايش  و  هاکنفرانس در

 الملليبين 

 و  مالي حمايت رشد درصد  

  در  حضور متقاضيان از غيرمالي

 هاهمايش  و  هاکنفرانس

معاونت پژوهش 

و فناوري با 

همکاري  

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه
   

✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 رشد  

 يرساناطالع 

  ارتباط در دقيق

  و  هاکنفرانس  با

  يهاهمايش

  الملليبين علمي

  اعضاي  به

  و علميهيئت 

 دانشجويان 

 . 37طرح/برنامه 

های اطالعاتی تأمین دسترسی آسان به پایگاه

 علمی داخلی و خارجی 

  هاي اطالعاتي  تعداد  پايگاه

 اشتراکي دانشگاه  

 

معاونت پژوهش 

و فناوري با 

همکاري  

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

ويشهر

9/ماهر

7 

9اسفند/

9 ✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه
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 . 38طرح/برنامه 

 تقویت کتابخانه دیجیتال دانشگاه  
   افزايش منابع موجود در کتابخانه

 ديجيتال 

معاونت پژوهش 

و فناوري با 

همکاري  

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

9مهر/

8 

اسفند/ 

99 
 

✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 . 39طرح/برنامه 

  موردنیاز  یافزارهانرمخریداری اشتراک 

کراس   افزارنرمپژوهش و فناوری مانند 

 چک و یا همانند جو 

  یافزارهانرم تعداد  

 خریداری شده 

معاونت پژوهش 

و فناوري با 

همکاري  

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

آبان 

98 

اسفندماه

/98 
 

✓   

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 . 40طرح/برنامه 

  ی هادانشگاه طرح تبادل دانشجو و استاد با 

 معتبر دنیا

  تبادل   هایدورهتعداد

دانشجو و اساتید با  

 خارج    یهادانشگاه

معاونت پژوهش 

و فناوري با 

همکاري  

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

آذر 

97 

اسفندماه

/99 ✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص   بينيپيشوضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابي ديدگاه ناظر/          

 نيازمند بهبود                       توضيحات:............................. خوب                                                            
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 هدف کالن دانشگاه: 
 ( 5هدف ) نظام پژوهش و فناوري کيفيت ارتقاي 

 (7هدف دانش )سازي توسعه کارآفريني دانشگاهي و تجاري

 توسعه پژوهش و فناوري  موضوع راهبردي 

 استراتژي دانشگاه: 
دانشگاه   9استراتژي ) یملو  یامنطقه تقویت بعد کارآفرینی و کاربست دستاوردهای پژوهشی در راستای نیازهای 

 کردستان(

ها/ اقدامات پيشنهادي دانشگاه ها/ برنامه فهرست طرح

 جهت تحقق  استراتژي دانشگاه 
 مسئول اجرا هاي عملکردي/ معيار عملکرد شاخص 

 شروع

ماه/ 

 سال 

 پايان

 ماه/ سال

وضعيت   بيني پيش

هاي عملکردي/  شاخص 

معيار عملکرد به تفکيک  

 سال 

ناظر/ 

ارزياب

 /کنندهي 

 و پايشگر

 

مالحظات اجرايي و 

 هاي پيشنهادي فعاليت

1397 1398 1399 
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 . 41طرح/برنامه 

  اندازیراهتقویت مرکز رشد دانشگاه و 

در دانشگاه با   انیبندانش  یهاشرکت 

 علمیهیئت محوریت اعضای 

 یهاشرکت  تعداد  

 اندازیراه انیبندانش

 دانشگاه  در شده

 یهاشرکت  تعداد  

دانشگاه     فعال  انیبندانش

  رشد  مراکز و  هاپارک در

    استان فناوری  و علم

 

 

 

معاونت پژوهش 

و فناوري با 

همکاري  

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

9مهر/

7 
 99اسفند 

✓  ✓  ✓  

دفتر 

نظارت، 

ارزيابي 

و تضمين 

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 42طرح/برنامه 

اندازی برگزاری کارگاه آموزشی جهت راه

های  های اقتصادی و دورهفعالیت

 کارآفرینی

 های  تعداد کارگاه

آموزشی برگزار شده در  

 برنامه  موردنظرزمینه 

معاونت پژوهش 

و فناوري با 

همکاري  

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

9مهر/

7 
 99اسفند 

✓  ✓  ✓  

دفتر 

نظارت، 

ارزيابي 

و تضمين 

کيفيت 

 دانشگاه
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 . 43طرح/برنامه 

  مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعتتوسعه  

 دانشگاه

 

  های  نامه پایانتعداد

کارآفرین دانشجویان  

  تحصیالت تکمیلی

 شدهت یحما

    های کارآفرینی  هسته

 اندازیها راه در دانشکده

 شده 

 

 

 

 

 

معاونت پژوهش 

و فناوري با 

همکاري  

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

9مهر/

7 
 99اسفند 

✓  ✓  ✓  

دفتر 

نظارت، 

ارزيابي 

و تضمين 

کيفيت 

 دانشگاه

توجه جدی به 

های  اندازی هسته راه 

کارآفرینی در  

طرح ارائه    -ها  دانشکده 

واحدی  3درس 

 کارآفرینی 

حمایت از  -

های کارآفرین  نامه پایان 

دانشجویان تحصیالت  

تکمیلی و مشاوره و 

های  هدایت دیگر ایده 

کارآفرینانه با مشارکت  

فکری اعضای  و هم

و  علمیهیئت 

در راستای   دانشجویان 
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مفید   تواندمی طرح 

 باشد. 

 . 44طرح/برنامه 

کارآموزی و   هایدوره تقویت و توسعه 

 کارورزی دانشجویان در صنایع 

  هایدوره درصد افزایش  

 کارآموزی و کارورزی 

معاونت پژوهش 

و فناوري با 

همکاري  

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

9مهر/

7 
 99اسفند 

✓  ✓  ✓  

دفتر 

نظارت، 

ارزيابي 

تضمين و 

کيفيت 

 دانشگاه

 

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال: وضعيت شاخص   بينيپيش وضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابي ديدگاه ناظر/                                   

 نيازمند بهبود                       توضيحات:............................. خوب                                                            

 

 هدف کالن دانشگاه: 

 ( 5هدف ) نظام پژوهش و فناوري کيفيت ارتقاي 

 (7هدف دانش )سازي توسعه کارآفريني دانشگاهي و تجاري

 ( 8هدف ) يملّاي و افزايش سطح تعامالت با بخش صنعت، جامعه و دولت در عرصه منطقه 
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 المللي بين  يهاي همکار ، ملي و  يامنطقهتعامالت سازنده در عرصه  موضوع راهبردي 

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

ها/ اقدامات پيشنهادي دانشگاه ها/ برنامه فهرست طرح

 جهت تحقق  استراتژي دانشگاه 
 مسئول اجرا هاي عملکردي/ معيار عملکرد شاخص 

 شروع

ماه/ 

 سال 

 پايان

 ماه/ سال

وضعيت   بيني پيش

هاي عملکردي/  شاخص 

معيار عملکرد به تفکيک  

 سال 

ناظر/ 

ارزياب

 /کنندهي 

 و پايشگر

مالحظات اجرايي و 

 هاي پيشنهادي فعاليت

1397 1398 1399 

 . 45طرح/برنامه 

های تحقیقاتی و گسترش  نیازآفرینی پروژه

ها و قراردادها با صنایع،  نامه تفاهم

بخش خصوصی در های اجرایی و دستگاه

 استان و کشور

  های  پروژه   افزایش تعداد

    تحقیقاتی و تعداد

قراردادها با صنایع استان  

 و کشور 

   درصد افزایش درآمدهای

اختصاصی دانشگاه از  

طریق گسترش ارتباط   

 

 

 

معاونت پژوهش 

و فناوري با 

همکاري  

9مهر/

7 
 99اسفند 

✓  ✓  ✓  

دفتر 

نظارت، 

ارزيابي 

و تضمين 

کيفيت 

 دانشگاه
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مرتبط   واحدهاي دانشگاه با صنعت و جامعه 

 دانشگاه

 . 46طرح/برنامه 

برقراری و توسعه ارتباط سازنده دانشگاه  

های دولتی و صنعتی  با مراکز و سازمان 

 منطقه

 با  دانشگاه  جلسات  افزايش درصد  

  و  دولتي هايسازمان و مراکز

 منطقه  صنعتي

 هايسازمان شناسايي درصد 

  برگزاري  جهت منطقه صنعتي

 مشترک يهاهمايش  و  هادوره 

 با دانشجويان  تبادل رشد درصد  

 کارورزي جهت صنعتي مراکز

   علميهيئت درصد حضور اعضاي 

و   هاسازماندر شوراهاي تخصصي 

 صنايع 

 

 

 

 

معاونت پژوهش 

و فناوري با 

همکاري  

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

مهر  

97 
 99اسفند 

✓  ✓  ✓  

دفتر 

نظارت، 

ارزيابي 

و تضمين 

کيفيت 

 دانشگاه

 

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص   بينيپيشوضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابيديدگاه ناظر/                 

 نيازمند بهبود                       توضيحات:............................. خوب                                                            
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 دانشگاه دانشجویی معاونت

 
 

 کالن یهاشاخصراهبرد( و  1برنامه( در قالب راهبرد ) 14ها )برنامه

سال آينده   3براي  شاخص( 4) ییدانشجوهای معاونت کلیدی موفقیت برنامه

 ي عملياتي تدوين گرديده است.هابرنامه گذاري گرديد. براي دستيابي به اين اهداف هدف 
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 های دانشگاهی( ها/ اقدامات پیشنهادی دانشگاه جهت تحقق  استراتژی ها/ برنامه تفصیلی. فهرست طرح)فرم 

 و مالحظات اجرايي  کنندهارزيابي هاي عملکردي/ ناظر و مسئوليت اجرا/ تاريخ آغاز و پايان/ شاخص  /هابرنامه  /هاطرح تدوين شناسنامه تفصيلي 

 ( 14)هدف  انيدانشگاههاي فرهنگي، رفاهي، ورزشي و سالمت توسعه فعاليت هدف کالن دانشگاه: 

 توسعه و ارتقاي فرهنگي دانشگاه  موضوع راهبردي 

 استراتژي دانشگاه: 
فرهنگي، ادبي و اجتماعي    ي هاکانون اسالمي،   يهاتشکلعلمي،   يهاانجمن  يهاتيفعالحمايت، هدايت و نظارت بر 

 دانشگاه کردستان( 27)استراتژي 

ها/ اقدامات پيشنهادي دانشگاه جهت  ها/ برنامه فهرست طرح

 تحقق  استراتژي دانشگاه 
 مسئول اجرا هاي عملکردي/ معيار عملکرد شاخص 

 شروع

 ماه/ سال

 پايان

ماه/ 

 سال 

وضعيت   بيني پيش

هاي  شاخص 

عملکردي/ معيار  

عملکرد به تفکيک  

 سال 

ناظر/ 

 /کنندهارزيابي 

 و پايشگر

مالحظات  

اجرايي و 

هاي  فعاليت

 پيشنهادي 
139

7 

139

8 

139

9 
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 . 1طرح/برنامه 

و اعتبارات الزم جهت رفاه   يابودجه تسهيالت ارائه 

وام   ژهيوبه تحصيل  يهانه يهز دانشجويان در پرداخت 

 دانشجويي 

  دانشجويان  تعداد افزايش

 از وام دانشجويي کننده استفاده 

معاونت 

دانشجويي و 

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

9مهرماه/

7 

 اسفند

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 2طرح/برنامه 

ي مکمل در راستاي  هادستورالعمل تدوين 

 ي بخش تغذيه دانشگاه سپاربرون

   افزايش  رضايت دانشجويان

 از تغذيه دانشگاه  کننده استفاده 

معاونت 

دانشجويي و 

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

9مهرماه/

7 

 اسفند

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 3طرح/برنامه 

هاي فناوري اطالعات الزم جهت  زيرساخت 

يکپارچگي و مکانيزه کردن کليه امور مربوط به  

 خوابگاه 

   افزايش  رضايت دانشجويان

از خدمات مرتبط با   کننده استفاده 

 فناوري اطالعات 

معاونت 

دانشجويي و 

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

9مهرماه/

7 

 اسفند

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 
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 . 4طرح/برنامه 

ي دانشجويي و  هاخوابگاه توسعه امکانات موجود در 

 ي دانشگاه هاخوابگاه توسعه فضاي کالبدي 

  افزايش  رضايت و دسترسي

 دانشجويان  از امکانات خوابگاهي 

معاونت 

دانشجويي و 

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

9مهرماه/

7 

 اسفند

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 5طرح/برنامه 

ي ورزشي در  هامقام حمايت ويژه از دانشجويان داراي  

 ي المللن يبسطح ملي و 

  دانشجويان داراي   درصد حمايت از

ورزشي در سطح ملي و    يهامقام

 ي از سوي دانشگاه المللن يب

معاونت 

دانشجويي و 

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

9مهرماه/

7 

 اسفند

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

نيازمند 

تدوين 

دستورالعم

 . باشدي مل 

 . 6طرح/برنامه 

هاي سالمت جسم و روان ويژه  برگزاري کارگاه 

 دانشجويان 

   هاي  رشد تعداد کارگاه

 برگزارشده 

معاونت 

دانشجويي و 

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

9مهرماه/

7 

 اسفند

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 
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 . 7طرح/برنامه 

تهیه شناسنامه سالمت جسمی و روانی   

 دانشجویان

  تعداد دانشجويان پايش شده 

معاونت 

دانشجويي و 

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

9مهرماه/

7 

 مهر

/98 
✓  ✓   

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 8طرح/برنامه 

های دانشجویی پایش و بهبود شرایط غذاخوری

 موجود

  ي  هاسالن درصد مکانيزه شدن

 غذاخوري 

 ساير و  دانشجويان رضايت  درصد  

 ارائه شده نفع از سرويس ذي  افراد

معاونت 

دانشجويي و 

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

9مهرماه/

7 

 اسفند

/97 
✓    

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 9طرح/برنامه 

 طرح توسعه فرهنگ پژوهش بین دانشجویان 

 يهادوره  برگزاري رشد درصد  

  پژوهشي يهامهارت  سازي توانند

   دانشجويان 

  ساير يا و  شده  برگزار يهادوره 

 يسازفرهنگ ي هابرنامه

 مختلف سطوح در محوريپژوهش 

 دانشگاه 

معاونت 

با دانشجويي 

همکاري معاونت 

پژوهشي و واحد 

و کارآفريني 

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

9مهرماه/

7 

 خرداد

/98 
✓  ✓   

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 
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 . 10طرح/برنامه 

نیروی انسانی مراکز  بهسازی و توسعه کیفی 

 مشاوره دانشجویی دانشگاه 

  به   کننده مراجعهدرصد دانشجويان

 مرکز مشاوره دانشگاه 

 رضايت دانشجويان از   درصد

 خدمات مرکز مشاوره دانشجويي 

معاونت 

دانشجويي و 

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

9آذرماه/

7 

 تيرماه

/98 
✓  ✓   

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 11طرح/برنامه 

طرح تشویق دانشجویان به استفاده از واحد  

 یبدنت یترب برنامهفوق

   حضور افزايش تعداد دانشجويان

 در اماکن ورزشي  افتهي

   از واحد   درصد رضايت دانشجويان

 يبدنت يترب برنامهفوق

معاونت 

دانشجويي و 

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

9آذرماه/

7 

مااسفند

 ه

/99 

✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 12طرح/برنامه 

طرح تشویق دانشجویان به کار دانشجویی در  

ی ریپذت یمسئولراستای مهارت افزایی و افزایش 

 اجتماعی

   حضور افزايش تعداد دانشجويان

 در اماکن ورزشي  افتهي

   از واحد   درصد رضايت دانشجويان

 يبدنت يترب برنامهفوق

معاونت 

دانشجويي و 

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

9/ماهدي 

7 

مااسفند

 ه

/99 

✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 
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 . 13طرح/برنامه 

اعضای  تهیه شناسنامه سالمت جسمی  

 علمیهیئت

  پايش  علميتعداد اعضاي هيئت

 سالمت جسمي در زمينه  شده 

معاونت 

و  دانشجويي 

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

9مهرماه/

7 

 مهر

/98 
✓  ✓   

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 14طرح/برنامه 

های سالمت جسم و روان ویژه  برگزاری کارگاه 

 علمی هیئتاعضای 

  هاي برگزارشده رشد تعداد کارگاه 

سالمت جسم و روان ويژه   در زمينه  

 علميهيئت اعضاي 

معاونت 

و  دانشجويي 

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

9مهرماه/

7 

 اسفند

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص  بينيپيش وضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابي ديدگاه ناظر/                               

 نيازمند بهبود                       توضيحات:............................. خوب                                                            
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 اجتماعی  و   فرهنگی معاونت

 
 

  ی ها شاخص  وسال آینده،  3برای راهبرد(   3برنامه( در راهبردها )  22ها ) برنامه 

شاخص( تا سال   5های معاونت فرهنگی و اجتماعی ) کلیدی موفقیت برنامه  کالن 

 است.  شدهي عملياتي تدوين هابرنامهگذاري گرديد. براي دستيابي به اين اهداف هدف  1400
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 های دانشگاهی( ها/ اقدامات پیشنهادی دانشگاه جهت تحقق  استراتژی ها/ برنامه )فرم تفصیلی. فهرست طرح

 و مالحظات اجرايي  کنندهارزيابي هاي عملکردي/ ناظر و مسئوليت اجرا/ تاريخ آغاز و پايان/ شاخص  /هابرنامه  /هاطرح تدوين شناسنامه تفصيلي 

 (14)هدف  انيدانشگاهرفاهي، ورزشي و سالمت  هاي فرهنگي، اجتماعي،توسعه فعاليت هدف کالن دانشگاه: 

 فرهنگي و  اجتماعي  دانشگاه توسعه و ارتقاي  موضوع راهبردي 

 استراتژي دانشگاه: 
ي  )استراتژي  اشاعه و تقويت فرهنگ بومي و محل  فردي و اجتماعي و  ي ريپذتيمسئولايراني، وحدت ملي و  -تعميق شعائر اسالمي

 دانشگاه کردستان( 26

ها/ اقدامات پيشنهادي  ها/ برنامه فهرست طرح

 دانشگاه جهت تحقق  استراتژي دانشگاه 
 مسئول اجرا معيار عملکرد هاي عملکردي/ شاخص 

 شروع

 ماه/ سال

 پايان

 ماه/ سال

وضعيت   ي نيبشيپ

هاي عملکردي/  شاخص 

معيار عملکرد به تفکيک  

 سال 

ناظر/ 

کنندهارزيابي 

 و پايشگر /

مالحظات اجرايي و 

 هاي پيشنهادي فعاليت

1397 1398 1399 

 . 1طرح/برنامه 

فرهنگی و    یهات یفعالها و بسته برنامه 

 ي هاآموزش ارائه  رشد  درصد  

هاي  زندگي، مهارت يهامهارت

 دانشجويان به فرهنگي

 ي هاآموزش ارائه  رشد  درصد  

معاونت فرهنگي و 

اجتماعي و 

مرتبط   يواحدها

 دانشگاه

آبان 

 97/ماه
 97اسفند/

✓    
دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  
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اجتماعی،  ویژه دانشجویان و کارکنان با  

بر تعمیق شعائر اسالمی ایرانی با   تأکید

  ی هاآرمان ها و بر معرفی ارزش  تأکید

 ایران اسالمی 

 

هاي  مهارتزندگي،  يهامهارت

 کارکنان به فرهنگي

 فرهنگي،  اردوهاي رشد تعداد  

 زيارتي دانشجويان و سياحتي

 فرهنگي،  اردوهاي رشد تعداد  

 زيارتي کارکنان و سياحتي

   مذهبي دانشگاه  ي هابرنامه رشد

 برنامه   هايسالدر طول 

کيفيت 

 دانشگاه 

 . 2طرح/برنامه 

ساماندهی و گسترش نشریات فرهنگی  

دانشگاه با هدف ارتقاء کیفی نشریات  

 فرهنگی دانشگاه 

  شده   ي اندازراه تعداد نشريات 

    درصد موفقيت  نشريات فرهنگي

 ملي يهاجشنواره دانشگاه در 

معاونت فرهنگي و 

اجتماعي و 

مرتبط   يواحدها

 دانشگاه

9/ماهدي 

7 
 98دي ماه/

✓  ✓   

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 
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 . 3طرح/برنامه 

های دانشجویی، عضو برگزاری اردو 

و کارکنان در سطح استان و   یعلمئتیه

 کشور در چارچوب ضوابط دانشگاه 

     درصد رشد  ساالنه اردوهاي

دانشجويي / فرهنگي  دانشجويان  

  از جمله زيارتي راهيان نور

 دانشجويي 

    درصد رشد  ساالنه اردوهاي

/ فرهنگي   يعلمئت ي هاعضاي 

دانشجويان از جمله زيارتي  

 دانشجويي  راهيان نور

معاونت فرهنگي و 

اجتماعي و 

مرتبط   يواحدها

 دانشگاه

9ماه/آذر

7 

 اسفند

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 4طرح/برنامه 

  دانشجویان همکاری  و  مشارکت تقویت

و    فرهنگی مذهبی، یهابرنامه  در

 اجتماعی

 يهاکانون  ساالنه  توسعه درصد  

 هنري   و فرهنگي 

 ي هابرنامه  ساالنه رشد درصد  

 شده  برگزار مذهبي و فرهنگي

  ها، مسابقات و  درصد رشد فعاليت

هاي فرهنگي و جلسات  نمايشگاه 

 پرسش و پاسخ  

فرهنگي و   يهاتشکل رشد تعداد 

 مذهبي در دانشگاه 

معاونت فرهنگي   

و اجتماعي و 

مرتبط   يواحدها

 دانشگاه

9مهرماه/

7 

 ارديبهشت

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

حمايت از فرهنگ 

بومي منطقه با 

تصويب و برگزاري 

،  هاکانون يهابرنامه

علمي،  يهاانجمن

نشريات دانشجويي و 

در اين برنامه  هاتشکل 

 خواهد بود. مدنظر
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 . 5طرح/برنامه 

 یشیآزاداند ی هایکرسطرح تقویت 

 در دانشگاه

  

  يهايکرسدرصد توسعه 

 آزادانديشي 

  درصد رشد مناظرات در دانشگاه 

  در   کنندگانشرکت درصد رشد

 مسابقات

معاونت فرهنگي و 

اجتماعي و 

مرتبط   يواحدها

 دانشگاه

9مهرماه/

7 

 اسفند

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

اقدامات اساسي در 

 اين برنامه:

طرح برگزاري و  -

تقويت مناظرات 

علمي سياسي و 

 اجتماعي در دانشگاه

طرح برگزاري 

مسابقات مناظرات 

 دانشجويي

 . 6طرح/برنامه 

بر   تأکیدها ویژه دانشجویان بسته برنامه 

گردشگری استان   یهاجاذبه معرفی 

 کردستان 

     بسته تدوين شده توسط معاونت

 فرهنگي و اجتماعي

   تأکيد رشد اردوهاي دانشجويي با  

گردشگري   ي هاجاذبه بازديد از  

 استان کردستان

معاونت فرهنگي و 

اجتماعي و 

مرتبط   يواحدها

 دانشگاه

9مهرماه/

7 

 اسفند

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 
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 . 7طرح/برنامه 

قرآن   یهامحفل و برگزاری مسابقات 

 دانشگاهیان.ویژه 

  کنندگانشرکت درصد رشد تعداد  

و  مسابقات  دانشگاهي در 

 قرآن يهامحفل

معاونت فرهنگي و 

اجتماعي و 

مرتبط   يواحدها

 دانشگاه

9مهرماه/

7 

 اسفند

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 8طرح/برنامه 

حمایت ویژه از حضور دانشجویان در  

 .و مسابقات کشوری هاجشنواره

   درصد رشد تعداد دانشجويان

و   هاجشنواره در   کننده شرکت

 .مسابقات کشوري
 

معاونت فرهنگي و 

اجتماعي و 

مرتبط   يواحدها

 دانشگاه

9مهرماه/

7 

 اسفند

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 9طرح/برنامه 

بومی و محلی   ی هاجشنوارهبرگزاری 

، صنایع دستی، موسیقی،  های بازشامل 

 لباس، زبان و ... 

  يهاجشنواره درصد رشد تعداد  

 برنامه   هايسال بومي و محلي در 

معاونت فرهنگي و 

اجتماعي و 

مرتبط   يواحدها

 دانشگاه

9مهرماه/

7 

 اسفند

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 
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 . 10طرح/برنامه 

جلب مشارکت حضور هنرمندان 

برجسته و ارائه آثار و نمایشگاه با هدف  

تقدیر و تشویق و حمایت شایسته از 

 فعاالن این حوزه 

  تعداد  حضور  درصد رشد

هنرمندان برجسته و ارائه آثار و  

 نمايشگاه آنها در دانشگاه 

معاونت فرهنگي و 

اجتماعي و 

مرتبط   يواحدها

 دانشگاه
9مهرماه/

7 

 اسفند

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص  ينيبش يپوضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابي ديدگاه ناظر/                               

 نيازمند بهبود                       توضيحات:............................. خوب                                                            
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 ( 14)هدف  انيدانشگاههاي فرهنگي، رفاهي، ورزشي و سالمت توسعه فعاليت هدف کالن دانشگاه: 

 ارتقاي فرهنگي و  اجتماعي   دانشگاه توسعه و  موضوع راهبردي 

 استراتژي دانشگاه: 
فرهنگي، اجتماعي، ادبي و هنري   يها کانوناسالمي،    يهاتشکلعلمي،   يهاانجمن  يهاتيفعالحمايت، هدايت و نظارت بر 

 دانشگاه کردستان( 27)استراتژي 

ها/ اقدامات پيشنهادي  ها/ برنامه فهرست طرح

 استراتژي دانشگاه دانشگاه جهت تحقق  
 مسئول اجرا هاي عملکردي/ معيار عملکرد شاخص 

 شروع

 ماه/ سال

 پايان

 ماه/ سال

وضعيت   ي نيبشيپ

هاي عملکردي/  شاخص 

معيار عملکرد به  

 تفکيک سال 

ناظر/ 

و  /کنندهارزيابي 

 پايشگر

مالحظات اجرايي و 

هاي  فعاليت

 پيشنهادي 

1397 1398 1399 

 . 11طرح/برنامه 

 دانشگاه  سیاسی جدید یهاتشکل توسعه 

 هاي   افزايش فعاليت

 سياسي دانشگاه  يهاتشکل

 

معاونت فرهنگي 

و اجتماعي و 

مرتبط   يواحدها

 دانشگاه

 97مهرماه/
 مهر

/98 
✓  ✓   

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه 

تشکيل شوراي  

صنفي اعضاي  

و   يعلمئت يه

 کارمندان

حمايت از شوراي  
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صنفي دانشجويان  

در اين طرح  

 خواهد بود  مدنظر

 . 12طرح/برنامه 

هاي  هاي انجمن فعاليت يشناسبيآسطرح 

 علمي دانشگاه کردستان

  ،شناسايي نقاط قوت و ضعف

و تهديدات   هافرصت

علمي   يهاانجمن هاي  فعاليت

 دانشگاه کردستان

معاونت فرهنگي 

و اجتماعي و 

مرتبط   يواحدها

 دانشگاه

 97/آبان ماه
 اسفند

/97 
✓    

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه 

 

 . 13طرح/برنامه 

ساماندهی و گسترش نشریات  

 علمی دانشگاه  یهاانجمن 

  شده  ي اندازراه تعداد نشريات 

    درصد موفقيت  نشريات

علمي دانشگاه در   يهاانجمن 

 ملي يهاجشنواره 

معاونت فرهنگي 

و اجتماعي و 

مرتبط   يواحدها

 دانشگاه

 97/ماهدي 
 ماهدي 

/98 
✓  ✓   

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه 

 

 . 14طرح/برنامه 

- های دانشجویی علمیبرگزاری اردو 

تفریحی در سطح استان و کشور در  

 چارچوب ضوابط دانشگاه 

    درصد رشد  ساالنه اردوهاي

 علمي دانشجويان 

معاونت فرهنگي 

و اجتماعي و 

مرتبط   يواحدها

 دانشگاه

 97ماه/آذر
 اسفند

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه 
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 . 15طرح/برنامه 

های  طراحی سایت تخصصی انجمن 

 علمی دانشجویی دانشگاه
    شده  ي اندازراه سايت 

معاونت فرهنگي 

و اجتماعي و 

مرتبط   يواحدها

 دانشگاه

 97/ماهبهمن
 ارديبهشت

/98 
✓  ✓   

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه 

 

 . 16طرح/برنامه 

تخصصی علمی   هایانجمن  تشکیل

 دانشگاه  جدید

    يهاانجمن رشد تعداد  

 تخصصي علمي در دانشگاه 

معاونت فرهنگي 

و اجتماعي و 

مرتبط   يواحدها

 دانشگاه

 97آذرماه/
 اسفند

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه 

 

 . 17طرح/برنامه 

طرح تقويت مشارکت و همکاري فعال  

 ي علميهابرنامه دانشجويان در 

 همکاري جلب  درصد  

  برگزاري در دانشجويان 

 علمي ي هابرنامه

  مستمر و   ي هابرنامه تعداد

   دانشگاه  در علمي مسابقات

   درصد توسعه برگزاري

علمي و   يهاشيهماها، کارگاه 

 دانشجويي  

معاونت فرهنگي 

و اجتماعي و 

مرتبط   يواحدها

 دانشگاه

 97مهرماه/
 اسفند

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه 

 



307 
 

 . 18طرح/برنامه 

ترغیب و تشویق اساتید مشاور علمی به   

 علمی   یهاانجمن به  یدهجهت

   علمي   يهابرنامه افزايش تعداد

علمي دانشجويي   يهاانجمن 

 دانشگاه 

معاونت 

دانشجويي و 

مرتبط   يواحدها

 دانشگاه

 97آذرماه/
 آذر

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه 

 

 . 19طرح/برنامه 

تخصیص امتیازات ویژه به اعضای فعال  

علمی و تشکیل جشنواره  یهاانجمن 

 پویش دانشجویی

   علمي   يهابرنامه افزايش تعداد

علمي دانشجويي   يهاانجمن 

 دانشگاه 

معاونت 

دانشجويي و 

مرتبط   يواحدها

 دانشگاه

 97مهرماه/
 اسفند

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه 

 

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص  ينيبش يپوضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابي ديدگاه ناظر/                               

 نيازمند بهبود                       توضيحات:............................. خوب                                                            
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 ( 14)هدف  انيدانشگاههاي فرهنگي، رفاهي، ورزشي و سالمت توسعه فعاليت هدف کالن دانشگاه: 

 ارتقاي فرهنگي و  اجتماعي  دانشگاه توسعه و  موضوع راهبردي 

 دانشگاه کردستان( 28ارتقاي سيماي زندگي دانشگاهيان )استراتژي  استراتژي دانشگاه: 

ها/ اقدامات پيشنهادي  ها/ برنامه فهرست طرح

 دانشگاه جهت تحقق  استراتژي دانشگاه 
 مسئول اجرا هاي عملکردي/ معيار عملکرد شاخص 

 شروع

 ماه/ سال

 پايان

ماه/ 

 سال 

وضعيت   ي نيبشيپ

هاي عملکردي/  شاخص 

معيار عملکرد به  

 تفکيک سال 

ناظر/ 

 /کنندهارزيابي 

 و پايشگر

مالحظات  

اجرايي و 

هاي  فعاليت

 پيشنهادي 
1397 1398 1399 

 . 20طرح/برنامه 

تدوین بسته توسعه سالمت و ورزش  

 و کارکنان یعلمئتیهاعضای 

  مسابقات ورزشي   رشد تعداد

 در سال يعلمئت ي هاعضاي 

 

معاونت فرهنگي 

و اجتماعي و 

مرتبط   يواحدها

دانشگاه از جمله 

 يبدنتيترباداره 

 97/آذرماه
 بهمن

/97 
✓    

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 
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 . 21طرح/برنامه 

تدوین بسته توسعه فرهنگی خانواده 

 و کارکنان یعلمئتیهاعضای 

  و   يعلمئت ي هاعضاي  رشد تعداد

  يهابرنامه آنان در  يهاخانواده 

فرهنگي و آموزشي دانشگاه در  

 سال

 

معاونت فرهنگي 

و اجتماعي و 

مرتبط   يواحدها

دانشگاه از جمله 

مقام معظم  نهاد

رهبري در  

 دانشگاه

 97/آذرماه
 بهمن

/97 
✓    

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 22طرح/برنامه 

 و پاسخگویی فرهنگی یریپذتیمسئول

 

  استفاده از سامانه جامع فرهنگي

براي تسهيل در انجام امور و  

 تکريم مراجعين

   ايجاد ميز خدمت الکترونيک

شفافيت عملکردها  فرهنگي براي 

و تسريع در پاسخگويي به  

 مخاطبين

معاونت فرهنگي 

و اجتماعي و 

مرتبط   يواحدها

 دانشگاه

 97آذرماه/
 بهمن

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 

 

 

 

 

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص  ينيبش يپوضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابي ديدگاه ناظر/                               

 توضيحات:.............................نيازمند بهبود                        خوب                                                            
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 دانشگاه  مالی و اداری معاونت

 
 

و راهبرد(  9در قالب راهبردهای مرتبط )برنامه(  27ها )برنامه

 7)اداری و مالی های معاونت کلیدی موفقیت برنامه کالن یهاشاخص

عملياتي    يهابرنامه گذاري گرديد. براي دستيابي به اين اهداف  سال آينده هدف   3براي      شاخص(

 است.  شدهتدوين 
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 های دانشگاهی( شنهادی دانشگاه جهت تحقق  استراتژی ها/ اقدامات پی ها/ برنامه )فرم تفصیلی. فهرست طرح

 و مالحظات اجرايي  کنندهارزيابي هاي عملکردي/ ناظر و مسئوليت اجرا/ تاريخ آغاز و پايان/ شاخص  /هابرنامه  /هاطرح تدوين شناسنامه تفصيلي 

 ( 13کارآمد )هدف طراحي نظام تحول سازماني، اداري و منابع انساني  هدف کالن دانشگاه: 

 دانشگاهي   يهارساخت يزحفظ و توسعه   موضوع راهبردي 

 استراتژي دانشگاه: 
استراتژي  ) یبوم -های فرهنگیو مؤلفه یشناختییبایزبر  تأکید توسعه فضای  فیزیکی برمبنای معماری دانشگاهی با  

 کردستان(دانشگاه  2

ها/ اقدامات پيشنهادي دانشگاه ها/ برنامه فهرست طرح

 جهت تحقق  استراتژي دانشگاه 
 مسئول اجرا هاي عملکردي/ معيار عملکرد شاخص 

 شروع

 ماه/ سال

 پايان

ماه/ 

 سال 

وضعيت   ي نيبشيپ

هاي عملکردي/  شاخص 

معيار عملکرد به  

 تفکيک سال 

ناظر/ 

 /کنندهارزيابي 

 و پايشگر

مالحظات  

اجرايي و 

هاي  فعاليت

 پيشنهادي 
1397 1398 1399 
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 . 1طرح/برنامه 

طرح نيازسنجي توسعه فضاهاي فيزيکي با  

 یشناختییبایزمعماری  يهامؤلفه پيوست رعايت 

 کردستان  بومی -های فرهنگیو مؤلفه

   شناسايي جامع  فضاهاي فيزيکي

با  توجه به   1400دانشگاه تا سال 

توسعه دانشگاهي و با   ي هابرنامه

رعايت استانداردهاي فضا  

وزارت عتف در   موردنظر

 برنامه  هايسال

معاونت اداري و 

مالي دانشگاه با 

همکاري  

مديريت امور 

عمراني و 

مرتبط   يواحدها

 دانشگاه

 97ماه/آبان
 ماهآبان

/98 
✓  ✓   

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص  ينيبش يپوضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابي ديدگاه ناظر/                               

 نيازمند بهبود                       توضيحات:............................. خوب                                                            
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 هدف کالن دانشگاه: 
 ( 13کارآمد )هدف طراحي نظام تحول سازماني، اداري و منابع انساني 

 ( 14)هدف  انيدانشگاههاي فرهنگي، رفاهي و ورزشي و سالمت توسعه فعاليت

 دانشگاهي   يهارساخت يزحفظ و توسعه   موضوع راهبردي 

 دانشگاه کردستان( 3استراتژي کارکنان )و  یعلمئت یهبهبود و توسعه امکانات و تسهیالت رفاهی دانشجویان، اعضای   استراتژي دانشگاه: 

ها/ اقدامات پيشنهادي دانشگاه ها/ برنامه فهرست طرح

 جهت تحقق  استراتژي دانشگاه 
 مسئول اجرا هاي عملکردي/ معيار عملکرد شاخص 

 شروع

 ماه/ سال

 پايان

 ماه/ سال

وضعيت   ي نيبشيپ

هاي عملکردي/  شاخص 

معيار عملکرد به تفکيک  

 سال 

ناظر/ 

 /کنندهارزيابي 

 و پايشگر

مالحظات  

اجرايي و 

هاي  فعاليت

 پيشنهادي 
1397 1398 1399 

. 2طرح/برنامه   

طرح جذابیت بخشی به دانشگاه برای جذب  

در   یعلمئتیهو حفظ  و نگهداشت اعضای 

   درصد ساالنه نگهداشت اعضاي

 يعلمئت يه

معاونت اداري و 

مالي دانشگاه با 

همکاري مديريت 

امور عمراني و 

9ماه/آبان

7 

 ماهآبان

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 
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مرتبط   يواحدها شهر و منطقه 

 دانشگاه

 . 3طرح/برنامه 

  ساختها ) خوابگاه   تجهیز و بهبود

 (دانشگاهی ملکی یهاخوابگاه

 ساز خوابگاه  خيرين مشارکت جلب 

 به يافتهاختصاص  اعتبارات درصد  

  ملکي هايخوابگاه  ساخت

 دانشگاهي 

  ساکن دانشجويان رشد تعداد  

 دانشگاهي  ملکي يهاخوابگاه 

معاونت اداري و 

مالي دانشگاه با 

همکاري مديريت 

امور عمراني و 

مرتبط   يواحدها

 دانشگاه

آبان 

 97/ماه

 آبان ماه

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 4طرح/برنامه 

مرکزی دانشجویان،   س یسروسلف توسعه 

 و کارکنان دانشگاه    یعلمئتیهاعضای 
 درصد پيشرفت ساالنه برنامه ساخت 

معاونت اداري و 

مالي دانشگاه با 

همکاري مديريت 

امور عمراني و 

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

 ماهبهمن

/98 

 ماهبهمن

/99 
 

✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 
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 . 5طرح/برنامه 

  ونقل حمل های توسعه ناوگان  و سرویس

 دانشگاه

   درصد رشد ساالنه امکانات

در اختيار يا اجاره  ونقلحمل

 دانشگاه 

معاونت اداري و 

مالي دانشگاه با 

همکاري مديريت 

امور عمراني و 

مرتبط   واحدهاي

 دانشگاه

9ماه/آبان

7 

 ماهآبان

/99 
✓  ✓  ✓  

 

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص  بينيپيش وضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابي ديدگاه ناظر/                               

 نيازمند بهبود                       توضيحات:............................. خوب                                                            

 

 

 هدف کالن دانشگاه: 
 ( 13کارآمد )هدف طراحي نظام تحول سازماني، اداري و منابع انساني 

 ( 14)هدف  انيدانشگاههاي فرهنگي، رفاهي و ورزشي و سالمت توسعه فعاليت

 کيفيتتحول سازماني و ارتقاي  موضوع راهبردي 

 دانشگاه کردستان( 19)استراتژي بهبود ساختار سازمانی و تشکیالت  استراتژي دانشگاه: 
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ها/ اقدامات پيشنهادي دانشگاه جهت  ها/ برنامه فهرست طرح

 استراتژي دانشگاه تحقق  
 مسئول اجرا هاي عملکردي/ معيار عملکرد شاخص 

 شروع

 ماه/ سال

 پايان

 ماه/ سال

وضعيت   بيني پيش

هاي عملکردي/  شاخص 

معيار عملکرد به تفکيک  

 سال 

ناظر/ 

 /کنندهارزيابي 

 و پايشگر

مالحظات  

اجرايي و 

هاي  فعاليت

 پيشنهادي 
1397 1398 1399 

. 6طرح/برنامه   

طرح بهسازی ساختار دانشگاه کردستان با توجه  

 جدید دانشگاهی های رسالت به 

  ساختار بهسازي شده مصوب 

معاونت اداري مالي با  

مديريت  همکاري 

برنامه، بودجه، تحول  

 ورياداري و بهره 

ماه/اسفند

98 

 اسفند

/99 
 

✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 7طرح/برنامه 

طرح تعدیل نیروی انسانی موجود بر اساس  

 استانداردهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

   تناسب نيروي انساني موجود

با استانداردها و نسبت استاندارد  

کارکنان دانشگاه به تعداد اعضاي  

 علميهيئت 

معاونت اداري مالي با  

مديريت  همکاري 

برنامه، بودجه، تحول  

 ورياداري و بهره 

9ماه/آبان

7 

 ماهآبان

/98 
✓  ✓   

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 
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 . 8طرح/برنامه 

 نهاد دانشگاه پژوهی دانشگاه کردستان سیتأس

    نهاد دانشگاه پژوهي

با هدف   شده در دانشگاه   ياندازراه 

رفع   قصدبه پژوهش در اين واحد  

 مشکالت دانشگاه 

معاونت اداري مالي با  

مديريت  همکاري 

برنامه، بودجه، تحول  

 ورياداري و بهره 

 97ماه/آذر
 ماهآذر

/98 
✓  ✓   

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 9طرح/برنامه 

تفکیک ساختار هیئت نظارت، ارزیابی    سیتأس

و دفتر نظارت،   کردستان و تضمین کیفیت استان

 ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه 

    نهاد دانشگاه پژوهي

با هدف   شده در دانشگاه   ياندازراه 

رفع   قصدبه پژوهش در اين واحد  

 مشکالت دانشگاه 

معاونت اداري مالي با  

مديريت  همکاري 

برنامه، بودجه، تحول  

با   ورياداري و بهره 

همکاري دفتر نظارت،  

ارزيابي و تضمين  

 يت دانشگاه کيف

 97ماه/آذر
 ماهآذر

/98 
✓  ✓   

 

 

 

 

رئيس 

 دانشگاه
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 . 10طرح/برنامه 

 طراحی نظام پایش برنامه استراتژیک دانشگاه 

   ارزيابي دقيق  اجراي برنامه

ساالنه توسط نظام   طوربه استراتژيک 

 شده   ياندازراه 

    نهاد دانشگاه پژوهي

 شده در دانشگاه   ياندازراه 

معاونت اداري مالي با  

مديريت  همکاري 

برنامه، بودجه، تحول  

و   ورياداري و بهره 

دفتر نظارت، ارزيابي و  

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 97ماه/آذر
 ماهاسفند

/98 
✓  ✓   

رئيس 

 دانشگاه
 

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص  بينيپيش وضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابي ديدگاه ناظر/                               

 نيازمند بهبود                       توضيحات:............................. خوب                                                            

 

 ( 13کارآمد )هدف طراحي نظام تحول سازماني، اداري و منابع انساني  هدف کالن دانشگاه: 

 کيفيتتحول سازماني و ارتقاي  موضوع راهبردي 

 دانشگاه کردستان( 20)استراتژي  یسازمان برون چابک سازی فرایندها و سازوکارهای همکاری درون دانشگاهی و ارتباطات   استراتژي دانشگاه: 
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ها/ اقدامات پيشنهادي دانشگاه برنامه ها/ فهرست طرح

 جهت تحقق  استراتژي دانشگاه 
 مسئول اجرا هاي عملکردي/ معيار عملکرد شاخص 

 شروع

 ماه/ سال

 پايان

 ماه/ سال

وضعيت   بيني پيش

هاي عملکردي/ معيار  شاخص 

 عملکرد به تفکيک سال 

ناظر/ 

ارزياب

 /کنندهي 

 و پايشگر

مالحظات اجرايي و 

 هادي هاي پيشنفعاليت

1397 1398 1399 

. 11طرح/برنامه   

و فرایندهای   هات یفعال یمستندسازطرح 

مختلف  یهابخش دانشگاه در   

 

   تعداد فرايندهاي کالن

 مستندسازي شده دانشگاه  

معاونت اداري  

مالي با همکاري  

مديريت برنامه،  

بودجه، تحول  

اداري و  

 وريبهره 

 97/ماهدي 
 ماهدي 

/98 
✓  ✓   

دفتر 

نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

در اين طرح  

شناسايي فرايندهاي 

 کالن دانشگاه 

شناسايي زير فرايندها 

 اصلي  يهاتيفعالو 

شناسايي زير فرايندها 

 يهاتيفعالو 

 پشتيباني

مستند نمودن 

فرايندهاي شناسايي 
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خواهد  موردنظرشده 

 بود.

. 12طرح/برنامه   

ی پرسنلی  هاپروندهالکترونیکی کردن 

 کارکنان

 

  ي الکترونيکيهاپرونده تعداد  

 دانشگاه  پرسنل  شده 

معاونت اداري  

مالي با همکاري  

مديريت برنامه،  

بودجه، تحول  

اداري و  

 وريبهره 

 97/ماهدي 
 ماهدي 

/98 
✓  ✓   

دفتر 

نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

. 13طرح/برنامه   

و فرایندهای   هاتی فعالطرح پایش و بهبود 

مختلف  یهابخش دانشگاه در   

 

   تعداد فرايندهاي کالن پايش شده

 دانشگاه 

معاونت اداري  

مالي با همکاري  

مديريت برنامه،  

بودجه، تحول  

اداري و  

 وريبهره 

 98/ماهدي  97/ماهدي 
✓  ✓   

دفتر 

نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 در اين طرح  

 يسازادهيپتدوين و 

اجرايي  يهاروش

 استاندارد

شناسايي مخاطبان  

 فرايندها
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شناسايي فرايندهاي 

 يسپاربرونقابل 

مهندسي مجدد  

 کليدي  يندهايفرا

استفاده از ابزارهاي 

 نوين در بهبود فرايند

 خواهد بود. موردنظر 

. 14طرح/برنامه   

بهسازی نظام تعامالت کنونی دانشگاه با  

صنعتی منطقه و   یهاسازمان مراکز و 

اجرایی استان و کشور ی هادستگاه  

  پژوهشي    ي هاطرحافزايش تعداد

صنعتي  يهاسازمانبا مراکز و 

اجرايي استان   يهادستگاه منطقه و  

 و کشور 

معاونت اداري  

مالي با همکاري  

مديريت برنامه،  

بودجه، تحول  

اداري و  

 وريبهره 

9ماه/آذر

7 
 98ماه/آذر

✓  ✓  

 

 

 

  

 

دفتر 

نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص  بينيپيش وضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابي ديدگاه ناظر/                               
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 نيازمند بهبود                       توضيحات:............................. خوب                                                            

 

 

 
 

 ( 13کارآمد )هدف طراحي نظام تحول سازماني، اداري و منابع انساني  هدف کالن دانشگاه: 

 کيفيتتحول سازماني و ارتقاي  موضوع راهبردي 

 دانشگاه کردستان( 21استراتژي ) بهبود نظام انگیزش و ارزشیابی عملکرد استراتژي دانشگاه: 

ها/ اقدامات پيشنهادي دانشگاه ها/ برنامه فهرست طرح

 استراتژي دانشگاه جهت تحقق  
 مسئول اجرا هاي عملکردي/ معيار عملکرد شاخص 

 شروع

 ماه/ سال

 پايان

 ماه/ سال

وضعيت   بيني پيش

هاي عملکردي/  شاخص 

معيار عملکرد به تفکيک  

 سال 

ناظر/ 

کنندارزيابي 

 و پايشگر /ه

مالحظات  

اجرايي و 

هاي  فعاليت

139 پيشنهادي 

7 
1398 

1399 
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. 15طرح/برنامه   

  عملکرد  ارزشیابی نظام طراحی و بازنگری

 کارکنان

 عملکرد ارزشيابي نظام استقرار  

 دانشگاه  در کارکنان

معاونت اداري  

مالي با همکاري  

مديريت برنامه،  

بودجه، تحول  

اداري و  

 وريبهره 

 97/ماهدي 
 ماهدي 

/98 
✓  ✓   

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

. 16طرح/برنامه   

 طراحی نظام ارزشیابی عملکرد  دانشگاهی

  کيفي و کمي ي هاشاخص تدوين  

 مختلف يهاحوزه  در عملکردي

 دانشگاه 

  و کمي يهاشاخص يريگاندازه  

 يهاحوزه  در عملکردي کيفي

   دانشگاه  مختلف

 کيفي و کمي يهاشاخص  تحليل  

 مختلف يهاحوزه  در عملکردي

 دانشگاه  سازماني

  نظارت مديريت

ارزيابي و   و

  تضمين کيفيت 

 دانشگاه 

9ماه/آبان

7 

آبان 

   ✓  ✓ 98ماه/
رئيس 

 دانشگاه 
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. 17طرح/برنامه   

انگیزش  و وری بهره العادهفوق  نظام  طراحی

 کارکنان

   وري  بهره  العاده فوق نظام  استقرار

 دانشگاه  انگيزش کارکنان در

معاونت اداري  

مالي با همکاري  

مديريت برنامه،  

بودجه، تحول  

اداري و  

 وريبهره 

ارديبهش

 98ت ماه/

شهريورماه

/98 
 

✓  

 

 

 

 

 

 

 

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

آغاز اجراي 

  1399طرح سال 

 خواهد بود.

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص  بينيپيش وضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابي ديدگاه ناظر/                               

 توضيحات:.............................نيازمند بهبود                        خوب                                                            
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 ( 13کارآمد )هدف طراحي نظام تحول سازماني، اداري و منابع انساني  هدف کالن دانشگاه: 

 کيفيتتحول سازماني و ارتقاي  موضوع راهبردي 

 دانشگاه کردستان( 22استراتژي ) تقویت فرهنگ سالمت و شفافیت سازمانی استراتژي دانشگاه: 

ها/ اقدامات پيشنهادي دانشگاه ها/ برنامه فهرست طرح

 جهت تحقق  استراتژي دانشگاه 
 مسئول اجرا هاي عملکردي/ معيار عملکرد شاخص 

 شروع

 ماه/ سال

 پايان

 ماه/ سال

وضعيت   بيني پيش

هاي عملکردي/  شاخص 

معيار عملکرد به تفکيک  

 سال 

ناظر/ 

کنندارزيابي 

 و پايشگر /ه

مالحظات  

اجرايي و 

هاي  عاليتف 

 پيشنهادي 
1397 1398 1399 

. 18طرح/برنامه   

بسته آموزشی/ فرهنگی ترویج سالمت و  

 شفافیت سازمانی

 هاي  داد افزايش کارگاه تع

شده کارکنان  و  آموزشي برگزار 

در ارتباط با   علميهيئت اعضاي 

 سالمت و شفافيت سازماني

معاونت اداري  

مالي با همکاري  

مديريت برنامه،  

بودجه، تحول  

اداري و  

 وريبهره 

ماه/خرداد

97 

 خرداد

/98 
✓  ✓   

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 
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 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص  بينيپيش وضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابي ديدگاه ناظر/                               

 نيازمند بهبود                       توضيحات:............................. خوب                                                            

 ( 13کارآمد )هدف طراحي نظام تحول سازماني، اداري و منابع انساني  هدف کالن دانشگاه: 

 کيفيتتحول سازماني و ارتقاي  موضوع راهبردي 

 دانشگاه کردستان( 23استراتژي ) توانمندسازی نیروی انسانی استراتژي دانشگاه: 

ها/ اقدامات پيشنهادي دانشگاه ها/ برنامه فهرست طرح

 دانشگاه جهت تحقق  استراتژي 
 مسئول اجرا هاي عملکردي/ معيار عملکرد شاخص 

 شروع

 ماه/ سال

 پايان

 ماه/ سال

وضعيت   بيني پيش

هاي عملکردي/  شاخص 

معيار عملکرد به تفکيک  

 سال 

ناظر/ 

ارزياب

 /کنندهي 

 و پايشگر

مالحظات اجرايي 

هاي و فعاليت

 پيشنهادي 

1397 1398 1399 

. 19طرح/برنامه   

 آموزش مجازی کارکنان دانشگاه بسته 

  ها/ درصد رشد تعداد کارگاه

  برگزارشده مجازي    يهادوره 

 کارکنان  در سال

معاونت اداري  

مالي با همکاري  

مديريت برنامه،  

بودجه، تحول  

9ماه/مهر

7 

9اسفندماه/

9 ✓  ✓  ✓  

دفتر 

نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  
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اداري و  

 وريبهره 

کيفيت 

 دانشگاه 

. 20طرح/برنامه   

  ی توانمندسازتوسعه نظام آموزش و 

 کارکنان  

 

 

  ها/ درصد رشد تعداد کارگاه

آموزشي  برگزار شده   يهادوره 

 کارکنان  در سال

معاونت اداري  

مالي با همکاري  

مديريت برنامه،  

بودجه، تحول  

اداري و  

 وريبهره 

9ماه/مهر

7 

9اسفندماه/

9 ✓  ✓  ✓  

دفتر 

نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

اجراي اين طرح  

مستلزم:  

،  يگذارهدف 

و  يگذاراست يس

و  ي ازسنج ين

مستمر  يزيربرنامه

 آموزش کارکنان 

 هادورهبرگزاري  

  يهاکارگاهو 

آموزشي 

شده و  يزيربرنامه

 مصوب 
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 يزيربرنامه 

 ي اثربخشسنجش 

 آموزشي  يهادوره

بازنگري و استقرار 

چرخه دائمي 

توسعه و بهبود در  

آموزش   يهابرنامه

 يتوانمندسازو 

منابع انساني 

 دانشگاه

تقويت و ترغيب 

حضور کارکنان  

در سمينارها،  

و  هاکنفرانس

ملي و   يهاشيهما

 يالمللنيب
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  يهااستيساتخاذ 

تشويقي از سوي 

دانشگاه و ارائه 

تسهيالت الزم در  

راستاي ترغيب  

کارکنان و افزايش 

حضور در 

آموزشي   يهادوره

 .باشدي م

. 21طرح/برنامه   

 ییافزادانش و  یتوانمندساز بهسازی نظام 

علمی هیئتاعضای   

 

 

  ها/ درصد رشد تعداد کارگاه

آموزشي  و   يهادوره 

برگزار شده اعضاي   ييافزادانش 

 در سال علميهيئت 

معاونت اداري  

مالي با همکاري  

مديريت برنامه،  

بودجه، تحول  

اداري و  

 وريبهره 

9ماه/مهر

7 

9اسفندماه/

9 ✓  ✓  ✓  

دفتر 

نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص  بينيپيش وضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابي ديدگاه ناظر/                               

 نيازمند بهبود                       توضيحات:............................. خوب                                                            
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 (15دانشگاه )هدف به منابع درآمدي دانشگاه در راستاي خوداتکايي   يبخشتنوع هدف کالن دانشگاه: 

 خوداتکايي و پايداري دانشگاه  موضوع راهبردي 

 دانشگاه کردستان( 24استراتژي ) منابع مالی و مدیریت کارآمد نیتأم به  یبخشتنوعمدیریت منابع و   استراتژي دانشگاه: 

پيشنهادي دانشگاه ها/ اقدامات  ها/ برنامه فهرست طرح

 جهت تحقق  استراتژي دانشگاه 
 مسئول اجرا هاي عملکردي/ معيار عملکرد شاخص 

 شروع

 ماه/ سال

 پايان

 ماه/ سال

وضعيت   بيني پيش

هاي عملکردي/  شاخص 

معيار عملکرد به تفکيک  

 سال 

ناظر/ 

ارزياب

 /کنندهي 

 و پايشگر

مالحظات اجرايي 

هاي و فعاليت

 پيشنهادي 

1397 1398 1399 

. 22طرح/برنامه   

  ی درآمدها به  یبخشتنوع  ی سازوکارهاایجاد  

  یهاه یسرماشناسایی و جذب  دانشگاه با

و نهادهای و   مؤسسات یهاکمک وقفی و 

یالمللن یبملّی و  یهاسازمان   

   رشد درصد تعامالت و جذب

  يهاکمکوقفي و  يهاهيسرما

ملي   يهاسازمانو نهادهاي و  مؤسسات

 يالمللن ي بو 

معاونت اداري مالي  

با همکاري  

مديريت برنامه،  

بودجه، تحول  

 ورياداري و بهره 

9ماه/مهر

7 

9اسفندماه/

9 ✓  ✓  ✓  

دفتر 

نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

. 23طرح/برنامه      افزايش درآمدهاي ناشي از

 آزاد و تخصصي دانشگاه  يهادوره 

معاونت اداري مالي  

با همکاري  

مديريت برنامه،  

9ماه/مهر

7 

9اسفندماه/

9 ✓  ✓  ✓  

دفتر 

نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  
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  ی درآمدها به  یبخشتنوع  ی سازوکارهاایجاد  

آزاد و   یهادورهدانشگاه با  برگزاری 

 تخصصی

بودجه، تحول  

 ورياداري و بهره 

کيفيت 

 دانشگاه

. 24طرح/برنامه   

بهبود و ساماندهی سیستم هزینه کرد بودجه  

  ی زیربودجه روش  نیترمناسب با  انتخاب 

 برای دانشگاه 

 انتخاب و نيازسنجي  

  براي يزيربودجه  روش نيترمناسب

 با توجه به اسناد باالدستي دانشگاه 

معاونت اداري مالي  

با همکاري  

مديريت برنامه،  

بودجه، تحول  

 ورياداري و بهره 

9ماه/مهر

7 

9اسفندماه/

9 ✓  ✓  ✓  

دفتر 

نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

. 25طرح/برنامه   

ذخیره دانشگاه کردستان  صندوق سیتأس  
  ميزان ذخيره اعتباري دانشگاه

 آتي   هايسال براي 

معاونت اداري مالي  

با همکاري  

مديريت برنامه،  

بودجه، تحول  

 ورياداري و بهره 

9ماه/مهر

9 

9اسفندماه/

9 
  

✓  

دفتر 

نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

  1400سال 

صندوق مذکور  

خواهد  ياندازراه

 شد. 
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 هدف کالن دانشگاه: 
 ( 13هدف طراحي نظام تحول سازماني، اداري و منابع انساني کارآمد ) 

 (15دانشگاه )هدف به منابع درآمدي دانشگاه در راستاي خوداتکايي   يبخشتنوع

 خوداتکايي و پايداري دانشگاه  موضوع راهبردي 

 دانشگاه کردستان( 25استراتژي ) دانشگاه سبز با رویکرد توسعه پایدار  یهابرنامهتوسعه  استراتژي دانشگاه: 

دانشگاه ها/ اقدامات پيشنهادي ها/ برنامه فهرست طرح

 جهت تحقق  استراتژي دانشگاه 

هاي عملکردي/ معيار  شاخص 

 عملکرد
 مسئول اجرا

 شروع

 ماه/ سال

 پايان

 ماه/ سال

وضعيت   بيني پيش

هاي عملکردي/  شاخص 

معيار عملکرد به تفکيک  

 سال 

ناظر/ 

و  /کنندهارزيابي 

 پايشگر

مالحظات  

اجرايي و 

هاي  فعاليت

 پيشنهادي 
1397 1398 1399 

. 26طرح/برنامه     درصد پيشرفت پروژه 

معاونت اداري مالي با  

همکاري  مديريت  

 عمراني دانشگاه  يهاطرح

/ماهبهمن

97 
 98/ماهبهمن

✓  ✓   

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه 
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 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص  ينيبش يپوضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابي ديدگاه ناظر/                               

 نيازمند بهبود                       توضيحات:............................. خوب                                                            

 

 ملکرد به تفکيک سال:هاي عملکردي/ معيار عوضعيت شاخص  ينيبش يپوضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابي ديدگاه ناظر/                               

  نيازمند بهبود                       توضيحات:............................. خوب                                                            

طرح  استفاده از نیروهای جایگزین و پاک از  

جمله بازیافت آب سیستم فاضالب جهت  

 استفاده در فضای سبز دانشگاه  

. 27طرح/برنامه   

 طرح توسعه فضای سبز دانشگاه 
   نسبت فضاي سبز به

 ديگر دانشگاه  يفضاهانسبت 

معاونت اداري مالي با  

همکاري  مديريت  

 عمراني دانشگاه  يهاطرح

9ماه/مهر

7 

9اسفندماه/

9 ✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه 
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 بخش دوم 

کردستان دانشگاه هایدانشکده  
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 خارجی هایزبان  و  ادبیات دانشکده

 
 

های دانشکده ادبیات و زبانهای کلیدی موفقیت برنامه کالن یهاشاخصو سال آینده  3برای برنامه(  27ها )برنامه

 است.  شدهعملياتي تدوين   يهابرنامه گذاري گرديد. براي دستيابي به اين اهداف هدف  1400تا سال  شاخص( 18) خارجی
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 های دانشگاهی( استراتژی  ها/ اقدامات پیشنهادی دانشگاه جهت تحققها/ برنامه )فرم تفصیلی. فهرست طرح

 و مالحظات اجرايي  کنندهي ابيارزهاي عملکردي/ ناظر و مسئوليت اجرا/ تاريخ آغاز و پايان/ شاخص  /هابرنامه  /هاطرح تدوين شناسنامه تفصيلي 

 هدف کالن دانشگاه: 

 ( 11)هدف  يآموزش ي هارساختيزبهسازي و استانداردسازي 

 ( 1دار )هدف ت ي اولوعلمي  يهاحوزه بر   ديتأک با  هاي تحصيالت کارشناسي ارشد و دکتريافزايش دوره 

 ( 2)هدف   الن يالتحصفارغ  ياحرفههاي آموزشي، تحصيالت تکميلي و توانمندسازي مهارتي و افزايش کيفيت دوره 

 ( 3)هدف  يعالبا رويکرد آمايش آموزش  ايرشته هاي کاربردي و ميان افزايش رشته 

 (4)هدف    يمجازهاي توسعه آموزش

 راهبردي موضوع 

 دانشگاهي   يهارساخت يزحفظ و توسعه  

 تعالي آموزش و توسعه تحصيالت تکميلي 

 ي الملل ني ب يهاي همکار ، ملي و  يامنطقهتعامالت سازنده در عرصه  

 استراتژي دانشگاه: 

 دانشگاه کردستان( 1استراتژي دانشگاه )دانشگاهي موجود  يهارساختيزساماندهي و حفظ 

 دانشگاه کردستان( 10استراتژي دانشگاه )کمي و کيفي  هايشاخص بهبود مستمر کيفيت آموزشي و ارتقاي 

 دانشگاه کردستان( 11استراتژي ) يعلمئت ي هاعضاي  يتوانمندسازشايسته و  يعلمئت يهجذب اعضاي  

 دانشگاه کردستان( 12استراتژي ) يالمللن يبافزايش جذب دانشجويان  

 دانشگاه کردستان( 13تحصيلي )استراتژي  ستعد در کليه مقاطعجذب دانشجويان م

 دانشگاه کردستان( 14استراتژي ) يدانشگاه يهارشته و  هادوره ساماندهي مستمر و توسعه هدفمند  

 دانشگاه کردستان( 16استراتژي ) يالمللن يب، ملي و  يامنطقه  يهاعرصهارتقا و بهبود حمايت از ارتباط در  
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ها/ اقدامات پيشنهادي  ها/ برنامه فهرست طرح

 استراتژي دانشگاه دانشگاه جهت تحقق

هاي عملکردي/ معيار  شاخص 

 عملکرد
 مسئول اجرا

 شروع

 ماه/ سال

 پايان

 ماه/ سال

وضعيت  ي نيبشيپ

هاي عملکردي/  شاخص 

معيار عملکرد به  

 تفکيک سال 

ناظر/ 

 /کنندهي ابيارز

 پايشگرو 

مالحظات اجرايي 

هاي و فعاليت

 پيشنهادي 

1397 1398 1399 

 . 1طرح/برنامه 

  ازيموردنطرح نيازسنجي فضاهاي آموزشي 

توسعه  یهابرنامه دانشکده با توجه به 

 آموزش دانشکده 

 با   تناسب فضاهاي آموزشي

ي /  هارشته رشد و توسعه 

 هاي دانشکده گروه 

 معاونت آموزشي 

 دانشکده 
 97/مهرماه

 ماهدي 

/97 
✓    

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 2طرح/برنامه 

  از يموردنطرح توسعه فضاهاي آموزشي 

توسعه   یهابرنامه دانشگاه با توجه به 

 دانشکده

   تناسب فضاهاي آموزشي با

  يهارشته رشد و توسعه 

و رسيدن به    کده دانش

در   موردنظراستاندارد 

 هاي برنامه سال

 معاونت آموزشي 

 دانشکده 
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/ماهي د

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 3طرح/برنامه 

تحصيالت   يها نامهان يپاراهنمايي طرح 

با   دکتري ژه يوبه  تکميلي مشترک

 هاي داخلي دانشگاه 

  يهانامهان يپاتعداد  

تحصيالت تکميلي مشترک  

با   دانشکده  دکتري ژه يوبه 

 داخلي يهادانشگاه 

 

 معاونت آموزشي 

 دانشکده 
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/ماهي د

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه
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 . 4طرح/برنامه 

تحصيالت   يها نامهان يپاراهنمايي طرح 

با   دکتري ژه يوبه  تکميلي مشترک

 دانشگاه  يهادانشکده 

  يهانامهان يپاتعداد  

تحصيالت تکميلي مشترک  

با   دانشکده  دکتري ژه يوبه 

 ي دانشگاه هادانشکده 

 

 معاونت آموزشي 

 دانشکده 
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/ماهي د

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 5طرح/برنامه 

 دانشکده  ديفکر اسات طرح توسعه اتاق

  جلسات اتاق فکر  تعداد

 دانشکده در سال 

 معاونت آموزشي 

 دانشکده 

 آبان

 97ماه/
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه
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 . 6طرح/برنامه 

دانشکده به سيستم   ي هارده طرح تجهيز 

 ژکتور و ساير ابزارهاي فناورانه روويدئو پ

 

 

 

  تجهيز شده   يهاکالس تعداد

 ژکتوررودانشکده به ويدئو پ

 

 

 معاونت آموزشي 

 دانشکده 
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

مدرنيزه کردن 

شيوه تدريس با  

استفاده از  

امکانات پيشرفته  

آموزشي از قبيل  

تخته بزرگ  

هوشمند با  

قابليت ضبط  

تصوير و صدا در  

  مدنظراين طرح 

 خواهد بود. 

 . 7طرح/برنامه 

دانشکده   یعلمئت یه طرح تشویق اعضای 

 های مطالعاتیبه استفاده از فرصت 

  ي علمئت ي هتعداد اعضاي

ي  هافرصتاز  کننده استفاده 

 مطالعاتي

 معاونت آموزشي 

 دانشکده 
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه
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 . 8طرح/برنامه 

  يهاگروه هاي علمي و فني همکاري  طرح

  مؤسساتها و با سازمان  علمي دانشکده

  يهادوره خارج از دانشگاه جهت برگزاري 

 يي درآمدزابا رويکرد  مدتکوتاه آموزشي 

  ي برگزارشده  هادوره تعداد

مدت  کوتاه ي هاآموزش

خارج   مؤسساتها و سازمان

توسط اعضاي    از دانشگاه 

 ي دانشکده علمئت يه

 معاونت آموزشي 

 دانشکده 
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 9طرح/برنامه 

 هایآزمایشگاه  تجهیز و توسعه طرح

آموزشی   یها گروه /هابخش  ازیموردن

 دانشکده 

  ها/  تعداد آزمايشگاه

و  شده  زيتجههاي کارگاه 

ي  هاگروه ي شده اندازراه 

 در سالآموزشي 

 معاونت آموزشي 

 دانشکده 
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 10طرح/برنامه 

های درسی طرح اصالح و روزآمدی برنامه 

 یهادوره ژهیوبه تحصیالت تکمیلی 

 دکتری با توجه به تحول در علوم انسانی 

  روزبه ي درسي هابرنامه تعداد 

در  شده تحصيالت تکميلي 

 سال

 آموزشي معاونت 

 دانشکده 
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه
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 . 11طرح/برنامه 

شاخص سازی و پایش کیفیت   طرح 

 ی مختلف دانشکدههابخش آموزشی 

  هاي آموزشي  گروه تعداد

 در سال پايش شده 

 معاونت آموزشي 

 دانشکده 
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 12طرح/برنامه 

ی به  علمئتیهتشویق اعضای  طرح

یی افزادانشی هادورهحضور در 

 دانشگاه

  ي علمئت ي هاعضاي تعداد

دانشکده در  کننده شرکت

 ييافزادانش ي هادوره 

 در سال دانشگاه 

 معاونت آموزشي 

 دانشکده 
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 13طرح/برنامه 

  ی بهعلمئتیهتشویق اعضای  طرح

 یعلم یهاقطب یاندازراه

  ي  هاقطب افزايش تعداد

 علمي دانشکده 

 معاونت آموزشي 

 دانشکده 
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 14طرح/برنامه 

فراهم کردن زمینه جهت نوگشایی  

  ی هادوره ژهیوبهتحصیالت تکمیلی و 

 دکتری

  ي  هادوره افزايش تعداد

 ژهيوبه تحصيالت تکميلي و 

 دکتري دانشکده 

 معاونت آموزشي 

 دانشکده 
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه
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 . 15طرح/برنامه 

با توجه به   ی المللنیبجذب دانشجوی 

و   های آموزشی دانشکده پتانسیل بخش 

 ی المللنیب یهادانشگاه  با دانشجو تبادل 

   افزايش تعداد دانشجويان

 ي دانشکده المللن يب

    افزايش فرصت مطالعاتي

دانشجويان تحصيالت  

 تکميلي

 معاونت آموزشي 

 دانشکده 
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

نظارت، دفتر 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 16طرح/برنامه 

های کارشناسی ارشد و  اندازی دورهراه

ادبیات  کشور )دکتری در خارج از 

 ( های کردستان عراقفارسی در دانشگاه

   ي  المللن يبي هادوره

 ي شده در طول برنامه اندازراه 

 معاونت آموزشي 

 دانشکده 
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 17طرح/برنامه 

در  دانشکده ادبیات  ینیآفرنقش  

گسترش آموزش فارسی به  

و نیز استفاده از   زبانانیرفارسیغ

امکانات گروه زبان و ادبیات انگلیسی  

 ها دهی به سایر رشتهبرای سرویس

  ي آموزشهادوره رشد  

 زبانانيرفارسيغفارسي به 

   افزايش تعداد آزمونهاي

برگزارشده توسط بخش زبان  

 انگليسي براي دانشجويان 

 معاونت آموزشي 

 دانشکده 
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه
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 . 18طرح/برنامه 

استاندارد فضای آموزشی برای   توسعه 

 هر دانشجو 

    دسترسي و رشد فضاي

به    متر  5/2موجود از    آموزشي

ازاي هر دانشجو به استاندارد  

 وزارت عتف

 معاونت آموزشي 

 دانشکده 
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 19طرح/برنامه 

  صورتبهنامه  طرح راهنمایی پایان

 های یک دانشکدهمشترک بین گروه

  و   هانامه ان يپا رشد تعداد

ي مشترک بين  هارساله

 ي مختلف دانشکده هابخش

 معاونت آموزشي 

 دانشکده 
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 تفکيک سال:هاي عملکردي/ معيار عملکرد به وضعيت شاخص  ينيبشيپوضعيت اجراي برنامه  کنندهي ابيارزديدگاه ناظر/  

 توضيحات:.............................                       نيازمند بهبود                 خوب                                                           

 

 

 هدف کالن دانشگاه: 

 ( 5هدف ) نظام پژوهش و فناوري ت يفيک ارتقاي 

 ( 6)هدف  يالمللاي و بين افزايش سهم توليدات علمي دانشگاه در سطح ملي، منطقه توسعه جايگاه پژوهشي و 

 ( 7دانش )هدف سازي توسعه کارآفريني دانشگاهي و تجاري

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

 ي المللن يب يهاي همکار ، ملي و  يامنطقهتعامالت سازنده در عرصه  موضوع راهبردي 
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 توسعه پژوهش و فناوري 

 استراتژي دانشگاه: 

 دانشگاه کردستان(  6استراتژي دانشگاه )ارتقاي جايگاه و مرجعيت علمي 

 دانشگاه کردستان( 7استراتژي )  ي فناورپژوهشي و  يهات يفعالگسترش و تعميق 

 دانشگاه کردستان( 8استراتژي )  يپژوهشو تقويت ديپلماسي  يارشته ان يم يهاپژوهش توسعه 

 دانشگاه کردستان(  9استراتژي ) يملو  يامنطقه تقويت بعد کارآفريني و کاربست دستاوردهاي پژوهشي در راستاي نيازهاي 

ها/ اقدامات پيشنهادي  ها/ برنامه فهرست طرح

 استراتژي دانشگاه دانشگاه جهت تحقق
 مسئول اجرا هاي عملکردي/ معيار عملکرد شاخص 

 شروع

 ماه/ سال

 پايان

 ماه/ سال

وضعيت  ي نيبشيپ

هاي عملکردي/  شاخص 

معيار عملکرد به  

 تفکيک سال 

ناظر/ 

 /کنندهي ابيارز

 و پايشگر

مالحظات  

اجرايي و 

هاي  فعاليت

 پيشنهادي 
1397 1398 1399 

 . 20طرح/برنامه 

پژوهشی با  - انتشار فصلنامه علمی  طرح

بر انتشار فصلنامه   دیتأکتوجه 

 یالمللنیب

 علمي  فصلنامه  افزايش تعداد

 يالمللن ي بپژوهشي فارسي و 

 پژوهشيمعاونت 

 دانشکده 

 آبان

 97/ماه

 ماهآبان

/98 
✓  ✓   

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 



347 
 

 . 21طرح/برنامه 

های تولید دانش داخلی و  طرح مشوق 

 ی دانشکده علمئت یهی اعضای  المللنیب

 علمي   مقاالت افزايش تعداد

داخلي اعضاي   پژوهشي

 ي دانشکده علمئت يه

   يالمللن يب  مقاالت افزايش تعداد 

 ي دانشکده علمئت ي هاعضاي 

 پژوهشيمعاونت 

 دانشکده 

 آبان

 97/ماه

 آبان ماه

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 22طرح/برنامه 

ی اجرایی ها دستگاه با  نامهتفاهم انعقاد 

صنایع مختلف در زمینه همکاری  و 

ظرفیت صنعت و دانشگاه با استفاده از 

 پژوهشی دانشگاه یعلمئتیهاعضای 

 با   نامهتفاهم   افزايش تعداد

اجرايي و صنايع   يهادستگاه 

مختلف در زمينه همکاري صنعت  

و دانشگاه با استفاده از ظرفيت  

پژوهشي   يعلمئت ي هاعضاي 

 دانشگاه 

پژوهشي معاونت 

 دانشکده

 آبان

 97/ماه

 ماهآبان

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 23طرح/برنامه 

ملی و  علمی  یهاکنفرانس برگزاری 

 یالمللنیب

 علمي   يهاکنفرانس  افزايش تعداد

 علمي دانشکده ملي 

   علمي   يهاکنفرانس  افزايش تعداد

 علمي دانشکده  يالمللن يب

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه معاونت پژوهشي

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 24طرح/برنامه 

  یعلمئتیهحمایت از حضور اعضای 

   ي علمئت يهافزايش تعداد اعضاي

  يهاکنفرانس  مقاله در  دهنده ارائه

 علمي دانشکده علمي ملي 

 
 
 
 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

نظارت، دفتر 

ارزيابي و 

تضمين  
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ي علمئت يهتعداد اعضاي  افزايش   یالمللنیب ملی و علمی  یهاکنفرانس

  يهاکنفرانس  مقاله در  دهنده ارائه

 علمي دانشکده  يالمللنيبعلمي 

 
 
 

 معاونت پژوهشي

 

کيفيت 

 دانشگاه

 . 25طرح/برنامه 

دانشکده از طریق برگزاری   ییدرآمدزا

 تخصصی و کاربردی یهادوره

   افزايش درآمدهاي اختصاصي

 دانشکده 

 معاونت پژوهشي 

 دانشکده

  ✓  ✓  ✓ 99/آذرماه 97/آذرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 26طرح/برنامه 

های پژوهشی  ی زیرساختتوسعه

 دانشکده

 

 ی مستقل اندازی کتابخانهراه

 دانشکده

  تقویت سایت رایانه متناسب با

 تعداد دانشجویان دانشکده

 احداث سالن مطالعه )قرائت-

 انه(خ

  ایجاد مخزن اسناد و نسخ خطی

 های مرجعو کتاب

 ایجاد واحد چاپ و نشر 

 

 

 

 معاونت پژوهشي

 دانشکده

 مهرماه

 97ماه/
  ✓  ✓  ✓ 99/اسفندماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

  دانشگاه
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 . 27طرح/برنامه 

 ی دیپلماسی پژوهشیتوسعه

  هاي مشترک با رشد پژوهش

 المللي پژوهشگران بين

 هاي ميانافزايش ساالنه طرح-

 الملليانشگاهي و بيند

 عاونت پژوهشي م

 دانشکده
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص  ينيبشيپوضعيت اجراي برنامه  کنندهي ابيارزديدگاه ناظر/  

 توضيحات:.............................                           نيازمند بهبود             خوب                                                           
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 و ادبیات و راهبردی موفقیت عملکرد دانشکده زبان های کلیدیشاخص

 ردیف 
  موفقیت عملکرد  و راهبردی  های کلیدی شاخص 

 در صورت اجرای برنامه راهبردی   دانشکده

 های برنامه در سال ها شاخص  ی نیبش یپ

1396  

 سال پایه 
1397 1398 1399 1400 

 7 6 6 5 5 هاي کارشناسيتعداد رشته  1

 7 7 5 5 5 هاي تحصيالت تکميليتعداد رشته  2

 1 1 1 1 2 هاي درسي بازنگري شده تعداد برنامه  3

 60 55 50 45 40 در سال  يعلمئت يهتعداد مقاالت پژوهشي داخلي اعضاي  4

 20 18 15 13 10 در سال  يعلمئت يهاعضاي  يالملل ن يبتعداد مقاالت  5

 2 2 2 1 1 در سال يعلمئتي ه، ترجمه و گردآوري اعضاي يف يتألتعداد کتب  6

 12 12 10 9 9 تعداد دانشجويان خارجي  7

 2 2 2 2 2 هاي ملّي برگزار شده ها و کنفرانستعداد همايش  8

 1 1 1 1 - برگزار شده  يالمللن يبهاي ها و کنفرانستعداد همايش  9

 2 2 2 1 - هاي مطالعاتي به فرصت  اعزام شده يعلم ئتيهتعداد اعضاي  10

 2 1 1 - - هاي مطالعاتي تعداد دانشجويان اعزام شده به فرصت 11
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12 
هاي علمي و  تعداد رويدادهاي فرهنگي برگزارشده توسط انجمن 

 تشکالت مذهبي و ....
20 20 35 25 25 

13 
جذب شده در سال با توجه به   يعلم ئتيهتعداد اعضاي 

 هاي دانشکده هاي توسعه رشته ظرفيت
1 2 2 2 2 

14 
از صنعت  يعلم ئتيهپژوهشي اخذ شده اعضاي  يهاطرح تعداد 

 هاو ساير بخش 
2 3 4 5 6 

15 
ميزان درآمد اختصاصي دانشکده از محل ارائه خدمات  

 )به ريال(آموزشي، پژوهشي، مشاوره و ....
     

16 
دانشيار و استاد به اعضاي   يعلم ئتيهنسبت تعداد اعضاي 

 استاديار   يعلمئتيه
%20 %20 %22 %30 %50 

 930 920 910 900 885 کارشناسي تعداد دانشجويان  17

 490 480 465 457 444 تعداد دانشجويان تحصيالت تکميلي 18
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  کردستان  دانشگاه پایه  علوم دانشکده

 
 

 شاخص(  81) دانشکده علوم پایه دانشگاه کردستانهای کلیدی موفقیت برنامه کالن یهاشاخصبرنامه( و  63ها )برنامه

 عملياتي تدوين گرديده است.   يهابرنامه گذاري گرديد. براي دستيابي به اين اهداف سال آينده هدف  3براي 
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 های دانشگاهی( ها/ اقدامات پیشنهادی دانشگاه جهت تحقق  استراتژی ها/ برنامه )فرم تفصیلی. فهرست طرح

 و مالحظات اجرايي  کنندهارزيابي هاي عملکردي/ ناظر و مسئوليت اجرا/ تاريخ آغاز و پايان/ شاخص  /هابرنامه  /هاطرح تدوين شناسنامه تفصيلي 

 هدف کالن دانشگاه: 

 ( 11)هدف  يآموزش هاي زيرساختبهسازي و استانداردسازي 

 ( 1دار )هدف ت ي اولوعلمي  هايحوزه بر   تأکيدهاي تحصيالت کارشناسي ارشد و دکتري با افزايش دوره 

 ( 2)هدف   الن يالتحصفارغ  ياحرفههاي آموزشي، تحصيالت تکميلي و توانمندسازي مهارتي و افزايش کيفيت دوره 

 ( 3)هدف  يعالاي با رويکرد آمايش آموزش رشته هاي کاربردي و ميان افزايش رشته 

 (4)هدف    يمجازهاي ه آموزشتوسع

 موضوع راهبردي 

 دانشگاهي   يهارساخت يزحفظ و توسعه  

 تعالي آموزش و توسعه تحصيالت تکميلي 

 ي الملل ني ب يهاي همکار ، ملي و  يامنطقهتعامالت سازنده در عرصه  
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 استراتژي دانشگاه: 

 دانشگاه کردستان( 1استراتژي دانشگاه )دانشگاهي موجود  هايزيرساختساماندهي و حفظ 

 دانشگاه کردستان( 10استراتژي دانشگاه )کمي و کيفي  يهاشاخص بهبود مستمر کيفيت آموزشي و ارتقاي 

 دانشگاه کردستان( 11استراتژي ) يعلمئت ي هاعضاي  يتوانمندسازشايسته و  يعلمئت يهجذب اعضاي  

 گاه کردستان(دانش 12استراتژي ) يالمللن يبافزايش جذب دانشجويان  

 دانشگاه کردستان( 13جذب دانشجويان مستعد در کليه مقاطع  تحصيلي )استراتژي 

 دانشگاه کردستان( 14استراتژي ) يدانشگاه يهارشته و  هادوره ساماندهي مستمر و توسعه هدفمند  

 دانشگاه کردستان( 16استراتژي ) يالمللن يب، ملي و  يامنطقه  يهاعرصهارتقا و بهبود حمايت از ارتباط در  

ها/ اقدامات پيشنهادي دانشگاه ها/ برنامه فهرست طرح

 جهت تحقق  استراتژي دانشگاه 

 

هاي عملکردي/ معيار  شاخص 

 عملکرد
 مسئول اجرا

 شروع

ماه/ 

 سال 

 پايان

 ماه/ سال

وضعيت   ي نيبشيپ

هاي  شاخص 

عملکردي/ معيار  

عملکرد به تفکيک  

 سال 

ناظر/ 

و  /کنندهارزيابي 

 پايشگر

مالحظات  

اجرايي و 

هاي  فعاليت

 پيشنهادي 
139

7 
1398 

1399 

 . 1طرح/برنامه 

  از يموردنطرح نيازسنجي فضاهاي آموزشي 

توسعه   یهابرنامهدانشکده با توجه به 

   تناسب فضاهاي آموزشي با

/   يهارشته رشد و توسعه 

 هاي دانشکده  گروه 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده   

مهرماه

/97 

 ماهدي 

/97 
✓    

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه 
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 آموزش دانشکده 

 . 2طرح/برنامه 

  ازیموردنطرح توسعه فضاهای آموزشی 

توسعه   یهابرنامهدانشکده با توجه به 

 دانشکده

   تناسب فضاهاي آموزشي با

  يهارشته رشد و توسعه 

دانشکده و رسيدن به  

در   موردنظراستاندارد 

 هاي برنامه سال

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

/ماهي د

97 
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه 
 

 . 3طرح/برنامه 

تحصيالت تکميلي  يهانامهان يپاطرح راهنمايي 

 هاي داخلي  دکتري با دانشگاه  ژهيوبهمشترک 

  يهانامهان يپاتعداد  

تحصيالت تکميلي مشترک  

دکتري دانشکده با   ژه يوبه 

 داخلي يهادانشگاه 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

/ماهي د

97 
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه 

 

 . 4طرح/برنامه 

تحصيالت تکميلي  يهانامهان يپاطرح راهنمايي 

 دانشگاه  يهادانشکده دکتري با  ژهيوبهمشترک 

  يهانامهان يپاتعداد  

تحصيالت تکميلي مشترک  

دکتري دانشکده با   ژه يوبه 

 دانشگاه  يهادانشکده 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

/ماهي د

97 
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه 

 

 . 5طرح/برنامه 

 دانشکده   ديفکر اساتطرح توسعه اتاق  

   تعداد جلسات اتاق فکر

 دانشکده در سال 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

آبان 

 97ماه/
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه 
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 . 6طرح/برنامه 

دانشکده به سيستم ويدئو    يهاکالس طرح تجهيز  

 و ساير ابزارهاي فناورانه  تورپروژک

 

 

 

 

 

  تجهيز   يهاکالس تعداد

شده دانشکده به ويدئو  

 ژکتورروپ

 

 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

مهرماه

/97 
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه

مدرنيزه کردن 

شيوه تدريس  

با استفاده از 

امکانات  

پيشرفته  

آموزشي از  

قبيل تخته  

بزرگ 

هوشمند با  

قابليت ضبط  

تصوير و صدا  

در اين طرح  

خواهد   مدنظر

 بود. 

 . 7طرح/برنامه 

دانشکده به   یعلمئت یهطرح تشویق اعضای 

 های مطالعاتیاستفاده از فرصت 

 

 

  يعلمئت ي هتعداد اعضاي 

  ي هافرصتاز  کننده استفاده 

 مطالعاتي

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

مهرماه

/97 
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه
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 . 8طرح/برنامه 

علمي    يهاگروه هاي علمي و فني  همکاري   طرح

خارج از   مؤسساتها و با سازمان  دانشکده

آموزشي   يهادوره دانشگاه جهت برگزاري 

 يي درآمدزابا رويکرد  مدتکوتاه

  برگزارشده   يهادوره تعداد

مدت  کوتاه  يهاآموزش

خارج   مؤسساتها و سازمان

از دانشگاه توسط اعضاي  

 دانشکده  يعلمئت يه

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

مهرماه

/97 
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه

 

 . 9طرح/برنامه 

  از یموردن یهاکارگاه تجهیز و  توسعه طرح

 آموزشی دانشکده  یهاگروه  /هابخش 

  زيتجههاي تعداد کارگاه  

شده   ي اندازراه و شده 

 در سال آموزشي  يهاگروه 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

مهرماه

/97 
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه

 

 . 10طرح/برنامه 

های درسی  طرح اصالح و روزآمدی برنامه

 دکتری  یهادوره ژهیوبه تحصیالت تکمیلی 

  درسي  ي هابرنامه تعداد

شده تحصيالت   روزبه 

 در سالتکميلي 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

مهرماه

/97 
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه

 

 . 11طرح/برنامه 

شاخص سازی و پایش کیفیت آموزشی   طرح

 مختلف دانشکده  یهابخش 

  هاي آموزشي  تعداد گروه

 در سال پايش شده 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

مهرماه

/97 
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه
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 . 12طرح/برنامه 

به حضور   یعلمئتیهتشویق اعضای  طرح 

 دانشگاه  ییافزادانش  یهادورهدر 

  يعلمئت ي هتعداد اعضاي 

دانشکده در   کننده شرکت

 ييافزادانش  يهادوره 

 در سال دانشگاه 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

مهرماه

/97 
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه

 

 . 13طرح/برنامه 

  به یعلمئتیهتشویق اعضای  طرح

 علمی یهاقطب یاندازراه

  يهاقطب افزايش تعداد  

 علمي دانشکده 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

مهرماه

/97 
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه

 

 . 14طرح/برنامه 

فراهم کردن زمینه جهت نوگشایی تحصیالت  

 دکتری  یهادوره  ژهیوبه تکمیلی و 

  ي هادوره افزايش تعداد  

 ژه يوبه تحصيالت تکميلي و 

 دکتري دانشکده 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

مهرماه

/97 
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه

 

 . 15طرح/برنامه 

با توجه به   یالملل نیبجذب دانشجوی 

 و تبادل   های آموزشی دانشکدهپتانسیل بخش 

 ی المللن یب یهادانشگاه  با  دانشجو

   افزايش تعداد دانشجويان

 دانشکده  يالمللن يب

   افزايش فرصت مطالعاتي

دانشجويان تحصيالت  

 تکميلي دانشکده 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

مهرماه

/97 
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/

نظارت، دفتر 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه
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 . 16 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

مشترک بین اعضای   یهاشگاه یآزما ایجاد

 یارشتهان یمبا رویکرد  یعلمئتیه

   هاي ايجاد شده آزمايشگاه 

معاونت 

آموزشي و 

 پژوهشي 

 دانشکده 

بيارد

مهشت 

 98/اه

   ✓  98اسفند/

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه

 

 . 17 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

های آموزشی تخصصی  تدوین کارگاه

مشترک با   صورتبه حضوری یا مجازی 

های  المللی در رشتههای معتبر بیندانشگاه

 موجود در دانشکده

   هاي آموزشي  تعداد کارگاه

تخصصي حضوري يا  

 شده در سال  برگزارمجازي 

معاونت 

آموزشي و 

 پژوهشي 

 دانشکده 

بيارد

مهشت 

 98/اه

   ✓  98اسفند/

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه

 

 . 18 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

  ی هارشتهجذب دانشجوی فوق دکتری در 

 دانشکده با حمایت استادان دانشکده

  فوق   افزايش دانشجويان

 دکتري

معاونت 

آموزشي و 

 پژوهشي 

 دانشکده 

آبان 

 97/ماه
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه

 

پژوهشي   يهاپروژه تعداد    . 19 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

خارجي تيمي اعضاي  

 يعلمئت يه

معاونت 

آموزشي و 

 پژوهشي 

 دانشکده 

آبان 

 97/ماه
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه

 



360 
 

  یهاو بخش  یعلم ئت یهسازی اعضای تیم

مشترک   یهاپروژهمربوطه برای اجرای 

 خارجی با حمایت استادان دانشکده

 . 20 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

مشترک و   یهادوره یاندازراهتوسعه و 

 یارشتهنیب

   جديد   يهادوره تعداد

شده مشترک و   ي اندازراه 

 يارشته ن يب

معاونت 

آموزشي و 

 پژوهشي 

 دانشکده 

آبان 

 97/ماه
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه

 

 21.خاص طرح/برنامه پیشنهادی

ر با  تم بسترسازی الزم جهت ارتباط مس

 دانشکده النیالتحصفارغ 

 

  افزايش تعامالت دانشکده با  

دانشکده از   الن يالتحصفارغ

 طريق برگزاري جلسات 

 درآمدهاي دانشکده   افزايش

  از محل ارتباط با 

 دانشکده  الن يالتحصفارغ

   افزايش  تعامل با صنعت و

اجرايي دانشکده    يهادستگاه 

از محل ارتباط با   

 دانشکده  الن يالتحصفارغ

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

مهرماه

/97 
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه
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 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص  ينيبشيپوضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابيديدگاه ناظر/                   

 نيازمند بهبود                       توضيحات:............................. خوب                                                            

 22.خاص طرح/برنامه پیشنهادی

 افزایش درآمد از محل موقوفات و خیرین

 درآمدهاي دانشکده   افزايش

 از محل موقوفات و خيرين 

معاونت 

 آموزشي 

 و پژوهشي

 دانشکده 

مهرماه

/97 
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه

 

 .23.خاص طرح/برنامه پیشنهادی

فراهم کردن امکانات الزم برای حضور افراد 

برجسته خارج از کشور در دانشکده علوم  

  مدتکوتاه مدعو یا فرصت  عنوانبهپایه 

 جهت استفاده از ظرفیت آنها

   دعوت   يهابرنامه افزايش

افراد برجسته خارج از کشور  

ساالنه  )  ه يپادر دانشکده علوم  

 درصد(  20

معاونت 

 آموزشي 

 و پژوهشي

 دانشکده 

مهرماه

/97 
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه

 

 .24.خاص طرح/برنامه پیشنهادی.

شغلی و ارتقای سطح   یهامهارت افزایش 

ق ال کارآفرینی و اخ، نوآوری، تیخالق

 دانشجویان  یاحرفه

  هاي شرکتافزايش تعداد  

 دانشکده  انيبندانش 

   برگزارشده  يهادوره تعداد  

 ويژه دانشجويان  کارآفريني

  برگزارشده  يهادوره تعداد  

  دانشجويان  ياحرفهق الاخ

 ويژه دانشجويان 

معاونت 

 آموزشي 

 و پژوهشي

 دانشکده 

مهرماه

/97 
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/

نظارت، دفتر 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه
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 هدف کالن دانشگاه: 

 ( 5هدف ) نظام پژوهش و فناوري ت يفيک ارتقاي 

 ( 6)هدف  يالمللاي و بين دانشگاه در سطح ملي، منطقه توسعه جايگاه پژوهشي و افزايش سهم توليدات علمي 

 ( 7دانش )هدف سازي توسعه کارآفريني دانشگاهي و تجاري

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

 موضوع راهبردي 
 ي المللن يب يهاي همکار ، ملي و  يامنطقهتعامالت سازنده در عرصه 

 توسعه پژوهش و فناوري 
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 استراتژي دانشگاه: 

 دانشگاه کردستان(  6استراتژي دانشگاه )ارتقاي جايگاه و مرجعيت علمي 

 دانشگاه کردستان( 7استراتژي )  ي فناورپژوهشي و  يهات يفعالگسترش و تعميق 

 دانشگاه کردستان( 8استراتژي )  يپژوهشو تقويت ديپلماسي  يارشته ان يم يهاپژوهش توسعه 

 دانشگاه کردستان(  9استراتژي ) يملو  يامنطقه تقويت بعد کارآفريني و کاربست دستاوردهاي پژوهشي در راستاي نيازهاي 

ها/ اقدامات پيشنهادي  ها/ برنامه فهرست طرح

 استراتژي دانشگاه دانشگاه جهت تحقق

هاي عملکردي/ معيار  شاخص 

 عملکرد
 مسئول اجرا

 شروع

 ماه/ سال

 پايان

 ماه/ سال

وضعيت  ي نيبشيپ

هاي عملکردي/  شاخص 

معيار عملکرد به  

 تفکيک سال 

ناظر/ 

 /کنندهارزيابي 

 و پايشگر

مالحظات اجرايي و 

 هاي پيشنهادي فعاليت

1397 1398 1399 

 . 26طرح/برنامه 

پژوهشی  - انتشار فصلنامه علمی   طرح

بر انتشار فصلنامه   تأکیدبا توجه 

 یالمللنیب

  افزايش تعداد فصلنامه  

علمي پژوهشي فارسي و  

 يالمللن يب

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده 

 97آبان ماه/
 ماهآبان

/98 
✓  ✓   

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه
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 . 26طرح/برنامه 

های تولید دانش داخلی  طرح مشوق 

  ی علمئتیهاعضای  یالمللنیبو 

 دانشکده

 علمي   افزايش تعداد مقاالت

داخلي اعضاي   پژوهشي

 دانشکده  يعلمئت يه

  افزايش تعداد مقاالت  

اعضاي   يالمللن يب

 دانشکده  يعلمئت يه

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده 

 97آبان ماه/
 ماهآبان

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 27طرح/برنامه 

  ی هادستگاهبا  نامهتفاهم انعقاد 

اجرایی و صنایع مختلف در زمینه 

همکاری صنعت و دانشگاه با استفاده  

  ی علمئتیهاز ظرفیت اعضای 

 پژوهشی دانشگاه 

 با   نامهتفاهم   افزايش تعداد

اجرايي و   يهادستگاه 

صنايع مختلف در زمينه  

همکاري صنعت و دانشگاه  

با استفاده از ظرفيت اعضاي  

پژوهشي   يعلمئت يه

 دانشگاه 

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده 

 97آبان ماه/
 ماهآبان

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 28طرح/برنامه 

علمی ملی و   یهاکنفرانس برگزاری 

 یالمللنیب

 

  يهاکنفرانس افزايش تعداد  

 علمي ملي علمي دانشکده 

    افزايش تعداد

علمي   يهاکنفرانس

 علمي دانشکده  يالمللن يب

 
معاونت 

 پژوهشي 

 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه
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 . 29طرح/برنامه 

حمایت از حضور اعضای 

علمی ملی   هایکنفرانس  یعلمئتیه

 المللی بینو 

 

   افزايش تعداد اعضاي

مقاله   دهنده ارائه علميهيئت 

علمي ملي   هايکنفرانسدر 

 علمي دانشکده 

  تعداد اعضاي   افزايش

مقاله   دهنده ارائه علميهيئت 

علمي   هايکنفرانس در

 علمي دانشکده  الملليبين 

 
 
   
 
 
 
 

معاونت 

 پژوهشي 

 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

  دانشگاه

 . 30طرح/برنامه 

دانشکده از طریق   درآمدزایی

تخصصی و انجام    هایدورهبرگزاری  

 های کاربردی پژوهش 

    افزايش درآمدهاي

 اختصاصي دانشکده 

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده

  ✓  ✓  ✓ 99/آذرماه 97/آذرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 31 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

بنیان در دانش  هایشرکت  اندازیراه

دانشکده با محوریت اعضای 

 علمیهیئت

  بنياندانش  هاي شرکت  
 ايجاد شده 

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  999اسفند/ 98/ماهبهشتيارد

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه
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 . 32 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

تحصیالت  یهانامهان یپاتعریف 

تکمیلی تحت حمایت صنعت و  

 اجرایی استان و کشور ی هادستگاه

   يا رساله   نامهان يپاتعداد

حمايت شده از سوي  

اجرايي و   يهادستگاه 

 صنعت 

معاونت  

 پژوهشي 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه دانشکده

نظارت، دفتر 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 33 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

 دارهدف علمی  یدهایبازد

  مؤسساتدانشجویی از مراکز و 

  سودآورموفق کارآفرین و 

در جهت تقویت انگیزه  انیبندانش

 رشد و بالندگی در دانشجویان

    افزايش تعداد بازديدهاي

 علمي دانشجويان 

  
 
 

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده
   ✓  ✓ 98اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه
 

 . 34 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

توسعه و تقویت مراکز تحقیقاتی 

موجود و ایجاد مراکز تحقیقاتی 

 جدید با رویکرد تحقیقات کاربردی

   انجام   يهاپژوهش افزايش

شده در مراکز تحقيقاتي  

 هاي برنامه دانشکده در سال 

معاونت  

 پژوهشي 

 دانشکده

   ✓  ✓ 98اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 35 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 
   يهاگاه يپاافزايش تعداد  

 مشترک اطالعاتي دانشکده 

معاونت  

 پژوهشي 
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 
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  یهاگاهی پاتسهیل دسترسی آسان به 

اطالعاتی و توسعه کتابخانه 

 دیجیتالی

    کتابخانه ديجيتال ايجاد

 شده 

تضمين   دانشکده

کيفيت 

 دانشگاه

 . 36 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

ایجاد روندهای تشویقی جهت 

جذب دانشجویان توانمند در 

 بنیادی علوم پایه یهارشته

  تعداد دانشجويان   افزايش

جذب شده در   توانمند 

 بنيادي علوم پايه  يهارشته 

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

برگزاری  

توسط   یسخنران

همکاران  

برجسته در  

و    هارستانیدب

ایجاد ارتباط  

سازنده با  

 وپرورش آموزش

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص ينيبش يپوضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابي ديدگاه ناظر/                               

 نيازمند بهبود                       توضيحات:............................. خوب                                                            
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 دانشگاه کردستان پایه های کلیدی  و راهبردی موفقیت عملکرد دانشکده علومشاخص

 ردیف 

موفقیت   و راهبردی  های کلیدی شاخص 

دانشکده در صورت اجرای برنامه   عملکرد  

 راهبردی 

 های برنامه در سال ها شاخص  ی نیبش یپ

1396  

 سال پایه 
1397 1398 1399 1400 

 11 11 10 8 8 هاي کارشناسيتعداد رشته  1

 32 31 29 28 28 هاي تحصيالت تکميليتعداد رشته  2

 4 4 - - 6 هاي درسي بازنگري شده تعداد برنامه  3

 28 25 22 20 18 در سال علميهيئت تعداد مقاالت پژوهشي داخلي اعضاي  4

 145 132 120 110 100 در سال علميهيئتاعضاي   الملليبين تعداد مقاالت   5

 2 2 1 1 1 در سال علميهيئت ، ترجمه و گردآوري اعضاي يفي تألتعداد کتب  6

 30 25 20 18 14 تعداد دانشجويان خارجي 7

 1 1 1 1 - هاي ملّي برگزار شده ها و کنفرانس تعداد همايش  8

 - 1 1 - - برگزار شده  الملليبينهاي ها و کنفرانس تعداد همايش  9

 3 3 3 3 3 هاي مطالعاتياعزام شده  به فرصت  علميهيئت تعداد اعضاي  10

 12 9 7 6 6 هاي مطالعاتيتعداد دانشجويان اعزام شده به فرصت 11

12 
هاي علمي و  تعداد رويدادهاي فرهنگي برگزارشده توسط انجمن 

 تشکالت مذهبي و ....
3 3 3 4 5 
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13 
جذب شده در سال با توجه به   علميهيئت تعداد اعضاي 

 هاي دانشکده هاي توسعه رشته ظرفيت
2 2 2 2 2 

14 
از صنعت و   علميهيئت ي پژوهشي اخذ شده اعضاي هاطرح تعداد 

 هاساير بخش
2 2 3 5 8 

15 
ميزان درآمد اختصاصي دانشکده از محل ارائه خدمات آموزشي،  

 به ريال( ) .پژوهشي، مشاوره و ...
300000000 400000000 500000000 600000000 700000000 

16 
دانشيار و استاد به اعضاي   علميهيئت نسبت تعداد اعضاي  

 استاديار علميهيئت 
 38به  40 40به  36 41به  33 42به  30 42به  28

 1050 980 920 840 802 تعداد دانشجويان کارشناسي 17

 550 500 470 440 420 تعداد دانشجويان تحصيالت تکميلي 18
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 معماری  و هنر دانشکده

 
 

 18) دانشکده هنر و معماریهای کلیدی موفقیت برنامه کالن یهاشاخصو سال آینده  3برای برنامه(  35ها )برنامه

 است.   شدهعملياتي تدوين   يهابرنامه گذاري گرديد. براي دستيابي به اين اهداف هدف 1400تا سال  شاخص(
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 های دانشگاهی( پیشنهادی دانشگاه جهت تحقق  استراتژی ها/ اقدامات ها/ برنامه )فرم تفصیلی. فهرست طرح

 و مالحظات اجرايي  کنندهارزيابي هاي عملکردي/ ناظر و مسئوليت اجرا/ تاريخ آغاز و پايان/ شاخص  /هابرنامه  /هاطرح تدوين شناسنامه تفصيلي 

 هدف کالن دانشگاه: 

 ( 11)هدف  يآموزش هاي زيرساختبهسازي و استانداردسازي 

 ( 1دار )هدف اولويت علمي  هايحوزه بر   تأکيدبا  هاي تحصيالت کارشناسي ارشد و دکتريافزايش دوره 

 ( 2)هدف   الن يالتحصفارغ  ايحرفههاي آموزشي، تحصيالت تکميلي و توانمندسازي مهارتي و افزايش کيفيت دوره 

 ( 3)هدف  يعالبا رويکرد آمايش آموزش  ايرشته هاي کاربردي و ميان افزايش رشته 

 (4)هدف    يمجاز هايآموزشتوسعه 

 موضوع راهبردي 
 هاي دانشگاهيحفظ و توسعه زيرساخت

 تعالي آموزش و توسعه تحصيالت تکميلي

 الملليهاي بين اي، ملي و همکاريتعامالت سازنده در عرصه منطقه  
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 استراتژي دانشگاه: 

 دانشگاه کردستان( 1استراتژي دانشگاه )دانشگاهي موجود  هايزيرساختساماندهي و حفظ 

 دانشگاه کردستان( 10استراتژي دانشگاه )کمي و کيفي  هايشاخص بهبود مستمر کيفيت آموزشي و ارتقاي 

 دانشگاه کردستان( 11استراتژي ) يعلمهيئت اعضاي  توانمندسازيشايسته و  علميهيئت جذب اعضاي  

 دانشگاه کردستان( 12استراتژي ) يالمللبين افزايش جذب دانشجويان  

 دانشگاه کردستان( 13جذب دانشجويان مستعد در کليه مقاطع  تحصيلي )استراتژي 

 دانشگاه کردستان( 14استراتژي ) يدانشگاه هايرشته و  هادوره ساماندهي مستمر و توسعه هدفمند  

 دانشگاه کردستان( 16استراتژي ) يالمللبين ، ملي و  ايمنطقه  هايرصهعارتقا و بهبود حمايت از ارتباط در  

ها/ اقدامات پيشنهادي  ها/ برنامه فهرست طرح

 دانشگاه جهت تحقق  استراتژي دانشگاه 

هاي عملکردي/ معيار  شاخص 

 عملکرد
 مسئول اجرا

 شروع

 ماه/ سال

 پايان

 ماه/ سال

وضعيت   بيني پيش

هاي عملکردي/  شاخص 

معيار عملکرد به  

 تفکيک سال 

ناظر/ 

 /کنندهارزيابي 

 و پايشگر

مالحظات  

اجرايي و 

هاي  فعاليت

 پيشنهادي 
1397 1398 1399 

 . 1طرح/برنامه 

طرح نيازسنجي فضاهاي آموزشي  

های دانشکده با توجه به برنامه موردنياز  

 توسعه آموزش دانشکده 

  با   فضاهاي آموزشيتناسب

هاي /  رشد و توسعه رشته 

   هاي دانشکده گروه 

معاونت 

 آموزشي 

   دانشکده 

 97مهرماه/
 ماهدي 

/97 
✓    

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 
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 . 2طرح/برنامه 

توسعه فضاهای آموزشی موردنیاز طرح  

های توسعه  دانشگاه با توجه به برنامه 

و ساخت فاز دوم دانشکده با تأکید بر   

 دانشکده هنر 

   تناسب فضاهاي آموزشي با

  هايرشته رشد و توسعه 

و رسيدن به    کده دانش

در   موردنظراستاندارد 

 برنامه  هايسال

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/ماهدي 

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 3طرح/برنامه 

تحصيالت  هاينامهپايان راهنمايي طرح 

  داخلي  هايدانشگاه با  تکميلي مشترک

 و خارجي برتر کشور 

  هاينامهتعداد پايان  

تحصيالت تکميلي مشترک  

با   دانشکده  دکتري ويژه به 

و   داخلي هايدانشگاه 

 خارجي

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/ماهدي 

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 4طرح/برنامه 

هاي تحصيالت نامهطرح راهنمايي پايان 

هاي  تکميلي مشترک با دانشکده 

 دانشگاه 

  هاينامهتعداد پايان  

تحصيالت تکميلي مشترک  

با   دانشکده  دکتري ويژه به 

 هاي دانشگاه دانشکده 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/ماهدي 

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 5طرح/برنامه 

 طرح توسعه اتاق  فکر اساتيد دانشکده 

   تعداد جلسات اتاق فکر

 دانشکده در سال 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97ماه/ آبان

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  
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کيفيت 

 دانشگاه 

 . 6طرح/برنامه 

هاي دانشکده به  طرح تجهيز کالس

سيستم ويدئو پروژکتور و ساير 

ايجاد و ساخت  ابزارهاي فناورانه و  

 هاي هنر ي تخصصي رشته هاکارگاه 

  تجهيز شده   يهاکالس تعداد

 ژکتوررودانشکده به ويدئو پ

  تخصصي  يهاکارگاه

 ايجاد شده  هنر هايرشته 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

مدرنيزه کردن 

شيوه تدريس با  

استفاده از  

امکانات پيشرفته  

آموزشي از قبيل  

تخته بزرگ  

هوشمند با  

قابليت ضبط  

تصوير و صدا  

در اين طرح  

خواهد   مدنظر

 بود. 

 . 7طرح/برنامه 

 علمیهیئت طرح تشویق اعضای 

های دانشکده به استفاده از فرصت 

 مطالعاتی

  علمي تعداد اعضاي هيئت

هاي  از فرصت کننده استفاده 

 مطالعاتي

 

 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 
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 . 8طرح/برنامه 

های علمی و فنی طرح  همکاری 

ها های علمی دانشکده  با سازمان گروه

و مؤسسات خارج از دانشگاه جهت 

مدت  کوتاههای آموزشی  برگزاری دوره 

 با رویکرد درآمدزایی 

  هاي برگزارشده  تعداد دوره

  مدت هاي کوتاه آموزش

خارج   مؤسساتها و سازمان

توسط اعضاي    از دانشگاه 

 علمي دانشکده هيئت 

 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 9طرح/برنامه 

ها کارگاه  تجهیز  و طرح   توسعه

های آموزشی ها/ گروهبخش  موردنیاز

 دانشکده 

  تجهيز  هاي تعداد کارگاه

اندازي شده  و راه    شده 

 هاي آموزشي در سال گروه 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 10طرح/برنامه 

های طرح اصالح و روزآمدی برنامه 

 درسی تحصیالت تکمیلی 

  هاي درسي برنامه تعداد

روز شده تحصيالت  به 

 تکميلي در سال

   مشترک با   هارشته تعداد

 اقليم کردستان

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 
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 . 11طرح/برنامه 

طرح  شاخص سازی و پایش کیفیت 

 های مختلف دانشکده آموزشی بخش 

  هاي آموزشي  گروه تعداد

 پايش شده در سال 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 12طرح/برنامه 

علمی به طرح  تشویق اعضای هیئت 

افزایی های دانش حضور در دوره

 دانشگاه 

  علمي اعضاي هيئت تعداد

کننده  دانشکده در  شرکت

افزايي  هاي دانش دوره 

 دانشگاه در سال 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 13طرح/برنامه 

علمی به  طرح  تشویق اعضای هیئت 

 های علمی اندازی قطب راه

  هاي  افزايش تعداد قطب

 علمي دانشکده 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 
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 . 14طرح/برنامه 

فراهم کردن زمینه جهت نوگشایی 

های ویژه دورهتحصیالت تکمیلی و به 

 دکتری 

  هاي  افزايش تعداد دوره

ويژه تحصيالت تکميلي و به 

 دکتري دانشکده 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 15طرح/برنامه 

المللی با توجه به جذب دانشجوی بین 

های آموزشی دانشکده  پتانسیل بخش 

  های دانشگاه با دانشجو و تبادل

 المللی بین

   افزايش تعداد دانشجويان

 المللي دانشکده بين 

    افزايش فرصت مطالعاتي

دانشجويان تحصيالت  

 تکميلي دانشکده 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 16 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

های آموزشی تخصصی تدوین کارگاه

صورت مشترک  حضوری یا مجازی به 

المللی در های معتبر بیندانشگاه با 

 های موجود در دانشکدهرشته

   هاي آموزشي  کارگاه  تعداد

  تخصصي حضوري يا مجازي 

 برگزار شده در سال 

معاونت 

و  آموزشي 

 پژوهشي 

 دانشکده 

   ✓  98اسفند/ 98/ماهارديبهشت

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه
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 . 17 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

علمی و سازی اعضای هیئت تیم

های مربوطه برای اجرای بخش 

 های مشترک  پروژه

   هاي پژوهشي  تعداد پروژه

 علميتيمي اعضاي هيئت 

معاونت 

و  آموزشي 

 پژوهشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/آبان ماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 18 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

های مشترک  اندازی دورهراه وسعه و  ت

 ایرشتهو بین

   هاي جديد  تعداد دوره

اندازي شده مشترک و  راه 

 ايرشته بين 

معاونت 

و  آموزشي 

 پژوهشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/آبان ماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 19 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

تحول در دوره کارآموزی و 

                ای دانشجویانحرفه  توانمندسازی

   هاي  دوره  افزايش تعداد

 دانشجويان  کارآموزي

    هاي   دوره  تعداد

  ايحرفه  توانمندسازي

               دانشجويان

معاونت 

و  آموزشي 

 پژوهشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/آبان ماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 20 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

تشکیل سمینارهای علمی   تحول 

ماهانه دانشجویان تحصیالت  

   سمينارهاي    افزايش تعداد

علمي ماهانه دانشجويان  

 تحصيالت تکميلي

معاونت 

و  آموزشي 

 پژوهشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/آبان ماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه
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مطرح   های چهرهتکمیلی با حضور  

 المللیبین ملی و 

 .21 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

استفاده بهینه از دانشجویان ارشد و  

صورت  التحصیالن معماری به فارغ 

TA   )دستیار آموزشی( 

   دانشجويان   افزايش تعداد  

التحصيالن  ارشد و فارغ 

  TA صورتبهمعماري 

 )دستيار آموزشي( 
 

معاونت 

و  آموزشي 

 پژوهشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/آبان ماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 .22 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

های تبادل دانشجو با دانشگاه 

 خارجی

    افزايش تعداد دانشجويان

تبادل شده بين دانشکده و  

 هاي خارج از کشوردانشگاه 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

    ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص  بينيپيش وضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابي ديدگاه ناظر/                               

 نيازمند بهبود                       توضيحات:............................. خوب                                                            
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 هدف کالن دانشگاه: 

 ( 5هدف ) نظام پژوهش و فناوري کيفيت ارتقاي 

 ( 6)هدف  يالمللاي و بين دانشگاه در سطح ملي، منطقه توسعه جايگاه پژوهشي و افزايش سهم توليدات علمي 

 ( 7دانش )هدف سازي توسعه کارآفريني دانشگاهي و تجاري

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

 موضوع راهبردي 
 الملليبين هاي  اي، ملي و همکاريتعامالت سازنده در عرصه منطقه 

 توسعه پژوهش و فناوري 
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 استراتژي دانشگاه: 

 دانشگاه کردستان(  6استراتژي دانشگاه )ارتقاي جايگاه و مرجعيت علمي 

 دانشگاه کردستان( 7استراتژي )  ي فناورپژوهشي و  هايفعاليت گسترش و تعميق 

 دانشگاه کردستان( 8استراتژي )  يپژوهشو تقويت ديپلماسي  ايرشته ميان  هايپژوهش توسعه 

 دانشگاه کردستان(  9استراتژي ) يملو  ايمنطقه تقويت بعد کارآفريني و کاربست دستاوردهاي پژوهشي در راستاي نيازهاي 

ها/ اقدامات پيشنهادي  ها/ برنامه فهرست طرح

 دانشگاه جهت تحقق  استراتژي دانشگاه 

هاي عملکردي/ معيار  شاخص 

 عملکرد
 اجرامسئول 

 شروع

 ماه/ سال

 پايان

 ماه/ سال

وضعيت   بيني پيش

هاي عملکردي/  شاخص 

معيار عملکرد به  

 تفکيک سال 

ناظر/ 

و  /کنندهارزيابي 

 پايشگر

مالحظات  

اجرايي و 

هاي  فعاليت

 پيشنهادي 
1397 1398 1399 

 . 23طرح/برنامه 

پژوهشی با -طرح  انتشار فصلنامه علمی 

 المللیانتشار فصلنامه بینتوجه تأکید بر 

 فصلنامه  علمي   افزايش تعداد

   المللي  بين پژوهشي فارسي و 

معاونت 

 پژوهشي 

   دانشکده 

 97/ماه آبان
 آبان ماه

/98 
✓  ✓   

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 
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 . 24طرح/برنامه 

های تولید دانش داخلی و طرح مشوق 

 علمی دانشکده هیئت المللی اعضای بین

 علمي    مقاالت افزايش تعداد

داخلي اعضاي   پژوهشي 

 علمي دانشکده هيئت 

   مقاالت افزايش تعداد   

المللي  اعضاي  بين 

   علمي دانشکده  هيئت 

معاونت 

 پژوهشي 

   دانشکده 

 97/ماه آبان
 آبان ماه

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 

 . 25طرح/برنامه 

های اجرایی و نامه با دستگاه انعقاد تفاهم

صنایع مختلف در زمینه همکاری صنعت 

و دانشگاه با استفاده از ظرفیت اعضای 

 علمی پژوهشی دانشگاه هیئت 

 با    نامهتفاهم    افزايش تعداد

اجرايي و صنايع   هايدستگاه 

مختلف در زمينه همکاري  

صنعت و دانشگاه با استفاده از  

 علميهيئت ظرفيت اعضاي 

 پژوهشي دانشگاه 

معاونت 

 پژوهشي 

   دانشکده 

 97/ماه آبان
 آبان ماه

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 

 . 26طرح/برنامه 

های علمی ملی و برگزاری کنفرانس 

 المللی بین

 هايکنفرانس  افزايش تعداد  

 علمي دانشکده علمي ملي 

      هايکنفرانس  افزايش تعداد  

علمي   الملليبينعلمي 

 دانشکده 

معاونت 

   پژوهشي 

 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 
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 . 27طرح/برنامه 

علمی حمایت از حضور اعضای هیئت 

 المللی های علمی ملی و بینکنفرانس 

   افزايش تعداد اعضاي

دهنده مقاله  علمي ارائههيئت 

علمي ملي   هايکنفرانس در

 علمي دانشکده 

       افزايش  تعداد اعضاي

دهنده مقاله  علمي ارائههيئت 

علمي   هايکنفرانس   در

 علمي دانشکده  الملليبين 

معاونت 

 پژوهشي 

 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 

 . 28طرح/برنامه 

درآمدزایی دانشکده از طریق برگزاری  

های های تخصصی و انجام پژوهشدوره

 کاربردی 

    افزايش درآمدهاي

 اختصاصي دانشکده 

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده

  ✓  ✓  ✓ 99/آذرماه 97/آذرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 

 . 29 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

بنیان در  های دانش اندازی شرکت راه

 علمیدانشکده با محوریت اعضای هیئت 

    بنيان دانش  هايشرکت    
 ايجاد شده 

 معاونت

 پژوهشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  999اسفند/ 98/ماهارديبهشت

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 . 30 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی
   نامه يا رساله  تعداد پايان

حمايت شده از سوي  

 هاي اجرايي و صنعت دستگاه 

عاونت م

 پژوهشي 

 دانشکده

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

 ارزيابي و 
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های تحصیالت تکمیلی نامه تعریف پایان 

های تحت حمایت صنعت و دستگاه

 اجرایی استان و کشور 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 . 31 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

دار دانشجویی در  بازدیدهای علمی هدف 

بالندگی در جهت تقویت انگیزه رشد و 

   دانشجویان

    افزايش تعداد بازديدهاي

 علمي دانشجويان 

معاونت  

 پژوهشي 

 دانشکده

   ✓  ✓ 98اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 . 32 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

توسعه و تقویت مراکز تحقیقاتی موجود 

رویکرد  و ایجاد مراکز تحقیقاتی جدید با 

 تحقیقات کاربردی 

   هاي انجام  افزايش پژوهش

شده در مراکز تحقيقاتي  

 هاي برنامه دانشکده در سال 

معاونت  

 پژوهشي 

 دانشکده

   ✓  ✓ 98اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 . 33 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

های تسهیل دسترسی آسان به پایگاه

 اطالعاتی و توسعه کتابخانه دیجیتالی 

   هاي  افزايش تعداد پايگاه

 مشترک اطالعاتي دانشکده 

   کتابخانه ديجيتال ايجاد شده 

معاونت  

 پژوهشي 

 دانشکده

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 . 34 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی
   هاي  کارگاه  افزايش تعداد

 ISO داراي استاندارد

معاونت  

 پژوهشي 

 دانشکده

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

 ارزيابي و 
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های موجود و اخذ استانداردسازی کارگاه 

 ISOمدرک 

تضمين کيفيت   

 دانشگاه

 . 35 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

های های مشترک با دانشگاه طرح پژوهش

 خارجی

   تعداد   رشد ساالنه

مشترک با   هايپژوهش 

 خارجي هايدانشگاه 

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص  بينيپيش وضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابي ديدگاه ناظر/                               

 نيازمند بهبود                       توضيحات:............................. خوب                                                            

 

 هنر و معماریهای کلیدی  و راهبردی موفقیت عملکرد دانشکده شاخص

 ردیف 

موفقیت   و راهبردی  های کلیدی شاخص 

در صورت اجرای برنامه   دانشکده عملکرد  

 راهبردی 

 برنامه   هایسالدر  ها شاخص  بینی پیش 

1396  

 سال پایه 
1397 1398 1399 1400 

 5 5 4 4 3 هاي کارشناسيتعداد رشته  1

 5 5 4 3 3 هاي تحصيالت تکميليتعداد رشته  2

 0 0 1 1 0 هاي درسي بازنگري شده تعداد برنامه  3

 35 30 25 22 20 در سال علميهيئت تعداد مقاالت پژوهشي داخلي اعضاي  4
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 15 12 10 8 5 در سال علميهيئتاعضاي   الملليبين تعداد مقاالت   5

6 
در  علميهيئت ، ترجمه و گردآوري اعضاي تأليفيتعداد کتب 

 سال
2 3 4 5 5 

 20 10 5 0 0 تعداد دانشجويان خارجي 7

 1 1 1 0 0 هاي ملّي برگزار شده ها و کنفرانس تعداد همايش  8

 1 1 1 0 0 برگزار شده  الملليبينهاي ها و کنفرانس تعداد همايش  9

 2 1 2 1 0 مطالعاتي هايفرصت اعزام شده  به  علميهيئت تعداد اعضاي  10

 2 2 1 0 0 مطالعاتي هاي فرصتتعداد دانشجويان اعزام شده به  11

12 
هاي علمي و  تعداد رويدادهاي فرهنگي برگزارشده توسط انجمن 

 تشکالت مذهبي و ....
22 26 30 32 32 

13 
جذب شده در سال با توجه به   علميهيئت تعداد اعضاي 

 هاي دانشکده هاي توسعه رشته ظرفيت
11 12 14 16 20 

14 
از صنعت   علميهيئت ي پژوهشي اخذ شده اعضاي هاطرح تعداد 

 هاو ساير بخش 
7 6 7 7 8 

15 
ميزان درآمد اختصاصي دانشکده از محل ارائه خدمات آموزشي،  

 )به ريال(  پژوهشي، مشاوره و ....
0 100000000 250000000 350000000 500000000 

16 
دانشيار و استاد به اعضاي   علميهيئت نسبت تعداد اعضاي  

 استاديار علميهيئت 
18/0 25/0 30/0 35/0 40/0 

 420 420 390 390 347 تعداد دانشجويان کارشناسي 17
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 125 125 110 94 94 تعداد دانشجويان تحصيالت تکميلي 18
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 مهندسی  دانشکده

 
 

 شاخص( 18) دانشکده مهندسیهای کلیدی موفقیت برنامه کالن یهاشاخصو سال آینده  3برای برنامه(  40ها )برنامه

 شده است. عملياتي تدوين   يهابرنامه گذاري گرديد. براي دستيابي به اين اهداف هدف  1400تا سال 
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 های دانشگاهی( ها/ اقدامات پیشنهادی دانشگاه جهت تحقق  استراتژی ها/ برنامه )فرم تفصیلی. فهرست طرح

 و مالحظات اجرايي  کنندهارزيابي هاي عملکردي/ ناظر و مسئوليت اجرا/ تاريخ آغاز و پايان/ شاخص  /هابرنامه  /هاطرح تدوين شناسنامه تفصيلي 

 هدف کالن دانشگاه: 

 ( 11)هدف  يآموزش هاي زيرساختبهسازي و استانداردسازي 

 ( 1دار )هدف اولويت علمي  هايحوزه بر   تأکيدبا  هاي تحصيالت کارشناسي ارشد و دکتريافزايش دوره 

 ( 2)هدف   الن يالتحصفارغ  ايحرفههاي آموزشي، تحصيالت تکميلي و توانمندسازي مهارتي و افزايش کيفيت دوره 

 ( 3)هدف  يعالبا رويکرد آمايش آموزش  ايرشته هاي کاربردي و ميان افزايش رشته 

 (4)هدف    يمجاز هايآموزشتوسعه 

 موضوع راهبردي 

 دانشگاهي   هايزيرساخت حفظ و توسعه  

 تعالي آموزش و توسعه تحصيالت تکميلي 

 المللي بين هايهمکاري ، ملي و  ايمنطقهتعامالت سازنده در عرصه  
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 استراتژي دانشگاه: 

 دانشگاه کردستان( 1استراتژي دانشگاه )دانشگاهي موجود  هايزيرساختساماندهي و حفظ 

 دانشگاه کردستان( 10استراتژي دانشگاه )کمي و کيفي  هايشاخص بهبود مستمر کيفيت آموزشي و ارتقاي 

 دانشگاه کردستان( 11استراتژي ) يعلمهيئت اعضاي  توانمندسازيشايسته و  علميهيئت جذب اعضاي  

 دانشگاه کردستان( 12استراتژي ) يالمللبين افزايش جذب دانشجويان  

 دانشگاه کردستان( 13دانشجويان مستعد در کليه مقاطع  تحصيلي )استراتژي جذب 

 دانشگاه کردستان( 14استراتژي ) يدانشگاه هايرشته و  هادوره ساماندهي مستمر و توسعه هدفمند  

 دانشگاه کردستان( 16استراتژي ) يالمللبين ، ملي و  ايمنطقه  هايعرصهارتقا و بهبود حمايت از ارتباط در  

ها/ اقدامات پيشنهادي  ها/ برنامه فهرست طرح

 دانشگاه جهت تحقق  استراتژي دانشگاه 

هاي عملکردي/ معيار  شاخص 

 عملکرد
 مسئول اجرا

 شروع

 ماه/ سال

 پايان

 ماه/ سال

وضعيت   بيني پيش

هاي عملکردي/  شاخص 

معيار عملکرد به  

 تفکيک سال 

ناظر/ 

 /کنندهارزيابي 

 و پايشگر

مالحظات اجرايي 

هاي فعاليتو 

 پيشنهادي 

1397 1398 1399 

 . 1طرح/برنامه 

طرح نيازسنجي فضاهاي آموزشي  

های دانشکده با توجه به برنامه موردنياز  

 توسعه آموزش دانشکده 

  بندي شده  فهرست اولويت

فضاهاي آموزشي موردنياز  

هاي  هاي / گروه رشته 

   دانشکده 

معاونت 

 آموزشي 

   دانشکده 

 97مهرماه/
 ماهدي 

/97 
✓    

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 2طرح/برنامه 

طرح توسعه فضاهاي آموزشي موردنياز  

   تناسب فضاهاي آموزشي با

  هايرشته رشد و توسعه 

و رسيدن به    کده دانش

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/ماهدي 

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  
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های توسعه دانشگاه با توجه به برنامه 

 دانشکده 

در   موردنظراستاندارد 

 برنامه  هايسال

کيفيت 

 دانشگاه 

 . 3طرح/برنامه 

هاي تحصيالت نامهطرح راهنمايي پايان 

ويژه دکتري با تکميلي مشترک به

 هاي داخليها دانشگاه پژوهشگاه 

  هاينامهتعداد پايان  

تحصيالت تکميلي  

 دکتري ويژه به مشترک 

  هايدانشگاه با   دانشکده 

 داخلي

 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/ماهدي 

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

انعقاد 

هاي  نامهتفاهم

همکاري با  

ها و دانشگاه

هاي  پژوهشگاه

 کشور

 . 4طرح/برنامه 

هاي تحصيالت نامهپايان طرح راهنمايي 

ويژه دکتري با تکميلي مشترک به

 هاي دانشگاه دانشکده 

  هاينامهتعداد پايان  

تحصيالت تکميلي  

 دکتري ويژه به مشترک 

هاي  دانشکده با   دانشکده 

 دانشگاه 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/ماهدي 

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 5طرح/برنامه 

 دانشکده   فکر اساتيدطرح توسعه اتاق  

   تعداد جلسات اتاق فکر

 دانشکده در سال 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97ماه/ آبان

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 
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 . 6طرح/برنامه 

هاي دانشکده به  طرح تجهيز کالس 

اي و ساير  هاي چندرسانه سيستم

 ابزارهاي فناورانه 

 

 

 

 

 

  تجهيز   هايتعداد کالس

ابزارهاي  شده دانشکده به 

 فناورانه مختلف

 

 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

مدرنيزه کردن 

شيوه تدريس با  

استفاده از  

امکانات پيشرفته  

آموزشي از قبيل  

تخته بزرگ  

هوشمند با قابليت  

ضبط تصوير و  

صدا در اين طرح  

خواهد   مدنظر

 بود. 

 . 7طرح/برنامه 

علمی طرح تشویق اعضای هیئت 

های فرصت دانشکده به استفاده از 

 مطالعاتی

  علمي تعداد اعضاي هيئت

کننده از استفاده 

 هاي مطالعاتيفرصت

 

 

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 8طرح/برنامه 

هاي علمي و فني طرح  همکاري 

ها و  هاي علمي دانشکده  با سازمانگروه 

  هاي برگزارشده  تعداد دوره

  مدت هاي کوتاه آموزش

  مؤسساتها و سازمان

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  
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مؤسسات خارج از دانشگاه جهت  

مدت  هاي آموزشي کوتاهبرگزاري دوره 

 با رويکرد درآمدزايي 

توسط   خارج از دانشگاه 

علمي اعضاي هيئت 

 دانشکده 

کيفيت 

 دانشگاه 

 . 9طرح/برنامه 

ها و کارگاه تجهیز و طرح   توسعه

ها/ بخش  موردنیاز  هایآزمایشگاه 

 های آموزشی دانشکده گروه

  تجهيز  هاي تعداد کارگاه

اندازي شده  و راه    شده 

 هاي آموزشي در سال گروه 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 10طرح/برنامه 

های طرح اصالح و روزآمدی برنامه 

ویژه درسی تحصیالت تکمیلی به 

 های دکتری  دوره

   تعداد پيشنهادهاي ارائه

 هاشده براي بازنگري برنامه 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 11طرح/برنامه 

طرح  شاخص سازی و پایش کیفیت 

 های مختلف دانشکده آموزشی بخش 

  هاي آموزشي  گروه تعداد

 پايش شده در سال 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 
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 . 12طرح/برنامه 

علمی به طرح  تشویق اعضای هیئت 

افزایی های دانش حضور در دوره

 دانشگاه 

  علمي اعضاي هيئت تعداد

کننده  دانشکده در  شرکت

افزايي  هاي دانش دوره 

 دانشگاه در سال 

  هاي  تعداد دوره

 افزاييدانش 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 13طرح/برنامه 

علمی به  طرح  تشویق اعضای هیئت 

 های علمی اندازی قطب راه

  هاي علمي  تعداد قطب

 دانشکده 

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 14طرح/برنامه 

فراهم کردن زمینه و حمایت الزم  

جهت نوگشایی تحصیالت تکمیلی و 

 های دکتریویژه دورهبه 

  هاي تحصيالت  تعداد دوره

ويژه دکتري تکميلي و به 

 دانشکده 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

نظارت، دفتر 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 15طرح/برنامه 

المللی با توجه به جذب دانشجوی بین

های آموزشی دانشکده   پتانسیل بخش 

  المللي تعداد دانشجويان بين

 دانشکده 

   تعداد فرصت مطالعاتي

دانشجويان تحصيالت  

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  
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  های دانشگاه با دانشجو و تبادل

 المللی بین

کيفيت  تکميلي دانشکده 

 دانشگاه

 . 16 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

ایجاد  آزمایشگاه مشترک بین اعضای  

علمی در دانشکده با رویکرد هیئت 

 ایرشته میان 

   تعداد آزمايشگاه مشترک

 ايجاد شده 

معاونت 

و  آموزشي 

 پژوهشي 

 دانشکده 

   ✓  98اسفند/ 98/ماهارديبهشت

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 17 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

های آموزشی برگزاری کارگاه

تخصصی حضوری یا مجازی  

های معتبر  صورت مشترک با دانشگاه به 

های موجود در المللی در رشتهبین

 دانشکده 

  هاي  کارگاه  تعداد

آموزشي تخصصي  

برگزار   حضوري يا مجازي

 شده در سال 

معاونت 

و  آموزشي 

 پژوهشي 

 دانشکده 

   ✓  98اسفند/ 98/ماهارديبهشت

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه
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 . 18 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

پسادکتری در  جذب پژوهشگر 

های دانشکده با حمایت استادان  رشته 

 دانشکده 

    تعداد دانشجويان  

 پسادکتري

معاونت 

و  آموزشي 

 پژوهشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/آبان ماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 19 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

علمی و سازی اعضای هیئت تیم

های مربوطه برای اجرای بخش 

ی مشترک خارجی با حمایت هاپروژه

 استادان دانشکده 

   ي پژوهشي  هاپروژه تعداد

خارجي تيمي اعضاي  

 علميهيئت 

معاونت 

و  آموزشي 

 پژوهشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/آبان ماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 20 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

های مشترک و  اندازی دورهتوسعه و راه

 ایرشته بین

   هاي جديد  تعداد دوره

اندازي شده مشترک و  راه 

 ايرشته بين 

معاونت 

و  آموزشي 

 پژوهشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/آبان ماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 21 .خاص پیشنهادیطرح/برنامه 

تحول در دوره کارآموزی و  

                ای دانشجویانتوانمندسازی حرفه

   هاي  دوره  افزايش تعداد

 دانشجويان  کارآموزي

    هاي   دوره  تعداد

  اي حرفه توانمندسازي 

معاونت 

و  آموزشي 

 پژوهشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/آبان ماه

نظارت، دفتر 

ارزيابي و 

تضمين  
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کيفيت                دانشجويان

 دانشگاه

 . 22 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

بهبود  تشکیل سمینارهای علمی 

ماهانه دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

های مطرح ملی و با حضور چهره

 المللی بین

   سمينارهاي علمي    تعداد

ماهانه دانشجويان  

 تحصيالت تکميلي

معاونت 

و  آموزشي 

 پژوهشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/آبان ماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 23 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

ارتقای   استفاده مشترک از امکانات  

 webآزمایشگاهی و امکانات تحت 

 مؤسسات دیگر 

    استفاده مشترک      تعداد

از امکانات آزمايشگاهي و  

  webامکانات تحت 

ديگر خارج از  مؤسسات

 دانشگاه 

 

معاونت 

و  آموزشي 

 پژوهشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/آبان ماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص  بينيپيش وضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابي ديدگاه ناظر/                               

 نيازمند بهبود                       توضيحات:............................. خوب                                                            
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 هدف کالن دانشگاه: 

 ( 5هدف ) نظام پژوهش و فناوري کيفيت ارتقاي 

 ( 6)هدف  يالمللاي و بين دانشگاه در سطح ملي، منطقه توسعه جايگاه پژوهشي و افزايش سهم توليدات علمي 

 ( 7دانش )هدف سازي توسعه کارآفريني دانشگاهي و تجاري

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

 موضوع راهبردي 
 المللي بين  هايهمکاري ، ملي و  ايمنطقهتعامالت سازنده در عرصه 

 توسعه پژوهش و فناوري 
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 استراتژي دانشگاه: 

 دانشگاه کردستان(  6استراتژي دانشگاه )ارتقاي جايگاه و مرجعيت علمي 

 دانشگاه کردستان( 7استراتژي )  ي فناورپژوهشي و  هايفعاليت گسترش و تعميق 

 دانشگاه کردستان( 8استراتژي )  يپژوهشو تقويت ديپلماسي  ايرشته ميان  هايپژوهش توسعه 

 دانشگاه کردستان(  9استراتژي ) يملو  ايمنطقه تقويت بعد کارآفريني و کاربست دستاوردهاي پژوهشي در راستاي نيازهاي 

ها/ اقدامات پيشنهادي  ها/ برنامه فهرست طرح

 دانشگاه جهت تحقق  استراتژي دانشگاه 

هاي عملکردي/ معيار  شاخص 

 عملکرد
 مسئول اجرا

 شروع

 ماه/ سال

 پايان

 ماه/ سال

وضعيت   بيني پيش

هاي عملکردي/  شاخص 

معيار عملکرد به  

 تفکيک سال 

ناظر/ 

 /کنندهارزيابي 

 و پايشگر

مالحظات  

اجرايي و 

هاي  فعاليت

 پيشنهادي 
1397 1398 1399 

 . 25طرح/برنامه 

پژوهشی با تأکید -انتشار فصلنامه علمی

 المللیبین بر انتشار فصلنامه 

 فصلنامه  علمي   تعداد

   المللي  بين پژوهشي فارسي و 

معاونت 

 پژوهشي 

   دانشکده 

 97/ماه آبان
 آبان ماه

/98 
✓  ✓   

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 26طرح/برنامه 

های تولید دانش داخلی و ارائه مشوق 

 علمي   مقاالت تعداد

داخلي اعضاي   پژوهشي 

 علمي دانشکده هيئت 

معاونت 

 پژوهشي 

   دانشکده 

 97/ماه آبان
 آبان ماه

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  
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المللي   بين   مقاالت تعداد     علمی دانشکده المللی اعضای هیئت بین

علمي اعضاي هيئت 

   دانشکده  

کيفيت 

 دانشگاه 

 . 27طرح/برنامه 

های اجرایی دستگاه نامه با انعقاد تفاهم

و صنایع مختلف در زمینه همکاری 

صنعت و دانشگاه با استفاده از ظرفیت 

 علمی پژوهشی دانشگاه اعضای هیئت 

 با   نامهتفاهم    تعداد

اجرايي و   هايدستگاه 

صنايع مختلف در زمينه  

همکاري صنعت و دانشگاه  

با استفاده از ظرفيت اعضاي  

 دانشگاه  علميهيئت 

معاونت 

 پژوهشي 

   دانشکده 

 97/ماه آبان
 آبان ماه

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 28طرح/برنامه 

های علمی ملی و برگزاری کنفرانس 

 المللی بین

 علمي   هايکنفرانس  تعداد

 علمي دانشکده ملي 

     علمي  هاي کنفرانس  تعداد

 علمي دانشکده  الملليبين 

معاونت 

 پژوهشي 

 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 
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 . 29طرح/برنامه 

علمی حمایت از حضور اعضای هیئت 

 المللی بینهای علمی ملی و کنفرانس 

   افزايش تعداد اعضاي

دهنده مقاله  علمي ارائههيئت 

علمي ملي   هايکنفرانس در

 علمي دانشکده 

       افزايش  تعداد اعضاي

دهنده مقاله  علمي ارائههيئت 

علمي   هايکنفرانس   در

 علمي دانشکده  الملليبين 

 
 
   
 
 
 
 

معاونت 

   پژوهشي 

 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

  دانشگاه 

 . 30طرح/برنامه 

سازی برای درآمدزایی دانشکده از زمینه 

 های تخصصی طریق برگزاری دوره 

    حجم درآمدهاي

 اختصاصي دانشگاه 

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده

  ✓  ✓  ✓ 99/آذرماه 97/آذرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 30طرح/برنامه 

سازی برای درآمدزایی دانشکده از زمینه 

 های کاربردی طریق انجام پژوهش 

    حجم درآمدهاي

 اختصاصي دانشگاه 

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده

  ✓  ✓  ✓ 99/آذرماه 97/آذرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 
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 . 31 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

های حمایت از تشکیل شرکت 

بنیان در دانشکده با محوریت دانش 

 علمیاعضای هیئت 

    هاي شرکتتعداد  

 ايجاد شده    بنياندانش 

 معاونت

 پژوهشي 

 دانشکده

  ✓  ✓  999اسفند/ 98/ماهارديبهشت

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 33 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

دار دانشجویی  بازدیدهای علمی هدف 

از مراکز و مؤسسات موفق کارآفرین و 

بنیان در جهت تقویت سودآور دانش 

   انگیزه رشد و بالندگی در دانشجویان

    تعداد بازديدهاي علمي

 دانشجويان 

 
 
 

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده

   ✓  ✓ 98اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه
 

 . 34 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

توسعه و تقویت مراکز تحقیقاتی 

موجود و ایجاد مراکز تحقیقاتی جدید 

 با رویکرد تحقیقات کاربردی 

   هاي انجام شده در  پژوهش

مراکز تحقيقاتي دانشکده در 

 هاي برنامه سال

 
 
 

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده

   ✓  ✓ 98اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه
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 . 35 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

 هایپایگاه تسهیل دسترسی به 

 اطالعاتی و توسعه کتابخانه دیجیتالی

   هاي مشترک  تعداد پايگاه

 اطالعاتي دانشکده 

 

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 36 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

تسهیل و حمایت از شرکت کارشناسان  

تخصصی های بازآموزی و در دوره

 های آنها مرتبط با تخصص 

   ي بازآموزي  هادوره  تعداد

 کارشناسان  و تخصصي

 

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 37 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

های موجود استانداردسازی آزمایشگاه 

 ISOو اخذ مدرک 

   هاي  آزمايشگاه  تعداد

 ISO داراي استاندارد

 

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه
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 . 38 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

سازی برای ایجاد محتوای زمینه 

 آموزشی 

  مدت زمان  تعداد و

محتوای آموزشی تولید  

 شده 

 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند  97مهرماه 

 

 

 . 39 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

بهسازی فضاها، بهبود شرایط کار و 

ها و ارتقای سطح ایمنی در آزمایشگاه

 ها کارگاه 

   درصد فضاهاي ايمن شده

 )مترمربع(

 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند  97مهرماه 

 

 

 . 40 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

های سازی برای تفکیک گروهزمینه 

 آموزشی واجد شرایط 

   تعداد گروه هاي آموزشي

 تفکيک شده 

 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند  97مهرماه 

 

 

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص  بينيپيش وضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابي ديدگاه ناظر/                               

 نيازمند بهبود                       توضيحات:............................. خوب                                                            
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406 
 

 مهندسیهای کلیدی  و راهبردی موفقیت عملکرد دانشکده اخصش

 ردیف 
  موفقیت عملکرد  و راهبردی  های کلیدی شاخص 

 در صورت اجرای برنامه راهبردی   دانشکده

 برنامه   هایسالدر  ها شاخص  بینی پیش 

1396  

 سال پایه 
1397 1398 1399 1400 

 17 16 15 14 14 هاي کارشناسيتعداد رشته  1

 30 28 25 23 21 هاي تحصيالت تکميليتعداد رشته  2

 1 1 1 1 2 هاي درسي بازنگري شده برنامه تعداد  3

 56 49 42 37 32 در سال علميهيئت تعداد مقاالت پژوهشي داخلي اعضاي  4

 168 146 127 110 96 در سال علميهيئتاعضاي   الملليبين تعداد مقاالت   5

 12 11 9 8 7 در سال علميهيئت ، ترجمه و گردآوري اعضاي يفي تألتعداد کتب  6

 90 70 50 35 25 تعداد دانشجويان خارجي 7

 2 2 1 1 - هاي ملّي برگزار شده ها و کنفرانس تعداد همايش  8

 2 2 1 1 - برگزار شده  الملليبينهاي ها و کنفرانس تعداد همايش  9

 2 2 1 1 1 مطالعاتي هايفرصت اعزام شده  به  علميهيئت تعداد اعضاي  10

 12 10 8 6 4 مطالعاتي هاي فرصتتعداد دانشجويان اعزام شده به  11

12 
هاي علمي و  تعداد رويدادهاي فرهنگي برگزارشده توسط انجمن 

 تشکالت مذهبي و ....
64 75 85 100 120 
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13 
هاي  جذب شده در سال با توجه به ظرفيت علميهيئت تعداد اعضاي 

 هاي دانشکده توسعه رشته 
9 9 12 12 15 

14 
از صنعت و ساير  علميهيئت ي پژوهشي اخذ شده اعضاي هاطرح تعداد 

 ها بخش
6 7 8 9 10 

15 
ميزان درآمد اختصاصي دانشکده از محل ارائه خدمات آموزشي،  

 )به ريال(  پژوهشي، مشاوره و ....
 هاي پژوهشي نيز تعريف نشده است.اختصاصي حتي از محل طرح درآمد

16 
 علميهيئت دانشيار و استاد به اعضاي   علميهيئت نسبت تعداد اعضاي  

 استاديار
18/0 25/0 30/0 35/0 40/0 

 1800 1700 1650 1570 1461 تعداد دانشجويان کارشناسي 17

 750 660 600 570 517 تعداد دانشجويان تحصيالت تکميلي 18
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 کشاورزی  دانشکده

 
 

 شاخص(  18)  کشاورزیدانشکده  های  کلیدی موفقیت برنامه  کالن  یهاشاخصو  سال آینده    3برای  برنامه(    37ها )برنامه

 شده است. عملياتي تدوين   يهابرنامه گذاري گرديد. براي دستيابي به اين اهداف هدف  1400تا سال 
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 های دانشگاهی( ها/ اقدامات پیشنهادی دانشگاه جهت تحقق  استراتژی ها/ برنامه )فرم تفصیلی. فهرست طرح

 و مالحظات اجرايي  کنندهارزيابي هاي عملکردي/ ناظر و مسئوليت اجرا/ تاريخ آغاز و پايان/ شاخص  /هابرنامه  /هاطرح تدوين شناسنامه تفصيلي 

 هدف کالن دانشگاه: 

 ( 11)هدف  يآموزش هاي زيرساختبهسازي و استانداردسازي 

 ( 1دار )هدف اولويت علمي  هايحوزه بر   تأکيدهاي تحصيالت کارشناسي ارشد و دکتري با افزايش دوره 

 ( 2)هدف   الن يالتحصفارغ  ايحرفههاي آموزشي، تحصيالت تکميلي و توانمندسازي مهارتي و افزايش کيفيت دوره 

 ( 3)هدف  يعالاي با رويکرد آمايش آموزش رشته هاي کاربردي و ميان افزايش رشته 

 (4)هدف    يمجازهاي ه آموزشتوسع

 موضوع راهبردي 
 هاي دانشگاهيحفظ و توسعه زيرساخت

 تعالي آموزش و توسعه تحصيالت تکميلي

 الملليهاي بين اي، ملي و همکاريتعامالت سازنده در عرصه منطقه  
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 استراتژي دانشگاه: 

 دانشگاه کردستان( 1استراتژي دانشگاه )دانشگاهي موجود  هايزيرساختساماندهي و حفظ 

 دانشگاه کردستان( 10استراتژي دانشگاه )کمي و کيفي  هايشاخص بهبود مستمر کيفيت آموزشي و ارتقاي 

 دانشگاه کردستان( 11استراتژي ) يعلمهيئت اعضاي  توانمندسازيشايسته و  علميهيئت جذب اعضاي  

 دانشگاه کردستان( 12استراتژي ) يالمللبين افزايش جذب دانشجويان  

 دانشگاه کردستان( 13جذب دانشجويان مستعد در کليه مقاطع  تحصيلي )استراتژي 

 دانشگاه کردستان( 14استراتژي ) يدانشگاه هايرشته و  هادوره ساماندهي مستمر و توسعه هدفمند  

 دانشگاه کردستان( 16استراتژي ) يالمللبين ، ملي و  ايمنطقه  هايعرصهارتقا و بهبود حمايت از ارتباط در  

ها/ اقدامات پيشنهادي  ها/ برنامه فهرست طرح

 دانشگاه جهت تحقق  استراتژي دانشگاه 

هاي عملکردي/ معيار  شاخص 

 عملکرد
 مسئول اجرا

 شروع

 ماه/ سال

 پايان

 ماه/ سال

وضعيت   بيني پيش

هاي عملکردي/  شاخص 

معيار عملکرد به  

 تفکيک سال 

ناظر/ 

و  /کنندهارزيابي 

 پايشگر

مالحظات اجرايي و 

 هاي پيشنهادي فعاليت

1397 1398 1399 

 . 1طرح/برنامه 

طرح نيازسنجي فضاهاي آموزشي  

  های برنامه دانشکده با توجه به  موردنياز

 توسعه آموزش دانشکده 

   تناسب فضاهاي

آموزشي با رشد و  

/   هاي رشته توسعه 

 هاي دانشکده  گروه 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده   

 97/مهرماه
 ماهدي 

/97 
✓    

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 
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 . 2طرح/برنامه 

  موردنياز طرح توسعه فضاهاي آموزشي 

توسعه   هایبرنامه دانشگاه با توجه به 

 دانشکده

   تناسب فضاهاي

آموزشي با رشد و  

  هاي رشته توسعه 

دانشکده و رسيدن به  

در   موردنظراستاندارد 

 برنامه  هايسال

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/ماهدي 

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 

 . 3طرح/برنامه 

تحصيالت   هاي نامهپايان طرح راهنمايي 

دکتري با  ويژه بهتکميلي مشترک 

 داخلي  هايدانشگاه 

  هاينامهپايان تعداد  

تحصيالت تکميلي  

دکتري  ويژه به مشترک 

  هايدانشگاه دانشکده با 

 داخلي

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/ماهدي 

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 

 . 4طرح/برنامه 

تحصيالت   هاي نامهپايان طرح راهنمايي 

با  دکتري ويژه بهتکميلي مشترک 

 دانشگاه  هايدانشکده با  هاي مرتبطگروه 

  هاينامهپايان تعداد  

تحصيالت تکميلي  

دکتري  ويژه به مشترک 

دانشکده با  

 دانشگاه  هايدانشکده 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/ماهدي 

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 

 . 5طرح/برنامه 

 دانشکده   فکر اساتيداتاق    تأسيسطرح 

   تعداد جلسات اتاق فکر

 دانشکده در سال 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97آبان ماه/

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 تأسيس اتاق فکر
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 . 6طرح/برنامه 

دانشکده به سيستم    هاي کالس ح تجهيز  طر

  / ژکتور و ساير ابزارهاي فناورانهروويدئو پ

طرح هوشمندسازي ورود دانشجويان به  

 کالس درس

 

 

 

 

  تجهيز   يهاکالس تعداد

شده دانشکده به ويدئو  

 ژکتورروپ

 

 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

مدرنيزه کردن شيوه  

تدريس با استفاده از  

امکانات پيشرفته  

آموزشي از قبيل تخته  

بزرگ هوشمند با  

قابليت ضبط تصوير و  

صدا در اين طرح  

 خواهد بود. مدنظر

 . 7طرح/برنامه 

ی علمئت یه طرح تشویق اعضای 

های دانشکده به استفاده از فرصت 

 مطالعاتی

   تعداد اعضاي

 يعلمئت يه

از  کننده استفاده 

 مطالعاتي يهافرصت

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 
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 . 8طرح/برنامه 

  ي ها گروه هاي علمي و فني  طرح  همکاري 

 مؤسساتها و علمي دانشکده  با سازمان 

خارج از دانشگاه جهت برگزاري  

با رويکرد   مدتکوتاه ي آموزشي هادوره 

ي دانشکده  ها ي توانائيي و معرفي درآمدزا

 و ارتباط با خارج دانشگاه 

  ي  هادوره تعداد

برگزارشده 

   مدتکوتاه  يهاآموزش

  مؤسساتها و سازمان

خارج از دانشگاه توسط  

 يعلمئت ي هاعضاي 

 دانشکده 

معاونت 

 آموزشي 

 شکدهدان 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 

 . 9طرح/برنامه 

،  هاشگاه یآزماتجهیز  و طرح   توسعه

  موردنیاز  یها کارگاه گلخانه و مزارع،

 ی آموزشی دانشکده هاگروه /هابخش 

  هاي  تعداد کارگاه

و     شده  زيتجه

شده    ياندازراه 

در  آموزشي  يهاگروه 

 سال

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 

 . 10طرح/برنامه 

های طرح اصالح و روزآمدی برنامه 

ویژه درسی تحصیالت تکمیلی به

 های دکتری  دوره

  درسي  هاي برنامه تعداد

شده تحصيالت   روزبه 

 در سالتکميلي 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 
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 . 11طرح/برنامه 

طرح  شاخص سازی و پایش کیفیت 

 ی مختلف دانشکده هابخش آموزشی 

  هاي  تعداد گروه

در  آموزشي پايش شده 

 سال

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 

 . 12طرح/برنامه 

ی به علمئت یه طرح  تشویق اعضای 

 یی دانشگاه افزادانش های  حضور در دوره

   تعداد اعضاي

 يعلمئت يه

دانشکده    کننده شرکت

ي  هادوره در 

دانشگاه    ييافزادانش 

 در سال

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 

 . 13طرح/برنامه 

ی به  علمئت یه طرح  تشویق اعضای 

 ی علمی هاقطب ی اندازراه

 علمي  يهاقطب  ايجاد

 دانشکده در 

معاونت 

و  آموزشي 

 پژوهشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 

 . 14طرح/برنامه 

فراهم کردن زمینه جهت نوگشایی  

های ویژه دورهتحصیالت تکمیلی و به

دکتری در داخل دانشگاه و با همکاری 

 هادانشگاهسایر 

  ي  هادوره افزايش تعداد

تحصيالت تکميلي و  

 دکتري دانشکده  ويژه به 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

کيفيت  تضمين 

 دانشگاه
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 . 15طرح/برنامه 

المللی با توجه به جذب دانشجوی بین 

های آموزشی دانشکده  و  پتانسیل بخش 

 المللی بین یهادانشگاه  با دانشجو تبادل

   افزايش تعداد

  الملليبين دانشجويان 

 دانشکده 

    افزايش فرصت

مطالعاتي دانشجويان  

تحصيالت تکميلي  

 دانشکده 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 . 16 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

ی مشترک بین هاشگاه یآزما ایجاد  

های آموزشی با رویکرد گروه

 یارشته ان یم

  ايجاد   يهاشگاه يآزما

 شده مشترک 

معاونت 

آموزشي و 

 پژوهشي 

 دانشکده 

   ✓  98اسفند/ 98/ماهبهشتيارد

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه
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 . 17 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

های آموزشی تخصصی تدوین کارگاه

مشترک با   صورتبه حضوری یا مجازی 

-المللی در رشتههای معتبر بیندانشگاه 

 های موجود در دانشکده 

   هاي  تعداد کارگاه

آموزشي تخصصي  

حضوري يا مجازي  

 شده در سال  برگزار

معاونت 

آموزشي و 

 پژوهشي 

 دانشکده 

   ✓  98اسفند/ 98/ماهبهشتيارد

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 . 18 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

جذب دانشجوی فوق دکتری در 

های دانشکده با حمایت استادان  رشته 

 دانشکده 

     افزايش دانشجويان

 فوق دکتري

معاونت 

آموزشي و 

 پژوهشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/آبان ماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 . 19 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

و علمی سازی اعضای هیئت تیم

مربوطه برای اجرای  هایبخش 

   هايپروژه تعداد  

پژوهشي خارجي تيمي 

 علميهيئت اعضاي 

معاونت 

آموزشي و 

 پژوهشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/آبان ماه

نظارت، دفتر 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه
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های مشترک خارجی با حمایت پروژه

 استادان دانشکده 

 . 20 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

های مشترک و  اندازی دوره توسعه و راه

 ای دانشکده رشته بین

   ي جديد  هادوره تعداد

شده مشترک   اندازيراه 

 اي رشتهبين و 

معاونت 

آموزشي و 

 پژوهشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/آبان ماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 .21. خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

های خدمات علمی و توسعه کلینیک 

پزشکی جهت ارائه  ای گیاه مشاوره 

 خدمات به جامعه 

    تعداد خدمات ارائه

علمي   هايکلينيک شده 

 به جامعه  ايمشاوره و 

    افزايش درآمد

اختصاصي دانشکده از  

محل ارائه  خدمات  

به   ايمشاوره علمي و 

 جامعه

معاونت 

آموزشي و 

 پژوهشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/آبان ماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 .23. خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

های کارآفرینی کشاورزی  تقویت برنامه

-تجارب نظارت شده گروهو استفاده از 

 های دانشجویی 

   هايبرنامه تعداد و  

کارآفريني کشاورزي 

دانشجويي هدايت شده  

 در سال 

معاونت 

آموزشي و 

 پژوهشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/آبان ماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه
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 .23 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

توسط  افزایش تألیف کتب درسی 

 علمیاعضای هیئت 

   تعداد کتب تأليف شده

توسط اعضاي  

 علميهيئت 

   تعداد اعضاي هيئت

 علمي داراي تأليف

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

    ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

 .24 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

طرح هوشمندسازی ورود دانشجویان به  

 هاها و آزمایشگاه کالس

 ها و  تعداد کالس

 هاي هوشمند آزمايشگاه 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

    ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

 .25 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

افزایش درآمد فروش محصوالت تولیدی  

دانشکده )محصوالت دامی، زراعی، 

 ( ایگلخانه 

   درصد افزايش درآمد

دانشکده از توليدات  

 بومي 

   ✓  ✓  ✓    

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص  بينيپيش وضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابي ديدگاه ناظر/                               

 توضيحات:.............................نيازمند بهبود                        خوب                                                            
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 هدف کالن دانشگاه: 

 ( 5هدف ) نظام پژوهش و فناوري کيفيت ارتقاي 

 ( 6)هدف  يالمللاي و بين توسعه جايگاه پژوهشي و افزايش سهم توليدات علمي دانشگاه در سطح ملي، منطقه 

 ( 7دانش )هدف سازي توسعه کارآفريني دانشگاهي و تجاري

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

 موضوع راهبردي 
 المللي بين  هايهمکاري ، ملي و  ايمنطقهتعامالت سازنده در عرصه 

 توسعه پژوهش و فناوري 
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 استراتژي دانشگاه: 

 دانشگاه کردستان(  6استراتژي دانشگاه )ارتقاي جايگاه و مرجعيت علمي 

 دانشگاه کردستان( 7استراتژي )  ي فناورپژوهشي و  هايفعاليت گسترش و تعميق 

 دانشگاه کردستان( 8استراتژي )  يپژوهشو تقويت ديپلماسي  ايرشته ميان  هايپژوهش توسعه 

 دانشگاه کردستان(  9استراتژي ) يملو  ايمنطقه تقويت بعد کارآفريني و کاربست دستاوردهاي پژوهشي در راستاي نيازهاي 

ها/ اقدامات پيشنهادي  ها/ برنامه فهرست طرح

 دانشگاه جهت تحقق  استراتژي دانشگاه 
 مسئول اجرا هاي عملکردي/ معيار عملکرد شاخص 

 شروع

 ماه/ سال

 پايان

 لماه/ سا

وضعيت   بيني پيش

هاي عملکردي/  شاخص 

معيار عملکرد به  

 تفکيک سال 

ناظر/ 

 /کنندهارزيابي 

 و پايشگر

مالحظات  

اجرايي و 

هاي  فعاليت

 پيشنهادي 
1397 1398 1399 

 . 26طرح/برنامه 

های تولید دانش داخلی و طرح مشوق 

 علمی دانشکده المللی اعضای هیئت بین

   افزايش تعداد مقاالت  علمي

پژوهشي  داخلي اعضاي  

 دانشکده  علميهيئت 

      افزايش تعداد مقاالت

 علميهيئت اعضاي    الملليبين 

 دانشکده    

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده   

 97آبان ماه/
 آبان ماه

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 
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 . 27طرح/برنامه 

های اجرایی نامه با دستگاهانعقاد تفاهم

و صنایع مختلف در زمینه همکاری 

صنعت و دانشگاه با استفاده از ظرفیت 

 علمی پژوهشی دانشگاه اعضای هیئت 

   با    نامهتفاهم افزايش تعداد

اجرايي و صنايع   هايدستگاه 

مختلف در زمينه همکاري  

صنعت و دانشگاه با استفاده از  

 علميهيئت ظرفيت اعضاي 

 پژوهشي دانشگاه 

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده   

 97آبان ماه/
 آبان ماه

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 28طرح/برنامه 

های علمی ملی و برگزاری کنفرانس 

 المللی بین

  هايکنفرانس افزايش تعداد  

 علمي ملي علمي دانشکده 

      هايکنفرانس افزايش تعداد  

علمي   الملليبينعلمي 

 دانشکده 

معاونت 

 پژوهشي 

 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 29 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

علمی هیئت حمایت از حضور اعضای 

 المللی های علمی ملی و بینکنفرانس 

   افزايش تعداد اعضاي

مقاله   دهنده ارائه علميهيئت 

علمي ملي   هايکنفرانسدر 

 علمي دانشکده 

       افزايش  تعداد اعضاي

مقاله   دهنده ارائه علميهيئت 

علمي   هايکنفرانس در  

 علمي دانشکده  الملليبين 

 
 
   
 
 
 
 

معاونت 

   پژوهشي 

 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

  دانشگاه 
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 . 30 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

درآمدزایی دانشکده از طریق انجام 

های کاربردی/ایجاد دفاتر پژوهش

 مشاوره به مراجعین خارج از دانشگاه 

    افزايش درآمدهاي

 اختصاصي دانشکده 

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده

  ✓  ✓  ✓ 99/آذرماه 97/آذرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 31 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

بنیان در  های دانش اندازی شرکت راه

دانشکده با محوریت اعضای  

 علمیهیئت 

    هايشرکت تعداد  

 ايجاد شده    بنياندانش 

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  999اسفند/ 98/ماهارديبهشت

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 32 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

های تحصیالت نامه تعریف پایان 

تکمیلی تحت حمایت صنعت و 

 های اجرایی استان و کشوردستگاه 

   يا رساله   نامهپايان تعداد

حمايت شده از سوي  

 اجرايي و صنعت  هايدستگاه 

اونت مع

 پژوهشي 

 دانشکده

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 33 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

دار دانشجویی  بازدیدهای علمی هدف 

از مراکز و مؤسسات موفق کارآفرین و 

    افزايش تعداد بازديدهاي

 علمي دانشجويان 

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده

   ✓  ✓ 98اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه
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بنیان در جهت تقویت سودآور دانش 

   انگیزه رشد و بالندگی در دانشجویان

 . 34 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

توسعه و تقویت مراکز تحقیقاتی 

موجود و ایجاد مراکز تحقیقاتی جدید 

 با رویکرد تحقیقات کاربردی 

   انجام   هايپژوهش افزايش

شده در مراکز تحقيقاتي  

 برنامه   هايسال دانشکده در 

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده

   ✓  ✓ 98اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 35 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

های تسهیل دسترسی آسان به پایگاه

 دیجیتالی اطالعاتی و توسعه کتابخانه 

   هايپايگاه افزايش تعداد  

 مشترک اطالعاتي دانشکده 

   کتابخانه ديجيتال ايجاد شده 

معاونت  

 پژوهشي 

 دانشکده

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 36 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 
   ،افزايش تعداد  کارگاه

آزمايشگاه، اتاق کار و مزرعه 

 به نسبت دانشجويان 

  
 
 

معاونت 

 پژوهشي 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  
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افزایش سرانه کارگاه، آزمایشگاه، اتاق  

سطح استاندارد کار و مزرعه تا 

 المللی بین

کيفيت  دانشکده

 دانشگاه

 . 37 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

تقویت آزمایشگاه مرکزی با خرید 

ی هانیتکنسی اساسی و هادستگاه 

های متخصص در رابطه با دستگاه 

 موجود

  هاي خريداري  تعداد دستگاه

 شده 

  هاي به کار  تعداد تکنسين

 گرفته شده 

   ميزان هزينه انجام شده در

ارتباط با خريد تجهيزات )به  

 ريال(

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه
 

 

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص  بينيپيش وضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابي ديدگاه ناظر/                               

 نيازمند بهبود                       توضيحات:............................. خوب                                                            
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 کشاورزیهای کلیدی  و راهبردی موفقیت عملکرد دانشکده شاخص

 ردیف 

موفقیت   و راهبردی  های کلیدی شاخص 

دانشکده در صورت اجرای برنامه   عملکرد  

 راهبردی 

 برنامه   هایسالدر  ها شاخص  بینی پیش 

1396  

 سال پایه 
1397 1398 1399 1400 

 15 14 14 14 13 هاي کارشناسيتعداد رشته  1

 38 36 34 32 33 هاي تحصيالت تکميليتعداد رشته  2

 - - - - - هاي درسي بازنگري شده تعداد برنامه  3

 120 100 85 72 60 در سال علميهيئت تعداد مقاالت پژوهشي داخلي اعضاي  4

 125 108 92 80 70 در سال علميهيئتاعضاي   الملليبين تعداد مقاالت   5

 8 8 5 5 3 در سال علميهيئت ، ترجمه و گردآوري اعضاي تأليفيتعداد کتب  6

 50 40 35 6 3 تعداد دانشجويان خارجي 7

 3 3 3 2 2 هاي ملّي برگزار شده ها و کنفرانس همايش تعداد  8

 - - - - - برگزار شده  الملليبينهاي ها و کنفرانس تعداد همايش  9

 5 5 5 4 3 هاي مطالعاتياعزام شده  به فرصت  علميهيئت تعداد اعضاي  10

 10 8 8 5 2 هاي مطالعاتيتعداد دانشجويان اعزام شده به فرصت 11

12 
هاي علمي و  تعداد رويدادهاي فرهنگي برگزارشده توسط انجمن 

 تشکالت مذهبي و ....
28 30 40 40 50 
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13 
جذب شده در سال با توجه به   علميهيئت تعداد اعضاي 

 هاي دانشکده هاي توسعه رشته ظرفيت
2 3 4 4 4 

14 
از صنعت و   علميهيئت ي پژوهشي اخذ شده اعضاي هاطرح تعداد 

 هاساير بخش
- 2 4 4 4 

15 
ميزان درآمد اختصاصي دانشکده از محل ارائه خدمات آموزشي،  

 )به ريال(  پژوهشي، مشاوره و ....
6000 8000 10000 10000 15000 

16 
دانشيار و استاد به اعضاي   علميهيئت نسبت تعداد اعضاي  

 استاديار علميهيئت 
%26 %30 %40 %50 %50 

 1550 1450 1350 1250 1173 تعداد دانشجويان کارشناسي 17

 550 550 500 450 411 تعداد دانشجويان تحصيالت تکميلي 18
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 اجتماعی علوم و انسانی علوم دانشکده

 
 

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

 عملياتي تدوين گرديده است.   هايبرنامه گذاري گرديد. براي دستيابي به اين اهداف سال آينده هدف  3براي  شاخص( 18کردستان )
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 های دانشگاهی( اقدامات پیشنهادی دانشگاه جهت تحقق  استراتژی ها/ ها/ برنامه )فرم تفصیلی. فهرست طرح

 و مالحظات اجرايي  کنندهارزيابي هاي عملکردي/ ناظر و مسئوليت اجرا/ تاريخ آغاز و پايان/ شاخص  /هابرنامه  /هاطرح تدوين شناسنامه تفصيلي 

 هدف کالن دانشگاه: 

 ( 11)هدف  يآموزش هاي زيرساختبهسازي و استانداردسازي 

 ( 1دار )هدف اولويت علمي  هايحوزه بر  تأکيدهاي تحصيالت تکميلي کارشناسي ارشد و دکتري با  افزايش دوره 

 ( 2)هدف   الن يالتحصفارغ  ايحرفه، تحصيالت تکميلي و توانمندسازي مهارتي و آموزشيهاي افزايش کيفيت دوره 

 ( 3)هدف  يعالاي با رويکرد آمايش آموزش رشته هاي کاربردي و ميان افزايش رشته 

 (4)هدف    يمجاز هايآموزشتوسعه 

 موضوع راهبردي 
 هاي دانشگاهيحفظ و توسعه زيرساخت

 تعالي آموزش و توسعه تحصيالت تکميلي

 الملليهاي بين اي، ملي و همکاريتعامالت علمي سازنده  در عرصه منطقه  

 استراتژي دانشگاه: 

 دانشگاه کردستان( 1استراتژي دانشگاه )دانشگاهي موجود  هايزيرساختساماندهي و حفظ 

 (دانشگاه کردستان 10استراتژي دانشگاه )کمي و کيفي  هايشاخص و ارتقاي  آموزشيبهبود مستمر کيفيت 

 دانشگاه کردستان( 11استراتژي ) يعلمهيئت اعضاي  توانمندسازيشايسته و  علميهيئت جذب اعضاي  

 دانشگاه کردستان( 12استراتژي ) يالمللبين افزايش جذب دانشجويان  

 دانشگاه کردستان( 13جذب دانشجويان مستعد در کليه مقاطع  تحصيلي )استراتژي 

 دانشگاه کردستان( 14استراتژي ) يدانشگاه هايرشته و  هادوره ساماندهي مستمر و توسعه هدفمند  
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 دانشگاه کردستان( 16استراتژي ) يالمللبين ، ملي و  ايمنطقه  هايعرصهارتقا و بهبود حمايت از ارتباط در  

ها/ اقدامات پيشنهادي  ها/ برنامه فهرست طرح

 استراتژي دانشگاه دانشگاه جهت تحقق  

هاي عملکردي/ معيار  شاخص 

 عملکرد
 مسئول اجرا

 شروع

 ماه/ سال

 پايان

 ماه/ سال

وضعيت   بيني پيش

هاي عملکردي/  شاخص 

معيار عملکرد به  

 تفکيک سال 

ناظر/ 

و  /کنندهارزيابي 

 پايشگر

مالحظات اجرايي و 

 هاي پيشنهادي فعاليت

1397 1398 1399 

 . 1طرح/برنامه 

طرح نيازسنجي فضاهاي آموزشي موردنياز  

های توسعه دانشکده با توجه به برنامه 

 آموزش دانشکده 

  با   آموزشيتناسب فضاهاي

/   هايرشته رشد و توسعه 

 دانشکده   هايگروه 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده   

 97/مهرماه
 ماهدي 

/97 
✓    

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 

 . 2طرح/برنامه 

طرح توسعه فضاهاي آموزشي موردنياز  

 های توسعه  دانشکده با توجه به برنامه 

  با   آموزشيتناسب فضاهاي

  هايرشته رشد و توسعه 

دانشکده و رسيدن به  

در   موردنظراستاندارد 

 هاي برنامه سال

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/ماهدي 

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 

 . 3طرح/برنامه 

تحصيالت  هاي نامهپايان طرح راهنمايي 

دکتري با   ويژه به تکميلي مشترک 

  هاينامهپايان تعداد  

تحصيالت تکميلي مشترک  

دکتري دانشکده با   ويژه به 

 داخلي هايدانشگاه 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/ماهدي 

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 
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 داخلي و خارجي  هايدانشگاه 

 

  هاينامهپايان تعداد  

تحصيالت تکميلي مشترک  

دکتري دانشکده با   ويژه به 

 خارجي هايدانشگاه 

 . 4طرح/برنامه 

هاي تحصيالت نامهپايان طرح راهنمايي 

دکتري با   ويژه به تکميلي مشترک 

 دانشگاه  هايدانشکده 

  هاينامهپايان تعداد  

تحصيالت تکميلي مشترک  

دکتري دانشکده با   ويژه به 

 دانشگاه  هايدانشکده 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/ماهدي 

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 

 . 5طرح/برنامه 

 دانشکده   فکر اساتيدطرح توسعه اتاق  

   تعداد جلسات اتاق فکر

 دانشکده در سال 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

آبان 

 97ماه/
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 

 . 6طرح/برنامه 

های دانشکده به  طرح تجهیز کالس 

سیستم ویدئو پروژکتور و سایر  

ی تکنولوژی جدید و سایر  هاستم یس

 ابزارهای فناورانه 

 

  تجهيز   يهاکالس تعداد

 شده  

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

مدرنيزه کردن شيوه  

تدريس با استفاده از  

امکانات پيشرفته  

از قبيل تخته   آموزشي

بزرگ هوشمند با  

قابليت ضبط تصوير و  
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صدا در اين طرح  

 خواهد بود. مدنظر

 . 7طرح/برنامه 

دانشکده    علمیهیئت طرح تشویق اعضای  

 های مطالعاتیبه استفاده از فرصت 

  علميهيئت تعداد اعضاي 

  هاي فرصتاز  کننده استفاده 

 مطالعاتي

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 

 . 8طرح/برنامه 

  هاي گروه هاي علمي و فني طرح  همکاري 

  مؤسساتها و علمي دانشکده  با سازمان 

ي  هادوره خارج از دانشگاه جهت برگزاري  

   درآمدزايي با رويکرد    مدتکوتاه   آموزشي

در راستاي رسالت کارآفريني و مسئوليت 

نسل سوم و     هايدانشگاه اجتماعي در  

 چهارم 

  ي برگزارشده  هادوره تعداد

   مدتکوتاه  هايآموزش

خارج   مؤسساتها و سازمان

از دانشگاه توسط اعضاي  

 دانشکده  علميهيئت 

 

 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 

 . 9طرح/برنامه 
  تجهيز   هايکارگاه تعداد

شده    اندازيراه و    شده 

معاونت 

 آموزشي 
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 
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 هایکارگاه تجهیز  و طرح   توسعه

های آموزشی  ها/ گروهبخش  موردنیاز

 دانشکده 

تضمين کيفيت   دانشکده  در سال  آموزشي هايگروه 

 دانشگاه 

 . 10طرح/برنامه 

های  طرح اصالح و روزآمدی برنامه 

  ویژهبهدرسی تحصیالت تکمیلی 

ی دکتری با توجه به تحول در هادوره

 علوم انسانی 

  درسي  هاي برنامه تعداد

شده تحصيالت   روزبه 

 در سالتکميلي 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 

 . 11طرح/برنامه 

طرح  شاخص سازی و پایش کیفیت 

 های مختلف دانشکده آموزشی بخش 

  آموزشي هايگروه تعداد  

 در سال پايش شده 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 

 . 12طرح/برنامه 

علمی به طرح  تشویق اعضای هیئت 

افزایی  و های دانش حضور در دوره 

 آموزی دانشگاه مهارت 

  علميهيئت تعداد اعضاي 

دانشکده در    کننده شرکت

  افزاييدانش ي هادوره 

 در سال دانشگاه 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 
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 . 13طرح/برنامه 

علمی به  طرح  تشویق اعضای هیئت 

 های علمی اندازی قطب راه

  هايقطب افزايش تعداد  

 علمي دانشکده 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 

 . 14طرح/برنامه 

فراهم کردن زمینه جهت نوگشایی   

ویژه های تحصیالت تکمیلی و به رشته 

 های دکتری دوره

  ي  هادوره افزايش تعداد

 ويژهبه تحصيالت تکميلي و 

 دکتري دانشکده 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

نظارت، دفتر 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 . 15طرح/برنامه 

المللی با توجه به جذب دانشجوی بین 

های آموزشی دانشکده  و پتانسیل بخش 

 المللی بین هایدانشگاه  با دانشجو تبادل

   افزايش تعداد دانشجويان

 دانشکده  الملليبين 

   افزايش فرصت مطالعاتي

دانشجويان تحصيالت  

 تکميلي دانشکده 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 . 16 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

ایجاد و توسعه کلینیک مرکز مطالعات  

 حقوقی با همکاری بخش حقوق دانشکده 

    توسعه خدمات ارائه شده از

سوي  کلينيک مرکز 

 مطالعات حقوقي

معاونت 

و  آموزشي 

 پژوهشي 

 دانشکده 

ارديبهشت

 98/ماه
   ✓  98اسفند/

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه
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 . 17 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

ایجاد مرکز مشاوره اقتصادی و بازرگانی 

مدیریت در دانشکده با همکاری بخش 

 بازرگانی و بخش علوم اقتصادی

   توسعه خدمات ارائه شده از

سوي   مرکز مشاوره 

اقتصادي و بازرگاني و علوم  

 اقتصادي در دانشکده 

معاونت 

و  آموزشي 

 پژوهشي 

 دانشکده 

ارديبهشت

 98/ماه
   ✓  98اسفند/

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 . 18 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

جذب دانشجوی فوق دکتری در  

های دانشکده با حمایت اساتید رشته 

 دانشکده 

    افزايش دانشجويان  فوق

 دکتري

معاونت 

و  آموزشي 

 پژوهشي 

 دانشکده 

آبان 

 97/ماه
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 . 19 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

 تسریع در پروسه تفکیک دانشکده به  

 دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 

 بدنیدانشکده تربیت 

   اقدامات اجرايي انجام گرفته

 هادانشکده از  هرکدام براي 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

نظارت، دفتر 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 . 20 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

مدت آموزشی های کوتاهبرگزاری دوره

 های مختلف دانشکده )کهاد( در گروه

  و    نام ثبت تعداد دانشجويان

شده در اين   التحصيلفارغ

 هادوره 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه
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 . 21 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

های ارزشیابی بازنگری  و ارتقای شیوه

 هااساتید گروه 

  بازنگري   هاي شاخصتعداد

 شده  و تعديل شده 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص  بينيپيش وضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابي ديدگاه ناظر/                               

 توضيحات:.............................نيازمند بهبود                        خوب                                                            
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 هدف کالن دانشگاه: 

 ( 5هدف ) نظام پژوهش و فناوري کيفيت ارتقاي 

 ( 6)هدف  يالمللاي و بين توسعه جايگاه پژوهشي و افزايش سهم توليدات علمي دانشگاه در سطح ملي، منطقه 

 ( 7دانش )هدف سازي توسعه کارآفريني دانشگاهي و تجاري

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

 موضوع راهبردي 
 الملليهاي بين اي، ملي و همکاريتعامالت سازنده در عرصه منطقه 

 توسعه پژوهش و فناوري 

 استراتژي دانشگاه: 

 دانشگاه کردستان(  6استراتژي دانشگاه )ارتقاي جايگاه و مرجعيت علمي 

 دانشگاه کردستان( 7استراتژي )  ي فناورپژوهشي و  هايفعاليت گسترش و تعميق 

 دانشگاه کردستان( 8استراتژي )  يپژوهشو تقويت ديپلماسي  ايرشته ميان  هايپژوهش توسعه 

 دانشگاه کردستان(  9استراتژي ) يملو  ايمنطقه تقويت بعد کارآفريني و کاربست دستاوردهاي پژوهشي در راستاي نيازهاي 

ها/ اقدامات پيشنهادي  ها/ برنامه فهرست طرح

 دانشگاه جهت تحقق  استراتژي دانشگاه 

هاي عملکردي/ معيار  شاخص 

 عملکرد
 مسئول اجرا

 شروع

 ماه/ سال

 پايان

 ماه/ سال

وضعيت   بيني پيش

هاي عملکردي/  شاخص 

معيار عملکرد به  

 تفکيک سال 

ناظر/ 

و  /کنندهارزيابي 

 پايشگر

مالحظات  

اجرايي و 

هاي  فعاليت

 پيشنهادي 
1397 1398 1399 

 . 22طرح/برنامه 

پژوهشی با -طرح  انتشار فصلنامه علمی

 المللیبینتوجه تأکید بر انتشار فصلنامه 

    افزايش تعداد فصلنامه

علمي پژوهشي فارسي و  

     الملليبين 

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده   

 97آبان ماه/
 آبان ماه

/98 
✓  ✓   

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 
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 . 23طرح/برنامه 

های تولید دانش داخلی و  طرح مشوق 

 علمی دانشکده المللی اعضای هیئت بین

    افزايش تعداد مقاالت

علمي پژوهشي  داخلي  

 علميهيئت اعضاي 

 دانشکده 

      افزايش تعداد مقاالت

اعضاي    الملليبين 

 دانشکده     علميهيئت 

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده   

 97آبان ماه/
 آبان ماه

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 

 . 24طرح/برنامه 

های اجرایی و  نامه با دستگاه انعقاد تفاهم 

صنایع مختلف در زمینه همکاری صنعت و 

دانشگاه با استفاده از ظرفیت اعضای 

 علمی پژوهشی دانشگاه هیئت 

   با    نامهتفاهم افزايش تعداد

اجرايي و   هايدستگاه 

صنايع مختلف در زمينه  

همکاري صنعت و دانشگاه  

با استفاده از ظرفيت اعضاي  

پژوهشي   علميهيئت 

 دانشگاه 

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده   

 97آبان ماه/
 آبان ماه

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 

 . 25طرح/برنامه 

های علمی ملی و  برگزاری کنفرانس 

 المللی بین

  هايکنفرانس افزايش تعداد  

 علمي ملي علمي دانشکده 

       افزايش تعداد

علمي   هايکنفرانس

 علمي دانشکده  الملليبين 

 
معاونت 

 پژوهشي 

 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 
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 . 26طرح/برنامه 

علمی حمایت از حضور اعضای هیئت 

 المللی های علمی ملی و بینکنفرانس 

   افزايش تعداد اعضاي

مقاله   دهنده ارائه علميهيئت 

علمي ملي   هايکنفرانسدر 

 علمي دانشکده 

       افزايش  تعداد اعضاي

مقاله   دهنده ارائه علميهيئت 

علمي   هايکنفرانس در  

 علمي دانشکده  الملليبين 

 
 
   
 
 
 
 

معاونت 

   پژوهشي 

 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 

 . 27طرح/برنامه 

درآمدزایی دانشکده از طریق برگزاری 

 های تخصصی و کاربردیدوره

    افزايش درآمدهاي

 اختصاصي دانشکده 

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده

  ✓  ✓  ✓ 99/آذرماه 97/آذرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 

 . 28 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

بنیان در  های دانش اندازی شرکت راه

 علمیدانشکده با محوریت اعضای هیئت 
 

    بنيان دانش  هايشرکت    
 ايجاد شده 

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده 

ماارديبهشت

 98/ه
  ✓  ✓  999اسفند/

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه
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 . 29 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

های تحصیالت تکمیلی نامه تعریف پایان 

های اجرایی تحت حمایت صنعت و دستگاه

 استان و کشور 

   يا رساله   نامهپايان تعداد

حمايت شده از سوي  

اجرايي و   هايدستگاه 

 صنعت 

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

نظارت، دفتر 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 . 30 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

درمانی دانشگاه کردستان  ایجاد مرکز ورزش 

 با رویکرد سرویس به شهر سنندج 

   شده  اندازيراه مرکز 
معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده

   ✓  ✓ 98اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 . 31 .خاصطرح/برنامه پیشنهادی 

های پژوهشی ایجاد پژوهشکده و گروه

 های دانشکده متناسب با رشته 

 پژوهشکده و   تعداد

های پژوهشی گروه

های متناسب با رشته 

 دانشکده 

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص  بينيپيش وضعيت اجراي برنامه  کنندهارزيابي ديدگاه ناظر/                               

 ....................نيازمند بهبود                       توضيحات:......... خوب                                                            
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 های کلیدی  و راهبردی موفقیت عملکرد دانشکده ادبیات علوم انسانی و علوم اجتماعیشاخص

 ردیف 
  موفقیت عملکرد  و راهبردی  های کلیدی شاخص 

 دانشکده در صورت اجرای برنامه راهبردی 

 های برنامه در سال ها شاخص  بینی پیش 

1396  

 سال پایه 
1397 1398 1399 1400 

 12 11 11 11 11 هاي کارشناسيتعداد رشته  1

 11 11 11 10 10 هاي تحصيالت تکميليتعداد رشته  2

 - - - - - هاي درسي بازنگري شده تعداد برنامه  3

 45 42 38 35 31 در سال  علميهيئت تعداد مقاالت پژوهشي داخلي اعضاي  4

 16 14 12 10 8 در سال  علميهيئت اعضاي  الملليبين تعداد مقاالت  5

 9 8 8 7 7 در سال علميهيئت، ترجمه و گردآوري اعضاي تأليفيتعداد کتب  6

 79 77 75 73 71 تعداد دانشجويان خارجي  7

 3 2 2 2 1 هاي ملّي برگزار شده ها و کنفرانستعداد همايش  8

 1 1 1 1 1 برگزار شده  الملليبين هاي ها و کنفرانستعداد همايش  9

 3 3 2 2 1 مطالعاتي هايفرصت اعزام شده  به  علميهيئتتعداد اعضاي  10

 3 2 2 1 0 مطالعاتي  هايفرصتتعداد دانشجويان اعزام شده به  11
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12 
هاي علمي و  تعداد رويدادهاي فرهنگي برگزارشده توسط انجمن 

 تشکالت مذهبي و ....
10 12 14 16 18 

13 
جذب شده در سال با توجه به   علميهيئتتعداد اعضاي 

 هاي دانشکده هاي توسعه رشته ظرفيت
10 10 11 11 12 

14 
از صنعت  علميهيئتي پژوهشي اخذ شده اعضاي هاطرح تعداد 

 هاو ساير بخش 
2 4 5 6 7 

15 
ميزان درآمد اختصاصي دانشکده از محل ارائه خدمات  

 )به ريال( ، پژوهشي، مشاوره و ...آموزشي
- - - - - 

16 
دانشيار و استاد به اعضاي   علميهيئتنسبت تعداد اعضاي 

 استاديار   علميهيئت
 24 22 20 18 42به  16

 1600 1550 1500 1450 1410 تعداد دانشجويان کارشناسي  17

 2000 1060 1030 1000 905 تعداد دانشجويان تحصيالت تکميلي 18
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 طبیعی منابع دانشکده

 
 

 18) منابع طبیعیدانشکده های کلیدی موفقیت برنامه کالن یهاشاخصو سال آینده  3برای برنامه(  34ها )برنامه

 شده است. عملياتي تدوين   يهابرنامه گذاري گرديد. براي دستيابي به اين اهداف هدف 1400تا سال  شاخص(
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 های دانشگاهی( ها/ اقدامات پیشنهادی دانشگاه جهت تحقق  استراتژی ها/ برنامه )فرم تفصیلی. فهرست طرح

 و مالحظات اجرايي  کنندهي ابيارزهاي عملکردي/ ناظر و مسئوليت اجرا/ تاريخ آغاز و پايان/ شاخص  /هابرنامه  /هاطرح تدوين شناسنامه تفصيلي 

 هدف کالن دانشگاه: 

 ( 11)هدف  يآموزش ي هارساختيزبهسازي و استانداردسازي 

 ( 1دار )هدف ت ياولوعلمي  يهاحوزه بر   ديتأک با   هاي تحصيالت کارشناسي ارشد و دکتريدوره تنوع افزايش 

 ( 2)هدف   الن يالتحصفارغ  ياحرفههاي آموزشي، تحصيالت تکميلي و توانمندسازي مهارتي و افزايش کيفيت دوره 

 ( 3)هدف  يعالبا رويکرد آمايش آموزش  ايرشته هاي کاربردي و ميان افزايش رشته 

 ( 4هدف ) مدتکوتاه و   هاي مجازيتوسعه آموزش

 موضوع راهبردي 
 دانشگاهي يهارساختيزحفظ و توسعه 

 تعالي آموزش و توسعه تحصيالت تکميلي

 يالمللن يب  يهايهمکار، ملي و  يامنطقه تعامالت سازنده در عرصه  

 استراتژي دانشگاه: 

 دانشگاه کردستان( 1)استراتژي  دانشگاهي موجود دانشگاه  يهارساختيزساماندهي و حفظ 

 دانشگاه کردستان( 10)استراتژي  کمي و کيفي دانشگاه  يهاشاخص بهبود مستمر کيفيت آموزشي و ارتقاي 

 دانشگاه کردستان( 11استراتژي ) يعلمئت ي هاعضاي  يتوانمندسازشايسته و  يعلمئت يهجذب اعضاي  

 (دانشگاه کردستان 12استراتژي ) يالمللن يبافزايش جذب دانشجويان  

 دانشگاه کردستان( 13جذب دانشجويان مستعد در کليه مقاطع تحصيلي )استراتژي 

 دانشگاه کردستان( 14استراتژي ) يدانشگاههاي و رشته  هادوره ساماندهي مستمر و توسعه هدفمند  

 دانشگاه کردستان( 16استراتژي ) يالمللن يب، ملي و  يامنطقه  يهاعرصهارتقا و بهبود حمايت از ارتباط در  

 يک دانشگاه نسل چهارم )تأثيرگذاري اجتماعي(  عنوان به تبديل شدن به قطب علمي و ايفاي نقش 
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ها/ اقدامات پيشنهادي دانشگاه ها/ برنامه فهرست طرح

 جهت تحقق استراتژي دانشگاه 
 مسئول اجرا هاي عملکردي/ معيار عملکرد شاخص 

 شروع

 ماه/ سال

 پايان

 ماه/ سال

وضعيت   ي نيبشيپ

هاي عملکردي/  شاخص 

معيار عملکرد به  

 تفکيک سال 

ناظر/ 

 /کنندهي ابيارز

 و پايشگر

مالحظات اجرايي و 

هاي  فعاليت

 پيشنهادي 

1397 1398 1399 

 . 1 .پیشنهادی طرح/برنامه 

  از يموردنطرح نيازسنجي فضاهاي آموزشي 

ی توسعه آموزش هابرنامه دانشکده با توجه به  

  دانشکده

 با   تناسب فضاهاي آموزشي

ي /  هارشته رشد و توسعه 

بر اساس     هاي دانشکده گروه 

ي  هاشاخصاستانداردها و 

وزارت علوم، تحقيقات و  

 فناوري

معاونت 

 آموزشي 

   دانشکده 

 97/مهرماه
 ماهدي 

/97 
✓  ✓   

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 

 .2 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

مشترک و   یهادوره یاندازراهتوسعه و 

 دانشکده  یارشته نیب

   ي جديد  هادوره تعداد

ي شده مشترک و  اندازراه 

 يارشته ن يب

معاونت 

و  آموزشي 

 پژوهشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/آبان ماه

نظارت، دفتر 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه
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 .3 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

ها در خصوص استقالل مالی دانشکده 

در امور آموزشی و پژوهشی  یریگمیتصم

دانشکده و تسهیل پرداخت و تسویه  

 های مربوطه گرانت 

   هاي  افزايش تعداد گرانت

آموزشي پرداخت شده و  

 تسويه شده در سال

   هاي  افزايش تعداد گرانت

پژوهشي پرداخت شده و  

 تسويه شده 

  عقد قرارداد پژوهشي خارجي

 و داخلي 

  تعداد تجهيزات خريداري شده 

معاون اداري 

 مالي دانشگاه

ي حسابي ذ

 دانشگاه

  هايمعاونت

و  آموزشي 

 پژوهشي 

ها و  دانشکده 

 دانشگاه

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97ماه/آبان 

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 . 4 .پیشنهادی طرح/برنامه 

  از يموردنطرح توسعه فضاهاي آموزشي 

توسعه   یهابرنامهدانشگاه با توجه به 

 دانشکده

   تناسب فضاهاي آموزشي با

  يهارشته رشد و توسعه 

و رسيدن به    کده دانش

در   موردنظراستاندارد 

 هاي برنامه سال

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/ماهي د

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

ايجاد يک سوله با 

  500مساحت 

توسعه مترمربع براي 

و  سايت کامپيوتر

اتاق کار 

 دانشجويان دکتري

 . 5 .پیشنهادی طرح/برنامه 

تحصيالت  يهانامه انيپاراهنمايي طرح 

ساير   با دکتري ژه يوبه  تکميلي مشترک

هاي  دانشگاه  هاي درون دانشگاه ودانشکده 

  تحصيالت    يهانامهان يپاتعداد

 ژه يوبه تکميلي مشترک 

با    دانشکده  دکتري

 هاي داخليدانشگاه 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓   99اسفند/ 97/ماهي د

شوراي 

آموزشي 

 دانشگاه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 
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تضمين کيفيت   و خارجي  داخلي

 دانشگاه 

 . 6 .پیشنهادی طرح/برنامه 

دانشکده به ابزارهاي   يهاکالسطرح تجهيز 

 روز فناورانه به 

  تجهيز شده   يهاکالس تعداد

تجهيزات  دانشکده به  

 روزبهي آموزشکمک

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

معاونت اداري 

 مالي

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

مدرنيزه کردن 

شيوه تدريس با  

استفاده از امکانات 

پيشرفته آموزشي  

تخته   :از قبيل

بزرگ هوشمند با  

قابليت ضبط  

تصوير و صدا در  

  مدنظر اين طرح 

  خواهد بود. 

واقعيت مجازي و  

LMS 
   .7. پیشنهادیطرح/برنامه 

 ی علمئت یه طرح تسهیل و تشویق اعضای 

 های مطالعاتیدانشکده به استفاده از فرصت 

  ي علمئت ي هتعداد اعضاي

ي  هافرصتاز  کننده استفاده 

 مطالعاتي

ي  هامعاونت

ي و آموزش

پژوهشي 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 
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دانشکده و 

  دانشگاه

 . 8 پیشنهادی. طرح/برنامه 

فراهم کردن زمینه جهت نوگشایی تحصیالت  

 دکتری یهادوره ژهیوبهتکمیلی و 

  ي  هادوره افزايش تعداد

 ژه يوبه تحصيالت تکميلي و 

 دکتري دانشکده 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 . 9 پیشنهادی. طرح/برنامه 

ی با توجه به الملل نیبجذب دانشجوی 

  های آموزشی دانشکده  و تبادل پتانسیل بخش 

 ی المللن یب یهادانشگاه  با دانشجو

   افزايش تعداد دانشجويان

 ي دانشکده المللن يب

   افزايش فرصت مطالعاتي

دانشجويان تحصيالت تکميلي  

 دانشکده 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 . 10 پیشنهادی. طرح/برنامه 

 ازی موردن هایکارگاه  تجهیز و طرح توسعه

 آموزشی دانشکده  یهاگروه /هابخش 

  شده  زيتجههاي تعداد کارگاه   

ي  هاگروه ي شده اندازراه و 

 در سالآموزشي 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

ايجاد سوله با  

متر  800مساحت 

توسعه  براي 

هاي کارگاه 

تحقيقاتي دوره  

 دکتري
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 . 11 پیشنهادی. طرح/برنامه 

به حضور  یعلمئت یه طرح تشویق اعضای 

افزایی  تخصصی در داخل های دانش در دوره

 و خارج کشور 

  ي علمئت ي هاعضاي تعداد

دانشکده در   کننده شرکت

يي دانشگاه افزادانش ي هادوره 

 در سالو ساير مراکز مرتبط 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 

 . 12 پیشنهادی. طرح/برنامه 

شاخص سازی و پایش کیفیت  طرح

 ی مختلف دانشکدههابخش آموزشی 

  هاي آموزشي  گروه تعداد

 در سال پايش شده 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشگاه 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 

 . 13 پیشنهادی. طرح/برنامه 

ي  هاگروه  هاي علمي و فنيطرح همکاري 

خارج   مؤسساتها و با سازمان  علمي دانشکده 

ي آموزشي  هادوره جهت برگزاري  از دانشگاه 

 يي درآمدزابا رويکرد  مدتکوتاه

  ي برگزارشده  هادوره تعداد

   مدتکوتاه ي هاآموزش

خارج   مؤسساتها و سازمان

توسط اعضاي    از دانشگاه 

 ي دانشکده علمئت يه

   ،فضاهاي آزمايشگاهي

 ي امزرعهکارگاهي، و 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 
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 . 14 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

های مشترک بین   کارگاه  /هاشگاه یآزما ایجاد 

 یارشته ان یمهای آموزشی با رویکرد گروه

   هاشگاه يآزماتعداد/ 

هاي ايجاد شده کارگاه 

 مشترک

معاونت 

و  آموزشي 

 پژوهشي 

 دانشکده 

   ✓  98اسفند/ 98/ماهبهشتيارد

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

   .15 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

های آموزشی تخصصی  تدوین کارگاه

مشترک با   صورتبه حضوری یا مجازی 

های المللی در رشتههای معتبر بیندانشگاه

 موجود در دانشکده 

  هاي آموزشي  کارگاه  تعداد

  حضوري يا مجازي تخصصي 

 شده در سال  برگزار

معاونت 

و  آموزشي 

 پژوهشي 

 دانشکده 

   ✓  98اسفند/ 98/ماهبهشتيارد

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 . 16 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

 یهارشته جذب دانشجوی پسادکتری در 

 دانشکده با حمایت دانشکده و دانشگاه 

   فوق  افزايش دانشجويان

 دکتري

  ي با رتبه  علمئت يهتعداد عضو

 علمي دانشيار و باالتر

معاونت 

و  آموزشي 

 پژوهشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/آبان ماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 . 17 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

 هایو بخش  علمیهیئت سازی اعضای تیم

مشترک خارج   هایپروژهمربوطه برای اجرای  

   هاي پژوهشي  تعداد پروژه

خارجي تيمي اعضاي  

 علميهيئت 

معاونت 

و  آموزشي 

 پژوهشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/آبان ماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

کيفيت  تضمين 

 دانشگاه

 



452 
 

 علمیهیئت از دانشگاه با حمایت اعضای 

 دانشکده 

 . 18پیشنهادی . طرح/برنامه 

های درسی طرح اصالح و روزآمدی برنامه 

 دکتری  یهادوره ژهیوبهتحصیالت تکمیلی 

  روزبه ي درسي هابرنامه تعداد 

در  شده تحصيالت تکميلي 

 سال

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص   ينيبشيپوضعيت اجراي برنامه  کنندهي ابيارز ديدگاه ناظر/                     

 توضيحات:.............................                   نيازمند بهبود      خوب                                                            

 

 

 

 

 

 

 هدف کالن دانشگاه: 

 ( 5هدف ) نظام پژوهش و فناوري ت يفيک ارتقاي 

 ( 6)هدف  يالمللاي و بين توسعه جايگاه پژوهشي و افزايش سهم توليدات علمي دانشگاه در سطح ملي، منطقه 

 ( 7دانش )هدف سازي توسعه کارآفريني دانشگاهي و تجاري

 ( 8)هدف  يملّاي و افزايش سطح تعامالت با بخش صنعت، جامعه و دولت در عرصه منطقه 
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 موضوع راهبردي 
 ي المللن يب يهاي همکار ، ملي و  يامنطقهتعامالت سازنده در عرصه 

 توسعه پژوهش و فناوري 

 استراتژي دانشگاه: 

 دانشگاه کردستان(  6استراتژي دانشگاه )ارتقاي جايگاه و مرجعيت علمي 

 دانشگاه کردستان( 7استراتژي )  ي فناورپژوهشي و  يهات يفعالگسترش و تعميق 

 دانشگاه کردستان( 8استراتژي )  يپژوهشو تقويت ديپلماسي  يارشته ان يم يهاپژوهش توسعه 

 دانشگاه کردستان(  9استراتژي ) يملو  يامنطقه تقويت بعد کارآفريني و کاربست دستاوردهاي پژوهشي در راستاي نيازهاي 

ها/ اقدامات  ها/ برنامه فهرست طرح

پيشنهادي دانشگاه جهت تحقق  استراتژي 

 دانشگاه 

هاي عملکردي/  شاخص 

 معيار عملکرد 
 مسئول اجرا

 شروع

 ماه/ سال

 پايان

 ماه/ سال

هاي  وضعيت شاخص  ي نيبشيپ

عملکردي/ معيار عملکرد به  

 تفکيک سال 

ناظر/ 

 /کنندهي ابيارز

 و پايشگر

مالحظات اجرايي و 

 هاي پيشنهادي فعاليت

1397 1398 1399 
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 . 19 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

توسعه و تجهیز کارگاه، آزمایشگاه   

و اتاق کار تا سطح استاندارد  

 ی المللنیب

   افزايش تعداد  

کارگاه، آزمايشگاه، 

به نسبت  اتاق کار 

 دانشجويان 

  

 

 

معاونت 

 پژوهشي 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه دانشکده

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 اين طرح 

ها و ايستگاه توسعه و بهبود 

وهوا آب گروه هاآزمايشگاه 

 يشناس

ها و ايستگاه توسعه و بهبود 

 داري گروه جنگل  هاآزمايشگاه 

ها و ايستگاه توسعه و بهبود 

گروه  هاآزمايشگاه 

 ژئومورفولوژي 

 هاآزمايشگاه توسعه و بهبود 

 گروه شيالت 

و  هاآزمايشگاه توسعه و بهبود 

مهندسي  گروه يهاکارگاه

 ستيزط يمح

 هاآزمايشگاه توسعه و بهبود 

را   گروه مرتع و آبخيزداري

 ي گيرد. دربرم
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 . 20پیشنهادی. طرح/برنامه 

ی پژوهشی ملی و هاطرح توسعه 

ی و ارتباط با صنعت در المللنیب

 ی مختلف هاحوزه

 افزايش تعداد  

علمي   مقاالت

داخلي و   پژوهشي

اعضاي  ي  المللن يب

علمي هيئت 

 دانشکده 

     

   افزايش تعداد

ي پژوهشي  هاطرح

 خارج از دانشگاه 

   تعداد اختراعات

 ثبت شده 

معاونت 

 پژوهشي 

   دانشکده 

 97/ماه آبان
 ماهآبان

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 21 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

برقراری ارتباط مؤثر بین موضوع 

تحصیلی با نیازهای  یهانامه ان یپا

 اساسی استان 

   ي  هانامه ان يپاتعداد

ي  ازهاينمنطبق بر 

 اساسي استان 

معاونت  

 پژوهشي 

 دانشکده

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه
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 . 22 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

 در  مشارکت  توسعه افزایش 

 با  ی پژوهشیالمللنیب هایپروژه

 کردستان  اقلیم بر تأکید

   افزايش تعداد  

هاي پژوهشي  پروژه 

 ي مشترکالمللن يب

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 23 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

همکاری با دانشجویان در  افزایش  

طراحی توسعه محصوالت آبزی،  

شکارپروری، گیاهان دارویی و 

در منطقه با رویکرد   نهالستان

 ییدرآمدزا 

    افزايش درآمد

ي دانشکده  اختصاص

توسعه   از محل 

   محصوالت آبزي

  ي واحدهامساحت  

 پرورشي

   مساحت مزرعه و

 زراعي يهانيزم

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه
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 . 24پیشنهادی . طرح/برنامه 

پژوهشی -طرح انتشار فصلنامه علمی

بر انتشار فصلنامه   دیتأکبا توجه 

 ی المللنیب

 افزايش تعداد  

فصلنامه  علمي  

پژوهشي فارسي و  

   ي  المللن يب

معاونت 

 پژوهشي 

   دانشکده 

 98/ماه آبان
 ماهآبان

/1400 
✓  ✓   

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 25 پیشنهادی طرح/برنامه 

  ارائه مناسب جهت  رساخت یزایجاد 

ای، کاربردی  خدمات علمی، مشاوره 

 ییدرآمدزا منظوربهو پژوهشی 

    افزايش درآمدهاي

 اختصاصي دانشکده 

  ي  قراردادهامبلغ

عقد شده در سال به  

 ريال

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده

  ✓  ✓  ✓ 99/آذرماه 97/آذرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 26 پیشنهادی طرح/برنامه 

 ی هادستگاهبا  نامهتفاهمانعقاد 

اجرایی و صنایع مختلف در زمینه  

 افزايش تعداد    

با    نامهتفاهم

اجرايي  يهادستگاه 

و صنايع مختلف در  

معاونت 

 پژوهشي 

   دانشکده 

 97/ماه آبان
 ماهآبان

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  
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همکاری صنعت و دانشگاه با استفاده  

 علمی هیئت از ظرفیت اعضای 

 دانشکده  پژوهشی

زمينه همکاري  

صنعت و دانشگاه با  

استفاده از ظرفيت  

 علميهيئت اعضاي 

 دانشکده پژوهشي 

کيفيت 

 دانشگاه 

 . 27 پیشنهادی. طرح/برنامه 

علمی ملی و  یهاکنفرانس برگزاری 

 ی المللنیب

 

 افزايش تعداد  

علمي   يهاکنفرانس

 علمي دانشکده ملي 

      افزايش تعداد  

علمي   يهاکنفرانس

علمي  يالمللن يب

 دانشکده 

 
 
   
 
 
 
 

معاونت 

   پژوهشي 

 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 

 

 . 28 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

توسعه و تقویت مراکز تحقیقاتی 

موجود و ایجاد مراکز تحقیقاتی 

 جدید با رویکرد تحقیقات کاربردی 

 

    افزايش

ي انجام  هاپژوهش 

شده در مراکز 

تحقيقاتي دانشکده  

 ي برنامه هاسالدر 

معاونت  

 پژوهشي 

   ✓  ✓ 98اسفند/ 97/مهرماه دانشکده

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه
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 . 29 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

 یهاگاهیپا تسهیل دسترسی آسان به 

اطالعاتی و توسعه کتابخانه  

 دیجیتالی

    افزايش تعداد

ي مشترک  هاگاه يپا

 اطالعاتي دانشکده 

    کتابخانه ديجيتال

 ايجاد شده 

معاونت  

 پژوهشي 

 دانشکده

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 .   30پیشنهادی . طرح/برنامه 

حمایت از حضور اعضای  

های علمی در کنفرانس  علمیهیئت 

 ی المللنیبملی و 

 

   افزايش تعداد

علمي اعضاي هيئت 

  مقاله در  دهنده ارائه

علمي   يهاکنفرانس

 علمي دانشکده ملي 

       افزايش  تعداد

علمي اعضاي هيئت 

   مقاله در  دهنده ارائه

علمي   يهاکنفرانس

علمي  يالمللن يب

 دانشکده 

 
 
   
 
 
 
 

معاونت 

   پژوهشي 

 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 
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 . 31 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

 دارهدف علمی  یدها یبازد

 مؤسساتدانشجویی از مراکز و 

  سودآورموفق کارآفرین و 

در جهت تقویت انگیزه  انیبندانش 

  رشد و بالندگی در دانشجویان

    افزايش تعداد

بازديدهاي علمي  

 دانشجويان 

  

 

مرکز 

کارآفريني 

 دانشگاه

   ✓  ✓ 98اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 . 33 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

بنیان در  دانش  یهاشرکت   یاندازراه

انشکده با محوریت اعضای  د

 علمیهیئت 

     تعداد
هاي  شرکت

ايجاد    بنياندانش 

 شده 

 معاونت

 پژوهشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  999اسفند/ 98/ماهبهشتيارد

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه

 

 

 

 . 34پیشنهادی  طرح/برنامه 

به   علمیهیئت طرح  تشویق اعضای 

 علمی  یهاقطب  یاندازراه

 

  

   تعداد دانشجوي

 دکتري

   تعداد مقاالت برتر و

 پر استناد

   تعداد اعضاي

علمي با رتبه  هيئت 

 دانشيار و باالتر

  هايمعاونت

و  آموزشي 

 پژوهشي 

ها و  دانشکده 

 دانشگاه

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين  

کيفيت 

 دانشگاه 
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  ي مليهاطرح تعداد 

  تعداد مجالت علمي

 و پژوهشي

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص  ينيبش يپوضعيت اجراي برنامه  کنندهي ابيارز ديدگاه ناظر/                               

 نيازمند بهبود                       توضيحات:............................. خوب                                                            
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 منابع طبیعی دانشگاه کردستانهای کلیدی  و راهبردی موفقیت عملکرد دانشکده شاخص

 ردیف 

موفقیت   و راهبردی  های کلیدی شاخص 

ای  ردر صورت اج  دانشکده عملکرد  

 برنامه راهبردی 

 های برنامه در سال ها شاخص  ی نیبش یپ

1396  

 سال پایه 
1397 1398 1399 1400 

 - - - - 6 هاي کارشناسيتعداد رشته  1

 - 17 16 15 13 هاي تحصيالت تکميليتعداد رشته  2

 - - - - 8 بازنگري شده هاي درسي تعداد برنامه  3

4 
در  علميهيئت تعداد مقاالت پژوهشي داخلي اعضاي 

 سال

 

60 - 50 

 

60 - 50 

 

60 - 50 

 

60 - 50 

 

60 - 50 

 10 - 15 10 - 15 10 - 15 10 - 15 10 - 15 در سال علميهيئتاعضاي   يالمللن يبتعداد مقاالت   5

6 
، ترجمه و گردآوري اعضاي  يفي تألتعداد کتب 

 در سال علميهيئت 
1 1 1 1 1 

 20 15 10 5 3 تعداد دانشجويان خارجي 7

 1 0 1 0 0 هاي ملّي برگزار شده ها و کنفرانس تعداد همايش  8

 0 1 0 0 0 برگزار شده  يالمللني ب هاي ها و کنفرانس تعداد همايش  9

10 
هاي  اعزام شده  به فرصت  علميهيئت تعداد اعضاي 

 مطالعاتي
0 1 2 3 4 

 4 4 2 0 0 هاي مطالعاتيتعداد دانشجويان اعزام شده به فرصت 11
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12 
هاي  تعداد رويدادهاي فرهنگي برگزارشده توسط انجمن 

 علمي و تشکالت مذهبي و .... 
50 50 60 60 60 

13 
جذب شده در سال با توجه به   علميهيئت تعداد اعضاي 

 هاي دانشکده هاي توسعه رشته ظرفيت
3 1 1 0 0 

14 
از  علميهيئت پژوهشي اخذ شده اعضاي  يهاطرح تعداد 

 هاصنعت و ساير بخش 
3 3 3 3 3 

15 
ميزان درآمد اختصاصي دانشکده از محل ارائه خدمات  

 آموزشي، پژوهشي، مشاوره و ....)به ريال( 

350000000 

ريال +  

 يورو 30000

3800000000 

 ريال

7000000000 

 ريال
 ينيبشيپرقابليغ ينيبشيپرقابليغ

16 
دانشيار و استاد به اعضاي   علميهيئت نسبت تعداد اعضاي  

 استاديار علميهيئت 
 درصد  70 درصد  60 درصد  50 درصد  40 درصد30

 500 550 600 600 575 تعداد دانشجويان کارشناسي 17

 250 240 230 225 210 تعداد دانشجويان تحصيالت تکميلي 18
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 بیجار مهندسی -فنی و پایه  علوم دانشکده

 
 

-دانشکده علوم پایه و فنیهای کلیدی موفقیت برنامه کالن یهاشاخصو سال آینده  3برای برنامه(  38ها )برنامه

 شده است. عملياتي تدوين   يهابرنامه گذاري گرديد. براي دستيابي به اين اهداف هدف 1400تا سال  شاخص( 18) هندسی بیجارم
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 دانشگاهی( های ها/ اقدامات پیشنهادی دانشگاه جهت تحقق  استراتژی ها/ برنامه )فرم تفصیلی. فهرست طرح

 و مالحظات اجرايي  کنندهي ابيارزهاي عملکردي/ ناظر و مسئوليت اجرا/ تاريخ آغاز و پايان/ شاخص  /هابرنامه  /هاطرح تدوين شناسنامه تفصيلي 

 هدف کالن دانشگاه: 

 ( 11)هدفآموزشي ي هارساختيزبهسازي و استانداردسازي 

 ( 1هدف)دارت ي اولوعلمي  يهاحوزه بر   ديتأک با  دکتريهاي تحصيالت کارشناسي ارشد و افزايش دوره 

 ( 2هدف) التحصيالن فارغ  ياحرفههاي آموزشي، تحصيالت تکميلي و توانمندسازي مهارتي و افزايش کيفيت دوره 

 ( 3هدفبا رويکرد آمايش آموزش عالي) ايرشته هاي کاربردي و ميان افزايش رشته 

 (4هدف) هاي مجازيتوسعه آموزش

 موضوع راهبردي 
 دانشگاهي يهارساختيزحفظ و توسعه 

 تعالي آموزش و توسعه تحصيالت تکميلي

 يالمللن يب  يهايهمکار، ملي و  يامنطقه تعامالت سازنده در عرصه  

 استراتژي دانشگاه: 

 دانشگاه کردستان( 1دانشگاهي موجود دانشگاه)استراتژي  يهارساختيزساماندهي و حفظ 

 دانشگاه کردستان( 10کمي و کيفي دانشگاه)استراتژي  يهاشاخص بهبود مستمر کيفيت آموزشي و ارتقاي 

 دانشگاه کردستان( 11)استراتژي يعلمئت ي هاعضاي  يتوانمندسازشايسته و  يعلمئت يهجذب اعضاي  

 دانشگاه کردستان(  12)استراتژي يمللالن يبافزايش جذب دانشجويان  

 دانشگاه کردستان( 13جذب دانشجويان مستعد در کليه مقاطع  تحصيلي )استراتژي 

 دانشگاه کردستان( 14دانشگاهي)استراتژي  يهارشته و  هادوره ساماندهي مستمر و توسعه هدفمند  

 دانشگاه کردستان(  16)استراتژي يالمللن يب، ملي و  يامنطقه  يهاعرصهارتقا و بهبود حمايت از ارتباط در  
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ها/ اقدامات پيشنهادي  ها/ برنامه فهرست طرح

 دانشگاه جهت تحقق  استراتژي دانشگاه 

هاي عملکردي/ معيار  شاخص 

 عملکرد
 مسئول اجرا

 شروع

 ماه/ سال

 پايان

 ماه/ سال

وضعيت   ي نيبشيپ

هاي عملکردي/  شاخص 

معيار عملکرد به  

 تفکيک سال 

ناظر/ 

و  /کنندهي ابيارز

 پايشگر

مالحظات اجرايي 

هاي و فعاليت

 پيشنهادي 

1397 1398 1399 

 . 1 پیشنهادی طرح/برنامه 

طرح نيازسنجي فضاهاي آموزشي  

ی هابرنامه دانشکده با توجه به  ازيموردن

 دانشکده توسعه آموزش 

 با   تناسب فضاهاي آموزشي

ي /  هارشته رشد و توسعه 

   هاي دانشکده گروه 

معاونت 

 آموزشي 

   دانشکده 

 97/مهرماه
 ماهدي 

/97 
✓    

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه 

 

 . 2 پیشنهادی طرح/برنامه 

  از يموردنطرح توسعه فضاهاي آموزشي 

ی توسعه  هابرنامه دانشگاه با توجه به 

 دانشکده 

   تناسب فضاهاي آموزشي با

  يهارشته رشد و توسعه 

و رسيدن به    کده دانش

در   موردنظراستاندارد 

 هاي برنامه سال

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/ماهي د

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه 

 

 . 3 پیشنهادی طرح/برنامه 

تحصيالت  ي هانامهان يپاراهنمايي طرح 

با  دکتري ژهيوبه تکميلي مشترک

 هاي داخلي دانشگاه 

  يهانامهان يپاتعداد  

تحصيالت تکميلي مشترک  

با   دانشکده  دکتري ژه يوبه 

 داخلي يهادانشگاه 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓   افق برنامه 99آبان/ 

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه 
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 . 4 پیشنهادی طرح/برنامه 

تحصيالت  ي هانامهان يپاراهنمايي طرح 

با  دکتري ژهيوبه تکميلي مشترک

 دانشگاه  يهادانشکده 

  يهانامهان يپاتعداد  

تحصيالت تکميلي مشترک  

با   دانشکده  دکتري ژه يوبه 

 ي دانشگاه هادانشکده 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓   افق برنامه 99/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه 

 

 . 5 پیشنهادی طرح/برنامه 

 دانشکده   ديفکر اساتطرح توسعه اتاق  

   تعداد جلسات اتاق فکر

 دانشکده در سال 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97ماه/ آبان

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه 

 

 . 6 پیشنهادی طرح/برنامه 

ي دانشکده به  هاکالسطرح تجهيز 

سيستم ويدئو پروژکتور و ساير ابزارهاي  

 فناورانه 

 

 

 

 

 

  تجهيز   يهاکالس تعداد

شده دانشکده به ويدئو  

 ژکتورروپ

 

 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه 

مدرنيزه کردن 

شيوه تدريس با  

استفاده از  

امکانات پيشرفته  

آموزشي از قبيل  

تخته بزرگ  

هوشمند با قابليت  

ضبط تصوير و  

صدا در اين طرح  

خواهد   مدنظر

 بود. 
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 . 7 پیشنهادی طرح/برنامه 

ی علمئت یه طرح تشویق اعضای 

های دانشکده به استفاده از فرصت 

 مطالعاتی

  ي علمئت ي هتعداد اعضاي

ي  هافرصتاز  کننده استفاده 

 مطالعاتي

 

 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

     1400/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه 

اين دانشکده نوپا  

هست و اعضاي  

 فعالً  ي علمئت يه

پيماني هستند لذا تا 

اين  1400سال 

امکان طبق 

براي اين  نامهنييآ

دانشکده مقدور 

 خواهد بود.

 . 8 پیشنهادی طرح/برنامه 

  هاي علمي و فنيطرح  همکاري 

ها و  با سازمان ي علمي دانشکده هاگروه 

جهت   خارج از دانشگاه مؤسسات

  مدتکوتاهي آموزشي هادوره برگزاري 

 يي درآمدزابا رويکرد 

  ي برگزارشده  هادوره تعداد

   مدتکوتاه ي هاآموزش

خارج   مؤسساتها و سازمان

توسط اعضاي    از دانشگاه 

 ي دانشکده علمئت يه

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه 
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 . 9 پیشنهادی طرح/برنامه 

و  هاکارگاه  تجهیز و طرح   توسعه

 /هابخش  از یموردن یهاشگاه ی آزما

 ی آموزشی دانشکده هاگروه

  زيتجههاي تعداد کارگاه  

ي شده  اندازراه و    شده 

 در سال ي آموزشي هاگروه 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه 

 

 . 10 پیشنهادی طرح/برنامه 

های طرح اصالح و روزآمدی برنامه 

 ژهیوبهدرسی تحصیالت تکمیلی 

 ی دکتری  هادوره

  ي درسي هابرنامه تعداد

شده تحصيالت   روزبه 

 در سالتکميلي 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

     1400/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه 

 

 . 11 پیشنهادی طرح/برنامه 

طرح  شاخص سازی و پایش کیفیت 

 ی مختلف دانشکده هابخش آموزشی 

  هاي آموزشي  گروه تعداد

 در سال پايش شده 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه 

 

 . 12طرح/برنامه 

ی به علمئت یه طرح  تشویق اعضای 

یی افزادانش ی هادورهحضور در 

 دانشگاه 

  ي علمئت ي هاعضاي تعداد

دانشکده در    کننده شرکت

يي  افزادانش ي هادوره 

 در سال دانشگاه 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه 
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 . 13طرح/برنامه 

ی به  علمئت یه طرح  تشویق اعضای 

 ی علمی هاقطب ی اندازراه

  ي  هاقطب افزايش تعداد

 علمي دانشکده 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

     1400/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه 

 

 . 14طرح/برنامه 

فراهم کردن زمینه جهت نوگشایی 

ی هادوره ژهیوبهتحصیالت تکمیلی و 

 دکتری 

  ي  هادوره افزايش تعداد

 ژهيوبه تحصيالت تکميلي و 

 دکتري دانشکده 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓   افق برنامه 99/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه

 

 . 15طرح/برنامه 

با توجه به    یالمللنیبجذب دانشجوی  

های آموزشی دانشکده   پتانسیل بخش 

  یهادانشگاه  با دانشجو و تبادل 

 یالمللنیب

   افزايش تعداد دانشجويان

 ي دانشکده المللن يب

   افزايش فرصت مطالعاتي

دانشجويان تحصيالت  

 تکميلي دانشکده 

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

تضمين ارزيابي و 

 کيفيت دانشگاه
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 . 16 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

ایجاد  آزمایشگاه مشترک بین اعضای  

ی در دانشکده با رویکرد علمئت یه 

 یارشته ان یم

    آزمايشگاه مشترک ايجاد

 شده 

معاونت 

و  آموزشي 

 پژوهشي 

 دانشکده 

   ✓  98اسفند/ 98/ماهبهشتيارد

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 دانشگاهکيفيت 

 

 . 17 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

های آموزشی تخصصی تدوین کارگاه

مشترک با    صورتبه حضوری یا مجازی  

-المللی در رشتههای معتبر بیندانشگاه

 های موجود در دانشکده 

   هاي آموزشي  کارگاه  تعداد

تخصصي حضوري يا  

 شده در سال  برگزار مجازي

معاونت 

و  آموزشي 

 پژوهشي 

 دانشکده 

   ✓  98اسفند/ 98/ماهبهشتيارد

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه

 

 . 18 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

ی و علمئت یه سازی اعضای تیم

ی مربوطه برای اجرای هابخش 

ی مشترک خارجی با حمایت هاپروژه

 استادان دانشکده 

   ي پژوهشي  هاپروژه تعداد

خارجي تيمي اعضاي 

 يعلمئت يه

معاونت 

و  آموزشي 

 پژوهشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/آبان ماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه
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 . 19 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

ی مشترک  ها دورهی اندازراهوسعه و ت

 یارشتهنیبو 

   ي جديد  هادوره تعداد

ي شده مشترک و  اندازراه 

 يارشته ن يب

معاونت 

و  آموزشي 

 پژوهشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/آبان ماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه

 

 . 20 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

تحول در دوره کارآموزی و  

                ی دانشجویاناحرفهی توانمندساز

   هاي  دوره  افزايش تعداد

 دانشجويان  کارآموزي

    هاي   دوره  تعداد

  ي احرفه ي توانمندساز

               دانشجويان

معاونت 

و  آموزشي 

 پژوهشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/آبان ماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه

 

 . 21 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

تحول  تشکیل سمینارهای علمی ماهانه  

دانشجویان تحصیالت تکمیلی با 

ی مطرح ملی و هاچهرهحضور 

 ی المللنیب

   سمينارهاي    افزايش تعداد

علمي ماهانه دانشجويان  

 تحصيالت تکميلي

معاونت 

و  آموزشي 

 پژوهشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/آبان ماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 دانشگاهکيفيت 

 

 . 22 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

   استفاده      افزايش تعداد

مشترک از امکانات  

آزمايشگاهي و امکانات  

ديگر   مؤسسات webتحت  

معاونت 

و  آموزشي 

 پژوهشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/آبان ماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه
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تحول   استفاده مشترک از امکانات  

  webآزمایشگاهی و امکانات تحت 

 دیگر  مؤسسات

 خارج از دانشگاه 

 . 23 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

دانشجویی   دارهدف ی علمی دها یبازد

موفق کارآفرین و  مؤسساتاز مراکز و 

در جهت تقویت  انیبندانش  سودآور

   انگیزه رشد و بالندگی در دانشجویان

    افزايش تعداد بازديدهاي

 علمي دانشجويان 

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده

   ✓  ✓ 98اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه
 

 . 24 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

ی قوی با رویکرد هایعلمئت یه جذب 

 پژوهشی برای دانشکده  

   افزايش هدفمند اعضاي

 دانشکده  يعلمئت يه

معاونت 

 آموزشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و تضمين 

 کيفيت دانشگاه

 

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص  ينيبش يپوضعيت اجراي برنامه  کنندهي ابيارز ديدگاه ناظر/                               

 نيازمند بهبود                       توضيحات:............................. خوب                                                            
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 هدف کالن دانشگاه: 

 ( 5هدف) نظام پژوهش و فناوري ت يفيک ارتقاي 

 (6هدف)المللياي و بين توسعه جايگاه پژوهشي و افزايش سهم توليدات علمي دانشگاه در سطح ملي، منطقه 

 ( 7هدف) سازي دانشتوسعه کارآفريني دانشگاهي و تجاري

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

 موضوع راهبردي 
 يالمللن يبي  هايهمکاري، ملي و  امنطقه تعامالت سازنده در عرصه 

 توسعه پژوهش و فناوري 
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 استراتژي دانشگاه: 

 دانشگاه کردستان(  6)استراتژي ارتقاي جايگاه و مرجعيت علمي دانشگاه 

 دانشگاه کردستان( 7)استراتژي پژوهشي و فناوري  يهات يفعالگسترش و تعميق 

 دانشگاه کردستان( 8)استراتژي و تقويت ديپلماسي پژوهشي يارشته ان يم يهاپژوهش توسعه 

 دانشگاه کردستان(  9)استراتژي و ملي يامنطقه تقويت بعد کارآفريني و کاربست دستاوردهاي پژوهشي در راستاي نيازهاي 

پيشنهادي  ها/ اقدامات  ها/ برنامه فهرست طرح

 دانشگاه جهت تحقق  استراتژي دانشگاه 
 مسئول اجرا هاي عملکردي/ معيار عملکرد شاخص 

 شروع

 ماه/ سال

 پايان

 ماه/ سال

وضعيت   ي نيبشيپ

هاي عملکردي/  شاخص 

معيار عملکرد به  

 تفکيک سال 

ناظر/ 

و  /کنندهي ابيارز

 پايشگر

مالحظات  

اجرايي و 

هاي  فعاليت

 پيشنهادي 
1397 1398 1399 

 . 25 پیشنهادی طرح/برنامه 

پژوهشی -طرح  انتشار فصلنامه علمی

بر انتشار فصلنامه   دیتأکبا توجه 

 ی المللنیب

 فصلنامه  علمي   افزايش تعداد

   ي  المللن ي بپژوهشي فارسي و 

معاونت 

 پژوهشي 

   دانشکده 

 97/ماه آبان
 آبان ماه

/98 
✓  ✓   

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 
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 . 26 پیشنهادی طرح/برنامه 

های تولید دانش داخلی طرح مشوق 

ی علمئت یه ی اعضای المللنیبو 

 دانشکده 

 علمي    مقاالت افزايش تعداد

داخلي اعضاي   پژوهشي 

 ي دانشکده علمئت يه

   مقاالت افزايش تعداد   

ي علمئت يهي  اعضاي  المللن يب

   دانشکده  

معاونت 

 پژوهشي 

   دانشکده 

 97/ماه آبان
 آبان ماه

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 

 . 27 پیشنهادی طرح/برنامه 

ی اجرایی هادستگاه با    نامهتفاهم انعقاد  

و صنایع مختلف در زمینه همکاری 

صنعت و دانشگاه با استفاده از  

ی پژوهشی علمئت یه ظرفیت اعضای 

 دانشگاه 

 با    نامهتفاهم    افزايش تعداد

اجرايي و صنايع   يهادستگاه 

مختلف در زمينه همکاري  

صنعت و دانشگاه با استفاده از  

 يعلمئت يهظرفيت اعضاي 

 پژوهشي دانشگاه 

معاونت 

 وهشي پژ

   دانشکده 

 97/ماه آبان
 آبان ماه

/99 
✓  ✓  ✓  

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 

 

 . 28 پیشنهادی طرح/برنامه 

ی علمی ملی و هاکنفرانس برگزاری 

 ی المللنیب

 

 يهاکنفرانس  افزايش تعداد  

 علمي دانشکده علمي ملي 

      يهاکنفرانس  افزايش تعداد  

علمي   يالمللنيبعلمي 

هفتگي    يهاکنفرانس دانشکده)

و منظم در جهت فعال کردن  

 
 
   
 
 
 
 

معاونت 

   پژوهشي 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 
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  (پژوهش در دانشکده 

 . 29 پیشنهادی طرح/برنامه 

حمایت از حضور اعضای 

ملی  علمی    یهاکنفرانس   یعلمئتیه

 ی المللنیبو 

 

   افزايش تعداد اعضاي

  مقاله در  دهنده ارائهي علمئت يه

علمي علمي ملي  يهاکنفرانس

 دانشکده 

       افزايش  تعداد اعضاي

   مقاله در  دهنده ارائهي علمئت يه

 يالمللن ي بعلمي  يهاکنفرانس

 علمي

 
 
   
 
 
 
 

معاونت 

   پژوهشي 

 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 
 

 . 30 پیشنهادی طرح/برنامه 

دانشکده از طریق   ییدرآمدزا

  تخصصی و یهادوره برگزاری 

 کاربردی  هایانجام پژوهش 

    افزايش درآمدهاي اختصاصي

 دانشکده 

 

 

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  ✓ 99/آذرماه 97/آذرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه 
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 . 31 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

بنیان در  ی دانش هاشرکت ی  اندازراه

دانشکده با محوریت اعضای  

 یعلمئت یه 
    ايجاد    بنيانهاي دانش شرکت

 شده 

 معاونت

 پژوهشي 

 دانشکده 

  ✓  ✓  999اسفند/ 98/ماهبهشتيارد

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 . 32 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

ی تحصیالت هانامه ان یپاتعریف 

تکمیلی تحت حمایت صنعت و 

 ی اجرایی استان و کشورهادستگاه 

   يا رساله حمايت   نامهان يپاتعداد

ي  هادستگاه شده از سوي 

 اجرايي و صنعت 

  

معاونت 

 پژوهشي 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه دانشکده

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

  دانشگاه

 . 33 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

 دارهدف ی علمی دها یبازد

 مؤسساتدانشجویی از مراکز و 

   افزايش تعداد بازديدهاي علمي

 دانشجويان 

  

 

 

   ✓  ✓ 98اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 
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 انیبندانش  سودآورموفق کارآفرین و 

در جهت تقویت انگیزه رشد و 

   بالندگی در دانشجویان

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 . 34 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

توسعه و تقویت مراکز تحقیقاتی 

موجود و ایجاد مراکز تحقیقاتی 

 جدید با رویکرد تحقیقات کاربردی 

   ي انجام شده هاپژوهش افزايش

در مراکز تحقيقاتي دانشکده در  

 ي برنامه هاسال

معاونت  

 پژوهشي 

 دانشکده
   ✓  ✓ 98اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 . 35 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

ی هاگاهیپا تسهیل دسترسی آسان به 

 دیجیتالی اطالعاتی و توسعه کتابخانه 

   ي  هاگاه يپاافزايش تعداد

 مشترک اطالعاتي دانشکده 

   کتابخانه ديجيتال ايجاد شده 

معاونت  

 پژوهشي 

 دانشکده

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه
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 . 36 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

تسهیل و حمایت از شرکت  

بازآموزی  یهادورهکارشناسان در 

  یهاتخصص و تخصصی مرتبط با 

 آنها 

   ي هادوره  افزايش تعداد  

  بازآموزي و تخصصي 

 کارشناسان

 

  
 
 

معاونت 

 پژوهشي 

 دانشکده
  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 . 37 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

 یها شگاه یآزمااستانداردسازی  

 ISOموجود و اخذ مدرک 

   ي هاشگاه يآزما افزايش تعداد

 ISO داراي استاندارد

 

معاونت  

 پژوهشي 

  ✓  ✓  ✓ 99اسفند/ 97/مهرماه دانشکده

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه
 

 . 38 .خاص طرح/برنامه پیشنهادی

ایجاد دفتر ارتباط با صنعت در 

فنی و مهندسی  دانشکده در حوزه 

 نوین  یهای فناورو 

   ارتباط با صنعت    دفتر ايجاد شده

در دانشکده در حوزه فني و  

 نوين  يهاي فناورمهندسي و 
 

 

معاونت  

 پژوهشي 

   ✓  98اسفند/ 98/مهرماه دانشکده

دفتر نظارت، 

ارزيابي و 

تضمين کيفيت  

 دانشگاه

 

 هاي عملکردي/ معيار عملکرد به تفکيک سال:وضعيت شاخص  ينيبش يپوضعيت اجراي برنامه  کنندهي ابيارز ديدگاه ناظر/                               
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 نيازمند بهبود                       توضيحات:............................. خوب                                                            

 علوم پایه و فنی مهندسی بیجارهای کلیدی  و راهبردی موفقیت عملکرد دانشکده شاخص

 ردیف 
  موفقیت عملکرد  و راهبردی  های کلیدی شاخص 

 در صورت اجرای برنامه راهبردی   دانشکده

 های برنامه در سال ها شاخص  ی نیبش یپ

سال   1396

 پایه 
1397 1398 1399 1400 

 6 4 3 2 2 هاي کارشناسيتعداد رشته  1

 4 3 2 1 1 هاي تحصيالت تکميليتعداد رشته  2

 4 2 2 1 1 هاي درسي بازنگري شده تعداد برنامه  3

 8 5 4 4 3 در سال  يعلمئت يهتعداد مقاالت پژوهشي داخلي اعضاي  4

 14 11 9 8 6 در سال  يعلمئت يهاعضاي  يالملل ن يبتعداد مقاالت  5

6 
 ي علمئتيه، ترجمه و گردآوري اعضاي  يفيتألتعداد کتب 

 در سال 
0 0 1 2 3 

 12 9 5 0 0 تعداد دانشجويان خارجي  7

 3 2 2 1 1 هاي ملّي برگزار شده کنفرانسها و تعداد همايش  8
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 2 1 1 1 1 برگزار شده  يالمللن يبهاي ها و کنفرانستعداد همايش  9

10 
هاي  اعزام شده  به فرصت  يعلم ئتيهتعداد اعضاي 

 مطالعاتي
0 0 1 2 3 

 4 2 1 0 0 هاي مطالعاتي تعداد دانشجويان اعزام شده به فرصت 11

12 
هاي  رويدادهاي فرهنگي برگزارشده توسط انجمن تعداد 

 علمي و تشکالت مذهبي و ....
0 1 1 2 3 

13 
جذب شده در سال با توجه به   يعلم ئتيهتعداد اعضاي 

 هاي دانشکده هاي توسعه رشته ظرفيت
2 1 2 4 8 

14 
از   يعلم ئتيهپژوهشي اخذ شده اعضاي  يهاطرح تعداد 

 هاصنعت و ساير بخش 
0 0 2 3 6 

15 
ميزان درآمد اختصاصي دانشکده از محل ارائه خدمات  

 آموزشي، پژوهشي، مشاوره و ....)به ريال(
0 0 5000000 10000000 900000000 

16 
دانشيار و استاد به اعضاي   يعلم ئتيهنسبت تعداد اعضاي 

 استاديار   يعلمئتيه
0 0 0 1 3 
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 400 250 200 150 130 دانشجويان کارشناسي تعداد  17

 28 20 16 12 10 تعداد دانشجويان تحصيالت تکميلي 18
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کردستان  دانشگاه راهبردی نقشه و دورنما
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 .1. شماره مجله پيام مديران فني و اجراييريزي راهبردي. (. برنامه1380تهراني، حسين. )

 . چاپ سوم هاي فرهنگي،دفتر پژوهش : . مترجمين علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي، تهرانمديريت راهبردي (.1381) ديويد، آر. فرد.

 .  43، شمارهنشريه پيام ايران خودرور مديريت راهبردي. هاي اطالعاتي مديريت د(. نقش نظام1379خسروي، بهزاد. )
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(، 54)20، هاي مديريت استراتژيکمجله پژوهش گيري استراتژيک شرکت با استفاده از تکنيک دلفي. مدل جهت  (.1393) سن و بياباني، حدهدشتي شاهرخ، زهره 
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  دانشگاه فردوسي مشهد.(. مشهد: 1389ريزي راهبردي دانشگاه فردوسي مشهد )برنامه
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 . تهران: سمت.مباني سازمان و مديريت(. 1380رضائيان، علي. )

 .56 ،25ريزي در آموزش عالي. مي کشور. فصلنامه پژوهش و برنامه ه ها و نظام توسعه عل(. مشکالت کنوني دانشگا 1381رمضاني، رضا )
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-مدل _www.iranuplod.ir/uploads/iranshahrsaz.comن، اي از برنامه ريزي استراتژيک و مدل برايسو(. خالصه 1396شرکت توسعه خدمات مديريت بهار )

 pdf.1-رايسونب
 (. 1394)سند راهبردي دانشگاه کردستان 

 فردا. . تهران: نشر استراتژي اثربخش(. 1380) ان، وفا و کياني، غالمرضاغفاري

  .97-111(، 45)12 ،دانش مديريتريزي راهبردي، هاي برنامهمروري بر مدل  (.1378) اهلل فروزنده دهکردي، لطف 
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http://www.iranuplod.ir/uploads/iranshahrsaz.com_مدل-برایسون-1.pdf
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 (. بازرگانترجمه فريده مشايخ و عباس بازآفريني ) ، بازسازي، ساختارها، بازانديشي ؛ راهبردي در نظام آموزشي ريزي برنامه (،1374جري ) هرمن،کافمن، راجر و 

 تهران: انتشارات مدرسه. 

-39،  26.  دانشکده علوم انساني دانشگاه سمنان(. تبيين مدل بازانديشي نقش مديران دانشگاه ها در برنامه ريزي توسعه دانشگاهي.  1388کسکه، شهاب؛ سليمي، قاسم )

58. 

 ، آموزش کارکنان و آموزش روستايي. موزش عاليبرنامه ريزي راهبردي در نظام هاي آموزشي مراکز آ(. 1392نيستاني، محمدرضا )
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