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این سند رد  هفتمین نشست   عادی کمیسیون دائمی   و   مطابق   تفویض   اختیار   داده   شده   رد     
 رد  اترخی    ت   امنای   دااگشنه   لرستان،  پنجمین نشست   عادی   از   دوره سوم   هیا

 هب تصویب رسید.   41/44/4931
 4931تهیه و تدوین :  پاییز  
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

یک فضیلت و با  همزمان با سفر مقام معظم رهبری و هب منظور رتویج علم و دانش هب عنوان 4931عنوان دااگشنه معین استان لرستان رد سال  دااگشنه لرستان هب
  .الملل از مجتمع آموزش عالی هب دااگشنه لرستان ارتقاء یافت هدف ایفای نقش علمی و فناوری رد استان ، منطقه و رعهص نیب

گان توانمند قرار دارد، با استعانت از رپوردگار مهربان و با استفاده  اکنون هک رد آستاهن چهل سالگی تأسیس و رتبیت و رپورش دانش از تجربیات و آموخت
گارش و مورد تصویب هیئت امنای محترم دااگشنه قرار گرفت. 4141افق  رد  رهنموداهی فعالین رعهص علم و فناوری، ربانهم راهبردی دااگشنه   ن

ینیب کند یا ربای  ی محیطی را شیاه و تهدیداه کند هک فرصت باتوهج هب اینکه محیط سازمانی، همواره رد حال دگرگونی است، رد چنین محیطی، سازمانی موفق عمل می
گام با آن آمادگی الزم را داشته باشد مواجهه رزیی ربای استفاده از نقاط قوت، کاهش تهدیداه و از نیب ربدن نقاط ضعف  تحقق این امر نیازمند ربانهم .ی بهن

رچوب ربانهم راهبری، دااگشنه لرستان ضمن توهج خاص هب اهی ابالغی وزارت عتف و نییبت ماموریت دااگشنه رد چابدین منظور رباساس سیاست .است
گاه منطقه المللی، نسبت هب تعریف رد رسیدن هب هدف استراژتیک هب منظور تبدیل دااگشنه هب یک دااگشنه نسل سوم یا کارآفرین و نیز  ای، ملی و نیب ارتقاء جای

م نموده است گاه علمی اقدا   .ارتقاء جای
  نمایم. ری زا سپاسگ ،   دااگشنه رئیسه  اعضاء هیئت  و       مناءی اعضای محترم هیات ا شائبه ز زحمات بیدانم ا رد اینجا الزم می

کاران گرامی هک زحمت تدوین سند را ربعهده داشتهاهی تالشهمچنین از   دکتر            ،       محسن  عارف ژناد     دکترمحمد جعفری    ،  دکترآاقیان  دکتر رضا سپهوند   ،      اند  هم
اه، مدریان محترم ستادی دااگشنه و نیزکارشناسان  رؤسای محترم دادکشنه ،  همچنین از اراهئ نقطه نظرات  حمیدرضا جمالی خرم آبادیمهندس    ومسعود طارهنیا    

  .نمایماند، تشکر و قدردانی می خدوم دااگشنه هک هب غنای رههچ رتشیب محتوای آن کمک نموده
 خسرو زعزییدکتر 

 رئیس دااگشنه لرستان
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 پیشگفتار

 

استنبودهآنخواستارگاههیچکهرسیدخواهدجاییبهمعموالًرودمیکجابهنداندسازمانکههنگامی هر.

راندیگآگاهیبهشفافصورتبهراخودهایاستراتژیواهدافوشودادارهآگاهانهایشیوهبهبایدسازمان

برساند مفاهیمازآنرئوسکهنمودتصورمثلثیهمانندتوانمیرااستراتژیکوسیستمیتفکرامروزه.

کارهایانجامیعنیسازمانیاثربخشیبراستراتژیکریزیبرنامه.استشدهتشکیلرهبریومدیریتریزی،برنامه

ازپسسازمانمدیریتوظیفه.شودمیمرکزمترسید،خواهیمکجابهمشخصزمانیافقیکدراینکهودرست

.استشدهانتخابمسیروجهتباسازمانیمتغیرهایانطباقو(کارایی)کارهادرستانجامها،استراتژیتدوین

وجودیفلسفهورسالتتحققوبردادهپیوندهمبهرامدیریتوراهبردیریزیبرنامهپلی،همچونرهبری

پیدانمودسازماناستراتژیکبرنامهتدویندرکهآیندهحرکتمسیرتعیینبهاقدامشکونبد.داردتأکیدسازمان

درازمدتبالندگیورشدءبقاامکاناعتبار،افزایشجهتدربتواندسازمانکهسازدمیفراهمشرایطیکند،می

 .ورزداهتمامدیگرطرفازمحیطیتهدیداتومخاطراتکاهشوطرفازیکخود

.فعالیتاصلیمجتمع شد تأسیس شاپوراهوازجندی دانشگاه از ایشعبه عنوانبه 6531درسال لرستان شگاهدان

 و مسئوالناستان پیگیر باتالشهاوآموزشعالیلرستانبعدازجریانانقالبفرهنگیوبازشدندانشگاه

دبیریشیمیودبیری یرشته 2 در جودانش نفر 08 پذیرش با عالی، آموزش و فرهنگ وقت وزارت حمایت

 استقالل، کسب ضمن ادامه در .نمود آغاز را خود وپژوهشی آموزشی علمی، فعالیت کارشناسی مقطع در ریاضی

 افزوده دانشجویان تعداد و تحصیلی هایگرایش ها،رشته آموزشی، هایگروه تعداد بر پیوسته تاکنون سال آن از

 مقطع در یتحصیلیرشته 06بیشاز آموزشی، گروه 73 دارای دانشگاه حاضر حال در کهنحویبه است، شده

 انسانی، علوم و ادبیات یدانشکده1 قالب در دکتری رشتهدردوره44 ارشدو رشتهکارشناسی 33، کارشناسی

 هایدوره در دانشجو نفر8908 بربالغ با دامپزشکی،کشاورزی،علوماقتصادیواداریو مهندسی، و فنی پایه، علوم

 است. وقتتمام علمی هیأت عضو نفر 753 دارای حاضر حال در دانشگاه این.باشدمی شبانه روزانه،

 به دانشگاهنسبت هایمعاونت تمامی که نمود تصویب دانشگاه رئیسههیئت، دانشگاه ترمطلوب توسعه منظوربه

 دانشگاه راهبری شورای اعضاء و پروژه مجری اعضاء سپس .ورزند جدی اهتمام راهبردی -جامع برنامه تدوین

 فرعی هایکمیته کار حاصل .گردید تشکیل ایکمیته نیز معاونت هر در و تعیین دانشگاه ریاست نظرمستقیم زیر

پسازارزیابیوبررسینتایجکار.گرفتقرار رئیسههیئت کار دستور در و ارسال دانشگاه رئیس دفتر به بالفاصله

 دراین.دگردی لرستان دانشگاه محترم امنایهیئت تقدیم ،برنامهههاوتصویبدرشورایراهبریدانشگاهکمیت

 رسالت تحقق برای ،برنامههایعملیاتیاساسی راهبردهای و شدهترسیم دانشگاه آینده سالهده چشمانداز سند

.اندگردیده تعیین دانشگاه خطیر
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 شناسایی به منجر داخل محیط ارزیابیمحیطداخلیدانشگاهپرداختهمیشود.ارزیابیدرفصلاولاینبرنامهبه

توان می واحدها این بین روابط شدن مشخص با .شد خواهد سازمان ای وظیفه واحدهای ضعف و قوت نقاط

 برجسته قوت قاطن که نمود فراهم امکاناتی باید شناسایی از پس لذا نمود. تبیین را واحدها ناتوانی و توانمندی

 ساخته آشکار کوچک و بزرگ هایسازمان تجربه گردند. قوت نقاط به تبدیل یا ضعفکمرنگتر نقاط و شده

 و موازی درست داخلی عوامل بررسی فرآیند.دارد حیاتی نقش استراتژیموفق تدوین در داخلی ارزیابی که است

 هایفرصت از برایاستفاده داخلی تحلیل و تجزیه شود. می انجام خارجی عوامل بررسی فرآیند با جهت هم

های تحلیل و تجزیه با سازمان یک قدرت کردن مشخص فرآیند خطرات، از محافظت و محیطی زیرمجموعه

 و دارد قابلیت کارهایی چه انجام برای سازمان اینکه با رابطه در فرآیند این آید. می شمار به آن، منابع و داخلی

 می شرکت ضعف و قوت نقاط همان که پایانی نتیجه که طوری به گردد. می بررسی باشد میمنابع کدام دارای

اظهارنظرهای عقاید و هاتالش ماحصل را باشد دانشگاه.بدانند خود و بیرونی شناختمحیط به دوم فصل

همنظوراختصاصیافتهاست.دراینفصلضمنتشریحروششناسیشناختمحیطبیرونی،اسنادباالدستیب

تهدیداتمحیط و استشناساییفرصتها تحلیلبیرونیبررسیگردیده شناساییو به فصلدوم ادامه در .

ذینفعانپرداختهشدهاست..درفصلسومبهجمعبندیوارائهگزارشدرقالبنقاطقوتوضعفوهمچنین

وچشمانداز،موضوعاتاستراتژیکوفرصتهاوتهدیداتپرداختهشدهاست.درفصلچهارمبهماموریت

دانشگاه،برنامهاستراتژیهایطراحیاستراتژیهایدانشگاهپرداختهشدهوسرانجامدرفصلپنجممتناسببا

 هایعملیاتیپیشنهادگردیدهاست.
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 شناخت محیط درونی دانشگاه لرستان:  فصل اول 
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 مقدمه

 متأثر سازمان هر عملکرد که جا آن از .پرداخته می شودتحلیل محیط داخلی دانشگاه لرستان   ودر این فصل به بررسی 

 مستمر، طور به بایستی خود عملکرد بهبود برای ها سازمان بنابراین باشد، می خارجی و داخلی عوامل ی مجموعه از

 اتخاذ را حیاتی تصمیمات آن مبنای بر بتوانند تا باشند داشته خود خارجی و داخلی محیط شرایط از روشن تصویری

.  نماید شناسایی را خود رقابتی قوت و ضعف نقاط عینی، صورت به و دقت به تا سازد می قادر را سازمان امر این نمایند

 گذاری سرمایه رقابتی، های فرصت تکمیل جهت در توانند می مدیران آن از حاصل اطالعات و تحلیل این طریق از

 از اساسی و ناپذیر تفکیک بخش درونی، ارزیابی بکاهند آن اثرات از و کاهش نحوی به را تهدیدها  و موانع و کرده

 انتخاب و است شده بیرونی ارزیابی از ناشی ترس و اضطراب کاهش موجب درونی ارزیابی. است سازمان هر وظایف

. شود می پذیرفته بیرونی ارزیابی از تر آسان را آن نتایج و سازد می پذیر امکان را سازمان هر شرایط با مناسب استراتژی

 نماید فراهم استراتژیک  ریزی برنامه برای را مهمی و حیاتی اطالعات تواند می درونی ارزیابی همچنین

 

 لرستان دانشگاه درونی محیط مختلف های حوزه

 : انسانی منابع حوزه

 

شدت به نیروی انسانی خویش متکی بوده وسرمایه های های خدمت محور هستند، به ها سازماناز آنجائیکه دانشگاه

های ازپیش تعیین شده دارند. دانشگاه ها در دستیابی به ماموریتانسانی آنها نقش برجسته ای در موفقیت اینگونه سازمان

گونی از است، از انواع گونا ، تحقیقات و فناوریلرستان بنابر ماموریت ذاتی خویش که تابعی از ماموریت وزارت علوم

گیرد. برخی از این نیروها همچون هیات علمی ، سرمایه محوری بوده  و در تحقق ماموریت میمنابع انسانی بهره 

ای آموزشی و دانشگاه نقش اساسی دارند. برخی دیگر همچون  کارکنان رسمی و قراردادی در کمک به فرایند ه

هایی که به طور مستقیم به ماموریت دانشگاه جام برخی از فعالیتدانشگاه در انمی رسانند. بعالوه پژوهشی دانشگاه یاری 

     سپاری بهره می گیرد. در این بخش به وضعیت موجود منابع انسانی دانشگاه پرداخته مرتبط نیست از خدمات برون

 می شود.
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 اعضای هیأت علمی

 09سال  و جنسیت توزیع اعضای هیأت علمی دانشگاه لرستان به تفکیک مرتبه علمی -1جدول 

 مربی استادیار دانشیار استاد

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

- 31 3 13 21 311 1 11 

 63 جمع کل مربی 120 جمع کل استادیار 25 جمع کل دانشیار 19 جمع کل استاد

 

 
 09ل در سااعضای هیأت علمی دانشگاه لرستان به تفکیک مرتبه علمی و جنسیت تعداد توزیع  -1نمودار 

 

 09در سال  توزیع اعضای هیأت علمی دانشگاه لرستان به تفکیک نوع قرارداد -5جدول 

 جمع تعداد جنسیت نوع قرارداد

 311 31 زن رسمی

 313 مرد

 41 31 زن پیمانی

 14 مرد

 522 جمع کل
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 09در سال توزیع اعضای هیأت علمی دانشگاه لرستان به تفکیک نوع قرارداد  -5نمودار 

 

 09در سال  توزیع اعضای هیأت علمی دانشگاه لرستان به تفکیک دانشکده و مرتبه علمی -6جدول 

 جمع استاد دانشیار استادیار مربی دانشکده

 11 3 31 13 32 ادبیات و علوم انسانی

و اداری یاقتصادعلوم   1 33 1 1 33 

 31 1 1 31 1 دامپزشکی

 11 1 31 13 1 علوم پایه

یفنی و مهندس  33 31 2 1 11 

 12 3 31 24 1 کشاورزی

 522 19 25 120 63 جمع کل

 

 09توزیع اعضای هیأت علمی دانشگاه لرستان به تفکیک دانشکده و مرتبه علمی سال  -6نمودار 
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 1609-1609سالهای طی دانشگاه علمی هیئت اعضای استخدام و بازنشستگی وضعیت -  9جدول  

 1609 1606 1605 1601 1609سال 

 1 1 1 1 3 بازنشسته

 32 31 34 34 33 استخدام

 15 18 10 10 15 جمع کل

 

 1609-1609سالهای طی دانشگاه علمی هیئت اعضای استخدام و بازنشستگی وضعیت -  9نمودار  

 1609-1602 تحصیلی سال درلرستان   دانشگاه مختلف های دانشکده در دانشجو به استاد نسبت -  2جدول  

یات تعداد ه 

 علمی

تعداد 

 دانشجو

 به استاد نسبت

 دانشجو

 11.13 2111 11 ادبیات و علوم انسانی

 11.31 121 33 علوم اقتصادی و اداری

 4.13 311 31 دامپزشکی

 22.11 3111 11 علوم پایه

 11.41 3114 11 فنی و مهندسی

 21.21 3111 12 کشاورزی

 29/61 8908 522 جمع کل
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 1609-1602 تحصیلی سال لرستان در  دانشگاه مختلف های دانشکده در دانشجو به استاد تنسب -  2نمودار  

 دانشجویان

 1609-1602 در سال تحصیلیتوزیع دانشجویان دانشگاه لرستان به تفکیک مقطع تحصیلی، دوره و جنسیت  -   3جدول   

 

 

 جمع کل شبانه روزانه مقطع تحصیلی

 3191 111 1111 کارشناسی

اسی ارشدکارشن  3211 1 1580 

 112 1 331 دکتری حرفه ای

 201 1 143 دکتری تخصصی

 8908 114 1114 جمع
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 1609-1602 در سال تحصیلیتوزیع دانشجویان دانشگاه لرستان به تفکیک مقطع تحصیلی، دوره و جنسیت  -   3نمودار   

 1609-1602 تحصیلیدر سال  اه وابسته به دانشگ  کز آموزش عالیاتوزیع دانشجویان مر- 2جدول   

 

 تعداد دانشجو مرکز آموزش عالی

 221 الشتر

 603 پلدختر

 593 کوهدشت

 129 نورآباد
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 وفناوریحوزه  پژوهش 

 

ها آموزش بوده و بهره وری در ،رسالت اصلی و اساسی دانشگاه می گرفتیماگر این  قرن را عصر تولید محوری در نظر 

اصلی مدیران دانشگاهی بود. اما این  قرن عصر دانش محوری بوده و پژوهش و تولید علم و حیطه آموزش دغدغه 

دانش و نوآور بودن در حوزه تحقیقات علمی متناسب با نیازهای جامعه به مسئله اصلی مدیران دانشگاهی تبدیل گردیده 

رقابتی جدیدی برای جامعه ایجاد می کنند . های ها به وسیله پژوهش بر میزان تولید علم افزوده و مزیتاست . دانشگاه

های دولتی و غیر انتفاعی به انجام پژوهش و تحقیق به قصد ایجاد درآمد یا خدمات عام المنفعه اگر چه برخی دستگاه

می پردازند اما مطابق قانون برنامه پنجم توسعه ،مسئولیت انجام پژوهش و تولید دانش بر عهده دانشگاه و موسسات 

های بنیادی و کاربردی بوده و انتظار می رود در دنیای بسیار رقابتی و محیط پر تالطم امروزی با انجام پژوهش پژوهشی

ها نیازهای علمی و پژوهشی جامعه را به نحو شایسته ای برآورده نمایند. در واقع ماموریت اصلی و اساسی دانشگاه

عصر دانش محور بر آموزش پیشی گرفته است . توجه  پرداختن به امر آموزش و پژوهش بوده و وزنه پژوهش در

ها را به موسساتی مقلد که فقط از صرف به امر آموزش موجب عقب افتادن از قافله علم و دانش شده و دانشگاه

دانشهای منسوخ و دسته دوم به قصد آموزش استفاده می کنند ، تبدیل می نماید .  بررسی نتایج ارزیابی و رده بندی 

ها با انجام می دهد که برخی دانشگاه نشان های جهان اسالمها در سطوح جهانی و نیز رده بندی موسسه دانشگاههدانشگا

های تشویقی و انگیزشی در قالب فرهنگ سازمانی نیرومند ، رشد تولیدات علمی خود را به برنامه راهبردی و مکانیزم

عتبر دانشگاهی برای خود پیدا نموده اند .در ادامه برخی از شدت افزایش داده و جا پای محکمی در رده بندی های م

 شاخص های پژوهشی دانشگاه لرستان در قالب جدول ونمودار ارائه شده است.

 1609-1605طی سالهای  دارای نمایه معتبر 1تعداد مقاالت -   8 جدول 

 

 سال 1605 1606 1609

 تعداد 609 269 850

                                                           
 تعداد مقاالت به صورت تجمعی نمی باشد . 3
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 1609-1605طی سالهای  دارای نمایه معتبرت تعداد مقاال -   2    نمودار

 

 1609-1605طی سالهای  ISIخارجی با نمایه  تعداد مقاالت -   0 جدول 

 سال 1605 1606 1609

 تعداد 09 152 123

 

 

 1609-1605طی سالهای  ISIتعداد مقاالت خارجی با نمایه  -   8    نمودار
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 1609-1605طی سالهای  ISCیه تعداد مقاالت خارجی با نما -   19   جدول 

 سال 1605 1606 1609

 تعداد 160 130 599

 

 

 1609-1605طی سالهای  ISCتعداد مقاالت خارجی با نمایه  -    0  نمودار

 1609-1605طی سالهای  Scopusتعداد مقاالت خارجی با نمایه  -    11 جدول 

 سال 1605 1606 1609

 تعداد 113 121 556
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 1609-1605طی سالهای  Scopusتعداد مقاالت خارجی با نمایه  -  19نمودار   

 

 1609 -1605طی سالهای  ISCغیر  تعداد مقاالت علمی پژوهشی داخلی - 15   جدول

 سال 1605 1606 1609

 تعداد 91 36 519

 

 1609 -1605طی سالهای  ISCغیر  تعداد مقاالت علمی پژوهشی داخلی -  11نمودار  
 

 1609-1605طی سالهای  تعداد کتب )تالیف وترجمه( -16   جدول

 سال 1605 1606 1609

 تعداد 15 11 59
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 1609-1605طی سالهای  )تالیف وترجمه( تعداد کتب -  15نمودار 

 

 1609-1605طی سالهای  تعداد مقاالت کنفرانس های داخلی وخارجی -  19جدول

 سال 1605 1606 1609

 تعداد 201 265 868

 

 

 1609-1605طی سالهای  تعداد مقاالت کنفرانس های داخلی وخارجی -   16مودار  ن

 1609-1605طی سالهای  قراردادهای تحقیقاتی با صنعت  تعداد -  12جدول      

 سال 1605 1606 1609

 تعداد 12 59 16
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 1609-1605طی سالهای قراردادهای تحقیقاتی با صنعت  تعداد -  19نمودار  

 

 1609-1605کتب فارسی  در کتابخانه ها طی سالهاینسخ   تعداد -   13جدول 

 سال 1605 1606 1609

 تعداد 33589 29121 21631
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 1609-1605کتب فارسی  در کتابخانه ها طی سالهای   تعداد -  12  نمودار

 1609-1605التین  در کتابخانه ها طی سالهای  کتب  تعداد -  12جدول  

 سال 1605 1606 1609

 تعداد 12119 12322 12899

 

 1609-1605در کتابخانه ها طی سالهای   کتب التین  تعداد -  13  نمودار
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 1609-1605ها طی سالهای ها و کارگاهآزمایشگاه  تعداد - 18جدول   

 سال 1605 1606 1609

 تعداد 99 95 93

 

 1609-1605های ها طی سالها و کارگاهآزمایشگاه  تعداد -    12نمودار 
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 فرهنگی و حوزه دانشجوئی

 

 

 دانشجویان، بر گذاری تأثیر اهمیت لحاظ به که باشد می دانشگاه های حوزه از یکی فرهنگی و دانشجوئی حوزه

 مجموعه در را ای ویژه جایگاه دانشجویی صنفی نیازهای به پاسخگویی و دانشگاه آتی فرهنگی حرکت افق ترسیم

 شود. می اشاره حوزه این های شاخص از برخی به بخش این درحوزه  این اهمیت به توجه با باشد می رادا دانشگاه

 1609-1605های طی سال نشریات دانشجویی تعداد -  10جدول 

 سال 1605 1606 1609

 تعداد 69 69 69

 

 

09-05طی سالهای  تعداد نشریات دانشجویی - 18نمودار    

 1609-1605های طی سال دانشجویی های ارهجشنو  تعداد - 59جدول 

 سال 1605 1606 1609

 تعداد 2 2 2
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 1609-1605های طی سال دانشجویی های جشنواره  تعداد -  10نمودار

 

 1609-1605های دانشجویی طی سال – علمی انجمنهای تعداد -  51جدول  

 سال 1605 1606 1609

 تعداد 69 62 63

 

 

 1609-1605های دانشجویی طی سال – علمی هایانجمن ادتعد -   59 نمودار
 

 

 1609-1605های ای طی سال مشاوره خدمات از کنندگان استفاده تعداد -   55جدول   

 سال 1605 1606 1609

 تعداد 999 986 259
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 1609-1605های ای طی سال مشاوره خدمات از کنندگان استفاده تعداد - 51نمودار     

 

 1609-1605های های فرهنگی برگزار شده طی سالکارگاه تعداد -    56جدول  

 سال 05 06 09

 تعداد 29 35 29

 

 

 

 1609-1605های طی سالهای فرهنگی برگزار شده کارگاه تعداد - 55نمودار     
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 وضعیت بودجه دانشگاه

 (ه میلیون ریالارقام ب)  1609تا  1605های وضعیت بودجه دانشگاه طی سال - 59جدول  

 1609سال  1606سال  1605سال  

 111111 113111 111311 بودجه مصوب ومتمم

 113121 121113 111411 بودجه تخصیص یافته

 11111 11111 11111 درآمداختصاصی تخصیص یافته

 44111 14121 11311 بودجه ملی عمرانی مصوب

 11111 13114 13111 بودجه ملی عمرانی تخصیص یافته

 

 

 

 (ارقام به میلیون ریال) 1609تا  1605های وضعیت بودجه دانشگاه طی سال - 56نمودار 
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 وضعیت  فضاهای فیزیکی  دانشگاه
 

 1609-1605های وضعیت فضا های  فیزیکی دانشگاه طی سال -52جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3141سال  3142سال  3141سال    معیار 

 مساحت فضای سبز دانشگاه )هکتار( 31 31 21

12/33  13/33  11/33  سرانه فضای رفاهی برای هر دانشجو بر حسب متر مربع 

11/1  12/1  12/1  سرانه فضای غذاخوری دانشگاه برای دانشجویان )متر مربع( 

 تعداد استفاده کنندگان از خوابگاههای دانشجویی 2121 2121 2111

در  سرانه ساعات استفاده از امکانات ورزشی توسط دانشجویان 342 111 121

 هفته

31 1/31  سرانه فضای ورزشی کارکنان و اساتید )مترمربع( 31 
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 دانشگاه لرستان چارت سازمانی

 

یک نمودار سلسله مراتبی از جایگاه های و مشاغل موجود در سازمان و ارتباط میان  چارت سازمانی یا نمودار سازمانی 

زمان و جایگاه های شغلی موجود در سازمان را مشخص می کند. همچنین به سلسله مراتب سا ،آنها است. این نمودار

 .صورت ساده ارتباط طولی و عرضی میان جایگاه های کاری و شغلی را مشخص می کند
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 فصل دوم  شناخت محیط بیرونی دانشگاه لرستان
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 مقدمه

مانی بررسی محیط بیرونی سازمان و پارامترهای یکی از مراحل بسیار مهم مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در هر ساز

بیرونی است که خواه ناخواه بر سازمان ، تأثیر گذارند . سازمان ها درخالء زندگی نمی کنند و ارتباط آن ها با دنیای 

بیرون است که به آن ها موجودیت و هویت می دهد . این دنیای بیرون را می توان کشور ، جامعه و فرهنگ آن ، دولت 

  ق آن ها ، تأمین کنندگان ، رقبا ، کشورهای دیگر ، شرکت های ییان و خواسته ها ، نیاز ها و سالو قوانین آن ، مشتر

بین المللی ، چندملیتی و غیره دانست . هرکدام از عوامل تأثیر گذار بیرونی ، تأثیری مثبت و سازنده و یا اثری مخرب و 

رفتن همین نکته کافی است که شرکت ها و مدیران ارشد آن ها ، ضرورتا محیط بازدارنده بر سازمان دارند . در نظر گ

بیرونی خود را با شیوه هایی صحیح ، علمی و کاربردی بررسی و عوامل مؤثر خارجی را ارزیابی نمایند و در نهایت ، 

در این صورت و در کنار . تنها  کنندسازمان را انتظار می کشند ، مشخص   فرصت ها و تهدیدهایی را که در بیرون ،

فت تا تحلیل مناسب محیط درونی سازمان است که می توان استراتژی ها و رویکردهایی ثمر بخش و کارا را به کار گر

ا پس از کسب اطمینان از بقاء و ادامه حیات بتواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد ، ت در محیط متغیر امروز ، سازمان

در بررسی عوامل خارجی ، سعی می گردد فرصت ها و تهدیدهایی  ه کسب و کار برآید.خود در پی گسترش و توسع

که سازمان با آن ها روبه رو می شود ، شناسایی گردد و هدف اصلی آن است که مدیران بتوانند با تدوین استراتژ های 

هر  یا از آن ها پرهیز کنند. مناسب ، از فرصت ها بهره برداری نموده یا اثرات عوامل تهدید کننده را کاهش دهند

سازمانی بایستی از این عوامل یعنی فرصت ها و تهدیدها ، یک فهرست نهایی تهیه کند . توجه داشته باشید که بررسی 

عوامل خارجی با این هدف انجام نمی شود که فهرست بلندباالیی از هر عاملی که می تواند بر سازمان اثر گذار باشد ، 

باید در برابر آن ها واکنش عملی نشان  سازمانهای اصلی است که هدف ، شناسایی متغیرها و پارامتربلکه  تهیه گردد 

ها باید بتوانند از طریق تدوین استراتژی ها در برابر این عوامل به  سازماندهد ، یعنی توان نشان دادن واکنش را دارد . 

ی که از فرصت های پیش آمده در محیط خارج ، حداکثر صورت تهاجمی و یا تدافعی ، واکنش نشان دهند ، به گونه ا

یکی از پیش  . و اثرات ناشی از تهدیدهای بالقوه این عوامل را به پایین ترین حد ممکن برسانند نموده بهره برداری را 

ایجاد می باشد. این شناخت می تواند در  خارجیدانشگاه، اطالعات و شناخت وضعیت  راهبردی نیازهای تدوین برنامه 

و اطالعات الزم در دو حوزه منطقه، کشور و دانشگاه نقش ویژه ای داشته باشد. بررسی اطالعات منطقه ای می تواند 

سهم و جایگاه استان را در ایجاد اشتغال، درآمد، ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی نشان دهد. عالوه بر آن می تواند 

در اهی مبتنی بر پتانسیل های منطقه ای و بازار نیروی کار نقش بازی کند. در طراحی و ایجاد رشته های جدید دانشگ

این فصل به بررسی محیط خارجی دانشگاه و عناصر تشکیل دهنده آن که بر ماموریت دانشگاه لرستان موثر هستند، 

 پرداخته می شود.
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 سیمای کلی استان لرستان

 هکتار 5812289 وسعت استان

 هکتار283223 وسعت کل  اراضی زراعی

 هکتار 100883 وسعت اراضی آبی

 هکتار 282309 وسعت اراضی دیم

 11 تعداد شهرستان

 51 تعداد بخش

 5896 تعداد روستا

 نفر 150999 تعداد بهره بردار

 نفر1213999 جمعیت

 سرد، معتدل و گرم انواع اقیلم

 متر در نقاط مختلف استان 9699تا  999از  ارتفاع از سطح دریا

 دشت بزرگ و کوچک 13 تعداد دشت ها

 هزار هکتار 939 وسعت دشت ها

 میلیمتر کاهش یافته است 999میلیمتر که در سال های اخیر به کمتر از  269 متوسط بارندگی ساالنه دراز مدت

 درجه سانتی گراد -6909 حداقل دمای مطلق

 درجه سانتی گراد 9809 حداکثر دمای مطلق

 

 ن دربخش کشاورزیقابلیت های استا

 

های اقتصادی استان، بخش کشاورزی از بخش های کلیدی استان لرستان است هم از آن جهت که دربین فعالیت

بیشترین تقاضای شغلی را به وجود آورده است وهم ازآن حیث که بخشی از جمعیت استان را در دو جامعه روستایی 

بارورسازی توان های متعدد عرصه های منابع طبیعی استان فراهم وعشایری سامان داده است. این بخش بستر را برای 

 ساخته است و منبع ایجاد بخشی مهم از ارزش افزوده تولید داخلی و به تبع آن درآمد منطقه  است.

امکان رشد دامنه وسیعی از گیاهان را  تنوع آب و هوائی وسیعی در استان حاکم است که به عنوان یک موهبت الهی

این استان از معدود مناطقی است که آب و هوایی متنوع و گوناگون دارند و تنوع اقلیمی آن کم  است. رده فراهم آو

هم جوار با استان خوزستان است با آب و هوایی گرمسیری شروع وبه شمالی  که نظیر است. از جنوبی ترین نقاط استان

سیر خاتمه می یابد. لرستان بعد از استان های شمالی  سرد در جـوار استان همدان و مرکزی با آب و هوایی ترین نقاط
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استان و از نظر آب و هوایی ایران کوچکی است که زمینه رشد و تولید انواع محصوالت کشاورزی  کشور پرباران ترین

 در آن فراهم گردیده است.

 وضعیت موجود کشاورزی استان و مقایسه آن با کشور

 ورنسبت استان به کش کشور استان موضوع

 1030 هکتار 139899999 هکتار5899999 مساحت

 9063 هکتار 18999999 هکتار 282393 اراضی کشاورزی

 506 هکتار 9052 هکتار 9093 سرانه زمین به کل جمعیت

 609 هکتار 209 هکتار 208 سرانه زمین به بهره بردار

 502 هکتار 2899999 هکتار100883 میزان اراضی آبی

 2022 19599999 283239 میزان اراضی دیم

 %25 %99 %52 نسبت اراضی آبی به دیم

 

 /هکتاروضعیت اراضی آبی و دیم به تفکیک شهرستان

 

 

 

 

 مزیت ها و تنگناهای زراعت دیم در استان لرستان
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 تنگناها و مشکالت مزیت ها

 وجود تنوع اقلیمی در استان لرستان -

 هامناسب در برخی سال  "بارندگی نسبتا -

وجود دشت های حاصلخیر با عمق خاک زراعی  -

 مناسب

عدم وجود مشکالت خاک)قلیاییت، شوری و زه  -

 آب(

وجود رکوردهای مطلوب تولید محصوالت دیم در  -

 برخی سال ها

 نیروی انسانی تحصیلکرده در بخش کشاورزی-

 پراکنش نامناسب بارندگی در اغلب سال ها-

 اعیخرد و پراکنده بودن اراضی زر -

 کاشت در اراضی شیب دار، سنگالخی و کم بازده -

عدم دسترسی به ارقام پر پتانسیل و متحمل به تنش های محیطی به ویژه در  -

 مناطق سرد و معتدل استان

 عدم گسترش و استفاده از ارقام پر محصول و متحمل به تنش ها-

رعین به دلیل کند بودن انتقال تکنولوژی و یافته های تحقیقاتی به مزارع زا-

 مشکالت زیربنایی

 عدم وجود ارقام مناسب و متحمل به تنش های محیطی  در برخی از اقالیم -

 استفاده محدود از  ادوات تهیه بستر بذر در راستای توسعه کشاورزی حفاظتی -

عدم استفاده مطلوب از میزان و زمان کودهای شیمیایی مصرفی در برخی -

 مناطق استان

ناسب تناوب و آیش به دلیل محدودیت محصوالت دیم و سازگار عدم رعایت م -

 با شرایط اقلیمی استان

عدم کارایی مناسب سموم شیمیایی  جهت کنترل علف های هرز و آفات و  -

 بیماریها

کاشت تاخیری در برخی مناطق دیم کاری به دلیل تاخیر در بارندگی ها و -

 سختی زمین

حبوبات دیم به پاییزه به دلیل تراکم شدید آسیب پذیری انتقال کشت بهاره   -

 علف های هرز

 باال بودن هزینه تولید و قیمت ماشین آالت و  نهاده های کشاورزی -

 

 

 صنعت و معدن قابلیتهای استان دربخش  

 صنعت -الف

ن که ساله وبیشتر استا31نفر شاغالن  131112، از 3111بر پایه اطالعات سرشماری عمومی نفوس ومسکن درسال 

درصد 113/21نفر دربخش کشاورزی به کار اشتغال دارند که 311111درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد  41/3

درصد شاغالن کشور را شامل است.  به علت ضعف بخش صنعت استان، بخش کشاورزی، 41/2جمعیت شاغل استان  و

نفر در بخش صنعت استان شاغلند  11111چنین موقعیتی برجسته در ترکیب بخش های اقتصادی استان به عهده دارد. هم

 درصد شاغالن بخش صنعت کشور را دربر می گیرد.11/3درصدشاغالن استان و 14/1که
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 3141چگونگی پخشایش اشتغال صنعتی بین شهرهای استان جدول  

 واحد

 جغرافیایی

 مساحت

 )کیلومترمربع(

سهم 

ازمساحت 

 استان

 جمعیت

سهم 

ازجمعیت 

 استان

اشتغال 

خش درب

 صنعت

سهم 

ازاشتغال 

بخش 

 صنعت

 شمار

-کارگاه

های 

 یصنعت

سهم 

 ازکارگاه

 )درصد(

 شمار

های کارگاه

صنعتی 

نفرکارکن 19

 وبیشتر

سهم 

 ازکل

اشتغال 

های کارگاه

صنعتی 

نفرکارکن 19

 وبیشتر

 کل ازسهم

 )درصد(

 199 8896 199 188 199 2308 199 63896 199 1213252 199 02/52228 کل استان

 33/16 1596 0/16 52 36/2 282 59/8 6959 95/8 162898 28/18 58/2668 درزالیگو

 91/96 6882 01/61 39 59/65 5222 89/66 15900 83/18 656853 53/2 932/1981 بروجرد

 32/52 5963 95/12 65 32/59 1808 02/59 0595 95/69 255593 66/55 12/3588 خرم آباد

 9 9 9 9 88/9 623 25/5 1992 91/8 162366 15/0 95/5229 دلفان

 96/19 1521 99/12 19 65/19 202 92/12 3961 63/0 139383 33/0 66/5210 دورود

 9 9 9 9 69/0 213 89/9 1225 69/15 511883 62/0 92/5368 کوهدشت

 38/9 39 52/50 22 92/9 616 60/3 5629 13/9 21298 20/9 80/1698 ازنا

 9 9 9 9 30/5 592 32/1 390 93/9 23291 82/16 20/6091 پلدختر

 25/9 93 93/1 5 53/6 521 09/9 693 66/9 29626 69/2 06/1905 سلسله

 برپایه داده های وسالنامه آماری استانداری لرستان
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 شهرک های صنعتی لرستان

شهرستان  هکتار در 13/421شهرک صنعتی به مساحت 31برپایه اطالعات شرکت شهرک های صنعتی لرستان، تعداد 

درصد زمین ها ی این شهرک ها به متقاضیان فعالیت 11/21هکتار یعنی  31/224های استان احداث گردیده که تاکنون 

 درصد ازظرفیت موجود، هنوز مورد استفاده قرارنگرفته است.21/11های صنعتی واگذار شده وبنابراین 

 

 3141 -مشخصات شهرک های صنعتی استان لرستان جدول

 سهم ازاستان پرسنل سهم ازاستان سرمایه سهم ازاستان تعدادواحد ک صنعتیشهر ردیف

 21/31 3312 11/2 42111 31/21 11 خرم آباد 3شماره  3

 33/12 2142 41/22 111131 11/14 311 خرم آباد 2شماره  2

 11/21 3422 11/31 123121 11/21 11 بروجرد 1

 11/1 11 31/1 1111 12/3 1 الیگودرز 1

 11/1 211 43/1 11112 11/1 23 نگ الیگودرزس 1

 11/1 211 11/3 11311 31/4 11 دورود 1

 11/34 3114 31/13 3132441 11/1 32 ازنا 1

 11/3 12 11/3 11111 13/1 3 الشتر 1

  *  * 13/1 3 کوهدشت 4

 14/1 1 31/3 11311 13/1 3 پل هرو 31

  *  *  * پلدختر 33

 ی لرستانماخذ:شرکت شهرک های صنعت

 *اطالعات دردسترس نیست
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 نقاط قوت صنعت استان

 

 امکان دسترسی به موادخام موجود در منطقه شامل :-3

 های غیر فلزیمواد اولیه صنایع مرتبط باکانی -

 مواداولیه کشاورزی مرتبط با صنایع تبدیلی وابسته به بخش کشاورزی -

 مواداولیه داخلی)خارج ازاستان( -

 و نزدیکی به مبادی دریایی خلیج فارس برای ورود نهاده ها وصدور کاالهای تولیدی استان موقعیت جغرافیایی -2

جایگاه مطلوب استان ازنظر قرارگیری درشبکه ها ی ارتباطی ریلی وجاده ای کشور وخطوط انرژی شامل برق،   -1

 نفت وگاز

 

 معدن   -ب

بینی شده و دو  فعال، حدود چهار میلیارد تن ذخایر پیش معدن 11های معدنی، لرستان با داشتن بیش از  در بخش قابلیت

های کشور از لحاظ دارا بودن انواع  ترین استان هزار تن ذخایر قطعی قابل استحصال یکی از غنی 211میلیون و 

نه اکنون لرستان بعد از اصفهان به لحاظ میزان استخراج سنگ در رتبه دوم قرار دارد و ساال هم  .های معدنی است سنگ

شود که بخشی از آن در استان،  استخراج می حدود سه میلیون تن انواع سنگ تزئینی و ساختمانی از معادن این استان

آن در بازارهای کشورهای حوزه خلیج فارس، اروپا و کشورهای  هزار تن 211بخشی در بازارهای داخلی و حدود 

تنوع دراستان، آنچه جایگاه منطقه را در  زیربخش شود. به رغم وجود مواد معدنی م آسیای جنوب شرق مصرف می

درصد تولید این  1درصد تولید کشور و21معدن برجسته کرده، وجود معادن غنی سنگ های تزیینی است که حدود 

 سنگ ها رادرجهان به خود اختصاص داده است.

ز، قیر طبیعی، نمک، گچ، استان لرستان دارای اندیس های معدنی فلزی و غیر فلزی است که حوزه های نفت وگا

سرب، روی، سیلستین، تالک، فلدسپات، سنگ های چینی و مرمریت نمونه شماری از واحدهای صنعتی استان فرآوری 
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می شود که عمده ترین آن عبارت است از واحدهای سنگ تزیینی ونماسنگ آهک صنعتی، سنگ آهک الشه 

 ه می باشد.موزاییکی، نمک، سنگ گچ، فلدسپات وسیلیس و شن و ماس

 تولیدات سنگ در لرستان نمودار

24%

76%

تولیداتسنگ

                

                

 

 

 3141جدول تعداد معادن درحال بهره برداری استان سال

 کل معادن عمومی خصوصی نام استان رتبه درکشور
 سهم

 )درصد(

 311 1144 211 1111 کل کشور -

 1/2 311 1 44 لرستان 31

 های توسعهندی ازمنظر شاخصرتبه ب -ماخذ :گزارش استانداری

 )میلیون ریال(3141جدول تعداد شاغالن درمعادن درحال بهره برداری 

رتبه 

 درکشور

 سهم )درصد( تعداد شاغالن نام استان

 311 11211 کل کشور -

 4/2 3421 لرستان 32

 های توسعهرتبه بندی ازمنظر شاخص -ماخذ :گزارش استانداری
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 )میلیون ریال(33141شاغل درمعادن درحال بهره برداری جدول  بهره وری نیروی کار 

 بهره وری نیروی کار نام استان رتبه درکشور

 334 لرستان 23

 های توسعهرتبه بندی ازمنظر شاخص -ماخذ :گزارش استانداری

 نقاط قوت معادن استان

 اختصاص داده است . وجود سنگ های تزیینی رسوبی ودگرگونه که سهمی عمده از معادن کشور را به خود -

 وجود معادن غیر فلزی صنعتی شامل نفت وگاز، تالک، سیلیس، فلدسپات -

 وجود معادن فلزی شامل مس و روی -

موقعیت مناسب واستقرار مراکز معدنی استان درمسیر شبکه های ارتباطی جاده ای وریلی به منظور حمل سنگ  -

 به بازار مصرف

 کشور ساله بیست انداز چشم سند

 

تدوین  با ابعاد، تمامی در جهان کنونی تحوالت به عنایت با و کشور هایتوانمندی و تاریخی سیر تحلیل و ارزیابی با

 و برسیم آن به خواهیم می که آنچه از روشن و بخش امید شفاف، تصویری که ساله 21 افق در ایران آینده تصویر

 ابزار جهت ها، اهداف، ها،اولویت توان می است، جامعه عالی اهداف و هاارزش استراتژیک، اهداف  از تبیین روشنی

 .کرد تعیین دانشگاهی و علمی مراکز و نهادها ها،سازمان جامعه، اقشار تمامی بین در اجرائی را فرایندهای و

 شفاف، صورت به را ایران آینده از تصویری ایران اسالمی جمهوری چشم انداز سند هدف، این تحقق راستای در

 به توجه با کشور، اصلی قابلیت های و نیازها با متناسب و انعطاف پذیر و اجرا قابل واقعی، حال عین و در طلوبم

 .می کند نمایان کشور هایتوانمندی و ملی منابع بهره گیری از و هاآرمان

 علمی اقتصادی، ولا جایگاه با یافته توسعه است کشوری شمسی ( ایران هجری 3111 افق( ساله بیست انداز چشم در

 روابط در مؤثر و سازنده تعامل با و اسالم جهان در بخش الهام انقالبی، و اسالمی هویت با منطقه، سطح در و فناوری

 .بین الملل
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 :فناوری و پژوهش زمینه در ساله 59 چشم انداز در ایرانی جامعه ویژگی

 تولید در اجتماعی سرمایه و انسانی منابع برتر سهم بر تکیم فناوری، و علم تولید در توانا پیشرفته، دانش از برخوردار

 میانه، آسیای شامل ( غربی جنوب آسیای منطقه سطح در فناوری و علمی اقتصادی، اول جایگاه به یافته ملی دست

 دی،اقتصا مستمر و پرشتاب رشد علم، تولید و افزاری نرم جنبش بر تاکید با  همسایه( کشورهای و قفقاز، خاورمیانه

 .کامل اشتغال به رسیدن و سرانه درآمد نسبی سطح ارتقاء

 

 (های کلی علم و فناوری )نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سیاست با مرتبط نظام کلی های سیاست

قانون اساسی  331ای رهبر معظم انقالب اسالمی در اجرای بند یک اصل  اهلل خامنه دفتر مقام معظم رهبری حضرت آیت

 .را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابالغ کردند« علم و فناوری»های کلی  تسیاس

گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ شده، به این  های کلی علم و فناوری که به رؤسای قوای سه متن سیاست

 :شرح است

 :در جهان با تأکید برجهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری  -1

 .تولید علم و توسعه نوآوری و نظریه پردازی -3-3

 .ارتقاء جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری و تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جهان اسالم -3-2

 .توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی -3-1

المی با: تقویت جایگاه و تحول و ارتقاء علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقالب اس -3-1

های آموزشی و  ها و روش منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصالح و بازنگری در متون، برنامه

 .های پژوهشی مربوط ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیت

 .های پیشرفته با سیاستگذاری و برنامه ریزی ویژه دستیابی به علوم و فناوری -3-1

انداز و شکوفایی  عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشمسازی  بهینه -5

 :کید بر علمی با تأ

مدیریت دانش و پژوهش و انسجام بخشی در سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت راهبردی در حوزه علم و  -2-3

علمی کشور با توجه به تحوالت علمی و فنی در  ها و روزآمدسازی نقشه جامع فناوری و ارتقاء مستمر شاخص

 .منطقه و جهان

اصالح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه به استعداد و عالقمندی دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و  -2-2

 .های تحصیالت تکمیلی افزایش ورود دانشجویان به دوره

 .های علم و فناوری به بندی در حوزهساماندهی و تقویت نظام های نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی و رت -2-1

 .ساماندهی نظام ملی آمار و اطالعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد -2-1
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 .های علم و فناوری حمایت از تأسیس و توسعه شهرک ها و پارک -2-1

 .ها و امکانات تحصیل و تحقیق در آموزش عالی در سراسر کشور توزیع عادالنه فرصت -2-1

 .های انسانی استعدادهای درخشان و حفظ و جذب سرمایه شناسایی نخبگان، پرورش -2-1

با تأکید بر مصرف بهینه  3111% تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 1افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل  -2-1

 .وری منابع و ارتقاء بهره

و تحقق دانشگاه اسالمی ها، اخالق و موازین اسالمی در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری  حاکمیت مبانی، ارزش -6

 :با تأکید بر

اهتمام به نظام تعلیم و تربیت اسالمی و اصل پرورش در کنار آموزش و پژوهش و ارتقاء سالمت روحی و  -1-3

 .ها و نشاط سیاسی آنان معنوی دانش پژوهان و آگاهی

سالمی، متعهد به تربیت اساتید و دانشجویان مؤمن به اسالم، برخوردار از مکارم اخالقی، عامل به احکام ا -1-2

 .انقالب اسالمی و عالقمند به اعتالی کشور

 .های فرهنگی و اجتماعی در استفاده از علم و فناوری حفظ موازین اسالمی و ارزش -1-1

 :تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری -9

 .افزاری در کشور تقویت و گسترش گفتمان تولید علم و جنبش نرم -1-3

 .مند، شجاعت علمی و کار جمعی و وجدان کاری ارتقاء روحیه نشاط، امید، خودباوری، نوآوری نظام -1-2

بنیان و تبادل آراء و تضارب افکار،  های نظریه پردازی و تقویت فرهنگ کسب و کار دانش تشکیل کرسی -1-1

 .آزاداندیشی علمی

 .اشتغال دانش آموختگانپژوهان و  ارتقاء منزلت و بهبود معیشت استادان، محققان و دانش -1-1

 .های موفق عرصه علم و فناوری احیاء تاریخ علمی و فرهنگی مسلمانان و ایران و الگوسازی از مفاخر و چهره -1-1

 .های عرصه علم و فناوری های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران و فعالیت گسترش حمایت -1-1

 :ها با تأکید بر ات و فناوری با سایر بخشایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیق -2

 .افزایش سهم علم و فناوری در اقتصاد و درآمد ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقاء کارآمدی -1-3

حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و افزایش سهم تولید محصوالت و خدمات مبتنی بر  -1-2

 .درصد 11ص داخلی با هدف دستیابی به سهم دانش پیشرفته و فناوری داخلی در تولید ناخال

 .های مستمر راهبردی تحکیم و تعمیق پیوند حوزه و دانشگاه و تقویت همکاری -1-1

های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و  تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشته -1-1

 .نیازهای تولید و اشتغال

ها و نیازهای کشور و الزامات نیل به جایگاه  ها، ظرفیت پژوهش با توجه به مزیتها در آموزش و  تعیین اولویت -1-1

 .اول علمی و فناوری در منطقه

 .ها و قوانین و مقررات مربوط حمایت از مالکیت فکری و معنوی و تکمیل زیرساخت -1-1
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خیریه در این  های غیردولتی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء سهم وقف و امور افزایش نقش و مشارکت بخش -1-1

 .حوزه

ها، مراکز علمی، دانشمندان و پژوهشگران و  های ارتباطات ملی و فراملی میان دانشگاه توسعه و تقویت شبکه -1-1

ها در سطوح دولتی و نهادهای مردمی با  های توسعه فناوری و نوآوری داخلی و خارجی و گسترش همکاری بنگاه

 .اولویت کشورهای اسالمی

و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی گسترش همکاری  -3

 :ای و جهانی بویژه جهان اسالم همراه با تحکیم استقالل کشور، با تأکید بر معتبر منطقه

دانش های جدید و حمایت از تولید و صادرات محصوالت  توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و فناوری -1-3

های بومی بویژه در حوزه های دارای مزیت و ظرفیت، با اصالح امر واردات و صادرات  بنیان و متکی بر فناوری

 .کشور

اهتمام بر انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید محصوالت در داخل کشور با استفاده از  -1-2

 .بازار ملی در مصرف کاالهای وارداتی  ظرفیت

های علمی و فنی ایرانیان مقیم خارج و جذب متخصصان و محققان برجسته سایر کشورها  ظرفیت استفاده از -1-1

 .بویژه کشورهای اسالمی حسب نیاز

های محققان، نخبگان علمی و نوآوران سایر  تبدیل ایران به مرکز ثبت مقاالت علمی و جذب نتایج پژوهش -1-1

 .کشورها بویژه جهان اسالم
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 کشور یعلم جامع نقشه
 

جانبه در تمام ابعاد فرهنگی، علمی، های بلند نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران مستلزم تالش همهدستیابی به آرمان

های زمانی معین و اختصاص منابع الزم برای های پیشرفت در بازهاجتماعی و اقتصادی است. از این رو تدوین و اجرای برنامه

وازم ضروری احراز جایگاهی در شأن ایران اسالمی است. از سوی دیگر مقولۀ علم و فناوری از ها از لتحقق اهداف این برنامه

های های مختلف است. به این ترتیب تحقق آرمانهای پیشرفت کشور و ابزار جدی رقابت در عرصهترین زیرساختمهم

ها و کسب آمادگی عال و پیشرو در میان ملتمتعالی انقالب اسالمی ایران نظیر احیای تمدن عظیم اسالمی، حضور سازنده، ف

جانبه در علم است؛ علمی که دارای سه شاخصۀ عدالت، برای برقراری عدالت و معنویت در جهان در گرو پیشرفتی همه

 معنویت و عقالنیت است.

کار در سطح ملی  تحقق این هدف نیازمند ترسیم نقشۀ راهی است که در آن نحوة طی مسیر، منابع و امکانات الزم، تقسیم

انداز و راهبردهای علم و و الزامات طی این مسیر به طور شفاف و دقیق مشخص شده باشد. به این ترتیب الزم است چشم

سالۀ توسعۀ کشور، تدوین شود. از این رو، در ترسیم این نقشه های پنجتر نظیر برنامهفناوری در سطوح کالن و عملیاتی

شده و توجه به اهداف راهبردی های بنیادین استخراجگیری از ارزشری از اسناد باالدستی و بهرهگیکوشش شده، تا با الهام

جمهوری »انداز، هجری شمسی تبیین شود. در این چشم 3111انداز علم و فناوری در افق نظام جمهوری اسالمی ایران، چشم

ایرانی برای پیشرفت ملی،  -و برپایی تمدن نوین اسالمیاسالمی ایران با اتکال به قدرت الیزال الهی و با احیای فرهنگ 

شده در مکتب اسالم های صالح، فرهیخته، سالم و تربیتبخشی در جهان، کشوری برخوردار از انسانگسترش عدالت و الهام

ه کارگیری های جهان؛ توانا در تولید و توسعۀ علم، فناوری و نوآوری و بو انقالب و با دانشمندانی در تراز برترین

 خواهد بود.« دستاوردهای آن و پیشتاز در مرزهای دانش و فناوری با مرجعیت علمی در جهان

رهبر معظم انقالب اسالمی با درکی هوشمندانه از ظرفیت کشور در ایفای این نقش خطیر و نیز با اشراف بر امکانات و 

-های عملیاتی، زمانریزیمینۀ علم و فناوری و برنامهگذاری دقیق در زاستعدادهای عظیم موجود در کشور، خواستار هدف

برداری از مجموعۀ اند. ایشان در تأکیدات مکرر خود بهترین بهرهبندی شده و یکپارچه در سطوح مختلف این عرصه شده

علمی منابع کشور را برای طی حرکتی منظم و پیوسته از وضعیت موجود به جایگاه علمی آرمانی را در قالب نقشۀ جامع 

افزاری و نهضت له با مضامین جنبش نرمهای گذشتۀ معظماند. این تأکیدات در کنار رهنمودهای سالکشور مطالبه نموده

تولید علم و نیز انتظار جدی ایشان برای اهتمام و جدیت در مسیر پیشرفت علمی کشور موجب گردید که تدوین نقشۀ جامع 

 ورای عالی انقالب فرهنگی قرار گیرد.علمی کشور به طور ویژه در دستور کار ش

ای جامع، هماهنگ و پویا از مبانی، اهداف، سیاستها و راهبردها، بر اساس تعریف، نقشۀ جامع علمی کشور مجموعه

انداز نگر برای دستیابی به اهداف چشمهای اسالمی و آیندهساختارها و الزامات تحول راهبردی علم و فناوری مبتنی بر ارزش

های علمی ها و نمونهساله کشور است. در این سند  تالش شده به مبانی ارزشی و بومی کشور، تجربیات گذشته و نظریهبیست

 و تجارب عملی تکیه شود.
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 کشور علمی جامع نقشه بنیادین ارزشهای

 

 ارائه کشور علمی جامع نقشۀ پشتیبان اسناد عۀمجمو در که نظری مبانی یۀپا بر کشور فناوری و علم نظام ارزشی مبانی

 ها اولویت نظام، هایگیری جهت کنندة مشخص و بوده کشور علمی حرکت بر حاکم روح مثابۀ به و است استوار شده،

 :از عبارتند هاارزش این مهمترین. است فناوری و پژوهش پرورش، آموزش، های عرصه در نبایدها و باید و

 فناوری؛ و علم ابعاد کلیۀ در اسالم توحیدی بینی جهان حاکمیت .3

 فناوری؛ و علم گرایانۀ آخرت هدفمندی و هدایتگر علم .2

 و فناوری، و علم حوزه در قشر ضعیف خصوص به همگان دستیابی و استعدادها پرورش محوری، عدالت .1

 علم؛ در پذیری خطر و نوآوری خالقیت، تقویت

 ؛وی آزادگی و طلب علم عقلگرا، جو، حقیقت فطرت بر تکیه با انسان کرامت .1

 ، افکار تضارب و آرا تبادل و آزاداندیشی .1

 به اخالقی و حقوقی احترام ضرورت و علم ذاتی ارزشمندی عالم، و علم تکریم عقالنیت، اصل به توجه .1

 اسالم؛ ارزشی نظام چارچوب در آنها از گیری بهره و بشری علمی ودستاوردهای علمی؛ فکری آفرینشهای

 معنوی، سالمت و زیست محیط با هماهنگ و آفرین ثروت ز،توانمندسا آفرین، کمال فناوری و علم .1

 جامعه؛ آحاد اجتماعی و روانی جسمی،

 اسالمی؛ بینی جهان چارچوب در انسانی علوم طراحی و بازبینی در بخصوص علمی بنیادین تحول ایجاد .1

 جهان؛ در فناوری و علم توسعۀ فرآیندهای و جهانی محیط با بخش الهام و فعال تعامل .4

 و مشارکت و تعاون روحیۀ تقویت گروهی، و فردی منافع بر عمومی مصالح تقدم محوری، اخالق .31

 .آن با مرتبط نهادهای و علمی جامعۀ آحاد پذیری مسئولیت

 ینوآور و فناوری علم، نظام الگوی یاصل یها یژگیو

 ـ اسالمی نینو تمدن جادیا و فرهنگ احیای دنبال به که ایرانی جامعه ویژة ینوآور و فناوری علم، نظام مناسب الگوی

 : باشد داشته را زیر یاصل های ویژگی باید است ایرانی

 یکاف و نظام بلندمدت هایاولویت و هاآرمان اهداف، به توجه با: تقاضامحوری و محوری عرضه ترکیب. 1

 اختصاصی حمایت باید دار اولویت یها حوزه برخی از مذکور، موارد از صنعتی و اقتصادی هایبخش های تقاضا نبودن
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 یسو از. است جامعه یهاآرمان و اهداف یمبنا بر دانش عرضۀ و دیتول به معطوف فناوری و علم نظام از وجه این. شود

 و دانش کردن تجاری جهینت در و فراملی و ملی اقتصادی و صنعتی ،یاسیس ،یفرهنگ هاینظام تقاضای افزایش گرید

 فناوری و علم نظام برای مناسب الگوی بنابراین،. دارد کشور داریپا و جانبه همه فتشریپ در ای ویژه اهمیت فناوری،

 .است یمحور تقاضا و یمحور عرضه یالگوها از ترکیبی نهیزم نیا در ایرانی جامعۀ

 نیازها، به توجه نظر از ایرانی جامعۀ فناوری و علم نظام :مداری درون و مداری برون کردیرو دو اجتماع. 5

 در رو پیش هایفرصت به توجه با گرید یسو از. است مدار درون کشور، نسبی هایمزیت و بومی هایظرفیت و تهاقابلی

 نهیزم نیا در بنابراین و داشته کشورها ریسا و اسالم جهان با فعال یفناور و یعلم مشارکت ،یاسالم یکشورها و جهان

 .است مدار برون

 داریپا و جانبه همه شرفتیپ عامل توأمان، عمل و علم که آنجا از: هارتم و پژوهش ت،یترب با آموزش قیتلف. 6

. یابد تحول تلفیقی الگویی جهت در سرعت به فناوری و علم یفعل نظام بر حاکم تفکیکی الگوی باید است، کشور

 آموزشی الگوی تیجهن در و ابدی ادامه آموزشی های دوره تمام در و آغاز ابتدایی آموزش از باید قیتلف نیا منظور بدین

 پژوهش و هامهارت پرورش انسانها، تیترب همراه به دانش یادگیری بر مبتنی الگوی به را خود جای یفعل مدار حافظه

 .شد خواهد تقویت یمحور پژوهش کردیرو نیز عالی آموزش نظام در. داد خواهد

 فناوری و علم مطلوب وضع

 که  تهدیدها و هافرصت ضعف، قوت، نقاط تحلیل و فناوری و علم موجود وضع مبنای بر فناوری و علم مطلوب وضع

 .است گردیده تدوین است آمده علمی جامع نقشه پشتیبان اسناد مجموعه در

 شمسی هجری1999 افق در ایران اسالمی جمهوری فناوری و علم انداز چشم 5-1

 فرهنگ احیای با و الهی الیزال قدرت به تکالا با فناوری، و علم در شمسی هجری 3111 افق در ایران اسالمی جمهوری

 :است کشوری جهان، در بخشی الهام و عدالت گسترش ملی، پیشرفت برای ایرانی -اسالمی نوین تمدن برپایی و

 طراز در دانشمندانی با و انقالب و اسالم مکتب در شده تربیت و سالم فرهیخته، صالح، انسانهای از برخوردار 

 جهان برترینهای

 آن دستاوردهای کارگیری به و نوآوری و فناوری علم، توسعۀ و تولید در توانا 

 جهان در علمی مرجعیت با فناوری و دانش مرزهای در پیشتاز 
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 کشور فناوری و علم نظام کالن اهداف

 جهان؛ در بخشی الهام و علمی برجستۀ جایگاه احراز و اسالم جهان در فناوری و علم اول جایگاه به دستیابی .3

 علمی مرجعیت احراز برای نخبه و فرهیخته شایسته، انسانهای از برخوردار و محور عدالت بنیان، دانش جامعۀ استقرار .2

 جهان؛ در

 آحاد در خالقیت روحیۀ و آزاداندیشی اخالق، تقویت با همراه تخصصی و عمومی آموزشهای گسترش و تعمیق .1

 جوان؛ نسل ویژه به جامعه،

 و انتشار و کشور؛ نسبی هایمزیت و نیازها ها،اولویت با متناسب نافع، و نوین هایفناوری و علوم توسعۀ به دستیابی .1

 خدماتی؛ و صنعتی آموزشی، مختلف نهادهای در آنها کارگیری به

 اخلید ناخالص تولید درصد 11 از بیش به داخلی فناوری و دانش بر مبتنی خدمات و محصوالت تولید سهم افزایش .1

 کشور؛

 علمی؛ المللی بین هایزبان بین در فارسی زبان جایگاه ارتقای .1

 تمدن و فرهنگ در ایران تاریخی و محوری موقعیت احیای و اسالم جهان در فناوری و علم ارتقای به کمک .1

 اسالمی؛

 .المللی بین  علمی معتبر مراکز با فناوری و علمی همکاریهای گسترش ..1

 کشور نوآوری و فناوری علم، امنظ بخشی اهداف

 

 دانش عمومی افراد جامعه و حذف بی سوادی؛ مناسبسطح  به دستیابی. 3

 ی؛. پوشش کامل دورة تحصیالت آموزش عموم2

 آموزان در: هدایت کننده دانش مناسب ینظام آموزش از برخوردار. 1

 معه، و خلقت؛ها، و وظایف در برابر خدا، خود، جا. کسب فضایل، شناخت مسئولیت1-3

 ی؛قدرت تفکر و خردورز یت. جهت تقو1-2

 . کسب آمادگی برای ورود به زندگی مستقل و تشکیل خانواده؛1-1

 . حضور مسئوالنه و مؤثر در نظام اجتماعی؛1-1

 شغلی و آیندة شغلی برای برآوردن نیازهای جامعه؛ هایاستعداد جهت. 1-1

 ؛رة تخصصیاستعدادهای علمی برای ورود به دو جهت. 1-1

سطح دانش و مهارت نیروی کار کشور متناسب با استانداردهای جهانی و در راستای پاسخگویی به  به دستیابی. 1

 المللی؛ نیازهای جامعه و بازار کار داخلی و بین
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 های دنیا؛ های جهان اسالم و احراز جایگاه شاخص در بین دانشگاهبندی دانشگاه . کسب رتبۀ نخست در رتبه1

ها و بندی دانشگاه نسبت مطلوب تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان متناسب با سطح به دستیابی. 1

 نیازهای کشور؛

 اسالمی و نیازهای بومی؛ یسطح مطلوب تولید علم در علوم انسانی بر اساس مبان به دستیابی. 1

 جایگاه کشور در: تثبیت. 1

 منطقه؛ در محوری نقش به دستیابی منظور به ازگ و نفت حوزه های فناوری و علوم 

 اسالم؛ جهان در فناوری و علمی اول جایگاه کسب منظور به اطالعات فناوری 

 مربوطه؛ جهانی بازار از درصد 1 کسب منظوربه زیستی فناوری 

 مربوطه؛ جهانی بازار از درصد 2 کسب منظور به میکرو و نانو هایفناوری 

گداخت و دستیابی به فناوری اعزام  یبه دانش انرژ یابیای، دست های هستهخت نیروگاه. کسب دانش طراحی و سا4

مشارکت جهان اسالم و  با(، GEO) آهنگ زمین مدارانسان به فضا و دانش طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره به 

 المللی. های بینهمکاری

 6شاخص های کالن علم و فناوری کشور 5های مطلوب اهمکمیت

 

1 

 

 1مایة انسانیسر

 1999مطلوب در سال  شاخص

 درصد 311نزدیک به  میزان واقعی دورة آموزش عمومی)ابتدایی و راهنمایی( درصد پوشش تحصیلی کشور

 درصد 41 میزان واقعی دورة متوسطه

 درصد 11 سال کشور( 21تا  31مقدار ناخالص ثبت نام در آموزش عالی )از جمعیت 

 درصد 11 از کل دانشجویان  تحصیالت تکمیلیسهم دانشجویان 

 در صد 1/1 سهم دانشجویانِ دکتری از کل دانشجویان

 نفر3.211.111 تعداد فارغ التّحصیالن دانشگاهی )سالیانه(

 ـ وقت تعداد پژوهشگر تمام

 درصد 31 دولت درصد پژوهشگران تمام وقت

 درصد 11 علمیه های و حوزه و پژوهشی آموزش عالیسات سمؤ

 درصد 11 و نهادهای عمومی و غیر انتفاعی یصنعت -تجاری -بنگاههای اقتصادی

 نفر 2.111 تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت در یک میلیون نفر جمعیت

 - نسبت متخصصان ایرانی مقیم خارج به کل متخصصان کشور

 

5 

 

 

 اخالق

 و

 ایمان

 

 ـ محیطهای علمی اسالمی در میزان نفوذ فرهنگ و ارزشهای

 - میزان پایبندی به اعتقادات و باورهای اسالمی

 - های علمی میزان التزام افراد به احکام اسالمی در محیط

 ـ ای میزان رعایت اخالق حرفه

 ـ میزان اعتماد به توان خودی در توسعه کشور

 ـ میزان پایبندی به قانون

  نقالب اسالمی، نظام جمهوری اسالمی و قانون اساسیمیزان پایبندی به ا

   
 

 

                                                           
 موجود است.کشور  اسناد پشتیبان نقشه جامع علمیمجموعه شاخصهای تفصیلی علم و فناوری در  . 2
 اجعه شود.مر 3بند  2-5بخش  5مشخص نشده است به فصل  4141در ارتباط با شاخصهای کیفی و یا شاخص هایی که کمیت مطلوب آنها در افق  . 3
. البته در حوزه علوم انسانی خواهد شدتصویب کشور توسط ستاد راهبری اجرای نقشه جامع به نیاز واقعی  باتوجههای مختلف  حوزهکمیتهای مرتبط با سرمایه انسانی در  توزیع. 1

 خواهد شد. پیشنهاد شورای تخصصی تحول علوم انسانی کمیتهای مطلوب توسط
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 انتشارات علمی 6

 111 تعداد مقاالت در هر میلیون نفر از جمعیت

 31 میزان استنادات در واحد انتشارات

 31 المللی های بین سازی شده در نمایه ی به مقاالت نمایهوالتّحصیالن دانشگاهی و حوز نسبتِ فارغ

 11/1 المللی به هیئت علمی سازی شده در سطح بین مقاالت نمایهنسبتِ 

 - تعداد مقاالت منتشرشده در مجموعه مقاالت کامل همایشهای معتبر علمی داخلی و خارجی به تفکیک

 - شده در پایگاههای بین المللی معتبر تعداد مقاالت منتشر شده به زبان فارسی در مجالت نمایه

 - شده و انتشاریافته توسط دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و ناشران معتبر علمی می تخصصی تألیفتعداد کتب عل

نشریه با فاکتور تأثیر باالتر  311 المللی معتبر شمار نشریات با نمایۀ بین

 1از 
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1 

 فناوری

 و

 نوآوری

تعداد اختراعات و اکتشافات 

 رسیده به تفکیک ملی و بین المللی ثبت به

 11.111 3ملیمعتبر 

 31.111 معتبر بین المللی

 3111 پایگاههای معتبر بین المللیاختراعات ثبت شده در  به التّحصیالن دانشگاهی نسبتِ فارغ

 31/1 به هیئت علمی پایگاههای معتبر بین المللینسبتِ اختراعات ثبت شده در 

 - شاخص نوآوری

 - شاخص دستیابی فناوری

 - و باالتر(21اوریهای پیشرفتۀ کشور با رتبۀ جهانی باال)تعداد فن

 - بنیان تعداد شرکتهای دانش

 کار گروهی 1

 - تعداد مقاالت علمی با بیش از یک نویسنده

 - تعداد ثبت اختراعات با بیش از یک نام

 تعداد طرحهای تحقیقاتی با بیش از یک مجری

 
 

- 

1 

 گذاری سرمایه

 و

 تامین مالی

های آموزش و تحقیقات از  هزینه همس

 تولید ناخالص داخلی

 درصد 1 آموزش

 درصد 1 تحقیقات

 درصد 11 های تحقیقات سهم بخش غیردولتی در تأمین هزینه

 کرد اعتبارات تحقیقاتی در اولویتهای علم و فناوری به کل اعتبارات تحقیقاتی کشور نسبت هزینه
- 

 

 - و پژوهشی صنعت با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی حجم قراردادهای مشاوره

 - های بخش صنعت کرد تحقیق و توسعه از کل هزینه سهم هزینه

 - های بخش صنعت و توسعه صنعت در مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از کل هزینه تحقیقکرد  سهم هزینه

 
1 

 

 المللی بین مشارکت

 - تعداد مقاالت مشترک با کشورهای دیگر

 - المللی مشارکتی های بین تعداد پژوهش

 - های علمی جدیدالتأسیس کشور برای نخستین بار در دنیا تعداد حوزه

 - المللی تعداد دانشمندان عضو برجسته و مؤثر در مدیریت مجامع بین

 - المللی های علمی و راهبری همایشهای معتبر بین تعداد سخنرانان مدعو و اعضای کمیته

 2211 تعداد مقاالت بسیار پر استناد

 دانشگاه 1حداقل  درصد بهترین مراکز هستند 31بندی جهانی جزء  تعداد دانشگاهها و مراکز پژوهشی که در رتبه

                                                           
 ( نهاد متولی اعتبار سنجی اختراعات و اکتشافات را معرفی خواهد نمود.4-5بر اساس بند )ب( بخش ) قشه جامع علمی کشور ستاد راهبری اجرای ن 4
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 - دیگر کشورها و متخصصانمیزان جذب دانشجویان 

 

 

 آمایش آموزشی 1

 - رها و تناسب آن با نیازهای مناطق مختلف کشو توزیع رشته

 - ها امکان ورود استعدادهای مناطق مختلف به دانشگاه

 های مناطق مختلف امکان دسترسی به تحصیالت تکمیلی برای استعداد

 

 

 

- 

 

 اثربخشی 4

 درصد1 درصد رشد سالیانۀ سرانۀ تولید ناخالص داخلی ناشی از علم و فناوری

 - یدرصد کاهش میزان بیکاری به دلیل توسعۀ علم وفناور

 - میزان رشد شاخص توسعۀ انسانی

 درصد 11بیش از  تولید محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری داخلی از تولید ناخالص داخلی کشور سهم

 ـ از کلّ صادرات غیرنفتی کشور به درصد فناوریهای باالمبتنی بر   سهم صادراتِ

 - صدور خدمات فنی و مهندسی

 درصد 11 تولیدی کشور کل ارزش افزوده از فزودة تولیدی صنایع با فناوری باال و متوسطسهم ارزش ا

  گیری امور مربوط به علم و فناوری میزان مشارکت دانشمندان و محققان کشور در تصمیم

 

 راهبردها و اقدامات ملی توسعه علم و فناوری در کشور

 راهبردهای کالن توسعه علم و فناوری در کشور

 تربیت و تعلیم نظام سازیهماهنگ و فناوری و علم نهادهای و ساختارها به  بخشیدنانسجام و اصالح :1 کالن راهبرد

 نکال ریزیبرنامه و سیاستگذاری مراحل در

 

 مولد و شکوفا مساعد، فضای ایجاد و جامعه اصلی هایگفتمان از یکی به آن تبدیل و علم به توجه :5 کالن راهبرد

 سیاسی و اجتماعی فرهنگی، هایمؤلفه بکارگیری و  تعمیق و توسعه طریق از اسالمی هایآموزه مبنای بر فناوری و علم

 

 اقتصاد در نوآوری و فناوری علم، چرخۀ مؤثرتر نقش ایفای :6 کالن راهبرد

 -ایرانی الگوهای اساس بر دانش و اخالق  بر جامعه مدیریت ابتنای و دانش مدیریت کردن نهادینه :9 کالن راهبرد

 امنیتی -دفاعی و فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی اقتصادی، علمی، نهادهای در اسالمی
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 و  آموزشی نهادهای شدن اسالمی فرایندهای در تسریع و علم به اسالمی نگرش کردن نهادینه :2کالن راهبرد

 پژوهشی

 مبانی با انطباق منظور به عالی آموزش و پرورش و آموزش از اعم تربیت و  تعلیم نظام  نوسازی و تحول  :3کالن راهبرد

 نقشه کالن اهداف تحقق و  اسالمی تربیت و تعلیم

 و واقعی نیازهای رفع و مشکالت حل سمت به نوآوری و  فناوری ،پژوهش آموزش، دهیجهت :2کالن راهبرد

 علمی مرجعیت تحقق ایبر دانش مرزهای در نوآوری و سرزمین آمایش به توجه با کشور اقتضائات

 خالق، خودباور، کارآفرین، متقی، انسانهای پرورش بر تأکید با انسانی سرمایۀ توانمندسازی و تربیت  :8 کالن راهبرد

 جامعه نیازهای و اسالمی ارزشهای با متناسب  نوآوری و فناوری علم، تولید در توانا و نوآور

 اسالم جهان  و منطقه کشورهای ویژهبه دیگر کشورهای با فناوری و علمی اثرگذار و فعال تعامل   :0 کالن راهبرد

 اسالمی معارف بر مبتنی هنر و انسانی علوم در کیفی و کمّی ارتقای و تحول  :19 کالن راهبرد

 سالمت و پزشکی علوم  حوزة در نوآوری و فناوری علم، چرخۀ ترمؤثر آفرینینقش  :11 کالن راهبرد

 مهندسی و فنی حوزة در نوآوری و فناوری علم، چرخۀ مؤثرتر آفرینینقش  :15 کالن راهبرد

 پایه علوم حوزة در پژوهش و آموزش تقویت و تعمیق ،توسعه  :16 کالن راهبرد
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 برنامه پنجم توسعه

 علم و فناوری

 

افزاری و  های علوم انسانی، تحقق جنبش نرم به منظور تحول بنیادین در آموزش عالی به ویژه در رشته ـ12ماده

ای و با هدف ارتقاء کیفی در حوزه دانش و تربیت اسالمی،  های اسالمی و اخالق حرفه تعمیق مبانی اعتقادی، ارزش

 های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند: تخانهوزار

ها و ارزشهای دینی و هویت  های آموزشی و درسی دانشگاهی مبتنی بر آموزه الف ـ بازنگری متون، محتوا و برنامه 

گیری از آخرین دستاوردهای دانش بشری،  ی با بهرههای تحصیالت تکمیل اسالمی ـ ایرانی و انقالبی و تقویت دوره

 .با اولویت نیاز بازار کار

های علوم قرآن و عترت  های علوم انسانی به ویژه در رشته ب ـ تدوین و ارتقاء شاخصهای کیفی به خصوص در رشته

های مورد نیاز ن آموزشهای علمیه و تأمی های حوزهگیری از امکانات و توانمندی ای با بهره و مطالعات میان رشته

 متناسب با نقش دختران و پسران

های آموزشی، پژوهشی و ج ـ نهادینه کردن تجارب علمی و عملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس با انجام فعالیت

 های مرتبط پردازی در حوزه نظریه

 های مختلف های حوزه در عرصهمندی از ظرفیت های علمیه و بهره د ـ همکاری با حوزه

های علمی و ای، توسعه قطب پردازی، نقد و آزاداندیشی، انجام مطالعات میان رشته های نظریههـ ـ گسترش کرسی

 تولید علم بومی با تأکید بر علوم انسانی با همکاری شورای عالی حوزه علمیه و دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بر اساس ندی دانشگاهب و ـ استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبه 

های مذکور منوط به عدم مغایرت با مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی با  های مورد تأیید وزارتخانهشاخص

 هدف ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی
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ه و تثبیت آن تا پایان برنامه دولت مجاز است به منظور دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطق ـ13ماده

 پنجم، اقدامات زیر را انجام دهد:

%( امتیازات پژوهشی اعضای 11نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی به نحوی که تا پنجاه درصد ) الف ـ بازنگری آئین

 .هیأت علمی معطوف به رفع مشکالت کشور باشد

های تحصیالت تکمیلی،  ز جمله توسعه و تقویت دورهبرای تحقق این امر تمهیدات الزم برای ارتقاء هیأت علمی ا

های مطالعاتی اعضاء هیأت علمی در داخل و خارج از کشور و ایجاد مراکز تحقیقاتی و فناوری افزایش فرصت

 های اجرائی از جمله صنعت فراهم خواهد گردید.ها با دستگاهپیشرفته علوم و فنون در کشور، تسهیل ارتباط دانشگاه

های تحصیالت تکمیلی آموزش عالی، با ارتقاء  شدگان دوره جاد ظرفیت الزم برای افزایش درصد پذیرفتهب ـ ای 

های تحصیالت تکمیلی به بیست  آموختگان دوره کارشناسی به دوره ای که میزان افزایش ورود دانش کیفیت به گونه

 %( برسد.21درصد )

ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به لمی مورد نیاز دانشگاهریزی و حمایت الزم برای تأمین هیأت ع ج ـ برنامه

ها اعم از دولتی و غیردولتی به وقت به دانشجو در تمامی دانشگاه منظور ارتقاء شاخص نسبت عضو هیأت علمی تمام

لی ها و مؤسسات آموزشی عا وقت در دانشگاه ای که تا پایان برنامه نسبت کل دانشجو به هیأت علمی تمام گونه

 غیردولتی به حداکثر چهل و در دانشگاه پیام نور به حداکثر دویست و پنجاه برسد.

های ها و مؤسسات آموزشی، شهرک اندازی و تجهیز آزمایشگاه کاربردی در دانشگاه د ـ نسبت به ایجاد، راه

های یق دستگاههای علم و فناوری و مراکز رشد از طرهای فناوری، پارکدانشگاهی، علمی، تحقیقاتی، شهرک

تواند توسط  ها میهای تابعه و وابسته آنها اقدام نماید. بخشی از نیروی پژوهشی این آزمایشگاهاجرائی و شرکت

پژوهشگران دستگاه اجرائی یا شرکت، اعضاء هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تأمین گردد. 

ها هزینه از اعتبارات پژوهشی خود را از طریق این آزمایشگاهتوانند بخشی  ها میهای اجرائی و شرکتدستگاه

 نمایند.

ریزی نماید که سهم پژوهش  ای برنامه هـ ـ به منظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی به گونه 

%( برسد. در 1به سه درصد )%( افزایش یافته و تا پایان برنامه 1/1درصد ) از تولید ناخالص داخلی، ساالنه به میزان نیم
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های خاص مشخص نموده و نیز  این راستا منابع تحقیقات موضوع این بند را هر سال در بودجه سنواتی در قالب برنامه

در پایان سال گزارش عملکرد تحقیقاتی کشور موضوع این بند را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 

 اسالمی ارائه نمایند.

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند با همکاری سایر  نهو ـ وزارتخا

های آن را پایش نموده و گزارش عملکرد ساالنه را به ربط ضمن اعمال اقدامات ذیل شاخص دستگاههای ذی

 کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.

انداز  های سند چشمها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس عدالت آموزشی و اولویتاهـ ارتقاء کمی و کیفی دانشگ3

 .با رعایت سایر احکام این ماده

ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی با فراهم آوردن وقت دانشگاه ـ اصالح هرم هیأت علمی تمام2

 ساالری بسترهای الزم و با تأکید بر شایسته

های اندازی دانشگاه المللی از طریق راه ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بینـ گسترش 1

های پژوهشی و تبادل استاد و دانشجو با های آموزشی مشترک، اجرای مشترک طرح مشترک، برگزاری دوره

های علوم انسانی، معارف دینی و علوم  نهکشورهای دیگر با تأکید بر کشورهای منطقه و جهان اسالم به ویژه در زمی

دار جمهوری اسالمی ایران بر اساس نقشه جامع علمی کشور با هدف توسعه علمی کشور و  پیشرفته و اولویت

 توانمندسازی اعضاء هیأت علمی

ارت ریزی و نظارت کالن وز های پژوهشی کشور جهت سیاستگذاری، برنامه ـ ایجاد هماهنگی بین نهادها و سازمان1

 علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

ـ تدوین و اجرای طرح نیازسنجی آموزش عالی و پژوهشی در نخستین سال اجرای برنامه به منظور توسعه متوازن  1

 مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی با توجه به نیازها و امکانات

رچه پایش و ارزیابی علم و فناوری کشور تحت نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با ـ استقرار نظام یکپا 1

المللی و تعیین میزان  ای و بین هماهنگی مرکز آمار ایران جهت رصد وضعیت علمی کشور در مقیاس ملی، منطقه
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ئه گزارش ساالنه به کمیسیون آموزش دستیابی به اهداف اسناد باالدستی مبتنی بر نظام فراگیر و پویای آمار ثبتی و ارا

 و تحقیقات مجلس شورای اسالمی

 .ـ انجام اقدامات قانونی الزم برای تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی کشور1

های اصلی علم و فناوری شامل سهم درآمد حاصل از صادرات محصوالت و ریزی برای تحقق شاخص ـ برنامه 1

و میانی، سرانه تولید ناخالص داخلی ناشی از علم و فناوری، تعداد گواهی ثبت  های پیشرفته خدمات مبتنی بر فناوری

های  های علم و فناوری به هزینهگذاری خارجی در فعالیت المللی، نسبت سرمایه اختراع، تعداد تولیدات علمی بین

اید که تا پایان برنامه ریزی نم ای برنامه ولت موظف است به گونهد بنیان های دانشتحقیقات کشور و تعداد شرکت

 حداقل به جایگاه رتبه دوم در منطقه در این زمینه برسد.

 

 برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پیشنهاد  3142بهمن  24های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی رهبر معظم انقالب مورخ  ر راستای اجرای سیاستد

جمهور در خصوص برنامه  ریزی و نظارت راهبردی رئیس و فناوری و معاونت برنامه علوم، تحقیقات مشترک وزارت

های عملیاتی وزارت علوم، تحقیقات و  ها و برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی مبانی و مستندات، اهداف، سیاست

 :را به شرح ذیل به تصویب رساند فناوری

های آموزشی با تکیه بر دو بعد روز آمدی علمی و مهارت  ارتقاء کیفیت دوره"های متناظر با سیاست  برنامه -1

 " آموزی

 های کارآفرین تمهید شرایط الزم برای تحول دانشگاه 

 ها و مطالب با کاربرد بیشتر ها و موسسات آموزش عالی در ارائه دوره رقابتی کردن دانشگاه 

 ای های دو گرایشی و میان رشته توسعه دوره 

 ها و افزایش مهارت آموزی بر اساس نیاز  ف روز آمد نمودن علمی آموزشبازنگری سرفصل دروس با هد

 بازار
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 3 های کارآموزی به کارورزی و ایجاد دوره های ارتقاء دوره
COOP 

 "اجرایی و حذف ساختارهای زاید-سازی ساختارهای اداری چابک "های متناظر با سیاست  برنامه -5

 ها های مازاد دانشگاه استفاده بهینه از ظرفیت 

 سازی سیستم اجرایی حذف ساختارهای زائد و کوچک 

  بازنگری ساختارهای موجود در نظام آموزشی، پژوهشی و فناوری با هدف حذف ساختارهای زائد و

 ها کاهش هزینه

 "کاهش اتکاء به درآمد نفت و منابع ارزی در اقتصاد آموزش عالی"های متناظر با سیاست  برنامه -6

 ها از طریق  های دانشگاه زشی عالی و زمینه سازی برای استفاده خداکثر از ظرفیتفعال سازی اقتصاد آمو

 سازی نظام بودجه عملیاتی پیاده

 ها های آموزشی در مدت زمان استاندار و جلوگیری از تطویل دوره ریزی برای اجرای دوره برنامه 

 ام موسسات برای رسیدن به اندازه سازی برای ادغ تعیین اندازه اقتصادی برای موسسات آموزش عالی و زمینه

 بهینه

 های غیر هم راستا با ماموریت  تعیین ماموریت انواع مختلف موسسات آموزشی و پژوهشی و حذف فعالیت

 موسسه

 "ثروت آفرینی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری "های متناظر با سیاست  برنامه -9

 ای و منطقه های خالقیت و نوآوری بخشی مشارکت در ایجاد سامانه 

 ریزی برای ایجاد زیرساختارهای دیجیتالی پژوهش و فناوری در کشور برنامه 

 های  های ثروت آفرین صنایع ) تعیین پژوهش گذاری پژوهش و فناوری در حوزه تعیین و ابالغ میزان سرمایه

 ( پیشتاز

 های مراکز توسعه  مانههای علم و فناوری وابسته به صنایع شامل طراحی، سا های پارک بازتعریف سامانه

 فناوری و سامانه مراکز رشد بین المللی

 ریزی برای هدایت موثر سمت تقاضا در پژوهش و و فناور برنامه 

                                                           
1 operative education-co  های کاری آموزش داده می شوند.همان دوره های آموزشی دانشگاه هستند که به صورت تلفیقی توسط دانشگاه و محیط 
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 "های اقتصادی ارتباط موثر با بخش "های متناظر با سیاست  برنامه  -2

 کشور و معکوس  های برتر کشور به صنعت ملی و نظام اجرایی تمهید اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاه

 نمودن پدیده مهاجرت مغزها

 های اجرایی و اقتصادی کشور ها با نیاز بخش ها از طریق هم راستا کردن آموزش وری آموزش افزایش بهره 

 های پیشتاز در  تعریف ساز و کار الزم در شورای عتف با هدف حمایت از تحقیقات مرتبط با پروژه

 ها دانشگاه

 های خالقیت و نوآوری بخش  های اقتصادی ذی ربط و تقویت سامانه زارتخانهعقد توافقنامه همکاری با و

 مربوطه

 های کشور های تمام شده و نیازمندی تربیت دانشجو براساس هزینه 

 "سازی و حمایت از صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان بستری "های متناظر با سیاست  برنامه-3

 های دانش بنیان یشگاهی مورد نیاز توسط شرکتریزی برای تولید تجهیزات آزما برنامه 

  تدوین و تصویب ساز و کار مناسب به منظور تسهیل ورود دستاوردهای دانش بنیان بخش عرضه و صنایع

 (بینی الزامات رعایت استاندار محصول در سمت عرضه و الزام خرید در سمت تقاضا ذیربط )پیش

 "های علمی بین المللی مند حضور بین المللی برای کسب کرسیتوسعه هدف "های متناظر با سیاست  برنامه -2

 ها به تراز جهانی های بین المللی دانشگاه ارتقا دوره 

 توسعه تعامالت علمی بین المللی با کشورهای هدف 

 های بین المللی اشغال شده توسط دانشمندان ایرانی رشد تعداد کرسی 

 های  بین المللی و گسترش همکاری پژوهشی دانشگاه افزایش سهم ایران از ارتباطات پژوهشی نهادهای

 خارج

 های دانش بنیان ایرانی در خارج از کشور حضور شرکت 

 رشد تعداد مجالت ایرانی نمایه شده در ISI 
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 نفعان ذی تحلیل و شناسایی

 

و یا از های سازمان تأثیر گذارد  تواند بر نگرش، منابع یا خروجی ذینفع فرد، گروه یا سازمانی است که می

درآمد ارزشمندی برای تنظیم بیانیه مأموریت سازمان است.  های سازمان تأثیر پذیرد. تحلیل ذینفعان پیش خروجی

تحلیل ذینفعان بسیار ضروری است، چرا که رمز موفقیت در بخش دولتی و غیرانتفاعی ارضای ذینفعان کلیدی 

تند، چه معیارهایی برای قضاوت درباره سازمان به کار سازمان است. اگر سازمان نداند که ذینفعانش چه کسانی هس

هایی را  برند، و وضعیت عملکردی سازمان در قبال این معیارها چیست، به احتمال زیاد نخواهد توانست فعالیت می

 ایجاد برای شروع نقاط بهترین از یکی که باید برای ارضای ذینفعان کلیدی خود انجام دهد، شناسایی کند.

 به پاسخگوئی روش و ذینفعان کلیدی نیازهای درک و شناخت مجموعه، یک در بهبود و تحول دگرگونی،

 روی بر هاسازمان از بسیاری .هستند متقابل روابط دارای اما یکدیگرند از مستقل ذینفعان این چند هر . آنهاست

 به اغلب آنها های برنامه ابراینبن و است ذینفعان از خاص گروه یک منافع بیانگر صرفا که کنند می تاکید اهدافی

 یک عنوان به . اند نشده ذینفعان سایر نیازهای بین تعادل ایجاد به قادر آنها زیرا شود ختم می محدودی نتایج

 یک عنوان به مجموعه کل نگهداری باعث که است چیزی ذینفعان نیازهای موجود در محرکه نیروی کلی اصل

 به سازمان خارجی ذینفعان مهمترین از رقبا و مشتریان کنندگان، تامین ن،پشتیبا هایسازمان .شود می سیستم

 و سازند می مرتبط خارج دنیای با را سازمان ارتباط که است آن در ذینفعان از دسته اهمیت این .آیند می حساب

 .نمایند عمل بهتر خود وظایف در ارائه سازمان تا شوند می باعث

 آنها ادعای ساختن برآورده جهت دانشگاه که باشند داشته انتظار که دارند توجهی قابل دالیل ذینفعان از یک هر

 شغلی رضایت پی در کارکنان دارند، را مناسب بازده ادعای باالدستی هایسازمان کلی، طور به .گام بردارد

 اتکا قابل انخریدار جستجوی در کنندگان تأمین خواهند، می پردازند می پول برایش را مشتریان آنچه هستند،

 اصلی نیازهای به بایست می دانشگاه  لذا .خواهند می عادالنه رقابت رقبا و را از قانون پیروی دولت باشند، می

 .باشد آنها نمودن برآورده در پی و نماید توجه ذینفع هایگروه تمامی
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این  از برخی .دنفع تعامل داربه عنوان ذی بسیاری واحدهای با خود هایفعالیت انجام جهت نیز دانشگاه لرستان

 :از عبارتند هاسازمان

 کشور عالی آموزش وظیفه و ای توسعه نقش لحاظ از علوم، وزارت 

 مرکز رئیسه هیات 

 التحصیالن فارغ و دانشجویان 

 علمی هیأت اعضای 

 مدیران و کارکنان 

 هادانشگاه سایر 

 کشور سیاسی و اجتماعی فرهنگی، کشاورزی، صنعتی، اقتصادی، مراکز و موسسات 

 نفعان ذی انتظارات و هانیازمندی

 

 کشور عالی آموزش وظیفه و ای توسعه نقش لحاظ از علوم، وزارت انتظارات و ها نیازمندی

 کشور مقررات و قوانین رعایت −

 3111 انداز چشم اهداف به دستیابی −

 کشور علمی جامع نقشه جهت در حرکت −

 فناوری و علم راهبردی کالن های برنامه جهت در حرکت −

 مرکز رئیسه هیأت انتظارات و ها نیازمندی

 مرکز مقررات و قوانین رعایت −

 مرکز راهبردی های برنامه جهت در حرکت −

 فناوری و پژوهش کمی اهداف به دستیابی −

 التحصیالن فارغ و دانشجویان انتظارات و ها نیازمندی

 پژوهش امکانات شدن فراهم −

 توام پژوهش و آموزش به صرف آموزش از حرکت −

 مرکز پژوهشی هایفعالیت در دانشجویان مشارکت شدن فراهم −

 مرتبط های رشته در پژوهشی های اولویت تعیین −
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 مرکز در موجود های رشته در آموزشی های دوره برگزاری −

 علمی هیأت اعضای انتظارات و ها نیازمندی

 پژوهش امکانات شدن فراهم −

 توامان پژوهش و آموزش به صرف موزشآ از حرکت −

 پژوهشی فعالیتهای در آنها کردن درگیر −

 آنها به دسترسی در سهولت و کافی اندازه به پژوهش های مشوق برقراری −

 مدیریتی -فنی کاربردی آموزشی های دوره برگزاری برای هایی مشوق برقراری −

 های رشته اساتید مشارکت با ای رشته بین آموزشی های دوره برگزاری برای هایی مشوق برقراری −

 لفمخت

 کارکنان و مدیران انتظارات و ها نیازمندی

 مرکز پژوهشی هایفعالیت در کارمندان بودن سهیم و مدیران توسط پژوهشی امکانات نمودن فراهم −

        و دانش سطح ارتقای جهت کارکنان هایفعالیت حوزه با متناسب آموزشی های دوره برگزاری −

 وری بهره

 هاشگاهدان سایر انتظارات و ها نیازمندی

 پژوهشی های طرح اطالعات تبادالت برقراری −

 مشترک پژوهشی های طرح برقراری −

 همدیگر های زیرساخت و امکانات از استفاده امکان −

 مشترک آموزشی های دوره برگزاری −

 هادانشگاه سایر در دانشگاه یک علمی هیأت تخصص از استفاده −

 

 و اجتماعی فرهنگی، کشاورزی، صنعتی، اقتصادی، مراکز و موسسات انتظارات و ها نیازمندی

 کشور سیاسی

 گرفته صورت های پژوهش بودن کاربردی −

 اقتصادی مراکز و صنعت با دانشگاه نزدیک ارتباط −

 پژوهشگران و محققین انتظارات و ها نیازمندی −

 پژوهشی هایفعالیت در آنها کردن درگیر −

 صنعتی و فنی کاربردی هایآموزش ارائه −
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 دانشجویان خانواده ظاراتانت و ها نیازمندی

 درسی موضوعات بر عالوه اخالق و ادب و زندگی هایمهارت آموزش −

 کاری مراکز به ورود برای دانشجویان سازی آماده −

 وهشگرانژپ انتظارات و ها نیازمندی

 پژوهش امکانات شدن فراهم −

 توامان پژوهش و آموزش به صرف اموزش از حرکت −

 پژوهشی هایفعالیت در آنها کردن درگیر −

 آنها به دسترسی در سهولت و کافی اندازه به پژوهش های مشوق برقراری −

 آموزش عالی( 2تحلیل رقبا ) دانشگاه های منطقه 

 1609-1606سال تحصیلی ISCرتبه بندی براساس   آموزش عالی 2منطقه  دانشگاههای با مقایسه در لرستان دانشگاه جایگاه
 ISCرتبه در  نام دانشگاه

 33 انشاهرازی کرم

 21 کردستان

 11 لرستان

 11 ایالم

 در بین دانشگاه های صنعتی کشور 31 صنعتی کرمانشاه

 قرار ندارد.  ISCدر رتبه بندی  بروجردی لهآیت ا
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 فصل سوم  تحلیل عوامل محیط داخلی و خارجی  دانشگاه لرستان
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 مقدمه

بی عوامل استراتژیک  چهار گانه ) فرصت ها و ها و شناسایی و ارزیاتحلیل محیط خارجی و داخلی سازمان

تهدیدات محیط بیرونی و نقاط قوت و ضعف  محیط داخلی( یکی از ارکان اساسی فرآیند برنامه ریزی استراتژیک 

( و نحوه طراحی ماتریس نقاط  EFEو زمینه ساز تدوین راهبردهاست. در این فصل ماتریس  نقاط فرصت وتهدید )

 لرستان ارائه شده است. دانشگاه استراتژیک موقعیت( و IFEقوت وضعف ) 

 1( EFEنحوه طراحی ماتریس  نقاط فرصت وتهدید )

پس از شناسایی عوامل محیط خارجی و تهیه لیستی از این عوامل به کمک نقطه نظرات خبرگان ، عوامل  -3

وده و دقیق باشد ، نه کلیدی موفقیت را فهرست نمایید . این عوامل باید حتی االمکان متکی بر واقعیات ب

ها و تهدیدها تفکیک نمایید . نخست عواملی که موجب فرصت و ذهنی . سپس آنها را به دو دسته فرصت

 موقعیت می شوند و بعد آن عواملی که سازمان را تهدید می کنند را بنویسید .

ید . جمع ضرایب به هر عامل یک ضریب وزنی بین صفر ) بی اهمیت ( تا یک ) بسیار مهم ( اختصاص ده -2

وزنی اختصاص داده شده باید مساوی یک شود . ) جهت انجام این کار پیشنهاد می شود به هر عامل عددی 

های بین صفر تا یک برای هر عامل بدست را اختصاص داده سپس ستون را نرمالیزه نمایید تا وزن 1تا  3بین 

 آمده و مجموع اوزان نیز یک شود . (

ها و ل یک امتیاز بین یک تا چهار بر حسب میزان تطابق سازمان وبا فرصتبرای هر یک از عوام -1

تهدیدها بنویسید . این امتیاز بیانگر میزان اثربخشی استراتژی های کنونی سازمان در نشان دادن واکنش نسبت 

ت که بدین معنی اس 3به معنی این است که واکنش عالی بوده است و عدد  1به عوامل مزبور میباشد . عدد 

فرصت طالیی )واکنش  1واکنش بسیار ضعیف میباشد . تعبیر هر یک از امتیازات میتواند بدین ترتیب باشد : 

تهدید  3 –تهدید قابل اعتنا )واکنش بد و منفی(  2 –فرصت قابل اعتنا )واکنش خوب(  1 –بسیار عالی( 

 جدی )واکنش خیلی بد(

                                                           
1
 External Factor Evaluation 
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د . بدین منظور ضریب درجه اهمیت هر عامل را در امتیاز حاصل ( امتیاز وزن دار هر عامل را محاسبه نمایی 1

از متوسط نقطه نظرات خبرگان ضرب نموده و برای هر یک از سطرهای جدول در ستون امتیازات موزون 

 ثبت نمایید .

میباشد و امتیاز متوسط برای  1و حداکثر  3( جمع امتیاز وزن دار سازمان را محاسبه نموده که حداقل  1

 می باشد . 1/2مانها ، ساز

نشان می دهد که سازمان در میان نهادهای مشابه دارای موقعیتی برجسته است . بعبارت دیگر نشان  1امتیاز 

هم  3ها و به حداقل رساندن اثر تهدیدها می باشد . امتیاز دهنده واکنش عالی سازمان در استفاده از فرصت

ها و پرهیز از تهدیدات توانمند نبوده ن در استفاده از فرصتنشان می دهد که استراتژی های موزون سازما

 است .

 سازمان  EFEماتریس 

 توضیحات امتیاز وزن دار امتیاز وضع موجود وزن عوامل استراتژیک خارجی

 فرصتها :

1- 

5- 

6- 

9- 

 تهدیدها :

1- 

5- 

6- 

9- 

    

    1 جمع
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 1(IFEنحوه طراحی ماتریس نقاط قوت وضعف ) 

 

پس از شناسایی عوامل داخلی ، نقاط قوت و ضعف سازمان را مشخص نمایید . ، نخست نقاط قوت و الف ( 

 سپس نقاط ضعف را لیست نمایید .

) بسیار مهم ( اختصاص دهید . در اینجا هم  3ب ( به هر عامل یک ضریب وزنی بین صفر ) بی اهمیت ( تا 

ود . در این صورت جمع ضرایب وزنی اختصاص داده می توان از نرمالیزه کردن جهت وزن دهی استفاده نم

شده باید مساوی یک شود . برای تعیین وزن هر یک از عوامل و تصمیم گیری پیرامون عوامل با اهمیت تری 

بیایند می توان از نظرات خبرگان بهره جست و سپس وزن عوامل با اهمیت تر  IFEکه خوب است در جدول 

 ود .نرمالیزه نم 3را بین صفر تا 

با توجه به محور ذیل مشخص نمایید . همانگونه که در  1تا  3ج ( وضع موجود هر عامل را با امتیازی بین 

 1را دریافت می نمایند . نقاط قوت نیز فقط نمرات  2یا  3شکل نشان داده شده است ، نقاط ضعف فقط امتیاز 

 را می توانند به خود بگیرند . 1و 

 

 

 

د ( امتیاز وزن دارهرعامل رامحاسبه نمایید.بدین منظور امتیاز هر ردیف از عوامل درون سازمانی را در وزن 

 نرمالیزه شده آن ضرب نمایید و در یک ستون جدید درج نمایید .

میباشد . اگر  1/2ها میباشد و میانگین آن 1و حداکثر 3ه ( جمع امتیازات وزن دار را محاسبه نمایید که حداقل 

  باشد یعنی سازمان از نظر عوامل داخلی من حیث المجموع دچار ضعف  1/2نمره نهایی سازمان کمتر از 

                                                           
1
 Internal Factors Evaluation 

9 6 5 1 

عیفض قوی خیلی قوی  خیلی ضعیف 
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باشد ، بیانگر این است که سازمان از نظر عوامل درونی  دارای قوت  1/2باشد و اگر نمره نهایی بیشتر از می

 باشد .می

 IFE ماتریس

 توضیحات امتیاز وزن دار امتیاز وضع موجود زنو عوامل استراتژیک داخلی

 نقاط قوت :

1- 

5- 

6- 

9- 

 نقاط ضعف :

1- 

5- 

6- 

9- 

    

    1 جمع
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 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

 

رتبه  نمره نهایی

 سازمان

نسبت 

 اهمیت

 ردیف عوامل داخلی

  نقاط قوت   

1.11 1 1.12  

 دوم در سطح استان ) از نظر تعداد دانشجو (بزرگترین مرکز آموزش عالی شهرستان و 

3 

 2 استان وجود بسترهای مناسب فناوری اطالعات و ارتباطات و توسعه پارک علمی و فناوری 1.13 1 1.11

1.111 

ت و رشد نسبت اعضای هیئ به عنوان استاد مدعو گروههای آموزشی در دانشگاههای منطقه برجسته استفاده از برخی اساتید 1.122 1

 علمی به دانشجو

1 

 1 تاکنون . 14از سال  های تحصیالت تکمیلی تعداد رشته افزایشتحصیالت تکمیلی در سطح واحد و مناسب رشد  1.121 1 1.142

 1 تاکنون و بهبود نسبت دانشجو به هیئت علمی. 11% اعضای هیئت علمی از سال 11رشد  1.122 1 1.111

 1 آموزشی و امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی بهبود ظرفیت فضاهای 1.121 1 1.111

 1 مطلوب نسبت اعضای هیات علمی با مدرک دکتری نسبت به کل اعضای هیات علمیوضعیت  1.122 1 1.111

 1 رشد مناسب طرح های پژوهشی برون دانشگاهی 1.123 1 1.111

 4 ره مندی از منابع اطالعاتی روزآمد و متنوع تحقیقاتی.وجود کتابخانه نسبتا خوب و تسهیل فرایندهای پژوهشی و به 1.123 1 1.111

وجود بودجه پژوهشی مناسب و امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی مناسب و پیشرفته و وجود بخشنامه های شفاف و تسهیل  1.122 1 1.111

 کننده پژوهش

31 

آموزشی و سیاست گذاری مشخص دانشگاه در حوزه %بودجه پژو هشی در مقایسه با سایر واحدهای 11توانایی جذب  1.121 1 1.114

 پژوهش

33 

 32 پرداخت وام ها و تسهیالت مختلف به دانشجویان و نظارت و برنامه ریزی در برگزاری اردوهای دانشجویی. 1.131 1 1.111

 31 یس برای دانشجویانتوجه به مسایل رفاهی دانشجویان و بهبود فضاهای رفاهی و ورزشی و کیفیت مناسب سلف سرو 1.12 1 1.11

 31 و بهبود ظرفیت خوابگاهها و نزدیکی انها به محل تحصیل دختروجود خوابگاه برای کلیه دانشجویان  1.134 1 1.111

1.141 

 

 جمع نمرات نقاط قوت 3 
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رتبه  نمره نهایی

 سازمان

درصد 

 اهمیت

  نقاط ضعف

1.111 

صنعت در اجرای طرح های کاربردی و کاربردی نبودن بسیاری از طرح های  معه به ویژه دانشگاه و جا نبود ارتباط مناسب بین 1.122 2

 پژوهشی

31 

 31 عدم وجود زیرساختهای فن آوری مناسب برای دستیابی به فن آوری های نوین 1.12 2 1.11

یزان سرمایه گذاری و پایین بودن نوآوری ها عدم دسترسی کافی پژوهشگران مجرب و با انگیزه به منابع مالی الزم و کمبود م 1.123 3 1.123

 در عرصه پژوهش.

31 

 31 کمبود تعداد کتب و مجالت تحقیقاتی مورد استفاده با توجه به گسترش تحصیالت تکمیلی و حوزه های بین رشته ای. 1.122 2 1.111

 34 عدم ارتباط با مراکز پژوهشی و علمی کشور و جهان 1.12 2 1.11

 21 کمبود پرسنل و همکاری اندک سایر حوزه ها با بخش های پژوهشی. 1.134 2 1.111

 23 سرویس دهی نامناسب در فناوری اطالعات و عدم آشنایی و بکارگیری اساتید از رایانه 1.131  1.111

 22 آموزش محور بودن اعضای هیئت علمی. 1.12 2 1.11

 21 جهت کاربردی کردن پایان نامه هاکشاورزی ارتباط مناسب دانشگاه با بخش صنعت و عدم  1.12 2 1.11

 21 نداشتن مجالت تخصصی و پژوهشی در دانشگاه و تعداد کم سمینارهای علمی و تحقیقاتی برگزار شده بوسیله دانشگاه. 1.123 3 1.123

 21 امکانات پژوهشی و کمبود فضای پژوهشیاستفاده از  پایین بودن فرهنگ  1.122 2 1.111

 21 یندهای پژوهشیآپژوهشی و عدم آشنایی و عدم تمایل عمده اساتید با فر نبود هیئت علمی 1.121 2 1.111

 21 عدم تبادل استاد  ودانشجو با سایر دانشگاه های داخلی و خارجی 1.12 2 1.11

 21 کم بودن سمینارهای علمی برگزارشده. 1.12 3 1.12

 24 وسیله اعضای هیئت علمی و دانشجویانکم بودن تعداد مقاالت منتشر شده ب 1.12 1 1.11

 11 کم بودن تعداد قرادادهای پژوهشی با خارج دانشگاه 1.123 3 1.123

تعداد کل طرح های پژوهشی به اعضای هیئت علمی و تعداد طرح های تحقیقاتی اجراشده و در دست اجرای کم بودن  1.122 2 1.111

 محققین و اعضای هیئت علمی

13 

 12 کم بودن تعداد کتابداران متخصص و امکانات رفاهی و چاپی و انتشاراتی محققین 1.131 3 1.121
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 11 کمبود نیروی انسانی و متخصص ماهرکامپیوتر 1.131 2 1.121

 11 پایین بودن کمیت و کیفیت دسترسی به اینترنت. 1.131 2 1.11

 11 کمبود لوازم کمک آموزشی دانشجویی 1.131 2 1.121

 11 امکانات زیربنایی و سخت افزاری ضعیف فناوری اطالعات 1.131 2 1.11

سرعت پایین روند ساده سازی فرایندها و مکانیزه کردن آنها و وجود هماهنگی بین سیستم های مکانیزه طراحی شده برای  1.12 2 1.11

 فرایندها و شیوه ها.

11 

 11 نت با پهنای باند مناسب وسرورهای با ایمنی باال.عدم وجود سیستم اطالعات و امارمناسب و اینتر 1.131 2 1.11

 14 برای تمام فعالیت های اداری  سیستم اتوماسیونکامل  عدم استقرار  1.132 2 1.121

 11 نداشتن  دانشجوی خارجی 1.13 3 1.13

1.11 

ن برگزاری دوره های آموزشی و انجام پروژه امکان برقراری ارتباط با دانشگاههای معتبر جهان و استفاده از تجارب آنها وامکا 1.12 2

 های پژوهشی با مشارکت دانشگاههای معتبر جهان

 

13 

 12 برگزاری دوره های آموزشی و کارگاههای مناسب باز آموزی ضمن خدمت کارکنان و اساتید بر اساس نباز سنجی آموزشی 1.12 2 1.11

 11 منطقه در بین واحدهای بزرگ چهارم پژوهشرتبه  1.121 2 1.11

1.441 
 جمع نمرات عوامل داخلی 3 

 

 

 44) منفی   -414/1برابر )ضعف و قوت نقاط( درونی عوامل کل امتیاز که دهد می نشان درونی محیط تحلیل

 ضعف نقاط کلی طور به که می شود حاصل نتیجه این است منفی امتیاز اینکه این به توجه است. بام(  هزار

 نظر از لرستان دانشگاه جایگاه بنابراین .است آن قوت نقاط از بیش خود حقیق راهبردهایت برای دانشگاه لرستان 

 .گردد می مشخص نمودار زیر صورت به درونی محیط تحلیل

 

 

 

 

 

 قوت ضعف
-9 -6 -5 -1 9 +1 +5 +6 +9 +2 -2 

 موقعیت دانشگاه لرستان
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 درونی محیط تحلیل ارزیابی در لرستان دانشگاه موقعیت

 ماتریس عوامل خارجی
 

رتبه  نمره نهایی

 سازمان

درصد 

 اهمیت

 ردیف عوامل خارجی

  هافرصت   

 3 افزایش سهم اعتبارات پژوهشی وتولیدثروت ازعلم وفناوری ازتولیدناخالص داخلی 1.12 2 1.11

 2 های بیرونی .وجود تقاضا برای خدمات آموزشی دربخش خدمات توسعه منابع انسانی سازمان 1.12 2 1.11

 1 وتوانمندازبازار کار وامکان استفاده ازنیروی علمی ومتخصصامکان جذب منابع انسانی موردنیاز تحصیل کرده  1.12 2 1.11

 1 امکان استفاده ازاساتید واعضای هیات علمی مجرب وامکانات اموزشی سایر واحدهای همجوار 1.134 1 1.111

 1 روند روبه رشد ارتباط صنعت با دانشگاه وتوجه به علم و پژوهش دربخش های مختلف جامعه و صنعت 1.123 2 1.112

امکان ارایه اموزش های ازاد مجازی و وجود زمینه های حرکت به سوی اموزش های مجازی از راه دور وتنوع بخشی به شیوه  1.12 3 1.12

 های ارایه اموزش

1 

 1 گرایش رو به رشد سازمانها و موسسات برای اجرای پروژه های تحقیقاتی تقاضا محور و توسعه پژوهش درجامعه 1.12 2 1.11

 1 امکان بهره گیری ازبودجه هایی که در راستای تکنوژی نوین پیش بینی شده اند 1.134 3 1.134

 4 های دولتی وخصوصی.امکان جذب اعتبارات ویژه تحقیقاتی و جذب بودجه های پژوهشی وتحقیقاتی سازمان 1.134 2 1.111

 31 ای و بین المللی منطقهامکان بهره گیری ازامکانات و تسهیالت مراجع مالی  1.131 3 1.131

توجه و حمایت کشور از جنبش نرم افزاری و تولید و ارتقا وانتقال علم و دانش و علمی و پژوهش محوری نمودن فعالیت ها در  1.131 2 1.111

 سند چشم انداز

33 

 32 نداز و اهداف انتوجه به نقش راهبردی دانشگاهها وموسسات اموزش عالی در دستیابی کشور به چشم ا 1.131 2 1.11

توجه توده مردم به ادامه تحصیل در دانشگاه امکان دسترسی به علم و دانشگاه در همه جای دنیا تمایل شاغلین برای ادامه  1.12 1 1.11

 تحصیالت

31 

فعالیت هایی که  ظرفیت اقتصادی کشور در زمینه کشاورزی و دامپروری و تاکیدات مقام معظم رهبری وحمایت دولت از 1.132 1 1.111

 اقتصاد را از وابستگی به نفت خارج می سازد

31 

عدم توانایی دانشگاههای دولتی در جذب همه متقاضیان ورود به دانشگاه مخصوصا متقاضیان تحصیالت تکمیلی و امار  1.131 1 1.113

 زیادمتقاضیان جدید)نگرش اجتماعی به تحصیل(.

31 

 31 ستان مبتنی بر طرح امایش سرزمینتوسعه اموزش عالی ا 1.131 1 1.111
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افزایش توان رقابتی بخش های تولیدی و خدماتی از طریق پژوهش و بومی کردن علوم و فناوری ها و تجاری سازی محصوالت  1.132 2 1.121

 انها

31 

 31 ی متناسب با نیازهای توسعه کشورافزایش تقاضای دانش اموختگان دوره کارشناسی برای ورود به دوره های تحصیالت تکمیل 1.134 2 1.111

 34 %آموزش عالی در برنامه چهارم توسعه و حمایت از بنگاههای دانش بنیان توسط دولت11پوشش  1.134 2 1.111

 21 م در زمینه تمرکززدایی وخصوصی سازی وحمایت دولت از برنامه های کارافرینیپنجراهبردهای حمایتی برنامه  1.132 2 1.121

ارتبط بسیاری از مسئولین سیاسی قانونگذار کشور به نوعی با دانشگاه و نگرش مثبت جامعه و مسئولین به دانشکاه و مراکز  1.131 2 1.111

 اموزشی دولتی

23 

 22 هزینه کرد در تحقیق و توسعه و درامدهای حاصل از حق امتیاز و فروش 1.134 3 1.134

 21 های جدید و کاربردی ی برمبنای نیازهای اجتماعی بازار کار نگرش مثبت جامعه به رشتههای دانشگاه بازنگری در رشته 1.12 2 1.11

 31درصدجمعیت کشورو هرم سنی جمعیت فعال جامعه وافزایش جمعیت  3.2نرخ رشد جمعیت جوان کشور با ضریب رشد 1.134 1 1.111

 سال کشور به کل جمعیت کشور 21تا

21 

دانشگاههای مادر درتوسعه تحصیالت تکمیلی و تاکید بر نایل شدن استان به جایگاه اول علمی و فناوری در نقش و اولویت  1.123 2 1.112

 منطقه

21 

 21 سرمایه گذاری مشترک در تولید علم و ارتباط مستمر با سایر دانشگاه ها 1.12 3 1.12

امکان استفاده از حمایت های درنظرگرفته شده در رابطه با پارک  وجود بسترهای مناسب فزاینده فناوری اطالعات و ارتباطات و 1.134 2 1.111

 های فناوری

21 

تخصص و تجربه باال در دانشگاههای دولتی و ذهنیت مثبت نسبت به دانشگاههای وابسته به دولت از نظر علمی و تمایل  1.131 2 1.111

 متقاضیان برای ورود به دانشگاههای دولتی یا وابسته

21 

  951/1ره  نهایی فرصت ها: جمع نم   

 

رتبه  نمره نهایی

 سازمان

درصد 

 اهمیت

 تهدیدات

 

 

 24 کافی نبودن امکانات نظام آموزش عالی برای حفظ و جذب نخبگان و اعتبارات آموزشی و پژوهشی از بودجه عمومی کشور 1.123 2 1.112

 11 مشکل جذب رشته و سیاست جذب دانشجو به صورت محلی. 1.131 2 1.111

 13 دولتی–وجود موازی کاری در تربیت نیروی انسانی در سطح نظام آموزش عالی کشور توسط برخی دستگاههای اجرایی  1.132 2 1.121

 12 عدم وجود بسترهای حقوقی و اداری برای دعوت از اساتید خارجی برای برگزاری دوره های آموزشی 1.12 3 1.12

ر نظام آموزش عالی و جو نامطلوب سیاسی در کشور و تعدد مراجع سیاست گذاری و قانونگذاری در عدم ثبات سیاست ها د 1.12 2 1.11

 اموزش عالی

11 
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 11 نبود بازار کار داخلی و امنیت سرمایه گذاری خارجی 1.123 3 1.123

 11 وجود مقررات دولتی مربوط به صنعت و روند رو به کاهش تولید ناخالص ملی 1.123 3 1.123

 11 روند جهانی شدن اقتصاد وسرعت پیشرفت های اقتصادی و عقب ماندن از این پیشرفت ها و عدم ثبات سیاسی و اقتصادی دولت 1.12 3 1.12

 11 نرخ بیکاری جمعیت فعال جامعه و فارغ التحصیالن و افزایش مقررات محدودکننده در زمینه سرمایه گذاری 1.12 2 1.11

 11 نرخ رشد پایین سال گذشته 1ها در طی  افزایش شهریه 1.131 2 1.111

 14 پایین بودن درامد سرانه و خانوارها و افزایش نرخ ارز و تورم 1.12 2 1.11

 11 ضعف سیستم اعتبارسنجی در نظام آموزش عالی و ضعف نظارت و ارزیابی و نظام تصمیم گیری متمرکز 1.12 2 1.11

ترنت به دانشگاهها و فقدان شبکه های ارتباطی و مناسب نبودن زیر ساخت های فناوری و اطالعات روند کند میزان واگذاری این 1.131 2 1.11

 نظیر پایین بودن سرعت اینترنت

13 

 12 کاربردی نبودن غالب اموزش های ارائه شده 1.12 3 1.12

 11 ر دانشگاهانگیزه احزاب و گروه های ذی نفوذ سیاسی در دانشگاه برای مداخله در امو 1.134 2 1.111

 11 کمبودامکانات ارتباطی نظیر فرودگاه و راه آهن 1.12 2 1.11

 11 بهره وری پایین نیروی انسانی در منطقه 1.12 2 1.11

 11 کاهش نرخ رشد جمعیت نسبت به دهه گذشته و پایین بودن جمعیت منطقه 1.131 1 1.111

 11 رواقعی جامعه از دانشگاهنبود مشارکت های مردمی و انتظارات غی 1.131 1 1.114

 11 بیکاری فرهیختگان و فارغ التحصیالن و سخت گیری در پذیرش مدرک تحصیلی دانشگاه توسط برخی سازمان ها 1.131 2 1.111

 14 ک گراییباال بودن میزان مهاجرت افراد تحصیل کرده و نخبگان کشور و فرار مغزها و نیروی تحصیل کرده و رواج روحیه مدر 1.131 2 1.111

عدم ثبات مدیریت ها در سطح کالن، تاثیر نامطلوب تغییر حاکمیت سیاسی کشور بر ثبات برنامه های سازمان. و روشن نبودن  1.12 1 1.11

 نحوه همکاری و هماهنگی با برخی از سازمانهای همجوار

11 

 13 وضعیت بحرانی خاورمیانه 1.12 1 1.11

1.113 

یرش دانشگاههای دولتی و گسترش مراکز آموزش عالی نظیر پیام نور شبانه علمی کاربردی و دانشگاههای افزایش ظرفیت پذ 1.131 1

غیرانتفاعی مجازی و کاهش سهم واحد دانشگاهی از مشتریان ادامه تحصیل در نتیجه افزایش دانشگاهها و مراکز آموزش عالی 

 رقیب در داخل کشور و منطقه

12 

 11 ی جایگزین دانشگاههای خارجی در داخل و دایر شدن شعبه های دانشگاههای خارجی در منطقهوجود شعبه ها 1.13 3 1.13
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 11 جذب نیرو های با تخصص باال توسط شرکتهای خصوصی و دانشگاههای رقیب 1.13 1 1.11

 11 میزان نفوذ و قدرت مالی رقبا 1.132 1 1.111

 11 ه های شبانه و در نتیجه کاهش درامدهای اختصاصی دانشگاهکاهش سهم دانشگاه از متقاضیان دور 1.131 1 1.113

  جمع نمرات عوامل خارجی 1  910/5

  90008جمع نمرات  نهایی تهدیدات خارجی:    

 . با است 121/1 برابر )تهدیدات و هافرصت(خارجی عوامل کل امتیاز که دهد می نشان خارجی محیط تحلیل

 دانشگاه روی پیش هایفرصت کلی طور به که شود می حاصل نتیجه این است مثبت امتیاز این اینکه به توجه

 تواند می خود قوت نقاط بر تکیه با و است تهدیدات از بیش پژوهشی و آموزشی راهبردهای برای تحقیق لرستان

 .نماید استفاده خود راهبردهای به بخشیدن تحقیق برای دانشگاه عملکرد ارتقای در جهت هافرصت این از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرصت ها

 تهدیدات

-9 

-6 

-5 

-1 

9 

+1 

+5 

+6 

+9 

+2 

-2 

 موقعیت دانشگاه لرستان
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 لرستان دانشگاه استراتژیک موقعیت تحلیل

 
 دانشگاه استراتژیک جدول. موقعیت با مطابق بیرونی محیط و درونی محیط برای شده محاسبه امتیازات اساس بر

 لرستان به صورت زیر می باشد.

 ا وتهدیدات(جدول امتیازات محاسبه شده برای محیط دورنی)نقاط قوت وضعف( و محیط بیرونی) فرصت ه

 

 امتیاز نهایی تحلیل محیطی

 1.144- ارزیابی برای محیط دورنی)نقاط قوت وضعف(

 1.121 ارزیابی محیط بیرونی) فرصت ها وتهدیدات(

 
 

 استراتژیک موقعیتمحیط دورنی)نقاط قوت وضعف( و محیط بیرونی) فرصت ها وتهدیدات( براساس امتیازات محاسبه شده برای 

 در نمودار زیر ارائه شده است. لرستان دانشگاه

 

 
 

 

 

 

 

 این و است محافظه کارانه موقعیت دانشگاه لرستان، استراتژیک موقعیت است مشخص فوق نمودار از که همانگونه

 بهره با بتواند لرستان دانشگاه که باشد ای گونه به بایست می لرستان دانشگاه غالب های استراتژی که بدان معناست

 .دهد کاهش را ها آن و آید فائق خود درونی ضعف نقاط بر دسترس در محیطی هایاز فرصت گیری

 

 

کارانه محافظه  

 

 
 

 تدافعی

 

 

 رقابتی

 

 

 تهاجمی

+1 

1 

-1 +1 1 

 دانشگاه لرستان
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فصل چهارم تدوین چشم 

انداز، ماموریت و اهداف 

 استراتژیک

 



 

 

81 
 

 

 

 مقدمه
 

 و باشد سازمان مأموریتهای از خارج نباید افق این .میسازد نمایان را سازمان آن رشد افق سازمان، یک انداز چشم

این  . میشوند محسوب وجودی فلسفه سازمان، یک مأموریتهای . گردد محقق مأموریتها، این تحقق با می  بایست

چشم انداز دور  .میگردد محسوب سازمان شکست معنای به آنها تحقق عدم و بوده سازمان اصلی وظیفه مأموریتها

به شناسایی وضع موجود خویش،  سازمان، نمای آینده سازمان را به تصویر می کشد حال آنکه در بیانیه ماموریت 

الیتهای فعلی، عدر آغاز کار یک سازمان یا به منظور تجدید نظر در ف .ذینفعان و وضعیت کسب و کار می پردازد

هدفهای اصلی، ویژگی ها و فلسفه ای که موضع استراتژیک موُسسه را شکل می دهند باید معین و مشخص شوند. 

را از سایر سازمان های مشابه متمایز می سازد و دامنه عملیات آن را بر حسب ماموریت سازمان فعالیتهای سازمان 

هدف بنیادی هدفی است که یک سازمان را از سازمان های مشابه جدا کرده،  .خدمات و نوع بازار تعیین می کند

 .سازمان است قصد و غرض کند و بیانگر حیطه عملیات آن را در بازار و خدمات تعریف می

ست از فلسفه وجودی و یا نقشی که یک مجموعه در جامعه بر عهده گرفته تا با ایفای آن، ا عبارتمأموریت 

ست از منظور خاص و پایه ای که ا خدمات مورد نظر را ارائه دهد. مأموریت یک کسب و کار و تجارت عبارت

و خدماتی که ارائه می  تشکیالت را از کسب و کارهای دیگر متمایز نموده و رسالت آن را در زمینه محصوالت

دهد، مشخص می نماید. به عبارت دیگر می توان گفت مأموریت، یک بیان کلی از نیت شرکت می باشد. مأموریت 

اهداف بنیادین سازمانی را به تصویر می کشد، در حالیکه چشم انداز تصویر شرکت را در صورتیکه به اهداف 

چشم انداز یا دورنما، توصیفی است از شرایط آینده  .می دهدسازمانی ذکر شده در مأموریت خود برسد، نشان 

سازمان یا شرکت و به عبارت دیگر، تصویری است از وضعیت شرکت، زمانی که به اهداف و استراتژی های خود 

دست یافته باشد. بدین ترتیب، توجیهی روشن و مشخص و قابل دفاع از این که چرا و چه انتظاری از سازمان می 

 .صل می شود و احتمال موفقیت سازمان، به واسطه تصویر روشنی که از آینده خود دارد، افزایش می یابدرود، حا

 

 ، تحقیقات و فناوریعلوم وزارت در کشور عالی آموزش مراکز و دانشگاهها منطقه بندی

 

 بخشیدن وعیّتفناوری؛ با موض و تحقیقات علوم، وزارت در کشور عالی آموزش مراکز و دانشگاهها منطقه بندی

 حوزههای واگذاری قابل برخی اختیارات اعطای و کشور عالی آموزش » مدیریت کالن الگوی تدوین « به

 انباشته تجارب به اتکاء با نیز و آن با نقطه عزیمت قراردادن و عالی آموزش مراکز و دانشگاهها به ستاد مختلف
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 منطقه بندی با تا است آن بر کشور، عالی آموزش به ای توسعه از نگاه ناشی ضرورتهای به التزام و فراوان شده

 ترفیع سوی به مهم گامی کشور عالی موضوعیّت آموزش و محوریّت منطقه با 4در  کشور آموزش عالی مراکز

 و توسعه حیث از کشور عمومی و کالن ساختار در آن ممتاز موقعیّت تثبیت و کشور عالی جایگاه آموزش

 .بردارد پیشرفت

 
 و مراکز استقرار محل استانهای اساس بر کشور عالی آموزش مراکز و دانشگاهها بندی منطقه و کتفکی

 .است گرفته صورت فوق نقشه شرح به اجتماعی و فرهنگی گویش، اقلیمی، جغرافیایی، مجاورتهای



 

 

81 
 

 

 

 استانهای محدوده در کشور، 1 منطقه در عضو عالی آموزش مراکز و دانشگاهها نقشه فوق، در  2 :منطقه 

 جغرافیایی، موقعیت بر اساس منطقه این در بندی تقسیم .است شده تعریف ایالم و لرستان کرمانشاه، کردستان،

 .گرفته است صورت قومی و گویشی تقریباً و هوایی و آب اجتماعی، فرهنگی،
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 دانشگاه انداز چشم

 

  خواهد بود یافته و باکیفیتی برخوردار که از نظام آموزشی و پژوهشی توسعه 3111دانشگاه لرستان در افق 

 باشد: های ذیل را دارا می ویژگی

  1منطقه استان و  برخورداری از اعتبار و موقعیت علمی برتر در سطح 

  دانشگاه جامع برتر کشور 21کشور و یکی از  1منطقه های  دانشگاهدوم رتبه 

  ومنطقه استانبرخورداری از سهم باالیی از تولیدات علمی و فنآورانه 

 منطقهاستان وتوجهی از نیروی انسانی متخصص موردنیاز جامعه در  داشتن توانایی در تربیت بخش قابل 

 های جامعه،  طور مستمر و پایدار با استفاده از نیازمندی داشتن یک ساختار سازمانی و مدیریتی پویا که به

 دهد. دانشگاه را در مسیر توسعه و بهبود قرار می

 ای رشته ای نوین و بینه شتهمتنوع ازنظر ر 

  ایجاد پردیس کشاورزی در راستای افزایش تولیدات علمی مرتبط با علوم کشاورزی با توجه به پتانسیل

 های استان و منطقه

 

 ماموریت دانشگاه لرستان

 

اقتصادی  ماموریت  خود را ارتقاء علمی،  دانشگاه لرستان به عنوان اولین مرکز علمی و دانشگاهی استان لرستان 

متشکل از استانهای لرستان،  1تقسیمات آموزش عالی کشور می داند. منطقه  1وفرهنگی استان لرستان و منطقه 

کرمانشاه، کردستان وایالم به عنوان منطقه ای منحصر به فرد از نظر تاریخی، فرهنگی و اقتصادی نیازمند رویکردی 

مر تنها با قرار گرفتن گفتمان علمی به عنوان گفتمان مسلط جامعه علمی برای توسعه بوده ودانشگاه متعقد است این ا

محقق می شود. در این راستا دانشگاه لرستان با تمرکز بر مزیت های اقتصادی استان و منطقه به عنوان قطب تولید 

ابع غنی ، دار بودن منمحصوالت دیم، دارا بودن بیشترین سطح روان آبها در کشور ، قطب تولید محصوالت دامی  

تالش می کند توانمندی های این سرزمین را نفت وگاز  وپتانسیل باال برای تبدیل شدن به قطب گردشگری  ایران 
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موثر داشته باشد.   شکوفا نموده وبا هدفمندی در آموزش وپژوهش در جهت رفع فقر مادی و فرهنگی منطقه نقش

کند از طریق تربیت نیروی انسانی متخصص،  طقه سعی میدر این راه دانشگاه با شناسایی توانمندیها ومشکالت من

تولید دانش به شکل هدفمند ، تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی ، تعامل سازنده با سایر نهادهای منطقه و ترویج 

، حل مشکالت  وسرمایه گذاری در منطقه کمک کند. برای انجام فرهنگ کار آفرینی به تولید ثروت، اشتغال زایی

وریت ساختار مدیریتی و سازمانی دانشگاه همواره در حال بهبود وتوسعه است. این دانشگاه نقش موثری در این مام

و اقتصادی استان  یند توسعه اجتماعی ، فرهنگیآنظام سیاستگذاری ومدیریتی استان لرستان برای تسهیل و تسریع فر

 ایفا می نماید.

 

 دانشگاه لرستان مأموریت های مؤلفه
 

 انمشتری -3

 جامعه علمی و دانشجویان −

 های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات بخش −

 جامعه −

 دستگاهای اجرایی دولتی و غیردولتی −
 

 خدمات /محصوالت -2

 های رسمی تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات. فناوری آموزش −

 های غیررسمی ) حضوری و الکترونیکی ( آموزش −

 تقاضا محور تحقیقات علمی و کاربردی −

 ای علمی، پژوهشی، کارآفرینانه و فن آورانهه مشاوره −

 بر گزاری همایشها، کنفرانسها و سمینارهای استانی، منطقه ای، ملی و بین المللی −
 

 رشد و بالندگی -1

 . توسعه فضاهای آموزشی، کمک آموزشی، پژوهشی، رفاهی و اداری 

 . ارتقاء جایگاه علمی و پژوهشی 

 . بهبود ساختار مدیریتی و سازمانی 

 بر اساس سند آمایش آموزش عالی منطقه. سعه رشته های تحصیلی در مقاطع تحصیالت تکمیلی تو 
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 حوزه جغرافیایی -1

 منطقه ای، ملی و بین المللی −

 

 فلسفه وجودی -1

 تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص منطقه و جامعه . −

 توسعه آموزشهای تحصیالت تکمیلی . −

 یاز جامعه، صنعت، معدن، کشاورزی  و خدماتتولید علم، فن آوری و دانش مورد ن −

 تالش در راستای توسعه استان لرستان −
 

 ویژگیهای ممتاز -1

ارتباط نزدیک با متقاضیان، جامعه و  منطقه و برنامه ریزی برای رفع نیازهای آنان با  بهره گیری از  −

 رشته دکتری 11عضو هیات علمی بعنوان مجری بیش از  211خدمات بیش از 

 پردیس بین المللی در مقاطع تحصیالت تکمیلی ایجاد −

 ایجاد وتوسعه مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان −
 

 مردم/جامعه -1

 توجه به نیازهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی منطقه و کشور −

 

 کارکنان -1

 نشگاهبه کار گیری وتوجه به  نیروی اتسانی کیفی در  دانشگاه به عنوان فاکتورهای کلیدی  موفقیت دا −

 توسعه کمی و کیفی اعضاء هیات علمی −

 

 فناوری -4

 بهره گیری از شیوه ها و فناوریهای جدید آموزشی و پژوهشی −
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 ارزش های حاکم در دانشگاه لرستان

در راستای فلسفه و رسالت سازمان ، باورها و ارزشهای اساسی دانشگاه به عنوان اصول راهنمای تصمیم گیری 

 شجویان به شرح ذیل میباشند :مدیریت ، کارکنان و دان

 . شایسته ساالری در فعالیتهای آموزشی ، تحقیقاتی و مدیریتی 

 . رعایت اخالق انسانی ، اجتماعی و اسالمی در محیط علمی 

 تعهد به ارتقای توان رقابتی دانشگاه 

 . گسترش فعالیتهای پژوهشی ، علمی و کاربردی 

 . گسترش روحیه خالقیت ، نوآوری و کارآفرینی 

 .تقویت فرهنگ آزاد اندیشی، خرد ورزی، نقادی ونقد پذیری علمی 

 . رعایت اخالق حرفه ای در تولیدات علمی 

 . باور به مشارکت دادن دانشجویان در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی 

 .نگرش به منابع انسانی به عنوان مهمترین سرمایه دانشگاه 

 در محیط دانشگاه . ات علمییباور به اصل دمکراسی و آزادی بیان نظر 

  پاسخگویی به نیازهای علمی و پژوهشی منطقه و کشور از طریق برقراری ارتباط نزدیک با جامعه و

 متقاضیان .

 . خود اتکایی و توجه وافر به ظرفیتهای علمی بومی 

 .تعهد به بهبود کیفیت زندگی ساکنان منطقه 
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 اهداف کالن دانشگاه لرستان

        یط داخلی و خارجی دانشگاه لرستان، هدف کالن دانشگاه بصورت زیر تعریف براساس تجزیه و تحلیل مح

 می گردد:

 ف کالن :اهدا

 لرستانجایگاه منطقه ای ، ملی و بین المللی دانشگاه  یارتقا

  آموزش عالی کشور 1رتبه دوم دانشگاههای منطقه 

  دانشگاه برتر کشور 21یکی از 

  دانشگاه برتر جهان 2111یکی از 

 ه منظور تحقق هدف کالن، اهداف استراتژیک دانشگاه لرستان به صورت زیر تعیین می گردد:ب

 اهداف استراتژیک

 توسعه دوره های بین رشته ای و تحصیالت تکمیلی و افزایش کیفیت آموزشی 

 تقویت کمیت وکیفیت پژوهش 

 جذب دانشجویان توانمند، مستعد وعالقه مند 

  اتکا به بودجه دولتمتنوع سازی منابع مالی و کاهش 

 توسعه کارآفرینی و پژوهش های کاربردی 

 توسعه مشارکت وهمکاری های داخلی وخارجی 

 توسعه استفاده از فن آوری اطالعات 

 بهبود وتجدید  ساختار فرایندهای دانشگاه 

 توسعه فعالیت های دانشجویی و فرهنگی 
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 دانشگاه لرستان و استراتژی های استراتژیک اهداف
 

 به شرح زیر تدوین شده است. استراتژی هااستراتژیک ،  اهدافبا  مرتبط
 

 استراتژی استراتژیکاهداف  ردیف

1 
توسعه دوره های بین رشته ای و تحصیالت تکمیلی و افزایش کیفیت 

 آموزشی

ایجاد رشته های تحصیلی متناسب با آمایش سرزمین ، اسناد باالدستی و 

 سند آموزش عالی منطقه

 یت وکیفیت پژوهش در دانشگاهکمتقویت  5

 افزایش مجالت علمی و پژوهشی دانشگاه 

 افزایش تولیدات علمی پژوهشگران و اعضای هیات علمی 

 ارتقا هرم هیات علمی 

  اعضای هیات علمی ارتقا صالحیت و توانمندی های 

 شناسی و تحصیالت تکمیلیجذب دانشجویان نخبه و ممتاز  در سطوح کار جذب دانشجویان توانمند، مستعد و عالقمند 6

 متنوع سازی منابع مالی و کاهش اتکا به بودجه دولت 9

 افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه 

  افزایش سهم منابع غیر دولتی در راستای توسعه و استقالل مالی

 دانشگاه

  کاهش هزینه و شناسایی منابع اعتباری در راستای تحقق رفاه

 دانشجویان

 و پژوهشهای کاربردیتوسعه کارآفرینی  2

  تعامل با بنگاههای اقتصادی و دستگاههای  اجرایی و انعقاد

 قراردادهای آموزشی پژوهشی درآمدزا

  هدایت پایان نامه ها و رساله های دانشجویی به سمت پژوهشهای

 تقاضا محور

  ایجاد شرکتهای دانش بنیان، مراکز رشد و توسعه کار آفرینی در

 دانشگاه

 ارتقا  وجهه و برند بین المللی دانشگاه ه بین المللی دانشگاهتوسعه جایگا  3

 ارتقای زیر ساخت های فن آوری اطالعات و تسهیل دسترسی به آنها توسعه استفاده از فن آوری اطالعات 2

 افزایش سرعت و شفافیت فرآیندهای اداری ومالی دانشگاه ساختار و فرآیندهای سازمانی بهبود 8

 ت زیرساختهای اداری، آموزشی ورفاهیتوسعه و تقوی 0

 تجهیز دانشگاه به فن آوریهای نوین آموزشی و پژوهشی 

 افزایش  امکانات رفاهی کارکنان و اعضای هیات علمی 

  فراهم آوردن امکانان رفاهی و برقراری تسهیالت برای

 دانشجویان

 توسعه وبهبود فضای های فیزیکی  دانشگاه 

19 

 
 ی وفرهنگیتوسعه فعالیت های دانشجو

   دانشجویی -ارتقا کمی وکیفی انجمن های علمی 

 ارتقا کمی وکیفی نشریات دانشجویی 

 رشد معنوی و اخالقی دانشگاهیان

 ارتقا بهره وری کشت دیم در مزارع استان لرستان  اقتصادی کردن کشت دیم در مزارع استان لرستان 11

 در راستای اسالمی شدن دانشگاه توسعه و اجرای  فعالیت ها ی  اسالمی شدن دانشگاه 15

 



 

 

89 
 

 

 فصل پنجم برنامه های عملیاتی
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 مقدمه

 

 در برنامه آنچه زیرا .نیست میسر عمال آنها بین دقیق مرزبندی و هم از عملیاتی و استراتژیک ریزی برنامه تفکیک

 دو و این گردد می اجرا یاتیعمل ریزی برنامه در شود، می تعیین کلی خطوط و هدف عنوان به استراتژیک ریزی

 های پیشبرد برنامه منظور به عملیاتی ریزی برنامه .ناپذیرند جدایی و پیوسته یکدیگر با عمل در ریزی برنامه نوع

کند رویاها و تصوراتمان به برنامه عملیاتی یک اقدام قهرمانانه است که کمک می .دارد ضرورت استراتژیک

تا چشم انداز سازمانتان را بطور دقیق و  دهدشما را اطمینان می به یاتی روشی است کهواقعیت تبدیل شود. برنامه عمل

ها را به تحقق استراتژی ها،با استفاده از آن استراتژیستدهد که روشن مشخص کنید، همچنین روشی را توضیح می

گیرد تا به ست که انجام میهای عملیاتی اای از گام. یک برنامه عملیاتی شامل مجموعهمی کننداهداف منتهی 

 استراتژیک ریزی برنامه به زیادی شباهت کلی جهات از عملیاتی ریزی برنامه مان برسیم.اهداف از پیش تعیین شده

 در آنها به نیل نحوه و گرفته قرار کلی های هدف جای به عملیاتی های هدف ریزی عملیاتی، برنامه در زیرا دارد،

دانشگاه لرستان در راستای  3در این فصل برنامه های  عملیاتی .گردند می بینی پیش سری عملیات، یک قالب

 استراتژی های تعیین شده ارائه شده است.

 

 

                                                           
1

 می باشد 1609سال مبنای در برنامه های عملیاتی سال   
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 منطقه عالی آموزش  سند و باالدستی اسناد آمایش با متناسب تحصیلی های رشته ایجاد استراتژی

 معیار 09 02 03 02 08 00 1999 1991 1995 1996 1999 ارتباط با معاونت

گرایش هایی که در مقطع کارشناسی دانشجو  –تعداد رشته  35 31 36 36 35 31 31 39 20 22 22 معاونت آموزشی

 می پذیرد

گرایش هایی که در مقطع کارشناسی ارشد  –تعداد رشته  22 20 89 85 82 83 80 80 01 05 09 معاونت آموزشی

 دانشجو می پذیرد

گرایش هایی که در مقطع دکترای تخصصی  –تعداد رشته  99 99 92 92 93 93 92 98 90 29 25 معاونت آموزشی

 دانشجو می پذیرد

گرایش هایی که در مقطع دکترای حرفه ای  –تعداد رشته  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 معاونت آموزشی

 دانشجو می پذیرد

  به فضای کسب و کار و پتانسیلهای استان ومنطقهشناسایی ظرفیت گروهها ودانشکده ها برای ایجاد رشته های جدید با توجه 

 شناسایی و ایجاد دوره های بین رشته ای در مقاطع تحصیالت تکمیلی 

 تبدیل رشته های همگن به گروه و گروه های همگن به دانشکده جدید 

 حذف رشته های فاقد تقاضا و منسوخ  به ویژه در مقطع کارشناسی 

 برنامه ها

 

 

 



 

91 
 

 دانشگاه پژوهشی  علمی های مجله فزایشوا  انتشار استراتژی

 معیار 09 02 03 02 08 00 1999 1991 1995 1996 1999 ارتباط با معاونت

 تعداد نشریات علمی پژوهشی دانشگاه - 1 1 5 5 6 6 9 9 2 2 معاونت پژوهشی

 تعداد دفاتر مجالت در دانشگاه - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 معاونت پژوهشی

تعداد نشریات علمی پژوهشی  نمایه شده در  - 1 1 5 5 6 6 9 9 2 2 معاونت پژوهشی

 پایگاههای معتبر عملی

 بستر سازی وتقویت قابلیت گروه های آموزشی در راستای انتشار مجله های علمی 

 ایجاد مرکز نشر دانشگاه 

 های دارای مجله  ایجاد دفتر مجالت در دانشکده 

 پایگاههای معتبر عملی تالش برای نمایه سازی نشریات دانشگاه در 
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 دانشگاه علمی هیات اعضای و پژوهشگران علمی تولیدات افزایش استراتژی

 معیار 41 41 41 41 41 44 3111 3113 3112 3111 3111 ارتباط با معاونت

 ) اصلی و وابسته( شترکتعداد پایگاههای داده داخلی و خارجی م 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 معاونت پژوهشی

 تعداد همایشها وکنفرانس های ملی وبین المللی و استارت آپ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 معاونت پژوهشی

 نسبت هزینه های پژوهش و فن آوری به کل هزینه های دانشگاه %4 %31 %33 %31 %31 %31 %31 %31 %31 %21 %21 معاونت پژوهشی

 وفرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمیپژوهشی تعداد ماموریت ها  2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 معاونت پژوهشی

 ISIمقاالت چاپ شده در پایگاه  311 311 231 211 132 111 111 111 111 112 421 معاونت پژوهشی

 ISCمقاالت چاپ شده در پایگاه  211 111 111 111 111 111 131 111 111 111 111 معاونت پژوهشی

 SCOPUSمقاالت چاپ شده در پایگاه  221 211 211 111 111 111 111 111 111 112 111 یمعاونت پژوهش

 *کنفرانس های ملی و بین المللیمقاالت چاپ شده در  111 111 111 111 112 131 111 141 411 411 3111 معاونت پژوهشی

 ی هیات علمیتعداد کتب چاپ شده اعضا 21 21 21 21 21 21 11 11 11 11 11 معاونت پژوهشی

 اختراعات ثبت شده داخلی وخارجی 4 31 33 31 21 21 11 11 11 11 11 معاونت پژوهشی

 افزایش حق التالیف مقاالت پژوهشی با نمایه معتبر بین المللی 

 چاپ مقاالت مشترک اعضای هیات علمی با اساتید معتبر بین المللی 

 س ها وهمایش های ملی وبین المللیتسهیل حضور اعضای هیات علمی و دانشجویان در کنفران 

 یل فرآیند چاپ کتب اعضای هیات علمیهتس 

 تنظیم  تفاهم نامه بین دانشگاه وناشران معتبر در چاپ کتب اعضای هیات علمی دانشگاه 

 توسعه دیپلماسی علمی ملی و بین المللی 

 برنامه ها

 .معتبر می باشند (ISCین المللی نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسالم)ملی و ب های کنفرانس، 8/3/09*با توجه به آیین نامه ارتقا مورخ 



 

94 
 

 دانشگاه علمی هیات اعضای و پژوهشگران علمی تولیدات افزایش استراتژی

 معیار 41 41 41 41 41 44 3111 3113 3112 3111 3111 ارتباط با معاونت

 ISCپژوهشی غیر  –تعداد مقاالت علمی  231 211 111 111 121 111 111 111 111 111 111 معاونت پژوهشی

 تعداد مقاالت دارای نمایه معتبر داخلی و خارجی به صورت تجمعی 124 411 3311 3111 3142 3111 3111 2111 2211 2121 2131 معاونت پژوهشی

 تعداد فرصت ها وماموریت های دانشجویان 31 31 21 11 11 11 11 11 11 11 11 معاونت پژوهشی

 Pos docپذیرش پژوهشگران  - - 2 1 31 31 21 21 21 21 11 نت پژوهشیمعاو

 افزایش حق التالیف مقاالت پژوهشی با نمایه معتبر بین المللی 

 چاپ مقاالت مشترک اعضای هیات علمی با اساتید معتبر بین المللی 

 لمللیتسهیل حضور اعضای هیات علمی و دانشجویان در کنفرانس ها وهمایش های ملی وبین ا 

 یل فرآیند چاپ کتب اعضای هیات علمیهتس 

 تنظیم  تفاهم نامه بین دانشگاه وناشران معتبر در چاپ کتب اعضای هیات علمی دانشگاه 

 توسعه دیپلماسی علمی ملی و بین المللی 

 برنامه ها
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 علمی هیات هرم  بهبود و ءارتقا  استراتژی

 معیار 09 02 03 02 08 00 1999 1991 1995 1996 1999 ارتباط با معاونت

%1 9 9 9 9 آموزشی  5%  6%  3%  0%  11%  19%  نسبت مربیان به کل هیات علمی 

18/1 آموزشی  10/1  51/1  55/1  56/1  59/1  52/1  52/1  53/1  50/1  69/1  نسبت اعضای هیات علمی به دانشجو 

٪68 آموزشی  68٪  69٪  65٪  69٪  58٪  53٪  59٪  55٪  59٪  18٪ می با رتبه دانشیاری به کل اعضای نسبت اعضای هیات عل 

 هیات علمی

٪59 آموزشی  59٪  18٪  12٪  16٪  19٪  0٪  2٪  3٪  2٪  6٪ نسبت اعضای هیات علمی با رتبه  استادی به کل اعضای هیات  

 علمی

٪95 آموزشی  95٪  98٪  26٪  22٪  35٪  32٪  30٪  25٪  22٪  20٪ نسبت اعضای هیات علمی با رتبه استادیاری به کل اعضای  

علمیهیات   

 های ممتاز در رشته های اولویت داربورسیه نمودن دانشجویان نخبه دکتری دانشگاه 

 های داخل وحارج برای همکاری با دانشگاهدعوت به همکاری اساتید ممتاز دانشگاه 

 اعطای تسهیالت ویژه برای جذب نخیگان هیات علمی 

  علمیارتقای صالحیت حرفه ای، مرجعیت علمی و منزلت اجتماعی هیات 

 تسهیل روند جذب اعضای هیات علمی 

 برنامه ها
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 علمی هیات اعضای سازی توانمند و  صالحیت ارتقای استراتژی

 معیار 41 41 41 41 41 44 3111 3113 3112 3111 3111 ارتباط با معاونت

٪31 معاونت آموزشی  31٪  31٪  31٪  31٪  1٪  1٪  1٪  2٪  2٪ س های زبان  نسبت تعداد اساتید شرکت کننده در کال - 

 انگلیسی به کل اساتید

 تعداد اساتید  برگزیده کشوری - - 3 3 2 2 2 2 2 2 2 معاونت آموزشی

 تعداد کارگاههای آموزشی برای اساتید - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 معاونت آموزشی

 برگزاری کارگاههای آموزش آشنایی با قوانین و وظایف هیات علمی برای اعضای جدید آن 

 زی برای دستیابی به شاخص سرآمدی آموزشبسترسا 

 بسترسازی برای دستیابی اعضای هیات علمی به رتبه های کشوری در حوزه های آموزشی وپژوهشی 

 کالسهای مهارت افزایی اساتید هر گروه آموزشی در هر ترم برگزاری 

 کالسهای زبان انگلیسی در سطوح تافیل و تولیمو  برای اعضای هیات علمی برگزاری 

رنامه هاب  
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 تکمیلی تحصیالت و کارشناسی سطوح در نخبه و ممتاز  دانشجویان جذب استراتژی

 معیار 09 02 03 02 08 00 1999 1991 1995 1996 1999 ارتباط با معاونت

کنکور سراسری که در  1999تعداد رتبه های زیر  - - - 1 1 5 5 6 6 9 9 آموزشی

 مقطع کارشناسی پذیرش شده اند

موزشیآ تعداد دانشجویان استعداد درخشان مقطع  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

 کارشناسی ارشد

 تعداد دانشجویان استعداد درخشان مقطع دکترا 1 31 31 31 31 21 21 11 11 11 11 آموزشی

 جذب دانشجویان ممتاز از محل استعدادهای درخشان در مقاطع ارشد ودکتری 

 کنکور سراسری در مقطع کارشناسی 1999م برای جذب رتبه های زیر ارائه مشوق های الز 

 ارائه مشوق هایی برای جذب نفرات برتر کنکور در مقاطع تحصیالت تکمیلی 

 برنامه ها
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 دانشگاه اختصاصی درآمدهای افزایش استراتژی

 معیار 41 41 41 41 41 44 3111 3113 3112 3111 3111 ارتباط با معاونت

پژوهشی معاونت تعداد قراردادهای منعقده با مراکز صنعتی   31 31 21 21 21 21 12 11 11 11 11 

 واجرایی در راستای طرح های پژوهشی

و خارجی غیر  پردیس  ورودی شجویاننتعداد دا 31 31 21 11 11 11 11 11 311 321 311 معاونت آموزشی

در هر سال  دانشگاهبورسیه   

تعداد دوره های آموزشی برای سازمانهای  - 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 معاونت آموزشی

 اجرایی استان

 با مشتریان مراکز منعقده قراردادهای تعداد 311 211 111 111 111 411 3311 3211 3111 3111 3111 معاونت پژوهشی

 ،  سایر دانشگاهها و متقاضیان  جهت  ، اجرایی  صنعتی

دانشگاه آزمایشگاهای از استفاده  

ت پژوهشیمعاون درآمد حاصل از قراردادهای آزمایشگاه ) میلیون  123 3111 2111 1111 1111 1111 1111 1111 111 1111 1111 

 ریال(

 های استانهمکاری های بلند مدت پژوهشی در قالب عقد قرارداد با مراکز صنعتی و سازمان 

 فروش خدمات آزمایشگاهی 

 وهشی و فناوری منطقه ای وملیورود دانشگاه به اجرای پروژه های بزرگ  پژ 

  پژوهشی و انتشارات –فروش خدمات کتابخانه ای، منابع علمی 

 تدوین برنامه جذب دانشجو با شهریه در پردیس خودگردان مطابق اسناد باالدستی به ویژه برنامه های توسعه  پنج ساله 

 ر بهره بردای از سودهای متعلقهسپرده گذاری منابع مالی دانشگاه در بانکهای دولتی دارای مجوز به منظو 

 زاد ومجازیآمد اختصاصی حاصل از برگزاری دوره های آموزش آافزایش ساالنه در 

 برنامه ها
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 دانشگاه مالی  واستقالل  توسعه راستای در  دولتی غیر منابع سهم  افزایش استراتژی

 معیار 09 02 03 02 08 00 1999 1991 1995 1996 1999 ارتباط با معاونت

درآمد حاصل از تجاری سازی و فروش دستاوردها   - 199 1299 5999 5299 6999 6299 9999 9299 2999 2299 معاونت پژوهشی

 و خدمات پژوهش  )میلیون ریال( 

 معاونت پژوهشی
6599 5599 

درآمد حاصل از طرح های تحقیقاتی منعقده با  125 599 699 929 329 029 1999 1699 1399

(ریالخدمات )میلیون بخش صنعت و   

میلیارد درآمد حاصل از ارائه خدمات آموزشی ) 19 12 59 52 69 62 99 92 29 22 39 معاونت آموزشی

 ریال(

%8 حوزه ریاست  2%  3%  2%  2%  9%  9%  6% نسبت میزان کمک خیرین به درآمد اختصاصی کل   - - - 

 دانشگاه  ) درصد( 

 - 199 129 599 529 699 629 999 929 299 229 معاونت دانشجویی
درآمد حاصل از اجاره اماکن ورزشی و 

 آموزشی)میلیون ریال(

 ایجاد شرکت های دانش بنیان برای تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی 

 ارائه راهکارهای درآمدزایی بیشتر از فضاهای ورزشی و اموزشی دانشگاه تا پایان سال اول برنامه 

  ژه های دانشگاه تا هنگ دوست برای مشارکت در ساخت پروساز و تعامل با سرمایه داران و افراد فرتشکیل انجمن خیرین دانشگاه

 پایان سال اول برنامه

 بازاریابی طرح های پژوهشی اعضای هیات علمی در واحدهای صنعتی و اجرایی 

 ایجاد بانک اطالعاتی افراد خیر به ویژه  دانش آموحتگان دانشگاه 

 ناساندن امکانات ورزشی دانشگاهتبلیغات در راستای ش 

 برنامه ها
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 دانشجویان رفاه تحقق درراستای اعتباری منابع وشناسایی ها هزینه کاهش استراتژی

 معیار 09 02 03 02 08 00 1999 1991 1995 1996 1999 ارتباط با معاونت

 معاونت دانشجویی
98٪ 93٪ 99٪ 95٪ 99٪ 

2/68٪ 68% 1/56٪ 9/12٪ 2/2٪ - 
به کل غیردولتی داد خوابگاههای نسبت تع

 خوابگاه ها

 معاونت دانشجویی

- 
-  199٪  29٪  59٪  - - - 

- - 
میزان پیشرفت پروژه احداث رستوران آزاد 

 دانشجویی

٪68 معاونت دانشجویی  68٪  62٪  62٪  62٪  63٪  63٪  63٪  62٪  62٪  69٪  نسبت دانشجویان وام گرفته به کل دانشجویان 

 های دولتی به بخش غیردولتیی برون سپاری خوابگاهتهیه وتدوین راهکارها 

 افزایش اعطای وامهای دانشجویی 

 ارائه خدمات مشاوره ای به عموم مردم جهت درآمدزایی و خدمات رسانی به جامعه 

 های دانشگاهاستفاده بهینه از امکانات رستوران 

 پیگیری ایجاد وبهره بردای از رستوران آزاد دانشجویی 

 برنامه ها
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 درآمدزا پژوهشی و آموزشی قراردادهای انعقاد و اجرایی دستگاههای و اقتصادی هایبنگاه با تعامل استراتژی

 معیار 09 02 03 02 08 00 1999 1991 1995 1996 1999 ارتباط با معاونت

 تعداد قراردادهای تحقیقاتی با صنعت 31 31 21 21 21 21 12 11 11 11 11 پژوهشی

زشیو آمو فرهنگی ) براساس   تعداد بازدیدهای علمی دانشجویان 2 8 15 12 18 59 55 55 59 59 53 

 سرفصل و غیر سرفصل(

 تقویت واحد ارتباط با جامعه در دانشگاه 

 های اقتصادی استان ومنطقهانعقاد تفاهم نامه های آموزشی وپژوهشی با دستگاههای اجراییی وبنگاه 

 به اعضای هیات علمی یت های پژوهشی دریافتیموقع اولو اطالع رسانی مناسب و به 

 ها )پروژه یابی(تشکیل تیم های تحقیقاتی برای نیازسنجی تحقیقاتی سازمان 

 برنامه ها
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 محور تقاضا هایپژوهش  سمت به دانشجویی های رساله و ها نامه پایان هدایت استراتژی

 معیار 09 02  03 02 08 00 1999 1991 1995 1996 1999 ارتباط با معاونت

تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد که درقالب طرح  - - - 9 19 19 15 59 52 62 99 معاونت پژوهشی

 های تقاضا محور

 تعداد رساله دکترا که درقالب طرح های تقاضا محور - - - 19 12 59 69 99 29 39 29 معاونت پژوهشی

 زمانها واطالع رسانی آنها به دانشجویانشناسایی و تعیین اولویت های پژوهشی سا 

 حمایت از پایان نامه ها ورساله های دانشجویی در راستای رفع مشکالت جامعه 

 انعقاد تفاهم نامه با شرکت ها ودستگاههای اجرایی دولتی و خصوصی برای حمایت از پایان نامه های دانشجویی 

 های اجراییو معرفی آنها به سازمانها ودستگاه شناسایی ومعرفی دانشجویان نخبه در رشته های کاربردی 

 برنامه ها

 

 

 

 

 

 

.به تصویب رسیده است15/95/1603آیین نامه حمایت از پایان  نامه و رساله های تحصیالت تکمیلی در تاریخ   

 



 

013 
 

 دانشگاه در کارآفرینی وتوسعه رشد مراکز بنیان، دانش های شرکت ایجاد استراتژی

 معیار 09 02 03 02 08 00 1999 1991 1995 1996 1999 ارتباط با معاونت

و تحقیقاتی تعداد مراکز رشد  - 1 1 5 5 6 6 9 9 9 9 پژوهش وفناوری  

 تعداد شرکت های دانش بنیان - 1 5 6 9 2 3 3 2 2 2 پژوهش وفناوری

هاتعداد طرح های تهیه شده توسط مراکز رشد وشرکت - 5 9 2 0 11 16 13 18 59 52 پژوهش وفناوری  

هاتعداد نیروی انسانی فعال در مراکز رشد وشرکت - 5 9 2 8 19 15 19 13 18 59 پشتیبانی و توسعه  

 راه اندازی دوره مدیریت کارآفرینی در دانشگاه 

 گسترش و تقویت همکاری با پارک علم وفناوری استان در راه اندازی شرکتهای دانش بنیان 

 گنجاندن واحد کارآفرینی در تمام رشته های آموزشی دانشگاه 

 تجلیل از کارآفرین  نمونه دانشگاه  در هر سال 

 رینان و صاحبان کسب وکارتوسعه ارتباط دانشجویان با کارآف 

 راه اندازی مرکز رشد تخصصی  کشاورزی ومنابع طبیعی 

 راه اندازی مرکز تحقیقات محیط زیست 

 راه اندازی مرکز تحقیقاتی بلوط 

 راه اندازی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی 

 راه اندازی  گروه های پژوهشی و پژوهشکده ها 

  پایلوت مرکز توسعه شایستگی های دانشجویان 

  راه اندازه مرکز شتاب دهی  و کارافرینیICT 

 (راه اندازی مرکز آیا ) آگاهی، پشتیبانی و امدادرسانی 

 برنامه ها

 



 

014 
 

 دانشگاه المللی بین جایگاه  برند و جههو ارتقاء استراتژی

 معیار 41 41 41 41 41 44 3111 3113 3112 3111 3111 ارتباط با معاونت

تعداد رشته های آموزشی که به صورت مشترک با  - - 3 3 3 2 2 2 1 1 1 معاونت آموزشی

 دانشگاهی خارجی برگزار می گردد.

تعداد  کنفرانس ها و همایش های منطقه ای و بین المللی  - 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 معاونت پژوهشی

 مشترک

مجامع علمی خارج  تعداد اعضای هیات علمی اعزام شده به 1 1 1 31 32 31 31 31 21 22 21 معاونت پژوهشی

 از کشور به منظور ارائه مقاله

 تعداد تفاهم نامه ها و قراردادهای بین المللی - 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 معاونت پژوهشی

 تعداد دانشجویان خارجی ورودی هر سال - 2 15 55 50 05 55 55 50 05 05 معاونت آموزشی

ههای آموزشی برگزار شده توسط اعضای تعداد کارگا - - 3 2 1 1 1 1 1 1 1 معاونت آموزشی

 هیات علمی ایرانی مقیم خارج

 گسترش همکاری های علمی، آموزشی وپژوهشی با اساتید و متخصصان ایرانی خارج از کشور 

 ها ومراکز پژوهشی و نهادهای تخصصی خارج از کشورانعقاد اسناد همکاری دوجانبه و دعوت از متخصصان خارجی و روسای دانشگاه 

 گزاری کنفرانس های بین المللیبر 

 جذب دانشجویان خارجی 

 بازاریابی خدمات آموزشی وپژوهشی در کشورهای همسایه 

 برنامه ها

 

 

 



 

015 
 

 آن به دسترسی تسهیل و اطالعات آوری فن هایزیرساخت ارتقای استراتژی

 معیار 09 02 03 02 08 00 1999 1991 1995 1996 1999 ارتباط با معاونت

یپژوهش وفناور  تعداد کارگاه های رایانه موجود در دانشگاه 0 19 11 15 16 19 19 19 12 12 13 

٪199 - - - - - - پژوهش وفناوری  29٪  29٪  59٪  - 
                           میزان پیشرفت ایجاد وتوسعه 

 مرکز فن آوری اطالعات دانشگاه

 های الزمایجاد وتوسعه مرکز فن اوری اطالعات با رعایت استاندارد 

 و رشته های نیازمند به کارگاه رایانه ایجاد کارگاه رایانه برای هر دانشکده 

 تامین وارتقا ء سیستم های جدید رایانه ای برای اعضای هیات علمی و دانشجویان 

 گسترش شبکه بی سیم وکابلی دانشگاه جهت تمام واحدهای تابعه 

 برنامه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

016 
 

 دانشگاه مالی و اداری  های فرآینده یتوشفاف سرعت افزایش استراتژی

 معیار 09 02 03 02 08 00 1999 1991 1995 1996 1999 ارتباط با معاونت

٪199 - - - - - - پشتیبانی وتوسعه  29٪  52%  دیجیتالی کردن پرونده های پرسنلی )درصد( - - 

٪199 - - - - - - پشتیبانی وتوسعه  22٪  29٪  52٪ رود وخروج کارکنان با سیستم اداری و مالی یکپارچه کردن سیستم و - 

 )درصد(

%199 - - - - - - - پشتیبانی وتوسعه  39%  69%  اصالح  نرم افزار یکپارچه حسابداری تعهدی)درصد( - 

٪199 - - - - - - پشتیبانی وتوسعه  22٪  29٪  52٪  پیاده سازی نرم افزار انبار)درصد( - 

%199 - - - - - - - پشتیبانی وتوسعه  29٪  52٪  پیاده سازی نرم افزار اموال)درصد( - 

٪199 - - - - - - پشتیبانی وتوسعه  22٪  29٪  52٪  یکپارچه کردن سیستم حسابداری واحدها در یک سیستم)درصد( - 

٪199 - - - - - - - - پشتیبانی وتوسعه  29٪  پیاده سازی نرم افزار حسابداری تعهدی)درصد( - 

 انه های حسابداری و مدیریت مالی دانشگاهبه روز رسانی و ارتقای سام 

 بهره گیری از فن آوری اطالعات و ارتباطات در سامانه های حسابداری و مدیریت مالی 

 برگزاری دوره های افزایش توانمندی های حرفه ای کارکنان اداری ومالی 

 برنامه ریزی جهت الکترونیکی کردن پرونده های پرسنلی 

 برنامه ها

 

 



 

017 
 

 وپژوهشی آموزشی نوین های آوری فن به دانشگاه یزتجه استراتژی

 معیار 09 02 03 02 08 00 1999 1991 1995 1996 1999 ارتباط با معاونت

   پنهای باند اینترنت در دانشگاه 2Gb 6Gb 5Gb 1Gb 1Gb 1Gb 299 299 139 129 39 پژوهش وفناوری

) مگابیت(   

 تعداد کتب فارسی کتابخانه ها 21631 26999 22999 22299 23999 23299 22999 22299 28999 28299 20999 پژوهش وفناوری

 تعداد کتب التین کتابخانه ها 12899 13999 13299 12999 12299 18999 18299 10999 10299 59999 59299 پژوهش وفناوری

 تعداد آزمایشگاهها  وکارگاهها 93 98 22 22 22 22 39 39 32 32 29 پژوهش وفناوری

ونت آموزشیمعا  199%  199%  199%  199%  199%  199%  199%  09%  89%  29%  39% نسبت کالسهای دارای  

 ویدئو پروژکتور به کل کالسها

 تعداد کتابهای الکترونیک   159999 299999 1999999 1299999 5999999 5299999 6999999 6299999 9999999 9299999 2999999 پژوهش وفناوری

 فن آوری اطالعات با رعایت استانداردهای الزم ایجاد ساختمان مخصوص 

 ایجاد کارگاه کامپیوتر  برای هر دانشکده 

 توسعه و بهبود کتابخانه های دانشگاه با خرید متون علمی جدید 

 گسترش شبکه بی سیم  وکابلی دانشگاه به تمام واحدهای تابعه 

  

 

 برنامه ها

 



 

018 
 

استراتژی افزایش امکانات رفاهی کارکنان و اعضای هیات علمی  

199 1991 1995 1996 1999 ارتباط با معاونت

9 

 معیار 09 02 03 02 08 00

2/10 59 معاونت دانشجویی  10 2/18  18 2/12  12 2/13  13 2/12  سرانه فضای ورزشی کارکنان و اساتید )مترمربع( 12 

%09 پشتیبانی وتوسعه  09%  82%  82%  82%  82%  89%  89%  89%  22%  22% که وام  دریافت متقاضی  کنان واساتید نسبت تعداد کار 

 کرده اند به کل افراد

متوسط مبلغ وام پرداختی بانکهای طرف قرارداد  129 129 129 129 599 599 599 529 529 529 699 پشتیبانی وتوسعه

 دانشگاه )میلیون ریال(

%199 پشتیبانی وتوسعه  199%  09%  09%  09%  89%  89%  89%  89%  29%  32% به کل متقاضیان بیمه تکمیلی پوشش نسبت    

 های  عامل دانشگاه برای ارائه تسهیالت مناسب به کارکنان و اعضای هیات علمیانعقاد تفاهم نامه با بانک 

 تشکیل تیمهای ورزشی و برگزاری مسابقات کارمندی 

 انعقاد بیمه های تکمیلی با شرکت های بیمه 

 غل سخت و زیان  آورتوجه به بهداشت محیط کار کارکنان به ویژه  مشا 

 توجه به سالمت روانی و جسمانی خانواده کارکنان و اعضای هیات علمی 

 برنامه ها

 

 

 



 

019 
 

 دانشجویان برای تسهیالت وبرقراری رفاهی امکانات آوردن فراهم استراتژی

 معیار 09 02 03 02 08 00 1999 1991 1995 1996 1999 ارتباط با معاونت

ده از وام ااستفمتقاضی  تعداد دانشجویان  6619 6930 6365 6209 60299 9169 9589 9999 9359 9289 9099 معاونت دانشجویی

 تحصیلی

30/9 معاونت دانشجویی  29/9  25/9  22/9  20/9  89/9  09/9  02/9  92/9  93/9  92/9 سرانه فضای غذاخوری دانشگاه برای  

 دانشجویان )متر مربع(

استفاده از  دانشجویان متقاضی  تعداد 5932 5299 5329 5229 5829 6129 6929 6899 9999 9299 2999 معاونت دانشجویی

 خوابگاههای دانشجویی

سرانه ساعات استفاده از امکانات ورزشی توسط  359 299 229 229 899 899 829 829 099 099 029 معاونت دانشجویی

 دانشجویان در هفته

 های الزمطراحی وساخت فضاهای خوابگاهی با رعایت استاندارد 

 افزایش اماکن و تاسیسات 

 ها به تجهیزات ورزشیتجهیز خوابگاه 

 های خودگردان )بخش غیردولتی ( با نظارت  کامل جهت واگذاری به دانشجویان متقاضیتامین خوابگاه 

 برنامه ها

 

 

 



 

001 
 

 دانشگاه فیزیکی فضاهای وبهبود توسعه استراتژی

 معیار 09 02 03 02 08 00 1999 1991 1995 1996 1999 ارتباط با معاونت

89/22 پشتیبانی وتوسعه  25 19/90  19/98  19/92  59/91  99/68  29/62  مساحت فضای سبز دانشگاه )هکتار( 59 52 50 

معاونت 

 دانشجویی

16 16 16 16 98/15  93/15  99/15  95/15  15 15 08/11 سرانه فضای رفاهی برای هر دانشجو بر  

 حسب متر مربع

60/39 پشتیبانی وتوسعه  89/31  03/20  58/31  18/39  96/28  32/28  12/28  95/60  13/62  )متر مربع( سبز دانشگاه فضای سرانه  69 

 فضای کالبدی دانشگاه به متر مربع 06691 02999 199999 118026 166266 196896 198136 128881 136311 132031 129221 پشتیبانی وتوسعه

91/59 پشتیبانی وتوسعه  02/10  08/10  59/59  22/10  99/59  96/59  90/10  92/16  62/15  33/11 سرانه فضای کالبدی دانشگاه به متر  

 مربع

 انجام طرح جامع بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه 

 های نیمه کاره دانشگاهتامین اعتبار مورد نیاز برای ساختمان 

 تامین اعتبار مورد نیاز برای محوطه سازی 

 ای ساخت ساختمان مرکزی دانشگاهتامین اعتبار مورد نیاز بر 

 تامین اعتبار مورد نیاز برای ساخت دانشکده های جدید  بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه 

 برنامه ها

 

 



 

000 
 

 

 اجتماعی - فرهنگی هایکانون و علمی هایانجمن  کیفی و کمی ارتقای استراتژی

 معیار 09 02 03 02 08 00 1999 1991 1995 1996 1999 ارتباط با معاونت

 تعداد انجمن  وکانون های دانشجویی دانشگاه 23 28 39 35 39 39 33 33 38 38 29 معاونت فرهنگی

شده انجمن های علمی در  ارتعداد اردوهای برگز 3 19 19 18 59 55 59 53 58 69 65 معاونت فرهنگی

 سال

تعداد دانشجویان عضو کانون های  فرهنگی وهنری  1699 1299 1229 1399 1329 1299 1229 1899 1099 5999 5199 معاونت فرهنگی

 به کل دانشجویان

تعداد اساتید مشاور انجمن ها وکانون های فرهنگی  99 95 93 29 22 28 39 35 39 33 29 معاونت فرهنگی

 وهنری

 حمایت ونظارت بر انجمن های علمی و کانون ها 

 به کار گیری استادمشاور در انجمن ها و کانون ها 

 ماندهی اردوهای انجمن های علمی و کانون هاسا 

 برنامه ها

 

 

 

 



 

001 
 

 دانشجویی نشریات کیفی و کمیء ارتقا استراتژی

 معیار 09 02 03 02 08 00 1999 1991 1995 1996 1999 ارتباط با معاونت

 تعداد ایستگاههای فرهنگی در دانشگاه 11 15 16 19 19 19 13 13 12 12 18 معاونت فرهنگی

فرهنگیمعاونت   تعداد نشریات دانشجویی 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

فرهنگی معاونت دیجیتالی تعداد نشریات دانشجویی 4 4 31 33 32 32 31 31 31 31 31   

 تعداد کارگاههای آموزشی مرتبط با نشریات دانشجویی 2 8 15 19 13 18 59 55 55 59 53 معاونت فرهنگی

 تعداد نشریات برگزیده شده  منطقه وکشور 52 52 53 53 52 50 69 69 69 65 65 معاونت فرهنگی

 های آموزشیکارگاه برگزاری 

 تشویق و حمایت از نشریات علمی  کاغذی و  اینترنتی 

 های  فرهنگیایجاد میز نشریات و ایستگاه 

 هدایت نشریات برای تولید محتوا و فراخوان مقاله دانشجویی 

 معرفی و تقدیر از برگزیدگان به صورت دوره ای ی جشنواره نشریات وبرگزار 

 برنامه ها

 

 

 



 

003 
 

    دانشگاهیان واخالقی معنوی رشد استراتژی  

 معیار 09 02 03 02 08 00 1999 1991 1995 1996 1999 ارتباط با معاونت

 برگزاری کارگاههای فرهنگی 29 28 82 05 199 192 119 112 159 161 168 معاونت فرهنگی

رهنگیمعاونت ف  تعداد دانشجویان عضو انجمن های علمی 5139 5599 5299 5399 5299 5899 5099 6999 6199 6129 6599 

تجلیل از دانشگاهیان با  ویژگی های اخالقی  139 129 189 599 559 599 599 599 539 589 699 معاونت فرهنگی

 به عنوان الگوی اخالقی و معنوی

 عنویارائه عملی الگوهای اخالقی و م 

 شناسایی نیاز ، مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی و ارائه راهکار مناسب 

 تدوین شاخص های کمی وکیفی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 

 تدوین تقویم فرهنگی ساالنه 

 ایجاد نظام سنجش و ارزیابی اثربخشی و کارایی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 

 های فرهنگی و اجتماعییح با ناهنجاریبررسی و شناسایی راه های مقابله صح 

 برنامه ها

 

 

 

 

 



 

004 
 

 لرستان استان مزارع در دیم کشت وری بهره ءارتقا : استراتژی

199 1991 1995 1996 1999 ارتباط با معاونت

9 

 معیار 09 02 03 02 08 00

%29 - - - - - - - - پشتیبانی وتوسعه  69% اورزیراه اندازی ایستگاه تحقیقات هواشناسی کش -   

معاونت آموزشی و 

 پژوهشی

تدوین و طراحی طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها و  1 19 12 59 59 52 52 69 69 62 62

 جهت دهی آنها به سمت کشت دیم

 راه اندازی مزرعه تحقیقاتی گیاهان داروی و علوفه ای - - 19% 12% 199% - - - - - - معاونت پژوهشی

 برای سایت نیمه کاره هواشناسی دانشکده کشاورزی تامین اعتبار مورد نیاز

 تشویق مادی پایانامه های تحصیالت تکمیلی در راستای توسعه کشت دیم

 حمایت همه جانبه از تاسیس شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد و یا مشارکت دانشگاه با آنها در راستای توسعه کارآفرینی

 تولیدات علمی مرتبط با علوم کشاورزی ایجاد پردیس کشاورزی در راستای افزایش

 

 برنامه ها

 

 

 

 

 



 

005 
 

  دانشگاه شدن اسالمی راستای در ها فعالیت اجرای و توسعه

 معیار 41 41 41 41 41 44 3111 3113 3112 3111 3111 ارتباط با معاونت

فرهنگی و سیاسی در محیط دانشگاه تجلیل از اساتید منتخب علمی ، - 11 11 41 311 311 331 331 321 321 322 فرهنگی معاونت   

 1 1 31 33 32 32 31 31 31 31 31 فرهنگی معاونت 
دوره های آموزشی و توجیهی برای متولیان و برگزارکنندگان 

 کرسی ازاد اندیشی در دانشگاه

 31 31 23 22 21 21 21 21 21 21 11 فرهنگی معاونت 
هت افزایش  تعدادجلسات نقد، مناظره و کرسی آزاد اندیشی در ج

 نشاط سیاسی در دانشگاه

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 فرهنگی معاونت 
تشکل های دانشجویی به منظور مشارکت دانشجویان در فعالیت 

 های دانشگاهی

 1 1 31 31 21 21 11 11 11 11 11 فرهنگی معاونت 
تعداد پایان نامه  های به اتمام رسیده تحصیالت تکمیلی در راستای 

ایرانی -اسالمی  سبک زندگی  

  علمی ، فرهنگی وسیاسی منتخببرنامه ریزی در راستای شناسایی اساتید 

 کرسی های آزاد اندیشیه طراحی دوره های آموزشی برای متولیان  برگزارکنند 

 برگزاری جلسات  مناظره و  کرسی های آزاد اندیشی 

 حمایت  از تشکیل ، تشکل های دانشجویی 

 جنگ نرم و مولفه های قدرت نرم جمهوری اسالمیگوناگون با ابعاد  دوره های  مرتبط برگزاری 

  ایرانی –حمایت و تشویق  از پژوهش های مرتبط با سبک زندگی اسالمی 

 برگزاری دوره های آموزشی متناسب با سبک زندگی اسالمی 

 

 برنامه ها
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  دانشگاه شدن اسالمی راستای در ها فعالیت اجرای و توسعه

تارتباط با معاون  معیار 41 41 41 41 41 44 3111 3113 3112 3111 3111 

با همکاری  حوزه ریاست

 نهاد رهبری
31 31 31 31 32 32 32 31 1 1 1 

ظرفیت و توان معرفتی، افزایش  در راستای مستمر برگزاری دوره های   

 مدیریتی وفرهنگی  مدیران دانشگاهی

 - - 3 3 2 2 2 1 1 1 1 معاونت  آموزشی
همکاری با دانشگاهها معتبر جهان در راستای ارتقا وضعیت علمی  تعامل و

 با اولویت دانشگاهای جهان اسالم

 معرفی و تکریم جانبازان وایثار گران  و بسیجیان موفق  11 11 11 311 331 331 331 331 331 331 331 معاونت  فرهنگی

 تعداد دانشجویان   در اردوهای جهادی جهت خدمت رسانی به محرومین 311 321 311 311 311 311 311 311 311 311 311 معاونت  فرهنگی

 31 32 31 31 21 21 21 21 21 11 11 معاونت  فرهنگی
برگزاری  کارگاهها و دوره آموزشی  جهت آشنایی  ومقابله با تحجر، 

 خرافه گرایی و بدعت و عرفانهای نوظهور

 1 1 1 1 31 31 31 31 31 31 31 معاونت  آموزشی
تعداد پایان نامه های مرتبط با ارزشهای اسالمی وانقالب اسالمی ودفاع 

 مقدس

  برگزاری  کنگره ها  تجلیل از ایثار گران و جانبازان و بسیجیان موفق در عرصه های علمی وفرهنگی به عنوان الگو نسل جوان 

 ترویج فرهنگ جهادی جهت خدمت رسانی به محرومین 

 ترویج اسالم ناب محمدی 

 اندازی مرکز مشاوره دینی در دانشگاه راه 

 های اسالمی وانقالب اسالمی ودفاع مقدسحمایت از پایان نامه های مرتبط با ارزش 

 ارتقا مستمر ظرفیت و توان معرفتی، مدیریتی وفرهنگی  مدیران دانشگاهی 

 

 برنامه ها
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گ این قبل بخشهای

 منظر مالی

 منظر مشتری

 نقشه استراتژی دانشگاه لرستان

 

 

بهبود وارتقا جایگاه 

 دانشگاه لرستان

توسعه دوره های 

 تحصیالت تکمیلی
متنوع سازی رشته های 

س مزیت تحصیلی بر اسا

 رقابتی

تمرکز بر روی رشته های 

 مورد نیاز جامعه

راه اندازی و توسعه 

 شرکتهای دانش بنیان

عقد تفاهم نامه با مراکز 

 منطقه ای و استانی

مدهای مالی از طریق درآمدهای پژوهشیآافزایش در   تجاری سازی یافته ها جذب کمک های خیرین دانشگاه ساز 

منظر 

رشد 

ویادگیر

 ی

تقا و بهبود هرم ار

 اعضای هیات علمی

توسعه وتوانمندسازی 

 منابع انسانی
تشویق و حمایت از اعضای 

هیات علمی جهت چاپ 

 مقاالت

توانمندسازی اساتید و 

دانشجویان برای انجام 

 کارهای پژوهشی

اعزام اساتید به فرصت 

 مطالعاتی

یندآمنظر فر  

 

برگزاری دوره های آموزشی 

اههای خارجیمشترک با دانشگ  

گسترش امکانات و 

 تجهیزات آموزشی دانشگاه

توسعه سرانه فضاهای 

فیزیکی   

ارتقا سیستم فناوری  توسعه الزامات پژوهشی

 اطالعات و ارتباطات

 دانشگاه

تفاهم با مراکز منطقه ایی 

 و استانی



 

 

 پیوست
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دانشجو به تفکیک مقطع وگروه آموزشی پیش بینی پذیرش  
 

 عنوان شاخص عملکرد حوزه

وضعیت 

موجود در 

سال ابتدای 

 49برنامه

سال 

49 
49 49 49 44 0911 0910 0911 0911 

سال 0919

 پایان برنامه

 گروه تربیت بدنی

تعداد دانشجویان مقطع 

علوم کارشناسی  رشته   

 ورزشی

19 19 19 19 19 19 11 11 11 11 11 

عداد دانشجویان مقطع ت

کارشناسی ارشد  رشته   

 گرایش( 9) فیزیولوژی

4 01 09 09 09 11 11 11 11 19 19 

تعداد دانشجویان مقطع 

 دکترا  رشته    فیزیولوژی

 ورزشی

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

 گروه زبان انگلیسی

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی  رشته   زبان 

 انگلیسی

11 11 19 19 19 19 11 11 11 11 11 

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی  ارشد رشته   

 گرایش( 1) زبان انگلیسی

00 01 01 01 09 09 09 09 09 09 11 

 گروه تاریخ

 
 

تعداد دانشجویان مقطع 

 کارشناسی  رشته    تاریخ
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی ارشد  رشته   

 گرایش( 1)اریخت

9 01 01 01 09 09 09 09 09 09 09 

تعداد دانشجویان مقطع 

 1) دکترا رشته   تاریخ

 گرایش(

9 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00 

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی  رشته    

 باستان شناسی

09 11 11 11 11 11 19 19 19 19 11 

 گروه علوم تربیتی

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی  رشته    علوم 

 تربیتی

11 11 11 11 11 19 19 19 19 19 19 

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی ارشد  رشته    

 مدیریت آموزشی

9 9 9 9 9 9 9 9 9 01 01 

 گروه  روانشناسی

 
 

نشجویان مقطع تعداد دا

کارشناسی رشته 

 روانشناسی

19 11 11 19 19 19 91 91 91 91 91 

جویان مقطع تعداد دانش

کارشناسی  ارشد رشته              

 گرایش( 1) روانشناسی

01 09 11 11 11 19 11 11 11 11 11 
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تعداد دانشجویان مقطع 

 روانشناسیدکترا  رشته   

 گرایش( 1)

01 01 01 01 01 01 09 09 09 09 09 

نشجویان مقطع تعداد دا

 کارشناسی رشته مشاوره
19 19 19 19 19 11 11 11 11 11 11 

 گروه حقوق

 
 

انشجویان مقطع تعداد د

 حقوقکارشناسی  رشته   
14 19 19 19 91 91 91 91 91 91 91 

 گروه جغرافیا

تعداد دانشجویان مقطع 

 جغرافیاکارشناسی رشته 
91 91 91 19 19 19 11 11 11 19 19 

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی ارشد  رشته   

 گرایش( 1) جغرافیا

00 09 09 09 09 09 19 19 19 19 19 

تعداد دانشجویان مقطع 

اقیلم دکترا  رشته    

 شناسی

1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

 گروه  زبان وادبیات فارسی

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی  رشته    زبان 

 وادبیات فارسی

11 11 11 19 19 19 19 19 19 - - 

تعداد دانشجویان مقطع 

             کارشناسی  ارشد رشته

 1)زبان وادبیات فارسی

 گرایش(

10 19 19 19 11 11 11 91 91 91 91 

تعداد دانشجویان مقطع 

دکترا  رشته    زبان 

 1)وادبیات فارسی

 گرایش(

01 01 01 01 09 09 09 09 11 11 19 

 گروه زبان وادبیات عرب

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی  رشته   زبان 

 وادبیات عرب

19 19 19 11 11 19 19 19 19 - - 

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی ارشد  رشته   

 1) زبان وادبیات عرب

 گرایش(

11 11 19 19 11 11 11 11 11 11 11 

تعداد دانشجویان مقطع 

دکترا رشته   زبان وادبیات 

 عرب

9 9 9 9 9 9 01 01 01 01 01 

 گروه علوم سیاسی

تعداد دانشجویان مقطع 

ی  رشته     علوم کارشناس

 سیاسی

11 11 11 19 19 11 11 19 19 19 19 

 و کالم اسالمی فلسفهگروه 

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی  رشته     

 معارف اسالمی وفلسفه

11 11 11 19 19 11 11 11 19 19 19 

 گروه مدیریت

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی  رشته مدیریت 

 بازرگانی

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
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تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی ارشد  رشته 

 مدیریت بازرگانی

01 01 01 01 09 09 09 09 09 09 09 

تعداد دانشجویان مقطع 

دکترا  رشته مدیریت 

 گرایش( 1) بازرگانی

9 9 9 9 9 01 01 01 01 01 01 

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی  رشته مدیریت 

 صنعتی

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی ارشد  رشته 

 مدیریت صنعتی
 

- - - - 01 01 01 01 01 01 01 

تعداد دانشجویان مقطع 

دکترا  رشته مدیریت  

 صنعتی

- - - - - - - - 1 1 1 

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی  رشته مدیریت 

 کارآفرینی

- - - 11 11 11 11 11 11 11 11 

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی ارشد  رشته 

 مدیریت کارآفرینی

- - - - 01 01 01 01 01 01 01 

تعداد دانشجویان مقطع 

دکترا  رشته مدیریت   

 کارآفرینی

- - - - - - - - 1 1 1 

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی  رشته مدیریت 

 فناوری اطالعات

- - - 11 11 11 11 11 11 11 11 

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی ارشد  رشته 

 مدیریت  فناوری اطالعات

- - - - 01 01 01 01 01 01 01 

تعداد دانشجویان مقطع 

دکترا  رشته مدیریت    

 فناوری اطالعات

- - - - - - - - 1 1 1 

 

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی ارشد رشته 

مدیریت کسب و کار با دو 

 یشگرا

- - - 11 11 11 11 11 19 19 19 

 گروه اقتصاد

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی  رشته اقتصاد 

 بازرگانی

11 11 11 19 19 19 19 11 11 11 11 

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی  ارشد رشته 

 اقتصاد بازرگانی

1 1 9 9 9 01 01 01 01 01 01 

تعداد دانشجویان مقطع 

بخش  صاد دکترا  رشته اقت

 عمومی

1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 
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تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی  رشته اقتصاد 

 نظری

- - 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی  ارشد رشته 

 اقتصاد نظری

- - - - 01 01 01 01 01 01 01 

تعداد دانشجویان مقطع 

 دکترا  رشته اقتصادنظری
- - - - - - - - 1 1 1 

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی  رشته علوم 

 اقتصادی
 

- 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی  ارشد رشته  

 علوم اقتصادی
 

- - - - 01 01 01 09 09 09 09 

تعداد دانشجویان مقطع 

دکترا  رشته  علوم 

 اقتصادی

- - - - - - - - 1 9 9 

 وه حسابداریگر

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی  رشته 

 حسابداری

1 1 - 11 11 11 11 11 11 11 11 

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی ارشد  رشته 

 حسابداری

9 9 9 9 9 9 01 01 01 01 01 

 گروه زمین شناسی

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی  رشته   زمین 

 شناسی

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی ارشد  رشته  

 گرایش( 9) زمین شناسی

09 09 09 09 09 09 09 09 11 11 11 

شجویان مقطع تعداد دان

 شناسیدکترا رشته زمین 
9 9 9 01 01 01 01 01 01 01 01 

 گروه  زیست  شناسی

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی  رشته   زیست 

 یش(گرا 1) شناسی

91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی  ارشد رشته   

 گرایش( 1)زیست شناسی

9 9 9 9 9 01 01 01 09 09 09 

تعداد دانشجویان مقطع 

دکترا  رشته   زیست 

  شناسی

9 9 9 9 9 9 01 01 01 01 01 

 گروه آمار

 

 

 

 
 

تعداد دانشجویان مقطع 

 ه   آمارکارشناسی  رشت
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی ارشد  رشته   

 آمار

9 9 9 9 9 9 01 01 01 09 09 
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 گروه علوم کامپیوتر

تعداد دانشجویان مقطع 

علوم  کارشناسی  

 کامپیوتر

- - 11 11 19 19 91 91 91 91 91 

 گروه شیمی

تعداد دانشجویان مقطع 

  ی  رشته  شیمیکارشناس
11 11 11 11 19 19 19 19 19 19 19 

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی ارشد  رشته  

 شیمی

19 19 19 11 11 11 11 19 19 19 91 

تعداد دانشجویان مقطع 

 1) دکترا  رشته   شیمی

 گرایش(

01 01 01 09 09 09 09 09 11 11 11 

تعداد دانشجویان مقطع 

 شیمی دکترا  رشته   نانو
- - 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

 گروه فیزیک

تعداد دانشجویان مقطع 

 کارشناسی  رشته  فیزیک
91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی  ارشد رشته  

 گرایش( 9) فیزیک

11 11 11 11 11 11 11 11 19 19 19 

تعداد دانشجویان مقطع 

 دکترا  رشته  فیزیک
4 4 00 00 00 00 00 01 01 01 01 

 گروه ریاضی

تعداد دانشجویان مقطع 

 کارشناسی  رشته  ریاضی
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی ارشد  رشته  

 گرایش( 9) ریاضی

09 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

تعداد دانشجویان مقطع 

 1)  دکترا رشته  ریاضی

 ش(گرای

01 01 9 9 00 00 00 09 09 09 09 

 گروه برق قدرت

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی  رشته   برق 

 قدرت

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی ارشد  

الکترونیک قدرت و 

  های الکتریکی ماشین

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

تعداد دانشجویان مقطع 

ی ارشد  کارشناس

  های قدرت سیستم

4 4 4 4 4 4 4 01 01 01 01 

تعداد دانشجویان مقطع 

ی الکترونیک قدرت دکترا

 های الکتریکی و ماشین

1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 

تعداد دانشجویان مقطع 

 های قدرت ی سیستمدکترا
1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 

 گروه برق الکترونیک

تعداد دانشجویان مقطع 

رشته  برق کارشناسی  

 الکترونیک

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
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تعداد دانشجویان مقطع 

مدارهای کارشناسی  ارشد 

  مجتمع

9 9 9 9 9 9 01 01 01 01 01 

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی  ارشد 

های نانو و  افزاره

 میکروالکترونیک

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

تعداد دانشجویان مقطع 

 مدارهای مجتمعدکترا  
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

تعداد دانشجویان مقطع 

های نانو و  افزارهدکترا  

 میکروالکترونیک

1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 

 گروه عمران

تعداد دانشجویان مقطع 

 کارشناسی  رشته   عمران
91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی ارشد  رشته  

 رانعم
 

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 

تعداد دانشجویان مقطع 

 دکترا رشته   عمران
 

- - 1 1 9 9 9 9 9 9 9 

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی  رشته   

 آب -عمران

- - - 11 11 11 11 11 11 11 11 

تعداد دانشجویان مقطع 

ارشد کارشناسی  

 ژئوتکنیک )خاک و پی(

- - - - 9 9 9 9 9 9 9 

 گروه مهندسی شیمی
تعداد دانشجویان مقطع 

 نفتکارشناسی مهندسی 
- - - - - 91 91 91 91 91 91 

 مهندسی برق

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی مهندسی 

 کنترل

- - - - - - - 11 11 11 11 

 تعداد دانشجویان مقطع 

 مخابرات کارشناسی
- - - 11 11 11 11 11 11 11 11 

نشجویان مقطع تعداد دا

کارشناسی ارشد مهندسی 

 کنترل

- - - - - - - - 1 1 1 

تعداد دانشجویان مقطع 

 کارشناسی ارشد مخابرات
- - - 9 9 9 9 01 01 01 01 

تعداد دانشجویان مقطع 

 دکترا مخابرات
- - - 9 9 9 9 9 9 9 9 

تعداد دانشجویان مقطع 

 دکترا مهندسی کنترل
- - - - - - - - 1 1 1 

تعداد دانشجویان مقطع 

دکترا مهندسی هوش 

 ماشین و رباتیک
 

- - - - - - - 9 9 9 9 
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مهندسی صنایع و سیستم 

 ها

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی مهندسی 

 صنایع

- - - - - - - - 11 11 11 

 گروه معدن

تعداد دانشجویان مقطع 

 کارشناسی  رشته    معدن
91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی ارشد  رشته   

 معدن

9 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 

 گروه  پلیمر

تعداد دانشجویان مقطع 

 کارشناسی  رشته    پلیمر
91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

تعداد دانشجویان مقطع 

 کارشناسی  ارشد رشته

مهندسی شیمی گرایش 

 پلیمر

- - - - 9 9 9 9 9 9 9 

 گروه شهرسازی

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی  رشته   

 شهرسازی
 

91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

 گروه کامپیوتر

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی  رشته    

 کامپیوتر نرم افزار
 

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی  رشته    

 وترسخت افزارکامپی
 

- - - - - 11 11 11 11 11 11 

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی  رشته    

 کامپیوتر فناوری اطالعات

- - - 11 11 11 11 11 11 11 11 

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی ارشد  رشته  

 کامپیوتر نرم افزار

- - 9 9 01 01 01 01 01 01 01 

تعداد دانشجویان مقطع 

ناسی ارشد  رشته    کارش

 کامپیوترسخت افزار

- - - - - 1 1 9 9 9 9 

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی ارشد  رشته    

 کامپیوتر فناوری اطالعات

- - - - - 1 1 9 9 9 9 

تعداد دانشجویان مقطع 

کامپیوتر نرم  دکترا رشته

 افزار

- - - - - 1 1 1 1 9 9 

تعداد دانشجویان مقطع 

شته  کامپیوتر دکترا ر

 هوش مصنوعی

- - - 1 1 1 1 1 9 9 9 

تعداد دانشجویان مقطع 

دکترا رشته  کامپیوتر 

 الگوریتم ومحاسبات

- - - - - - - 1 1 1 1 
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 گروه مکانیک

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی  رشته     

 مکانیک

- - - 91 91 91 91 91 91 91 91 

تعداد دانشجویان مقطع 

د مکانیک کارشناسی ارش

 تبدیل انرژی

- - - - - - 9 01 01 01 01 

تعداد دانشجویان مقطع 

کارشناسی ارشد مکانیک 

 طراحی کاربردی

- - - - - - 9 01 01 01 01 

 

 

 عنوان شاخص عملکرد حوزه

وضعیت موجود در 

سال ابتدای 

 49برنامه

سال 

49 
49 49 49 44 0911 0910 0911 0911 

0919

سال 

پایان 

 برنامه

 جنگلداری هگرو

تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی  

 جنگلداریرشته   
9 01 01 09 09 11 11 11 11 11 11 

تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد  

 گرایش( 1)  جنگلداریرشته   
09 09 09 09 11 11 11 11 11 11 11 

تعداد دانشجویان مقطع دکترا  رشته    

 گرایش( 1)  جنگلداری
9 9 01 01 01 01 01 01 01 01 01 

مهندسی   گروه

مرتع و 

 آبخیزداری

تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی  

)مهندسی   مرتع و آبخیزداری رشته

 طبیعت(

09 09 09 09 11 11 11 11 19 19 19 

تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد  

 مرتع و آبخیزداری رشته 
01 01 01 01 01 01 01 01 09 09 09 

 دانشجویان مقطع دکترا  رشته تعداد 

 مرتع و آبخیزداری
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

تولیدات   گروه

گیاهی ) علوم 

 باغبانی(

تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی  

 علوم و مهندسی باغبانی  رشته
11 

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد  

 یتولیدات گلخانه ا رشته 
9 01 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد  

 گیاهان زینتی رشته 
9 9 9 9 01 01 01 01 01 01 01 

تعداد دانشجویان مقطع دکترا  رشته 

 گیاهان زینتی فیزیولوژی
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

 علوم آب  گروه

 

 
 

تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی  

 علوم آب   رشته
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

 

 تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی  

 گرایش( 1علوم آب )  رشتهارشد 

09 09 09 09 09 11 11 11 11 11 11 
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ارشد    دکترا تعداد دانشجویان مقطع 

 گرایش( 1علوم آب )   رشته
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

  گروه

 گیاهپزشکی

اسی  تعداد دانشجویان مقطع کارشن

 گیاهپزشکی  رشته
09 11 19 11 11 11 11 11 11 11 11 

تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد  

 گرایش( 1گیاهپزشکی ) رشته 
09 09 09 09 11 11 11 11 19 19 19 

 تعداد دانشجویان مقطع دکترا  رشته 

 گرایش( 1گیاهپزشکی ) 
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 

 

 

 

ویان مقطع کارشناسی تعداد دانشج

 مهندسی شیالت
- - 09 09 09 11 11 11 19 19 19 

تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی 

 مهندسی  محیط زیست
- - - 09 09 09 09 11 11 11 19 

 

 

 عنوان شاخص عملکرد حوزه-

وضعیت 

موجود در 

سال ابتدای 

 49برنامه

سال 

49 
49 49 49 44 0911 0910 0911 0911 

سال 0919

 ن برنامهپایا

زراعت   گروه

 واصالح نباتات

 تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی  رشته 

   زراعت
00 09 09 09 09 09 09 11 11 11 11 

تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد  

 زراعترشته  
01 00 00 00 00 01 01 01 09 09 09 

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 زراعتتعداد دانشجویان مقطع دکترا  رشته 

  تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی  رشته

 اصالح نباتات
01 01 01 01 01 01 00 00 01 01 01 

تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد  

 اصالح نباتات رشته
9 4 01 01 

00 00 01 01 01 01 01 

اصالح  تعداد دانشجویان مقطع دکترا  رشته

 ) ژنتیک و به نژادی( نباتات
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

 تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی  رشته

 بیوتکنولوژی
- - - 11 11 11 11 11 11 11 11 

تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد  

 بیوتکنولوژی رشته
9 9 9 9 9 

9 9 9 9 
9 9 

 تعداد دانشجویان مقطع دکترا  رشته

 بیوتکنولوژی
 

1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

 قطع دکترا  رشتهتعداد دانشجویان م

 )پردیس(  بیوتکنولوژی
0 1 1 9 9 9 

9 9 9 9 9 

اصالح  تعداد دانشجویان مقطع دکترا  رشته

 نباتات )پردیس(
 

- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 

اصالح  رشته  ارشد تعداد دانشجویان مقطع 

 نباتات )پردیس(
- 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 
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 رشته  ارشدتعداد دانشجویان مقطع 

 )پردیس(  ولوژیبیوتکن
- - 1 1 1 1 1 1 1 9 9 

علوم   گروه

 خاک

  تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی  رشته

 علوم خاک 
04 11 19 19 11 11 91 91 91 91 91 

تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد  

 گرایش( 1) علوم خاک رشته 
09 09 09 09 09 11 11 11 11 19 19 

علوم  ا  رشتهتعداد دانشجویان مقطع دکتر

 گرایش( 1)   خاک
9 9 01 01 01 01 01 01 09 11 11 

 

 

 

 عنوان شاخص عملکرد حوزه

وضعیت 

موجود در 

سال ابتدای 

 49برنامه

سال 

49 
49 49 49 44 0911 0910 0911 0911 

سال 0919

 پایان برنامه

علوم   گروه

 دامی

 تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی  رشته

 دامی علوم
01 

09 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد  

 گرایش تغذیه دام  دامی علوم رشته 
00 9 9 9 9 9 9 9 9 01 01 

 علوم تعداد دانشجویان مقطع دکترا  رشته 

 گرایش تعذیه دام دامی
1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

ارشد  تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی 

 امفیزیولوژی د رشته
9 9 9 9 9 9 9 9 9 01 01 

توسعه   گروه

 روستایی

تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد  

 اقتصاد کشاورزی رشته 
- - - 9 9 9 9 9 9 9 9 

 تعداد دانشجویان مقطع دکترا  رشته 

 اقتصاد کشاورزی

- - - - - - 1 1 1 9 9 

تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد  

 یتوسعه روستای رشته 
9 9 01 9 9 9 4 4 4 4 01 

 تعداد دانشجویان مقطع دکترا  رشته 

 توسعه روستایی
- - - 1 1 1 9 9 9 9 9 

تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد  

 ترویج  کارآفرینی کشاورزی رشته 
- - - 9 9 9 9 9 9 9 9 

  تعداد دانشجویان مقطع دکترا  رشته 

 مدیریت کارآفرینی کشاورزی
- - - 1 1 1 1 9 9 9 9 

تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد  

 ترویج منابع طبیعی رشته 
- - - 9 9 9 9 9 9 9 9 

تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد  

 کسب وکارهای کشاورزی رشته 
- - - 9 9 9 9 9 9 9 9 

مهندسی   گروه

مکانیک 

  تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی  رشته

 ندسی مکانیک بیوسیستممه
- - - - - - - - - - - 
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تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد   بیوسیستم

 مهندسی مکانیک بیوسیستم رشته 
9 9 1 01 09 09 09 11 11 11 11 

 تعداد دانشجویان مقطع دکترا  رشته 

 مهندسی مکانیک بیوسیستم
- - - - - - - - - - - 

 گروه هنر

  ناسی  رشتهتعداد دانشجویان مقطع کارش

 هنر
- - - - 11 11 11 11 11 11 11 

تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد  

 هنر رشته 
-  - - - - - - 01 01 01 

 - - - - - - - - - - - هنر تعداد دانشجویان مقطع دکترا  رشته 

 

 عنوان شاخص عملکرد حوزه

وضعیت 

موجود در 

سال ابتدای 

 49برنامه

سال 

49 
49 49 49 44 0911 0910 0911 0911 

سال 0919

 پایان برنامه

 

 

گروه 

 پاتوبیولوژی
 

 

 

تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 

 باکتری شناسی
32 

4 

 

4 

 
4 4 4 4 4 4 4 4 

تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 

 انگل شناسی
1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 1 

تعداد دانشجویان مقطع دکتری تخصصی 

 باکتری شناسی
- - - - - - 1 1 9 9 9 

تعداد دانشجویان مقطع دکتری تخصصی 

 انگل شناسی
- - - - - - - - - - 1 

 

 گروه علوم پایه

تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی علوم 

 آزمایشگاهی پیوسته
- - - 11 11 11 11 11 11 11 11 

تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 

 بافت شناسی
- - - - - - 1 1 1 1 1 

 

گروه علوم 

 درمانگاهی

تعداد دانشجویان مقطع دکتری حرفه ای 

 دامپزشکی
11 11 11 19 19 19 91 91 91 91 91 

تعداد دانشجویان مقطع دکتری تخصصی 

 داخلی دام های بزرگ
- - - - - - - - - 1 1 

تعداد دانشجویان مقطع دکتری تخصصی 

 مامایی و بیماری های تولید مثل
- - - - - - 1 1 1 1 1 

 

 


