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  دیباچه
 نیا در دانش و علم بزرگداشت از برخاسته همت در شهیر که دامغان دانشگاه

ی آهنگ با "جامع دانشگاه" تا "هیپا علوم دانشکده" از را شرفتیپ ریمس دارد، ارید
ی ا ندهیآ به نگاه با و زیافتخارآم نهیشیپ نیا بر هیتک با. است مودهیپ ریچشمگ

 رهگذر از وی اله اراده به اتکال با تا است آن بر دامغان دانشگاه اکنون دبخش،یام
 و دانشگاهی تیریمد مجموعهی همراه و همتحمایت مسئولین وزارتی و 

 ضمن که دهد ادامهی ا گونه به را شرفتیپ آهنگ همان و ریمس همان شهرستان،
 مخاطبان به را رانیای اسالم نظام تراز دری دانشگاه ،یبوم مطالبات بهیی پاسخگو
 . دینمای معرفی ا فرامنطقه

 و موجود طیشرا توامان درک ازی ناش ازین اساس بر ستیبای م مهم نیای برا
 "دانشگاه استقالل" مهم امر تحقق مستلزم خود که برداشت قدم دانشگاه مطلوب

 زینی فرادانشگاه گفتمان و مطالبه به استی چند خوشبختانه کهی امر است؛
 "یتیریمد استقالل" تحقق راه، نیا در گام نینخست شک بدون. است شده لیتبد
ی مبنا بر تجربه کسب سپس و جانبه همهی آگاه محتاج خود که است دانشگاه در
 . استی آگاه آن
 زین استقالل کسب راه در ،یتیریمد بعد نیاول عنوان به "یزیر برنامه و تیهدا"

 1404 افق در دانشگاه انداز چشم سند آن،ی راستا در که است تیاولو همان حائز
 در رانیای اسالمی جمهور انداز چشم سندی )باالدست ناداس چارچوب در. ش. ه

 اکنون. باشدی م اریاخت در و شده هیته( کشوری علم جامع نقشه و. ش.ه 1404 افق
 دانشگاهی تیریمد مجموعه دانشگاه، انداز چشم سند اهداف تحققی راستا در و

 نهیزم دری قبلی آمادگ با دامغان دانشگاه که ببرد شیپ به چنان را امور دارد نظر در
 برنامه نیاول ،(محور برنامه تیریمدی برا) الزمی طیمح طیشرا و منابع لیتحص

 (1395-99) کشور توسعه ششم پنجساله برنامه با همزمان و منطبق را خود پنجساله
 دری هماهنگ و امجانس نیا بهی ابیدستی برا. دینما اجرا هماهنگ و منسجم بطور



 

گاه دامغان  ربانمه اـجرا                          4     1396-1400یی پنج ساله دانش

 نهینهادی راستا دری جمع هتجرب کسب وی بخشی اهآگ با استی ضرور دانشگاه،
 جیتدر به طیشرا دانشگاه، دری ابیارز و اجرا ،یزیر برنامه نظام تیتقو وی ساز
 . گردد ایمه دانشگاه انداز چشم سند مفاد کامل تحققی برا
 لیتشک 93 مهرماه در دانشگاهی زیر برنامهی شورا راه، نیا اولی ها گام در

-99)  دانشگاه پنجساله برنامه نیاول نیتدو و هیته نهیزم بیرتت نیا به و دیگرد
 حاضر شرح به کشوری جار پنجساله توسعه برنامهی ها استیس بر منطبق (1395
 مقدمات اول، بخش در که دهیگرد میتنظ بخش دو در برنامه متن .آمد فراهم
 جینتای حداقلی نیب شیپ زین و مطلوب و موجود طیشرا میترس تیمحور با برنامه

 الزامات دوم، بخش در و است آمده برنامهی ط مطلوب به موجود وضع از حرکت
ی ابیارز و اجرا نهیزم دری جمعی اندوز تجربه لیتسه هدف با  برنامه مفروضات و

 مشتمل برنامهی اصل جداول با همراه دانشگاهی تیریمد سطوح هیکل در محور برنامه
 حیتشر امکان حد در مربوطهیی اجرای ارهاراهک وی راهبرد اهداف راهبردها، بر

ی جیتدر شدن اضافه موضوع دوم، بخش نیهم در نیهمچن. است شده و تدقیق
 هدف با "برنامه بانیپشتی ها طرح" عنوان تحت برنامهی اصل متنی ها وستیپ

 . است گرفته قرار نییتب مورد برنامهی اجرای سالهای طی راهبرد اقدامات نیتضم
 که دانشگاه محترم رانیمد وی زیر برنامهی شورای اعضا هیکل از فرصت، نیا در
 اسناد مجموعه بهی غنابخش موجبات خودی شنهادیپ وی انتقاد نظرات نقطه ارائه با

یی اجرا برنامه ،1404 افق در دانشگاه انداز چشم سند) دانشگاهی زیر برنامه
 نمودند فراهم نتاکنو را( نخستین بانیپشت طرح و 1395-99 دانشگاه پنجساله

 دانشگاهی تیریمد مجموعهی همدل و انسجام است دیام. گرددی می قدردان و تشکر
 !ا... شا ان ابد،ی استمرار برنامه بانیپشتی ها طرح لیتکم و نیتدو در
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  برنامه مقدمات:  کمی بخش
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  دانشگاه موجود وضع -الف -1
موجود در دانشگاه  ، توانمندی ها و وضعیتنابعمربوط به مبخشی از اطالعات 

 دامغان در قالب جداول ذیل ارائه شده است.
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 1396-1397: ترکیب اعضاء هیأت علمی دانشگاه دامغان در سال تحصیلی 1جدول 

 به تفکیک مرتبه علمی

 راتبه جمع استاد دانشیار استادیار مربی مرتبه

 5 163 4 22 128 9 تعداد

 

 
به  1396-1397: ترکیب اعضاء هیأت علمی دانشگاه دامغان در سال تحصیلی 1 نمودار

 تفکیک مرتبه علمی
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 (96 مهرماه) و مرتبه علمی به تفکیک دانشکده ها ترکیب اعضاء هیأت علمی دانشگاه دامغان: 2جدول 

 جمع مربی استادیار دانشیار استاد دانشکده

 20 - 19 1 - علوم زمین

 32 3 21 8 - ریاضی و علوم کامپیوتر

 25 - 20 3 2 فیزیک

 21 - 10 9 2 شیمی

 15 - 14 1 - زیست شناسی

 27 4 23 - - فنی و مهندسی

 6 1 5 - - هنر

 17 1 16 - - علوم انسانی

 163 9 128 22 4 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ه ها و مرتبه علمیبه تفکیک دانشکد : ترکیب اعضاء هیأت علمی دانشگاه دامغان2 نمودار
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 1386-96تعداد اعضاء هیأت علمی دانشگاه دامغان به تفکیک مرتبه علمی بین سال های :  3جدول 

 جمع مربی استادیار دانشیار استاد سال

1386 - 1 47 21 69 

1387 - 2 61 18 81 

1388 - 6 60 18 84 

1389 - 5 67 15 87 

1390 - 9 68 14 91 

1391 - 9 69 13 91 

1392 - 13 84 12 109 

1393 - 15 108 11 133 

1394 - 17 112 11 140 

1395 - 23 115 11 149 

1396 4 22 128 9 163 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1386-1396روند جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاه دامغان در طی سالهای : 3نمودار 
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81 84 87 91 91
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 کیک دانشکده هابه تف اعضاء هیأت علمی دانشگاه دامغان به دانشجویان نسبت:  4جدول 

 دانشکده
تعداد کل 

 دانشجو
 تعداد هیأت علمی

دانشجو نسبت 

 به هیأت علمی

 2/36 20 725 علوم زمین

 65/25 32 821 ریاضی و علوم کامپیوتر

 7/33 25 843 فیزیک

 6/44 21 937 شیمی

 4/31 15 471 زیست شناسی

 40 27 1082 فنی و مهندسی

 8/71 6 431 هنر

 16/15 17 91 علوم انسانی

 1/33 163 5401 جمع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
دانشگاه دامغان به تفکیک دانشکده هابه اعضاء هیأت علمی  دانشجویان: نسبت  4 نمودار
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 تحصیلی تعداد کل دانشجویان دانشگاه دامغان به تفکیک دانشکده و مقطع: 5جدول 

 دانشکده

 دکتری تخصصی
کل دکتری 

 تخصصی

کل  کارشناسی ارشد 

رشناسی کا

 ارشد 

 کارشناسی 
کل 

 کارشناسی 

 جمع کل 

 جمع  شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه

 851 126 725 667 110 557 184 16 168 - - - علوم زمین

ریاضی و علوم 

 کامپیوتر
37 - 37 221 27 248 563 81 644 821 108 929 

 1020 177 843 781 148 633 215 29 186 24 - 24 فیزیک

 1046 109 937 765 97 668 231 12 219 50 - 50 شیمی

 575 104 471 484 96 388 81 8 73 10 - 10 زیست شناسی

 1465 383 1082 1465 383 1082 - - - - - - فنی و مهندسی

 463 32 431 463 32 431 - - - - - - هنر

 102 11 91 40 - 40 62 11 51 - - - علوم انسانی 

 6451 1050 5401 5309 947 4362 1021 103 918 121 - 121 جمع کل
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 ها تعداد دانشجویان دانشگاه دامغان به تفکیک دانشکده: 5نمودار 

 

 
 و دانشکده ها مقاطع تحصیلی دانشگاه دامغان به تفکیک توزیع دانشجویان: 6نمودار 
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 دانشگاه دامغان توزیع دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف در: 7نمودار 

 

 به تفکیک وضعیت استخدامی اعضاء غیرهیأت علمی دانشگاه دامغان عدادت:  6جدول 

 جمع قراردادی پیمانی رسمی وضعیت استخدام

517 109 16 50 تعداد  

 

 

 

 

 

 

 
 96-97در سال  استخدام وضعیتاعضاء غیرهیأت علمی دانشگاه دامغان به تفکیک :  8نمودار 
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 96-97اعضاء غیرهیأت علمی دانشگاه دامغان به تفکیک مدرک تحصیلی در سال  :  9 نمودار

 85-96 دانشگاه دامغان در سال های تعداد اعضای غیر هیئت علمی:  7جدول 
 به تفکیک وضعیت استخدام

 جمع کل عضو قراردادی عضو پیمانی عضو رسمی سال استخدام

1385 35 6 73 114 

1386 33 13 73 119 

1387 32 13 153 198 

1388 32 13 178 223 

1389 33 12 182 227 

1390 33 13 188 234 

1391 37 17 179 233 

1392 40 12 134 186 

1393 42 9 128 179 

1394 42 9 126 177 

1395 49 1 126 176 

1396 50 16 109 175 

دیپلم
23%

فوق دیپلم
8%

لیسانس
44%

فوق لیسانس
25%
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 داد کارکنان آن هانسبت تعداد دانشجویان دانشکده های دانشگاه دامغان به تع:  8جدول 

 نام دانشکده ردیف
تعداد 

 دانشجو 

تعداد 

کارمندان 

 دانشکده 

نسبت 

دانشجو به 

 کارمند 

 145 5 725 علوم زمین 1

 6/273 3 821 ریاضی و علوم کامپیوتر 2

 4/120 7 843 فیزیک 3

 8/133 7 937 شیمی 4

 7/117 4 471 زیست شناسی 5

 6/360 3 1082 فنی و مهندسی 6

 6/143 3 431 هنر 7

 45/5 2 91 علوم انسانی  8

 

 95-96دانشگاه دامغان در سال تحصیلی مرکزی کتابخانه تعداد مستندات علمی موجود در :  9 جدول

 عنوان

 سایر نشریه کتاب

کتاب 

 التین

کتاب 

 فارسی

نشریات 

معتبر 

 خارجی

نشریات معتبر 

 داخلی
 پایان نامه

 1480 120 0 48898 8664 تعداد

 1480 120 57562 جمع
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59-69: امکانات خوابگاهی دانشگاه دامغان در سال تحصیلی  10جدول   

 ظرفیت زیربنا نوع خوابگاه خوابگاه

)س(الزهرا مترمربع 3750 ویژه خواهران  نفر 310   

مترمربع 3750 ویژه خواهران حضرت زینب)س( نفر 310   

مترمربع 3750 ویژه خواهران حضرت معصومه)س( نفر 310   

مترمربع 3750 ویژه خواهران حضرت مریم)س( نفر 310   

مترمربع 3750 ویژه خواهران حضرت خدیجه)س( نفر 310   

 نورمحمد
مربع متر 2600مجموعاً  ویژه برادران نفر 310   

 گلستان

برادران ویژه ابوذر مترمربع 3150  نفر 240   

 
دامغان : سایر فضاهای کالبدی موجود در دانشگاه 11جدول   

 زیربنا توضیح عنوان  ردیف

مترمربع 8000 ابوریحان، خوارزمی ساختمان های آموزشی 1  

 1امیرکبیر، ساختمان های شماره  ساختمان های اداری  2

3تا   

مترمربع 7900  

9و  51 آزمایشگاه و کارگاه  3 مترمربع 7400   

مترمربع 2000 خانه فرهنگ، سالن چند منظوره فرهنگی 4  

یت بدنیترب 5 مترمربع 2200 سالن سلمان فارسی   

ساختمان های در دست  6

 احداث

آمفی تئاتر، دانشکده زیست، 

 دانشکده فنی و مهندسی

مترمربع17000  
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  )میلیون ریال(لیست اعتبارات مصوب دانشگاه دامغان در سالهای متوالی : 12جدول   

 سال ردیف 

تعمیرات  اعتبارات تملک دارایی  اعتبارات هزینه ای 

اساسی و 

خرید 

 تجهیزات 

در آمد 

 اختصاصی 
حقوق  جمع کل 

 ومزایا 
 جمع  سایر 

تامین فضاهایی 

آموزشی وکمک 

 آموزشی 

دانشکده فنی 

 ومهندسی 
 جمع 

1 1383   11358 11358 5900   5900 2970 7000 27228 

2 1384   21819 21819 4470   4470 2276 3000 31565 

3 1385   26741 26741 4000   4000 2261 3001 36003 

4 1386   42784 42784 9000   9000 2261 3512 57557 

5 1387   51703 51703 26671   26671 4000 7499 89873 

6 1388 21000 46713 67713 27790   27790 9810 8620 113933 

7 1389 23500 51400 74900 20214   20214 5025 9913 110052 

8 1390 32629 57111 89740 21067   21067 2836 9500 123143 

9 1391 45979 81976 127955 22000 11600 33600 14720 9000 185275 

10 1392 60589 95353 155942 25835 11788 37623 13985 12000 219550 

11 1393 69487 111460 180947 21000 12400 33400 10412 18000 242759 

12 1394 100074 108949 209023 - 20000 20000 14140 21000 264163 

13 1395 198419 73679 272098 - 27683 27683 17183 40000 356964 

14 1396 264348 110614 374962 - 96409 96409 16731 55918 544020 
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 1396الی  1383: اعتبارات مصوب دانشگاه دامغان در سالهای 10نمودار 
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1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396

جمع اعتبارات هزینه ای جمع اعتبارات تملک دارایی جمع درآمد اختصاصی  برحسب میلیون ریالجمع کل اعتبارات سال
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1400تا  1397و  پیش بینی سال های  1396الی  1383: اعتبارات مصوب دانشگاه دامغان در سالهای 11نمودار 

  1396-1400اعتبارات مصوب دانشگاه دامغان در سالهای  پیش بینی: 13جدول   

 سال ردیف 

تعمیرات  اعتبارات تملک دارایی  اعتبارات هزینه ای 

اساسی و 

خرید 

 تجهیزات 

در آمد 

 اختصاصی 
حقوق  جمع کل 

 ومزایا 
 جمع  سایر 

تامین فضاهایی 

آموزشی وکمک 

 آموزشی 

دانشکده فنی 

 دسی ومهن
 جمع 

1 1397 304000 127206 431206 40000 68000 108000 30000 64305 633511 

2 1398 349600 146287 495887 48000 50000 98000 34500 73951 702338 

3 1399 402040 168230 570270 60000 40000 100000 39675 85044 794989 

4 1400 462346 193464 655810 60000 20000 00080  45626 97800 879236 

0
60000

120000
180000
240000
300000
360000
420000
480000
540000
600000
660000
720000
780000
840000
900000
960000

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400

جمع اعتبارات هزینه ای جمع اعتبارات تملک دارایی جمع درآمد اختصاصی  برحسب میلیون ریالجمع کل اعتبارات سال
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  موجود وضع لیتحل -ب -1

ی فیک وی کم تیوضع در تعمق و تامل سپس و الف بخش در شده ارائه آمار به توجه

 در رای رو شیپ و موجودی ها تیمحدود و ها یتوانمندیی شناسا دانشگاه، موجود

 بخش چهار در خالصه بطور حاصله جهینت که دارد بدنبال دانشگاهی رونیوبی درون ابعاد

 : اند شده فهرست وی بند دسته لیذ

 

 :  قوت نقاط

 امکان جهینت در و دامغان دانشگاه اساتید سنی میانگین بودن جوان -

  خالق و ایپوی تیریمد مجموعه ازی برخوردار

 و ها وهیش الگوها،ی بروزرسان وی نوآور در مناسب تیظرف ازی مند بهره -

 جوان دیاسات ازی برخوردار لیبدل یپژوهش و یآموزش فنون

 و ارشد کارشناسی کارشناسی، از اعم مختلف تحصیلی مقاطع بودن دارا -

  مختلف های رشته در دکتری

  مناسبی شگاهیآزما زاتیتجه ازی برخوردار -

 یعلم اطالعات و منابع به مناسبی سدستر -

 ازین موردی فضاها وی عمران توسعهی برا الزم رساختیز ازی برخوردار -

 دانشگاه

  اسکان موضوع در ژهیبویی دانشجوی رفاه امکانات ازی نسبی برخوردار -

  دانشگاهی معاونتی ها حوزهی برخ در "راه نقشه" نیتدو -
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 :  ضعف نقاط

 یعلم اتیهی اعضا به دانشجو ادتعد نسبت شاخص بودن نییپا -

  نینوی ها رشته وی ا رشته نیبی ها رشته گسترش عدم -

 ی پژوهشی گذار تیاولو عدم وی کار پراکنده -

  ها پژوهش جینتای سازی تجار ندیفرا و طیشرا ازی برخوردار عدم -

 یا رشته نیب وی گروهی ها پژوهش انجام در ضعف -

 مدرنی شگاهیآزما زاتیتجه هیته یبرای اتیعمل برنامه  ازی برخوردار عدم -

  انیدانشجو تیخالق و تفکر پرورش در ضعف -

  دانشگاه بودجه ازی پرسنلی ها نهیهزی باال سهم -

 شانیا خدمات شرح با کارمندان مدارک الزم ارتباط عدم -

 کارمندان خدماتی فیک وی کم سطح نیانگیم بودن نییپا -

  یعموم بودجه اعتبارات به دانشگاه دیشدی وابستگ -

ی زیر برنامه تیاهم از دانشگاهی تیریمد مجموعهی آگاه سطح بودن نییپا -

 یراهبرد اقدام و

 

 :  ها فرصت

 وی فناور و علم گاهیجا بهی باالدست اسناد و مراجع مناسب و ژهیو توجه -

 ی فناور و علمی ها استیس ابالغ

 دری راهبردی زیر برنامه تحقق جهت در امنا اتیه و وزارتی ریگیپ -

 اهدانشگ

 وی لیتکم التیتحصی ها دوره گسترش بری مبن عتف وزارت استیس -

 ی آموزشی ها دورهی فیکی ارتقا
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  جامعه دری لیتکم التیتحصی برا تقاضای باال رشد -

 و جنوب -شمال کریدور در دامغان گرفتن قرار و جغرافیایی موقعیت -

 آهن راه وجود و غرب -شرق

 همجوار های دانشگاه با همکاری امکان و مرکز به نسبی نزدیکی -

   منطقهی نخبگان وی مردم تیحما وی عالقمند از دانشگاهی مند بهره -

 با مرتبطی ها پژوهش از تیحمای برای ا منطقه تیظرف و امکانات وجود -

 وی گردشگر ،یفرهنگ راثیم معدن، وی شناس نیزم نو،ی های انرژ

 پسته محصول

 :  دهایتهد

 ی آموزش مقرراتی رااج و نیتدو در دانشگاه استقالل عدم -

  دانشگاه ساختار و توان با وزارتی های دستورالعمل تطابق عدم -

  پژوهانه ساالنه اعتبار بودنی ناکاف -

  صنعت بخش ویی اجرای ها دستگاهی ازهاین از پژوهشگرانی اطالعی ب -

 شهرستان و استان در صنعت بخشی فروغ کم -

  نهیزم نی درایی گرا تیکم و مقاالت تیفیک افت -

 مختلف مقاطع در دامغان دانشگاه ورودی دانشجویان علمی پایین حسط -

 مشابه های رشتهی انداز راه امکان با استان در جامع دانشگاه دو وجود -

 دلیل به ها رشته برخی در علمی هیئتی ماندگار و جذب مشکالت -

 دانشگاه و شهر توسعه وضعیت

 دامغان هدانشگا در مستقل ممیزه و امنا هیئت از برخورداری عدم -
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   دانشگاه مطلوب وضع -ج -1

. ش.ه 1404 افق در دامغان دانشگاه انداز چشم هیانیب قالب در دانشگاه مطلوب وضع

 :  است دهیگرد میترس شکل نیبد

 تیترب وی بوم مطالبات برابر در پاسخگوی دانشگاه ،1404 افق در دامغان دانشگاه

 فاگریا نیهمچن و بوده نیکارآفر و خالق مومن، متخصص،ی انسانی روین یکننده

ی برقرار قیطر از دانش کردنی کاربرد زین و دانشی مرزها توسعه در موثر نقش

ی الملل نیب وی مل سطح دری پژوهش مراکز و هادانشگاه ریسا و صنعت با موثر ارتباط

ی هاطیمح دری نــید فرهنگ قیتعم و توسعه یعرصـه در دانشگاه، نیا. باشدی م

 برخوردار منطقهی اجتماع وی فرهنگی هاعرصه در فعال موضع از و بوده شرویپی علم

 .است

 

  مطلوب به موجود وضع از دانشگاه شرفتیپ زانیمی نیب شیپ -د -1

( ج-1 بخش) مطلوب سمت به( ب-1 بخش) موجود وضع از دانشگاه حرکتی برا

 اهداف و ردهاراهب قالب در و دهیگرد میترس ممکن دقت حداکثر با حرکتی رهایمس

 بیترت نیا به(. ب-2بخش) است درآمده متن به دانشگاه انداز چشم سند در مربوطه

 سمت به شده ادی یرهایمس در حرکت از عبارت دانشگاهیی اجرای واحدها تیمامور

ی واحدها تیمامور نیا است ستهیبا نیبنابرا. بود خواهدی راهبرد اهداف تحقق

 فراهم مطلوب وضع سمت به حرکتی جمع زمع تا گردد درکی درست بهیی اجرا

 با شده، ادی تیمامور انجامی برایی اجرای راهکارها استی ضرور نهیزم نیا در. دیآ

 چه هر احتراز زین و ها فرصت و ها قوت از شتریب هرچهی ریگ بهره لزوم به تیعنا

 و ب یها بخش مفاد درنظرداشتن با اکنون. گردد اتخاذ دهایتهد و ها ضعف از شتریب

 لیذ کاربرگ لیتکم قیطر از اشاره موردی رهایمس در دانشگاه شرفتیپ زانیم ج
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 اتیهی اعضا از متشکل دانشگاهیی اجرا خبرگان و نیمطلع قضاوت به( 14 جدول)

 جهینت که شد گذاشته دانشگاهی ستاد رانیمد ازی جمع و ها دانشکدهی روسا و سهیرئ

 .است آمده 16 و 15 جداول در جینتا ازی ریگ نیانگیم از پس حاصله
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 کاربرگ مربوط به نظرسنجی از خبرگان اجرایی دانشگاه پیرامون توانایی انجام ماموریت واحدهای مختلف اجرایی - 14جدول 

 

ار دارید این فعالیت ها در تا چه حد فعالیت های فعلی دانشگاه را در حوزه های مختلف همسو با اولویت های مربوطه می دانید و نیز انتظ

 پایان برنامه تا چه حد در مسیر اولویت های یاد شده قرار بگیرد ؟ موقعیت دانشگاه را با اختصاص کد از صفر تا ده مشخص نمایید. 

 

 

 ردیف
حوزه فعالیتی 

 در دانشگاه
 اولویت )راهبرد( 

 موقعیت فعلی

 )آغاز برنامه(

 موقعیت آتی

 )پایان برنامه(

1 

ی و 
آموزش

ت 
ال

صی
ح

ت

ی
تکمیل

   گرایش-های تخصصی هر رشتهحیطه کیفیت آموزش در ارتقای 

   انطباق آموزش ها با نیازهای جامعه و بازار کار

   ای و ملیهای دانشگاه متناسب با نیازهای منطقهتوسعه رشته

2 

ی
ی و فناور

پژوهش
 

 دانش  در تولید دانشگاه نقش برجسته سازی

 فعالیت های پژوهشیبا افزایش بهره وری 
  

   وکاربردی های محضپژوهش میان توازن

   پژوهشی دستاوردهای سازیتجاری

3 

ی و 
فرهنگ

ی
جتماع

ا
   ترویج جهان بینی توحیدی در فعالیت های دانشگاهیان 

   با نقش آموزشی ایشان برجسته سازی نقش تربیتی اساتید هماهنگ

   هنگی و اجتماعی دانشگاهیانارتقای کیفیت فعالیت های فر

4 

ی
جوی

دانش
   برون سپاری خدمات رفاهی دانشجویان ضمن تقویت نقش نظارتی دانشگاه 

های علمی و فرهنگی دانشجویان از طریق اهتمام بسترسازی الزم برای فعالیت

 به رفع مشکالت اجتماعی و معیشتی دانشجویان
  

5 

ی و 
ادار

ی
مال

   زه اداری و مالی دانشگاهافزایش بهره وری در حو 

   در حوزه اداری دانشگاه شغلی رضایت افزایش

6 

ت 
حوزه ریاس

ل 
ن المل

ط بی
و رواب

 توسعه و تقویت استقالل دانشگاه در ابعاد هدایت، حمایت و نظارت  

 در چارچوب ضوابط باالدستی
  

   ی فضاهای کالبدی دانشگاه مطابق با استانداردهای موجودتوسعه

ی دانشگاه در سطوح المللی دانشگاه و ارتقاء رتبههای بینی همکاریتوسعه

 ای، ملی، جهان اسالم و جهانمنطقه
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 :  پیش بینی میزان پیشرفت دانشگاه و واحدهای اجرایی مربوطه در عرصه ماموریت گرایی طی برنامه بر اساس نظر خبرگان دانشگاه 15جدول 

 اولویت )راهبرد(  ت دانشگاهتوانایی انجام ماموری
حوزه فعالیتی 

 در دانشگاه

 گرایش-های تخصصی هر رشتهحیطه کیفیت آموزش در ارتقای 

ت 
ال

صی
ح

ی و ت
آموزش

ی
تکمیل

 

 انطباق آموزش ها با نیازهای جامعه و بازار کار 

 ای و ملیهای دانشگاه متناسب با نیازهای منطقهتوسعه رشته 

 دانش  در تولید دانشگاه نقش برجسته سازی 

 با افزایش بهره وری فعالیت های پژوهشی

ی
ی و فناور

پژوهش
 

 وکاربردی های محضپژوهش میان توازن 

 پژوهشی دستاوردهای سازیتجاری 

ی ترویج جهان بینی توحیدی در فعالیت های دانشگاهیان 
جتماع

ی و ا
فرهنگ

 

 با نقش آموزشی ایشان د هماهنگبرجسته سازی نقش تربیتی اساتی 

 ارتقای کیفیت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان 

ی برون سپاری خدمات رفاهی دانشجویان ضمن تقویت نقش نظارتی دانشگاه 
جوی

دانش
 

های علمی و فرهنگی دانشجویان از طریق اهتمام به رفع بسترسازی الزم برای فعالیت 

 ی و معیشتی دانشجویانمشکالت اجتماع

ی افزایش بهره وری در حوزه اداری و مالی دانشگاه 
ی و مال

ادار
 

 در حوزه اداری دانشگاه شغلی رضایت افزایش 

 توسعه و تقویت استقالل دانشگاه در ابعاد هدایت، حمایت و نظارت  

ت  در چارچوب ضوابط باالدستی
حوزه ریاس

ل 
ن المل

ط بی
و رواب

 

 ی فضاهای کالبدی دانشگاه مطابق با استانداردهای موجودوسعهت 

 
ای، ی دانشگاه در سطوح منطقهالمللی دانشگاه و ارتقاء رتبههای بینی همکاریتوسعه

 ملی، جهان اسالم و جهان
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ی برنامه بر اساس نظر تخمین کمی میزان پیشرفت دانشگاه و واحدهای اجرایی مربوطه در عرصه ماموریت گرایی ط:  61جدول 

 خبرگان دانشگاه

 

 ردیف
حوزه فعالیتی 

 در دانشگاه
 اولویت )راهبرد( 

موقعیت 

 فعلی

 )آغاز برنامه(

 موقعیت آتی

 )پایان برنامه(

پیش بینی  

پیشرفت 

)%( 

1 

ی و 
آموزش

ت 
ال

صی
ح

ت

ی
تکمیل

 

 3/54 53/7 88/4 رایشگ-های تخصصی هر رشتهحیطه کیفیت آموزش در ارتقای

 01/92 53/5 88/2 ق آموزش ها با نیازهای جامعه و بازار کارانطبا

 88/76 35/6 59/3 ای و ملیهای دانشگاه متناسب با نیازهای منطقهتوسعه رشته

 01/71 41/19 35/11 مجموع

2 

ی
ی و فناور

پژوهش
 دانش  در تولید دانشگاه نقش برجسته سازی 

 با افزایش بهره وری فعالیت های پژوهشی
29/3 06/6 19/84 

 26/98 71/5 88/2 وکاربردی های بنیادیپژوهش میان توازن

 00/288 88/3 00/1 پژوهشی دستاوردهای سازیتجاری

 27/118 65/15 17/7 مجموع

3 

ی و 
فرهنگ

ی
جتماع

ا
 54/69 29/6 71/3 ترویج جهان بینی توحیدی در فعالیت های دانشگاهیان 

 53/78 82/6 82/3 با نقش آموزشی ایشان اساتید هماهنگبرجسته سازی نقش تربیتی 

 57/83 59/6 59/3 ارتقای کیفیت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان

 16/77 7/19 12/11 مجموع

4 

ی
جوی

دانش
 25/60 82/7 88/4 برون سپاری خدمات رفاهی دانشجویان ضمن تقویت نقش نظارتی دانشگاه 

ام به رفع های علمی و فرهنگی دانشجویان از طریق اهتمرای فعالیتبسترسازی الزم ب

 مشکالت اجتماعی و معیشتی دانشجویان
53/4 41/7 58/63 

 85/61 23/15 41/9 مجموع

5 

ی و 
ادار

ی
مال

 93/82 75/6 69/3 افزایش بهره وری در حوزه اداری و مالی دانشگاه 

 99/66 88/6 12/4 در حوزه اداری دانشگاه شغلی رضایت افزایش

 52/74 63/13 81/7 مجموع

6 

ت 
حوزه ریاس

ل 
ن المل

ط بی
و رواب

 توسعه و تقویت استقالل دانشگاه در ابعاد هدایت، حمایت و نظارت  

 در چارچوب ضوابط باالدستی
18/4 65/6 09/59 

 22/56 53/7 82/4 ی فضاهای کالبدی دانشگاه مطابق با استانداردهای موجودتوسعه

ای، طوح منطقهی دانشگاه در سالمللی دانشگاه و ارتقاء رتبههای بینی همکاریتوسعه

 ملی، جهان اسالم و جهان
12/2 18/5 34/144 

 10/74 36/19 12/11 مجموع

 61/77 98/102 98/57 مجموع کل توانمندی دانشگاه در انجام ماموریت ها 7
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 هر کیتفک به( درصد به) دانشگاهیی اجرای واحدها شرفتیپ زانیم 15 جدول در

 اساس بر. است آمده دانشگاه کلی برا زین ویی اجرا واحد هر کیتفک به زین و راهبرد

 وضع در دانشگاه تیکل در ها تیمامور انجامیی توانای برا شده، ادی جدول اطالعات

 نشانگر تیکم( برنامه انیپای )آت سال 5 در و شده حاصل 98/57 تیکم موجود

 دری درصد 61/77 رشد انگریب که دیرس خواهد 98/102 مقدار به مطلوب تیوضع

 سهیمقا در) میزان رشد نیا و بود خواهد دانشگاه تیکلی برا تیمامور انجامیی توانا

 دانشگاه کی تحقق سمت به ریچشمگ حرکتی معنا به( کنون تا شدهی ط ریمس با

 حوزه از کی هر شرفتیپ زانیم بیترت نیهم به. باشدی م برنامهی ط در گرا تیمامور

 شده مشخص 15 جدول در دانشگاهیی گرا تیمامور تحقق ریمس دریی اجرای ها

 درصد، 01/71 مقداری لیتکم التیتحص وی آموزشی ها حوزهی برا که است

 درصد، 67/77 مقداری اجتماع وی فرهنگ درصد، 27/118 مقداری فناور وی پژوهش

 و استیر حوزه درصد، 52/74 مقداری مال وی دارا درصد، 85/61 مقداریی دانشجو

 . باشدی م درصد 10/74 مقدار الملل نیب روابط

 ،یمحور برنامه جینتا نیکمتر عنوان به که است نیا انتظار حاصله جینتا به توجه با

 در مطمئن وی قوی موضع از پنجساله اول برنامه انیپا در دامغان دانشگاه مجموعه

 هیانیب مفادی نسب تحقق از نشان اوال خود نیا که باشد برخورداریی گرا تیمامور عرصه

ی فایای برا را مناسب نهیزم و تجربه ایثان و دارد برنامه انیپا در دانشگاه انداز چشم

 1404 سالی عنی انداز چشم افق در ای برنامه انیپا از پس دانشگاه دیجدی ها تیمامور

 . است توجه ابلق تیاهم حائز که نمود خواهد فراهم. ش.ه

 تا – برنامه تیموفق بیضر باالبردنی برا است الزم فوق،ی نیب شیپ جینتا به تیعنا با

 عرصه در وی تیماموری ها عرصه هیکل در – االشاره فوق برآورد از فراتری حد

 به ابتدا منظور نیهم به. شود دهیشیاندی مقتض داتیتمه ،یکل بطوریی گرا تیمامور
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 رهگذر از تا( الف-2 بخش) شد پرداخته دانشگاه دری محور برنامه الزاماتی سامانده

 رسوخ دانشگاهی تیریمد مجموعه دری محور برنامه به الزم تعهد ،یبخشی آگاه نیا

 پنجسالهیی اجرا برنامه با مدت کوتاهی های زیر برنامه وندیپ میتحک سپس و دینما

 رفتیپذ صورت دانشگاهی زیر برنامهی الگو در بانیپشتی ها طرح فیتعر با دانشگاه

 دانشگاه رانیمد محور برنامه اقدامی برا الزم نهیزم ،یشکل ریتدب نیا اتخاذ رهگذر از تا

 (. ج-2 بخش)دیآ فراهم
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  دانشگاهیی اجرا برنامه:  دوم بخش
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  برنامه تعهدآور( مفروضات) الزامات -الف -2

ی هماهنگ و انسجام یعنی عمل وحدت ازین شیپ و الزمه دهیعق و نظر وحدت

 گرددی م محسوبی بانیپشت وی تخصصی واحدها از اعم دانشگاهیی اجرای واحدها

 وحدت نیا بهی ابیدستی برا. دارد بدنبال را برنامهی اجرا تیموفق بیضر شیافزا و

ی اجرا الزامات مه،برنای اجرای زمان بازه در ها تیریمدیی جابجا طیشرا در ژهیبو نظر

 وی فکر اقناع نهیزم االمکانی حت تا است دهیگرد نیتدو لیذ مختصر شرح به برنامه

 تیعنا رهگذر از و آمده فراهم مختلف موضوعات و سطوح در دانشگاه رانیمدی نظر

 . گردد جادیا برنامهی اجرای برا الزمی تعهد نهیزمی اله

 برنامهی عموم الزامات -1 -الف -2

  رو دنباله وی دستور تیریمد مقابل در ؛یا حرفه تیریمد

ی دارا جیبتدر که نموده آن آهنگی علم طیحم کی مقام در دامغان دانشگاه

 کی ازی رو دنباله در صرفایی اجرا احکام چنانچه نهیزم نیا در. شود مستقلی تیشخص

ی های گذار استیس از اعم شود اجرای دستور و دهیگرد میتنظی رونیب یالگو

ی منف واکنش با همه و همه ،یناگهان وی دستوری ها استیس رییتغ ای یستورد

 مشارکت عدم وی اجتماعی نسبی گردانیرو مخاطبان، محسوس ریغ و محسوس

 نهیهزی تیوضع نیچن و شد خواهد مواجه تیریمد ازین مورد مواقع دری اجتماع

 دیبا ،تبعات گونه نیا از زیپرهی برا. برد خواهد باال اهداف شبردیپی برا را تیریمد

 با و داده، قرار مبنا رای راهبرد فکرت که معنا نیا به شد برخورداری ا حرفه تیریمد از

 استقالل اول گام تا شناختی بخوب رای ابیارز و اجرا ،یزیر برنامه روال آن بری ابتنا

 نیلاو در و شود برداشته مطمئن و محکم -ی تیریمد استقاللی عنی - دانشگاهی تیشخص

 برنامه قالب در دفاع قابلی محصول -ی زیر برنامهی عنی –ی تیریمد استقالل بعد

 د،یترد بدون. گردد ارائهی ابیارز و اجرا ن،یتدو عرصه در دانشگاه اول پنجساله
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 است رناسازگای راهبرد تفکر روح با دو هر رو دنباله تیریمد وی دستور تیریمد

 . ردیگی م شکلی راهبرد کرتفی مبنا بر یا حرفه تیریمد چنانکه

 

 ی ا حرفه تیریمد تحقق الزمه هدفمند؛ اقدام وی زیر برنامه به "ازین درک"

 نیهم در رد،یپذی م صورت دانشگاه بدست دانشگاه کالنی زیر برنامه که اکنون

 دتوانی م است؛ی راه دو کی سر بر دانشگاهی تیریمد مجموعه گام نینخست

 دنبالهی تیریمد وهیش)ی ریالگوگ قیطر از صرفا کالن و خرد کیتفک به رایی راهکارها

 اگر خصوص نیا در. است شده تیرعا کار صورت بیترت نیبد هک دینما هیته (رو

 اقدام یراهبردی زیر برنامه انجام بهی( دستوری تیریمد وهیشی )باالدست مطالبه صرف

 حاصله جیانت کهی طیشرا در کندی م تیکفا باشد همی صور اقدامات، نیا گردد

 کرده رییتغ کار شکل فقط و بود خواهدی دستور تیریمد از برخاسته جینتا همان

 اقدامی راهبردی زیر برنامه به نسبت قتایحق خود که است نیا دانشگاه دوم راه. است

 برنامه به ازین" درکی جملگ دانشگاه،ی تیریمد مجموعه دیبا امر نیای برا و دینما

 کاهش ازهاین جیبتدر تا ندباش داشته را خود یهایی توانا و ها ازین اساس بر "یزیر

 اراتیاخت تمام از ستیبای م راه نیا در استی هیبد. گردد افزوده هایی توانا بر و فتهای

 استفاده با زین ها برنامهی اجرا تا شودی ریگ بهرهی زیر برنامه در دانشگاهی ها تیظرف و

 . ردیپذ صورتی حداکثر تیظرف از

 اقدام اوال محور ازینی زیر برنامه نیا که گرددی م اضافه موضوع تیاهم به وجهتی برا

 یاثربخش زانیم سنجش هدف با رانهیگیپ و مسئوالنهی ابیارز و نظارت ایثان و متعهدانه

 نظارت در تعهد و اقدام در تعهد به ریتعب ها آن از توانی م که داشته بدنبال را اقدامات

ی زیر برنامه مرحله در چه است؛ نیتعهدآفر "شده درک ازین"ی عنی نمود یابیارز و

 ی! ابیارز و نظارت مرحله در چه و اقدام مرحله چه
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 :  داد قرار نیالع نصب رای مولو هیتوص فرصت، نیا در دیبا پس

 ... پست و باال از آبت بجوشد تا دست به آوری تشنگ جو کم آب... 

 

 ی ا حرفهی تیریمد نظام دری ارزش مفهوم کی ؛یجمع خرد

 اساس نیا بر و کرده ریتفسی جمع جان و روح رای جمع خرد شمندان،یاند ازی برخ

 که چند هر دانندی م جمع دهنده لیتشک افراد تیهو از مستقلی زیچ را جمع تیهو

 ت،یهوی دارا جمع ای اجتماع گرید عبارت به. است شده حاصل افراد عیتجم از خود

 اجتماع بر و بوده آن دهنده لیتشک افرادی حساب جمع زا مستقل که استی جان و روح

 داردیی کارآ افراد هوش و خرد جمع از برتری جمع خرد نیبرا بنا. باشدی م حاکم

 نیا در. باشدی م برخورداری فرد ماتیتصم به نسبتی کمتری ریخطاپذ از چراکه

 جمع، در و است غلط و حیصح اطالعات دربردارنده فرد هر نظر استی هیبد نهیزم

 از غلط، اطالعات و کرده تیتقو را گریهمد همجهتند که رو آن از حیصح اطالعات

 بیترت نیا به که دارند گریکدی حذف و فیتضع به لیتما رهمجهتندیغ که رو آن

 خرد بر ماتیتصمی ابتنا اساس، نیا بر. است حیصح اطالعات ماندی م جمع در آنچه

 کی مستقل و آگاهانهی ریگ میتصم با سطح هم ،یا حرفه تیریمد ندیفرا دری جمع

 . رودی م بشماری عقالن رفتار

 

 ی ا حرفه تیریمد بای خردجمع تعامل

 میتصم هر از شیپ ستیبای می ا حرفه تیریمد ندیفرا دری زیر برنامه بعد تحققی برا

 در ندیفرا نیای ط در نانیاطم حصول. داشت توجهی ساز میتصم ندیفرا به ،یریگ

یی جا باشدی م یجمع خرد ازی ریگ بهره فرمولی عنی یشیاند هم نهیگز بانتخا گرو

 کرده حرکتیی همگرا جهت در حیصح اطالعات و مطرح افراد نظرات مجموع که
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 مجال عمال و مواجه افراد گرید استقبال عدم با زین تیاهم کم و غلطی ها برداشت و

 حرفه تیریمد دری زیر برنامه بعد بیترت نیا به. ابندی ینمی زیر برنامه سطح در طرح

ی ها تیمامور با متناسبی دیکل واژگان عمل در کهیبطور است؛ی مراحلی دارا یا

ی نخبگان مجموعه در گفتمان کی آن تیمحور با و شودی م دیتول دانشگاه متنوع

 فراهمی خردجمع از برخاستهی ریگ میتصمی برای جمعی فضا تا شودی م جیترو

 خواهد روبرو اقبال با زین ماتیتصمی اجرا ردیپذ انجامی بدرست مراحل نیا اگر. گردد

 دری زیر برنامهی متوال مراحل "یریگ میتصم ،یساز میتصم ،یشیاند هم" پس. شد

 . باشندی م یا حرفه تیریمد

 
 رو دنباله وی دستور تیریمد ساز نهیزم عامل ؛یا حرفه تیریمد وی شیاند هم مهم بیآس

 بر) و یا حرفه تیریمد ندیفرای ط دری شیاند هم مهم( ارزش کاهندهی عن)ی بیآس

 زینی فرد ماتیتصم از رای جمع خردخطاپذیری  که آنچه( گفته شیپ موارد اساس

ی احساسی ها شیگرا از برخاستهی ها بغض و حب ریتاث" از عبارت سازدی م شتریب

 عامل نیمهمتر. "صمی وی عمی ءیالش حب" که چه است "یگروه وی شخص

 خرد و عقلی عنی یاله حجت به شتریب هرچه توسل ب،یآس نیا از کنندهی ریشگیپ

 . دینمای م رخ برهان وی آگاه براساس نظرات طرحی رفتار قالب در که است

 وی رسمیی )شورای های ریگ میتصم نظام در را اصل نیا دیبای ا حرفه تیریمد

 ازی عبارت به وی ا حرفه تیریمد مهم بیآس از تا دینما جیترو و نییتبی( ررسمیغ

 . دیآ عمل بهی ریشگیپ رو دنباله وی دستور تیریمدی ساز نهیزم
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ی طیمح طیشرا حیصح لیتحل ازمندین ؛یا حرفه تیریمد دریی اجرای گذار استیس

  منابع اختصاص و

ی های گذار استیس ازمندین دانشگاه جامع برنامهی اجرا ،یزیر برنامه مرحله از پس

 دیبای ا حرفهی تیریمد نظام در مهم دو نیای برا. هاست استیس رییتغ گاه و دیجد

 "کیتحر" و مناسب "یساز نهیزم" به  مخاطبان، نوع با متناسب که داشت توجه

ی گذار استیس ندیفرای عن. یاست اجیاحت مناسب "لیتحم" لزوم صورت ودر مناسب

 ساز، نهیزمی ها استیسی اجرا ازمندین بیبترتیی اجرا یها استیس رییتغ اییی اجرا

 شامل ساز نهیزمی ها استیس. باشدی می لیتحمی ها استیس وی کیتحری ها استیس

( زاتیتجه و اعتباراتی )مال منابع اختصاص ،یمنطقی بند زمان الزم،ی نهادساز

ی ها استیس. باشدی م مخاطبان اقناعی راستا در ستهیشای رسان اطالع تاینها وی ضرور

 طرق به زهیانگ جادیا و مخاطبان نوع با متناسب هیتنب و قیشوتی ها نظام انواعی کیتحر

 زینی لیتحمی ها استیس. ردیگی م بر در رای معنوی ها زشیانگ همچون گرید ممکن

 بیترت وی توال تیرعا. باشدی م موجودی قانون چارچوب در اجبار به توسل به ناظر

 شرط به ستیبای می دبع مرحله به ورود کهیبطور است الزم اشاره مورد مراحل در

 از اصل نیا تیرعا. ردیپذ صورتی قبل مرحله از انتظار مورد جهینت افتیدر عدم

 از و است بلندمدت در دیجدی ها استیسی داریپا و استحکام کننده نیتضمیی سو

 سومی سو از و سازدی م ممکن کمتر نهیهز صرف با را ها استیسی اجرا گریدی سو

 توسل. دهدی م کاهش را دیجدی ها استیس اتخاذ ازی ناشی اجتماعی منف تبعات

 نهیزمی ها استیس به توجه بدون ژهیبوی لیتحمی ها استیس بهی پ دری پ و موکد

 داشت خواهدی پ در را رو دنباله وی دستور تیریمد وهیش همان به بازگشت ساز،

 وی مادی ها نهیهز و ستاند خواهد تیریمد دست از رای اجتماع مشارکت کهیطور

ی زیر برنامه کهی گرید عامل نهیزم نیا در. کشاند خواهد باال را تیریمدی معنو
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 ساز نهیزمی ها استیس در صرف ماندنی باق سازدی م خارج انتفاع زیح از رای راهبرد

 دیبا اجتماع اسیمق دری زیر برنامهی حداکثری رگذاریتاثی برا معموالً کهیبطور است

 . رفتی کیتحری ها استیس سراغ بهی جد ربطو ساز نهیزمی ها استیس از پس

 

 ی  ا حرفه تیریمد در اجرای هدفمند نیتضم ؛یا حرفهی ابیوارز نظارت

 چنانچه که استی ا حرفهی ابیارز و نظارت بعد نیاول برنامه، از انحرافی ساز آشکار

ی راهکارها و های ابی شهیر به منضم مربوطه،یی اجرا واحد به  حاصله جهینت اعالم

 برنامه ریمس در استقامت آنگاه باشد،یی اجرا واحد به مشاوره ارائهی راستا دری حاصال

 تکمیل اجرا وی زیر برنامه مراحلی ط از پس رای ا حرفه تیریمد و نموده نیتضم را

 . نمود خواهد

 

  دانشگاه دری ا حرفه تیریمد نشانگر نینخست دانشگاه؛ی زیر برنامهی بومی الگو

ی طیمح طیشرا و اریاخت در منابع ثیح از حاضر زمان در دامغان هدانشگای بوم طیشرا

 ،یالتیتشک ساختار و( انیدانشجو کارمندان، د،یاسات) مخاطبان نوع از اعم موجود

 نهیزم الگو، آن اتخاذ قیطر از کهیبطور باشدی می زیر برنامه خاصی الگو ازمندین

ی مطلوب سطح در ها فرصت و ها قوت ازی ریگ بهره و دهایتهد و ها ضعف از احتراز

 لیذ جدول قالب در دامغان دانشگاهی زیر برنامهی الگو اساس نیا بر. شود فراهم

 : است شدهی زیر طرح
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 دامغان دانشگاهی زیر برنامهی الگو – 17 جدول

 

 برنامهی اختصاص الزامات -2 -الف -2

 خرد تعامل" عنوان تحت( 1 – الف بخش) گفته شیپی زیر برنامه مراحل به تیعنا با

 میتصم تای شیاند هم" ندیفرا در مطروحه مباحث دهیچک "یا حرفه تیریمد بای جمع

 موضوعات از دانشگاه رانیمد اطالع شک بدون. گرددی م ارائه بخش نیا در "یریگ

 راهبردها نشیگز ندیبرفرا حاکم منطق وی مبانی عنی یراهبرد تفکری محور وی دیکل

 فراهم رای راهبردی ابیارز وی راهبرد اقدام به شانیا تعهد نهیزم برنامه، اهداف و

 . آورد خواهد

 

 آموزش بخش دری راهبرد تفکر تیمحور

 تیترب ،1404 افق در دانشگاه انداز چشم هیانیب و دانشگاه رسالت هیانیب مفاد اساس بر

 دانشگاه شده اجرای ها تیمامور از نیکارآفر و خالق متخصص،ی انسانی روین

 جزءی بوم مطالبات برابر دریی پاسخگو نیهمچن. باشدی م. ش.ه 1404 سال در دامغان

 حوزه در ستیبای م موارد نیا ازی مهم بخش که بوده دانشگاه برجستهی ها تیمامور

 واژگان اساس نیا بر. برسد سرانجام به دانشگاهی لیتکم التیتحص وی آموزش معاونت

 واژگان عنوان به جامعهی ازهاین بای فیک وی کم توسعه انطباق و آموزش تیفیک

 مدت بلند مدت انیم مدت کوتاه

 یی اجرا طرح

 ساله 2 تا 1ی ها بازهی برا

 یی اجرا برنامه

 ساله 5 بازهی برا

  انداز چشم

 ساله 20 تا 10 بازهی برا

 برنامه بانیپشتی ها طرح
یی اجرا احکام

  برنامه

ی راهکارها

 ییاجرا

 اهداف

 یراهبرد
 راهبردها
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 راهبرد 3 نییتع آن حاصل که شدند دهیبرگز آموزش حوزه ریمس نییتع دری دیلک

ی طیمح طیشرای بررس(. 18جدول ) است دهیگرد انداز چشم سند دری آموزش حوزه

 فیتعر به منجر زین( ب-1 بخش) آموزش موضوع در ژهیبو دانشگاهی رونیب وی درون

 (. 18جدول ) است دهیگرد مربوطهی راهبرد اهداف

 

 

 پژوهش بخش دری راهبرد تفکر تیمحور

 1404 سال در ستیبای م دامغان دانشگاه دانشگاه، انداز چشم هیانیب مفاد به تیعنا با

ی روین و باشد داشته دانشی مرزها توسعه در موثر نقش که برسدی ا نقطه به. ش.ه

ی سو از. باشد پاسخگوی بوم مطالبات برابر در و نموده تیترب را نیکارآفری انسان

 کار و ثروت دیتول ،یباالدست اسناد در ریاخ مشخصی های ریگ جهت اساس بر گرید

 در شده ادی موارد. دیآی م حساب به جامعه در دانش کردنی کاربرد مهم قیمصاد از

 اساس نیا بر. دیآی م حساب به دانشگاهی فناور و پژوهش حوزهی ها تیمامور زمره

 اوال است مامور حوزه نیا باالست؛ اریبس شگاهدانی فناور و پژوهش حوزه از انتظار

ی ها استیس و کردهی ساز نهیزم پژوهشگر ابتکار و تیخالق بری مبتن پژوهشی برا

 با را جامعه و بازار ازین بری مبتن پژوهش توسعه ایثان دینما اتخاذ مناسبی کیتحر

 حاصل نشدا االمکانی حت ثالثا و دهد قرار توجه مورد مناسبیی اجرای ها استیس

 دانش ، دانش دیتول پس. دینما تیهدای سازی تجار حلقه نیآخر تا را پژوهش از

 و پژوهش حوزه ریمس نییتعی برای دیکل واژه سه دانش یسازی تجار و یکاربرد

 دانشگاهی پژوهش حوزه راهبرد 3 فیتعر به منجر و شده مشخص 1404 سال تای فناور

 لیتحل به تیعنا با و رابطه نیهم در(. 19 جدول) شدند دانشگاه انداز چشم سند در
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 راهبرد 3 از کی هر لیذ اهداف( ب-1بخش) پژوهش بخش در دانشگاه موجود وضع

 (. 19جدول ) دندیگرد ارائه و فیتعر شده نیتدو

 

 یفرهنگ بخش دری راهبرد تفکر تیمحور

 ستیبای م. ش.ه 1404 سال در دامغان دانشگاه دانشگاه، انداز چشم هیانیب مفاد اساس بر

 دانشگاه دری نید فرهنگ قیتعم و توسعه نهیزم در و کرده تیترب مومنی انسانی روین

 در رگذاریتاثی نقش از ،یاجتماع نهاد کی عنوان به و باشد داشته ریچشمگ شرفتیپ

 حوزه در ستیبای م موارد نیا. باشد برخوردار منطقهی اجتماع وی فرهنگ عرصه

 عالوه. گردد واقع جهینت حصول تای ریگیپ مورد انشگاهدی اجتماع وی فرهنگ معاونت

 با انیدانشگاهی اجتماع وی فرهنگی ها تیفعال تیفیکی ارتقا استی چند نهایا بر

. باشدی می ریگیپ دست در دانشگاهی اجتماع وی فرهنگی شورا در "راه نقشه" نیتدو

 سند و کشوری علم جامع نقشه ژهیبوی باالدست اسناد به نگاه با و فوق موارد به توجه با

ی نیب جهان( کشوری علم جامع نقشه بانیپشت اسناد ازی کی عنوان بهی )اسالم دانشگاه

ی اجتماع وی فرهنگی ها تیفعال تیفیک زین و آموزش با همراه تیترب و یدیتوح

 وی فرهنگ حوزه در دانشگاهی رهایمس نییتعی برای دیکل واژگان ان،یدانشگاه

 وی فرهنگ حوزهی برا نیمع راهبرد 3 اساس نیا بر و دهیگرد انتخابی اجتماع

 وی درونی رهایمتغ لیتحل جینتا به توجه با سپس. (20)جدول دیگرد میترسی اجتماع

 دیگرد تالش ،(ب-1 بخشی )اجتماع وی فرهنگ موضوع در ژهیبو دانشگاهی رونیب

 (. 20ل جدو) رندیگ قرار فیتعر مورد شده ادی یرهایمس دری افتنی دست اهداف
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 ییدانشجو بخش دری راهبرد تفکر تیمحور

 وزارت فیتکال جمله ازیی دانشجو معاونت حوزه دری رفاه خدماتی سپار برون

 که است بوده پنجم برنامه مفاد اساس بر ها دانشگاه لذا وی فناور و قاتیتحق علوم،

 ستیبای م البته و است داشته شرفتیپی قبول قابل حد تا دامغان دانشگاه نهیزم نیا در

 به تیعنا با نیهمچنداده و  قرار جستجو مورد توسعه ششم برنامه در را خود فیتکل

 ویی دانشجو معاونت حوزه در دانشگاهی بدن تیترب و مشاوره مرکزی التیتشک تمرکز

 الزمیی دانشجوی اجتماعی ها بیآس کاهش وی ریشگیپ در نهاد دو نیا موثر نقش

 گذشتهی زیر طرح همان بای بدن تیترب و مشاوره مرکز خدمات توسعه برنامه است

ی همکار بایی دانشجو رفاه اداره و داشته قراریی دانشجو معاونت کار دستور در

ی شتیمع مشکالت رفع به نسبت دانشگاهی اجتماع وی فرهنگی شورا رخانهیدب

 از عنو نیا گسترش به نسبت و نموده دنبال رای قبلی ها برنامه و طرح انیدانشجو

 همراه بهیی دانشجو معاونت حوزه در راهبرد 2 اساس نیا بر. دینما اقدام خدمات

 (. 21جدول ) دیگرد میترس مربوطه اهداف

  یمال وی ادار بخش دری راهبرد تفکر تیمحور

 ریفراگ عرصه کی در دانشگاهی راهبردی ها تیاولو ازی ور بهرهی ارتقا شک، بدون

ی امر دانشگاهی ادار بدنهی شغل تیرضا نیهمچن .ستای( تیمامور یها عرصه تمام)

 که باشدی م دانشگاهیی اجرای ها حوزه هیکل در خدمات ارائه تیفیک در رگذاریتاث

 فیوظا شرحی ساز شفاف وی بخشی آگاه قیطر از دانشگاه موجود طیشرا در

 یلشغ تیرضا و یور بهره پس. است ریپذ امکان آن انجام بر قیدق نظارت و کارمندان

ی م محسوبی مال وی ادار حوزه در دانشگاهی راهبردها نیتدوی برای دیکل واژه دو

 بدنبال را ریفراگ سطح در اثرگذار و مهم راهبرد دو میترس دو، آن به توجه که گردد
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( ب-1 بخش) موجود طیشرا لیتحل به تیعنا با ادامه در. (21)جدول است داشته

 (. 22جدول ) اند هدیگرد نیمع زین راهبرد هر لیذ اهداف

 

 

  الملل نیب روابط و استیر حوزه بخش دری راهبرد تفکر تیمحور

 قابل مطالبه کی عنوان به دانشگاه استقالل گرا، تیمامور دانشگاه تحققی برا

 شده درک ازین کی عنوان به زین وی وزارتی رهنمودها وی باالدست اسناد از استخراج

 لیتحل جینتا اساس بر نیهمچن. باشدی م (1-الف-2 بخش مفاد مطابق) دانشگاه در

ی استانداردها بهی ابیدست حد تا دانشگاهی کالبدی فضاها توسعه موجود، طیشرا

 مفاد طبقی طرف از. گرددی م محسوب دانشگاهی عمرانی ها تیاولو زمره در موجود

 سطح ردی پژوهش مراکز و ها دانشگاه ریسا با دانشگاه موثر ارتباط ،انداز چشم هیانیب

 دانشگاه الملل نیب روابط حوزهی برا استخراج قابل تیمامور کی یالملل نیب وی مل

ی پژوهش وی آموزش معاونتی ها حوزه با تعامل رهگذر از که گرددی م محسوب

 گسترش و یکالبدی فضاها توسعه دانشگاه، استقالل اساس نیا بر. باشدی م اجرا قابل

 استیر حوزه در دانشگاهی راهبردها نیتدوی برا یدیکل واژگانی الملل نیب ارتباطات

 و استیر حوزهی برا راهبرد 3 آن، به تیعنا با که آمده حساب به الملل نیب روابط و

 اهداف که (23)جدول دهیگرد میترس دانشگاه انداز چشم سند در الملل نیب روابط

 ب(-1ه)بخشبا عنایت به تحلیل شرایط موجود دانشگا زین مورد هر دری افتنی تحقق

 (.24جدول)است دهیگرد فیتعر

 

 

 



 

 

گاه دامغان  ربانمه اـجرا                          42     1396-1400یی پنج ساله دانش

 

  برنامهی اصل جداول -ب -2

 راهبردها ،2-الف-2و با عنایت به مطالب بخش  دانشگاهی زیر برنامهی الگو با مطابق

 در دانشگاهیی اجرای ها حوزه کیتفک بهیی اجرای راهکارها وی راهبرد اهداف و

 :  اند شده ارائه لیذ جداول قالب
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حوزه آموزشی و تحصیالت تکمیلی: راهبردها، اهداف راهبردی و راهکارهای اجرایی در 18جدول 

راهکارهای اجرایی راهبردیاهداف  راهبردها  ردیف

وش رگزاری دوره های هدفمند و اثرگذار کارگاهی جهت ارتقای الگوها و رب -
های تدریس اساتید

وانمندسازی اعضای هیات علمی )توسعه ت -
 ی منابع انسانی(کیف

ات علمی هیو ماندگاری افزایش جذب  -
 توانمند )توسعه کمی منابع انسانی(

سترسازی در راستای بهره گیری هر چه ب -
بیشتر از ظرفیت اعضای هیات علمی 

 )توسعه نرم افزاری(
رتقای تجهیزات آموزشی و بهره گیری ا -

حداکثری از تجهیزات موجود )توسعه 
 سخت افزاری(

ت سنجی مخاطبان برای طراحی کیفی -
در چارچوب ضوابط  "آموزش موثر"

موجود )تحلیل شرایط محیطی(

کیفیت  ارتقای
 آموزش در

های حیطه
تخصصی هر 

یشگرا-رشته

1

 و حمایت از اساتید بلحاظ محتوایی و شکلی "پژوهش محور"ترویج آموزش  -
خالق و پیشرو در این عرصه

ن ای هر دوره تحصیلی و بکار بستورودی در ابتدتحلیل کیفیت دانشجویان  -
نتایج حاصله

ی با رتقای اثربخشی فعالیت های نهادهای مرتبط با آموزش و پیشرفت تحصیلا -
 ...(عنایت به کیفیت مخاطبان)انجمن های علمی دانشجویی، مرکز مشاوره و

دیدبهبود نسبت استاد به دانشجو با بکارگیری اساتید ج

جازیمبرقراری و تقویت ارتباط دانشجو با استاد و محتوای درسی در فضای 
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18ادامه جدول 

راهکارهای اجرایی راهبردیاهداف  راهبردها  ردیف

رسی دعال سازی دفتر برنامه ریزی درسی دانشگاه در راستای اصالح عناوین ف -
ا نیاز بازار کارو سرفصل ها در راستای جهت گیری محتوای آموزشی ب

طبیق مبانی نظری دوره های آموزشی با ت -
زمینه های عملی مورد نیاز بخش اجرایی 

کشور
رتقای کیفی دوره های کارآموزی و ا -

تبدیل آنها به دوره کارورزی
هت دهی پایان نامه های تحصیالت ج -

تکمیلی به سمت تحقیقات میدانی و تجربی 
 با نگاه به نیازهای جامعه

های آموزشی تخصصی مورد جاد دورهای -
نیاز جامعه

انطباق آموزش 
ها با نیازهای 
جامعه و بازار 

کار

2

مه های مایت از اساتید فعال در عرصه کاربردی نمودن آموزش و نیز پایان ناح -
دانشجویی کاربردی بر اساس معیارهای مشخص

رگزاری وس مرتبط یا بمدرسین فعال در بازار کار برای تدریس در استفاده از -
کارگاه و مانند آن

 یازسنجی جامعه و بازار کار بلحاظ تخصص، فنون و مهارت ها ن -1
 طبیق نیاز جامعه با ظرفیت های موجود در دانشگاه ت-2

 توسط مدرسین دانشگاه معههای آموزشی مورد نیاز جارگزاری دورهب  -3
 اری دوره های آموزشی برایمایت از مدرسین توانمند و موفق در برگزح -4

 مخاطبان برون دانشگاهی 

 ت درانعکاس فعالیت های علمی دانشگاه در سطح دستگاه های اجرایی و صنع
 سطوح منطقه ای و ملی
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18ادامه جدول 

راهکارهای اجرایی راهبردیاهداف  راهبردها  ردیف

و  طریق شوراهای گروهگرایش ها از  –شارکت  اساتید در پیشنهاد رشته م  -1
 دانشکده ها

یزات شنهادات دریافتی از دانشکده ها با توجه به فضا و تجهکارشناسی پی -2
 موجود و دست یافتنی

زمی انسانی، فضا و تجهیزات مورد نیاز و کسب مجوزهای التعیین نیرو  -3

های دهدانشک و هاگروه تعداد افزایش -
 تخصصی

 گرفتن ظرن رد با جدید هایرشته ایجاد -
جامعه و افزایش جمعیت  نیازهای

ی کارشناسی بر دانشجویان در دوره
 اساس نرخ منطقی

مجازی هایآموزش توسعه و ایجاد -

 -توسعه رشته 
های گرایش

دانشگاه 
متناسب با 
نیازهای 

ای و منطقه
ملی

3

ازیجمدوین آیین نامه های آموزشی مرتبط با تولید، عرضه و ارزیابی دروس ت -
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پژوهش و فناوری : راهبردها، اهداف راهبردی و راهکارهای اجرایی در حوزه 91جدول   

راهکارهای اجرایی راهبردیاهداف  راهبردها ردیف
ی آزمایشگاهی ملی و بین المللیکسب استانداردها -  

شناسایی اولویت های پژوهشی و فناوری )پژوهش های راهبردی( زودبازده و  -
یرساخت های الزم تکمیل ز  

تشکیل هسته های پژوهشی و فناوری شناسنامه دار )برخوردار از منابع انسانی،  -
 مالی و اطالعاتی مشخص( 

ودجه مصوب پژوهش و فناوری دانشگاهبعملیاتی کردن  -  
ای پژوهشی و فناوری دانشگاه به سمت ههدایت هسته   -

یابی طرح( در راستای مدیریت طرح محور )تعریف طرح، اجرای طرح، ارز -
اولویت های پژوهشی و فناوری دانشگاه

ارتقای زیرساخت های پژوهش و فناوری در   -
 دانشگاه )فضا، تجهیزات و منابع سه گانه(

 )توسعه سخت افزاری(
ایجاد و توسعه هسته های پژوهشی هدفدار در  -

راستای ایجاد قطب های علمی در دانشگاه 
ق جهت دهی به منابع )توسعه نرم افزاری از طری

 انسانی(
برنامه محوری در تخصیص اعتبارات  -

)توسعه نرم افزاری  پژوهشی و فناوری دانشگاه
 از طریق جهت دهی به منابع مالی(

تمرکززدایی از فرایند مدیریت فعالیت های  -
پژوهشی و فناوری دانشگاه با حفظ نقش 

نظارتی حوزه ستادی )توسعه نرم افزاری از 
دهی به فرایندهای اداری( طریق جهت  

پژوهشی  و علمی افزایش تعداد مجلدات  -
 دانشگاه )اعم از مجالت و کتب(

 برجسته سازی
 دانشگاه نقش

دانش  در تولید
با افزایش بهره 
وری فعالیت 
 های پژوهشی

1
ی آیین نامه پژوهانه برای حمایت بیشتر از کارگروهیجهت ده -  

ناوری با محققین برون دانشگاهی در سطح ملی و تسهیل ارتباطات پژوهشی و ف   -
 بین المللی

ترویج مفاد منشور اخالقی علم و پژوهش و رعایت حقوق مالکیت فکری و  -
معنوی در دانشگاه

پایان نامه های دانشجویی طرح محور حمایت ویژه از -
شناسایی و حمایت ویژه از محققین متعهد و تالش گر در عرصه بهره وری  -

عالیت های پژوهشی و فناوریف
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91ادامه جدول   

 ردیف راهبردها راهبردیاهداف  راهکارهای اجرایی

هت دهی آیین نامه پژوهانه برای تقویت تحقیقات میدانی و تجربیج -  
ح های پژوهشی بین رشته ایحمایت ویژه از طر  -  

ه های شناسایی و هدایت و حمایت گروه های هدف برای تاسیس پژوهشکد -
 بین رشته ای 

فناوری در دانشگاه  وایجاد دفاتر نوآوری  -  

تقویت نقش حمایتی دانشگاه از پژوهش  -
 های کاربردی

 ارتباط اساتید و دانشجویان با مراکز تقویت -
  علم و فناوری پارك و رشد کارآفرینی،

ای رشته های بینتأسیس پژوهشکده -  

 میان توازن
های پژوهش

 بنیادی
ردیوکارب  

2 

رقراری ارتباط محققین دانشگاه با فعالین حوزه کسب و کار ذیربطب -  

یژه از ایده پردازی مبتنی بر نیاز جامعه و بازاروحمایت  -  
ند تبدیل ایده به محصولحمایت ویژه از فرای -  

افزودن درس های مرتبط با کارآفرینی و تجاری سازی علم و فناوری به درس  -
رایش هاگ-های اختیاری رشته  

فزایش تعداد طرح های پژوهشی به سفارش سازمان های بیرون از دانشگاها -  

طریق  از ننشبنیادا یشرکتهای توسعه -
این  فعالیت و ازینداراه حلاتسهیل مر

ها با محوریت اعضای هیات علمیکتشر  
عات و اختراعاتافزایش ابدا -  

د حاصل از پژوهشافزایش درآم -  

 سازیتجاری
 هایدستاورد

 پژوهشی
3 
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 فرهنگی و اجتماعی: راهبردها، اهداف راهبردی و راهکارهای اجرایی در حوزه 20جدول 

 ردیف راهبردها راهبردیاهداف  راهکارهای اجرایی

 د و منسجم طرح معرفت افزایی اساتیداجرای هدفمن -

 ه های معرفتی اساتید و کارمندانحمایت از حلق -

 مندان دینی در دانشگاهستمر اندیشبرنامه ریزی جهت حضور م -

بخشی ارزشی به موضوع آموزش و جهت -
ی اسالمی و پژوهش علوم به عنوان یک فریضه

 ترویج روحیه جهادی در بدنه علمی دانشگاه 

هت بخشی ارزشی به موضوع کار و تالش ج -
به عنوان یک فریضه اسالمی و ترویج روحیه 

 جهادی در بدنه اداری دانشگاه

جهان ترویج 
بینی توحیدی در 

فعالیت های 
 دانشگاهیان

1 

 قویت شکلی و محتوایی نهادسازی صورت گرفته در بدنه اساتید ت -

ون ابطه مندی اعطای امتیازات فرهنگی، تربیتی و اجتماعی در کمیسیض -
 ارتقا 1ماده 

ناسایی، تکریم و حمایت از استادان معتقد و ش -
 لیمملتزم به اصل همزمانی تزکیه و تع

های قانونی اکثری از ظرفیتبهره مندی حد -
 موجود در راستای ارتقای نقش تربیتی اساتید

برجسته سازی 
نقش تربیتی 

 اساتید هماهنگ
با نقش آموزشی 

 ایشان

 

2 
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 20ادامه جدول 

 ردیف راهبردها راهبردیاهداف  راهکارهای اجرایی

 اد شدهی چهارگانه یجم نهادهای متولی و مرتبط با حوزه هااقدام منس -
 با محوریت شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

صالح و تکمیل دوره ای دستورالعمل فعالیت های فرهنگی و ا -
 اجتماعی دانشگاهیان

ی و ملیاتی نمودن شیوه نامه مالی و معامالتی حوزه معاونت فرهنگع -
 اجتماعی

 های آزاداندیشی  تسهیل برگزاری کرسی -

 

ر حوزه دساخت های موجود جهت دهی زیر -
فوق برنامه به سمت ایجاد فضای یادگیری 
ت مهارتی، معرفتی، بصیرتی و معنویتی با محوری

 شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

ابطه مندی در فعالیت فرهنگی و اجتماعی ض -
یز ندانشگاهیان به منظور ایجاد نظم و انضباط و 

 هافضای عادالنه جهت گسترش فعالیت

فزایش شور و نشاط در محیط دانشگاه و ا -
توسعه مشارکت دانشجویی در چارچوب ضوابط 

 موجود 

یشگیری از شیوع آسیب های فرهنگی و پ -
 اجتماعی دانشجویی

ارتقای کیفیت 
فعالیت های 
فرهنگی و 
اجتماعی 

 دانشگاهیان 

3 
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 نشجوییدا : راهبردها، اهداف راهبردی و راهکارهای اجرایی در حوزه 21جدول 

 ردیف راهبردها راهبردیاهداف  راهکارهای اجرایی

عرفی جذاب خدمات قابل واگذاری دانشجویی به بخش م -
 خصوصی در سطح منطقه با همکاری روابط عمومی دانشگاه 

ا بدوین نظام نظارتی دانشگاه بر عملکرد بخش خصوصی در رابطه ت -
 خدمات دانشجویی

و  ی برای خوابگاه های استیجاریماعتدوین پیوست فرهنگی و اجت -
 ونیز برون سپاری خدمات خوابگاهی با همکاری معاونت فرهنگی 

 اجتماعی

قویت اطالع رسانی خدمات قابل واگذاری در سطح ت -
 منطقه

فزایش کیفیت نظارت دانشگاه بر عملکرد بخش ا -
 خصوصی در رابطه با خدمات دانشجویی

م و اصالحات ه فرایند نظارتی بهنگاسرعت بخشی ب -
 الزم

برون سپاری 
خدمات رفاهی 

دانشجویان ضمن 
تقویت نقش 

 نظارتی دانشگاه

1 

 عال سازی برنامه جایابی دانشجویان دوره دکتری دانشگاهف -
کارگیری دانشجویان تحصیالت تکمیلی بویژه دوره دکتری به ب -

 عنوان دستیار آموزشی در طول تحصیل
ای اجتماعی بی با آسیب همقابله سلسله مرات"تدوین طرح  -

 در چارچوب ضوابط موجود "دانشجویی

 شجوییتوسعه مسابقات ورزشی دان -

اسیس صندوق ازدواج دانشجویی و جلب حمایت های خانواده ها ت -
 و خیرین

 شی به خدمات رفاهی دانشجویان تنوع بخ  -
ی هااد در کنار سیاستهای اقناع و ارشتوجه به سیاست -

 وضوع رفتارسازی صحیح دانشگاهیانمنع و دفع در م

قویت فرهنگ مشاوره و توسعه و انسجام خدمات ت -
 مشاوره ای و تربیت بدنی

 یجاد تسهیالت برای ازدواج دانشجویان با تاکید برا -
 تقویت نقش خانواده در این امر

تای همکاری با نهادهای متولی امور خیریه در راس  -
 نشجوییتقویت و پویایی نهادهای خیریه دا

بسترسازی الزم 
های برای فعالیت

علمی و فرهنگی 
دانشجویان از 

طریق اهتمام به 
رفع مشکالت 

اجتماعی و 
معیشتی 

 دانشجویان

2 
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 اداری و مالی: راهبردها، اهداف راهبردی و راهکارهای اجرایی در حوزه  22جدول 

 راهبردیاهداف  راهکارهای اجرایی
راهبرده

 ا
 ردیف

 ام بودجه ریزی عملیاتیاستقرار نظ  -
 اجرای نظام حسابداری تعهدی -

 وریشناسایی و حذف هزینه های غیرضر -
 ارگیری راه های کاهش هزینه های جاری و بهینه سازی مصرف انرژیبک -

 ای کیفیت نیروی انسانی و کادر پشتیبانی و اجرایی دانشگاهارتق -
 اصالح فرایندهای سازمانی پیچیده -

 حذف ساختارهای زاید تمرکززدایی و -
 مه تحصیل کارمندان معطوف به نیاز دانشگاهجهت دهی ادا -

 گاهوسعه خدمات الکترونیکی دانشگاه و ایجاد مرکز فناوری اطالعات در دانشت  -
 وسعه سواد دیجیتالی )دانش استفاده از نرم افزارها( در حوزه اداریت -

 دارییف عملیاتی و پشتیبانی ابه سامانه سپاری وظا -
 سترش زیرساخت های رایانه و شبکه در حد دسترسی همه جا و همه وقتگ -

 رنتمکان دسترسی یکپارچه و یکنواخت به تمام خدمات دانشگاهی در محیط اینتا -
 ویییکپارچه سازی پرونده های دانشج -

 یتدوین بودجه برنامه ا -
ملیاتی کردن بودجه دانشگاه از طریق توزیع ع  -

وط به واحدهای مختلف دانشگاه در اعتبارات مرب
 ی رقابتی بین مدیرانراستای تقویت روحیه

 ای غیرضروری دانشگاههکاهش هزینه  -
فزایش کارآیی تجهیزات و کارآمدی منابع ا -

 انسانی
وسعه متناسب فضای مجازی )دوفضایی سازی ت -

 متناسب امور اجرایی دانشگاه(

افزایش 
بهره وری 
در حوزه 
اداری و 

مالی 
 دانشگاه

1 

 تدوین شرح وظایف اداری کارمندان -
 وظایف بدنه اداری دانشگاه نظارت بر اجرای شرح -

 وین و اجرای سازوکار تشویق و تنبیه در چارچوب ضوابط باالدستیتد -
 سکن و...متقویت صندوق رفام و تعاونی  -

داری دانشگاه ای ی پاسخگویی بدنهتقویت روحیه -
 ی سطوحبالغ شده در کلیهدر قبال شرح وظایف ا

هبود معیشت کارکنان و اعضاء هیأت علمی و ب -
 توجه به امور رفاهی نظیر مسکن، بهداشت و...

 افزایش
 رضایت

در  شغلی
حوزه 
اداری 
 دانشگاه

2 
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 ریاست و روابط بین الملل: راهبردها، اهداف راهبردی و راهکارهای اجرایی در حوزه  23جدول 

 ردیف راهبردها راهبردیهداف ا راهکارهای اجرایی

 انتخاب برنامه محور مدیران -
 و مسئولیت ها به صف سپاری اختیارات -

 هایراحی و اجرای سازوکار جامع نظارت و ارزیابی مستمر فعالیتط -
 دانشگاهیان در چارچوب برنامه اجرایی دانشگاه

د ت ارزیابی عملکرهای مختلف جههای برنامه در حیطهتدوین شاخص -
 دانشگاه

ه ایش دوره ای و مستمر شاخص های برنامه و تحلیل گزارش های دورپ -
 ای برای آشکارسازی موارد انحراف از برنامه

شاوره مرائه نتیجه پایش دوره ای عملکرد به واحدهای اجرایی و ارائه ا -
 الزم در مواقع انحراف و تشویق در مواقع انطباق

 شگاهر دانتشکیل هیأت ممیزه مستقل د -

-راحی و اجرای نظام مدیریتی هماهنگ، مشارکتط  -

های راهبردی در عرصه نگرش از جویانه و برخوردار
 آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و پشتیبانی

گذاری، برنامه گرایانه نقش مراجع سیاستتفکیک عمل -
 ریزی و اجرایی در نظام اداری دانشگاه

ن ری مدیراو ترویج استقالل عمل و مسئولیت پذی تبلیغ -
 در چارچوب نظام مدیریتی دانشگاه

رویج روحیه نظارت پذیری در سطوح و حیطه های ت -
 مختلف فعالیت دانشگاهی

 اهش وابستگی به مراجع تصمیم گیری فرادانشگاهیک -
 

توسعه و تقویت 
استقالل دانشگاه 
در ابعاد هدایت، 
حمایت و نظارت 

در چارچوب 
 ضوابط باالدستی

1 

 درآمدهای اختصاصی دانشگاه ارتقای سطح -
ا بهیان و عموم های خیریه دانشگاسازی، جذب و توسعه فعالیتزمینه -

 تاکید بر تقویت کیفی تشکیالت موجود

 شهریه دانشجویان بر مبنای محاسبه هزینه سرانه اصالح -

 عملیاتی کردن بودجه دانشگاه  نظارت بر -
ر درآمدی دذ راهکارهای دستیابی به تنوع منابع اتخا  -

 راستای کاهش اتکا به بودجه عمومی دولت
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 ردیف راهبردها راهبردیاهداف  راهکارهای اجرایی

 احداث دانشکده فنی و مهندسی -
 احداث دانشکده هنر -

 احداث دانشکده علوم انسانی -
 آمفی تئاتر دانشگاه تکمیل و راه اندازی -

 ریها برای رفع نیازهای ضرواصالح کاربری فضا -
 ین نظام نگهداری ساختمان ها )اداری، آموزشی، خدماتی(تدو -

 ندسی،مه و فنی هایدانشکده فیزیکی فضای یتوسعه -
 هنر انسانی و علوم

رکز فرهنگی، رفاهی، ورزشی و م فضاهای یتوسعه -
 مشاوره

فزایش بهره وری فضاهای موجود با تکیه بر اصالح ا -
 کاربری

 هداری ساختمان هاگاستانداردسازی فرایند ن -

ی فضاهای توسعه
کالبدی دانشگاه 

مطابق با 
 استانداردهای موجود

2 

ی زیرساخت خشی از درآمدهای اختصاصی دانشگاه به توسعهاختصاص ب -
 های آموزشی و پژوهشی دانشگاه )فضا، تجهیزات و کتب(

 –اری کارگاه های آموزشی و پژوهشی و همایش های علمی برگز -
 ح ملی، منطقه ای و بین المللیتخصصی در سط

 موریت ها و فرصت های مطالعاتی هیات علمیافزایش ما -
اهم فاد تفنعقاد تفاهم نامه با مراکز علمی بین المللی و عملیاتی نمودن ما -

 نامه های منعقد شده
 دتمشویق دانشجویان دکتری به استفاده از دوره های تحقیقاتی کوتاه ت -

یق اطالع رسانی در سطح علمی دانشگاه از طرانعکاس فعالیت های  -
 دستگاه های اجرایی و صنعت در سطوح مختلف

جی و نیز ایجاد های جذب دانشجویان خارایجاد زمینه -
بر های معتهای مشترك آموزشی و پژوهشی با دانشگاهدوره

 داخل و خارج از کشور

ای هیأت های مطالعاتی برای اعضآوردن فرصت فراهم -
ریزی برای ر دانشگاههای برتر جهان و برنامهعلمی د

گسترش ارتباط اساتید با محققان صاحبنظر خارج از 
 دانشگاه

های ر با اتحادیههای بیشتتالش در جهت همکاری -
( و کسب FUIW,IAUهای جهان و جهان اسالم)دانشگاه

 های فوقهای موثر اجرایی در اتحادیهکرسی
 ییان خارجهای جذب دانشجوایجاد زمینه -

-ی همکاریتوسعه

المللی های بین
دانشگاه و ارتقاء 

ی دانشگاه در رتبه
ای، سطوح منطقه

ملی، جهان اسالم و 
 جهان

3 

23ادامه جدول   
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   برنامهی ساز ادهیپ و راهبردهای ساز نهینهادی برا داتیتمه -ج -2

ی اجرا" در ضعف ،یزیر برنامهی نوپای ها نظام به متوجهی ها بیآس ازی کی

 در که باشدی می تیریمدی ها چرخش با و زمان گذر در ژهیبو "محور برنامه

ی ضرور ذال. گرددی م "یراهبرد اقدام نیتضم" ضعف در به ریتعب نوشتار نیا

ی الگو مفاد اساس بر. شود دهیشیاندی ریتدب راهبردهای ساز نهینهادی برا است

ی برا دامغان دانشگاه در شده دهیشیاند ریتدب( 17 جدول) دانشگاهی زیر برنامه

 بانیپشتی ها طرح فیتعر ،یتیریمد سطوح تمام دری راهبرد اقدام نیتضم

 مصوبیی اجرای راهکارهای اجرای ابر ساله 2تا  1در دوره های اجرایی  برنامه

 (. 2 وستیپ) است ساله پنج برنامه در

 تیرو قابلی ها بخش برنامه، بانیپشتی ها طرح شده، ادی یالگو به توجه با

 را الزمی اطالعات منابع دیبا آنها نیتدو در که ندیآی م حساب هبی زیر برنامه

ی اصل هدف. گرفت بکار باال سطح در را خالقانه قوه و آورد فراهم قیدق بطور

ی سطح به دانشگاهی زیر برنامه نظام در که است نیا بانیپشتی ها طرح ارائه از

 بطور بلکه و شود بسنده "ییاجرای راهکارها از مشخص فهرست کی" از فراتر

 و ی(نوآور و تیخالق از برخورداری )غن و منسجم برنامه کی بهی ابیدست قیدق

یی اجرای واحدها عملکرد خصوص دری جزئ و قیدقی اطالعات منبع کی زین

 بر بلندمدت و مدت انیم اهداف تحقق راه در را دانشگاه که گرددی م دنبال

 ،یزیر برنامه از سطح نیا در. رساندی اری دانشگاهی زیر برنامهی الگو اساس

ی برا که ها تیفعالی اجرا قیدق یبند زمان وی بند بودجه جمله از الزم اتیجزئ

 الزم دییتا و یبررس مورد برخوردارندیی باال تیاهم از برنامهی اجرا در تیموفق

 خرد نیا هیتک زین وی( عقالن) خرد تیریمد به ازین بیترت نیا به .رندیگی م قرار

 تر، کالن سطوح مانند همی زیر برنامه از سطح نیا در موجودی ها تیواقع بر
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 بان،یپشتی ها طرح مختلف ادابع بر تمرکز با استی گفتن. بود خواهد ادیز اریبس

 در آنکه نبدو - گرددی م منابع و زمان اتالف باعث کهی رضروریغ اقدامات از

 . آمد خواهد عمل بهی ریشگیپ - باشد موثری راهبرد اهداف تحقق ریمس

 در ،(ب-1بخش) دانشگاه موجود طیشرا به تیعنا با زین و فوق موارد اساس بر

 صحنه به را دانشگاه تیریمدی برا برنامه بانیپشتی ها طرح توانی م لیتمث کی

 که همانطور نمود؛ هیتشبی سرمربی برا فوتبال نیزم به ای کارگردانی برا شینما

 اجرا ش،ینما صحنه بدون ای و کرد تیهدا رای باز فوتبال، نیزم بدون توانی نم

 برنامه موجود، طیشرا در توانی نم هم بانیپشت طرح بدون نمود تیهدا را

 و های ژگیو ازی برخ بیترت نیبد. نمودی راهبر و تیریمد را دانشگاهی هبردرا

 :  از عبارتند بانیپشتی ها طرحی ایمزا

 یدست نییپا سطوح دری راهبرد اقدام دغدغه رفع -

 و فضای )مال وی( کارشناس یروهاینی )انسان منابعی حداکثر انسجام -

  دانشگاه پنجسالهیی اجرا برنامه ازی بانیپشت در( زاتیتجه

  برنامهی اجرای ها سال دری ادار بدنهی روزمرگ ازی ریجلوگ -

 یا برنامه بودجه نیتدو لیتسه -

ی اجرای راستا در ها حوزه کرد نهیهز در تیشفافی جیتدر شیافزا -

 ( ها تیمامور) برنامه

 و ، مدیرانییاجرای واحدهای ابیارز و سنجش امکان آمدن فراهم -

 تیموقع در بهنگام اصالح امکان زین و برنامه اریمع با کارمندان

  برنامه از انحراف
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 روند بری تیریمدی هایی جابجای منف راتیتاث رساندن حداقل به -

 دری قبل تیریمد شفاف عملکرد داشتن اریاخت در با برنامهی اجرا

  برنامه بایی همسو

 روند از کامل و قیدقی اطالعات گاهیپا نیتدو مقدمات آمدن فراهم -

  برنامه انیپا در ندهیآ رانیمدی برا برنامهی بایارز و اجرا

 

 ی دگیرس و نظارت وهیش -د -2

 ریمس در دانشگاه حرکت بر نظارتی برا ازین مورد یها شاخص ازی گروه

 تالش خصوص نیا در. است آمده 24 جدول در مربوطه میمفاه همراه به برنامه

 به مربوطی )راهبردی ها شاخص کیتفک به برنامهی ها شاخص شد خواهد

 شاخص و( ریمتغ ازی بعد به مربوط) هدفی ها شاخص ،ی(راهبردی رهایمتغ

 . گردد فیتعر برنامهی اجرای ط در( بعد ازی ا مولفه به مربوطی )اتیعملی ها

ی ابیارز و نظارت گروه توسط هدف وی راهبردی ها شاخص بیترت نیا به

 واحد توسطی اتیعملی ها شاخص و گرفت خواهد قرار کنترل مورد دانشگاه

 و فیتعر بانیپشتی ها طرح ارائهی طیی اجرا واحد هری درونی ابیارز و نظارت

 . گرفت خواهد قرار کنترل مورد

بدیهی است رسیدگی به موارد احتمالی انحراف از برنامه از طریق ریشه یابی 

انحراف و تجدیدنظر در محتوای طرح پشتیبان مربوطه با مسئولیت باالترین مقام 

 حد اجرایی صورت خواهد پذیرفت.وا
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 : فهرست شاخص های راهبردی 24جدول 

 مفهوم شاخص عنوان شاخص 

ی
ت تکمیل

ال
صی

ح
ی و ت

آموزش
 ارتقای کیفی آموزش 

کیفیتتت و اثربخشتتی آمتتوزش در طتتی 

 دوره آموزشی

 آموزشی دانشگاه -توانمندی علمی  نسبت دانشجو به استاد

 هرم اعضای هیات علمی
راتب اعضتای هیتات علمتی و تناسب م

 توانمندی علمی دانشگاه

 طول دوره آموزشی
 -بهره وری دانشتگاه در عرصته علمتی 

 آموزشی

 هرم مقاطع آموزشی
تناسب مقتاطع تحصتیلی در دانشتگاه و 

 گروه های آموزشی

   

ی
ش و فناور

پژوه
 

سرانه تولیدات علمی و 

 سرانه ارجاعات علمی
 توانایی در تولید علم

هزینه های پژوهش و  نسبت

فناوری به کل هزینه های 

 دانشگاه

بهتتتره وری و کیفیتتتت فعالیتتتت هتتتای 

 پژوهشی و فناوری

 میزان کارگروهی
فعالیت بیش از یک نفر در ارائته طترح 

 ها، مقاالت و اختراعات

درصد پایان نامه های 

دارای حمایت مالی از 

 انطباق آمتوزش و پتژوهش دانشتگاه بتا

 نیازهای جامعه
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 خارج از دانشگاه

 درآمد پژوهشی و فناوری
میزان پیوستگی تولید علم در دانشگاه با 

 نیازهای بازار

تعداد شرکت های دانش 

 بنیان

میزان پاسخگویی دانشتگاه بته نیازهتای 

 علمی بازار

 فناوری و نوآوری
میتتتزان اختراعتتتات و نتتتوآوری هتتتا در 

 دانشگاه

   

ی
جتماع

ی و ا
فرهنگ

 

، انجمن ها سرانه کانون ها

 و نشریات دانشجویی

میزان مشارکت دانشتجویی در فعالیتت 

هتتای فرهنگتتی و اجتمتتاعی دانشتتگاه و 

میزان کار گروهی در بدنته دانشتجویی 

 دانشگاه

کیفیت فعالیت های 

فرهنگی و اجتماعی 

 دانشگاهیان

کیفیتتتت و اثربخشتتتی فعالیتتتت هتتتای 

 فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان 

   

ی
جوی

دانش
 

دمات رفاهی درصد خ

واگذار شده به بخش 

 خصوصی

میتتزان بتترون ستتداری ختتدمات قابتتل 

 واگذاری 
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ی
ی و مال

ادار
 

 سطح علمی بدنه کارشناسی دانشگاه هرم تحصیلی کارکنان

تعداد فرایندهای اداری و 

 مالی الکترونیکی شده

بهره وری امکانتات فضتای مجتازی در 

 حوزه اجرایی

درصد دروس تدریس شده 

 الکترونیکی بصورت

بهره وری امکانتات فضتای مجتازی در 

 حوزه آموزشی 

نسبت کارمند به هیات 

 علمی
 بهره وری بدنه اداری دانشگاه

   

ل
ن المل

ط بی
ت و رواب

حوزه ریاس
 

میزان درآمدهای 

 اختصاصی از محل آموزش

میتتتزان تجتتتاری ستتتازی آمتتتوزش در 

 دانشگاه

میزان درآمدهای 

اختصاصی از محل پژوهش 

 ناوریو ف

 میزان تجاری سازی دانش در دانشگاه

میزان درآمدهای 

اختصاصی از محل امور 

 خیریه

میزان جلب مشتارکت هتای مردمتی در 

 دانشگاه

سرانه و کیفیت فضای 

 کالبدی

میزان برخورداری از فضای آموزشی و 

 کمک آموزشی با کیفیت 

 مشارکت های بین المللی
میتتزان مشتتارکت علمتتی )آموزشتتی و 

 وهشی(پژ
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  دانشگاهیی اجرا احکام -ه -2

ی اصل جداول به نسبت ژهیو تیعنا با و د-2 تا الف-2 بخش مفاد اساس بر

 شروعی برا دانشگاه اول پنجساله برنامهیی اجرا احکام ،(ب-2 بخش)برنامه

 : است شرح نیبد )الف تا ی(بخش 10 در برنامه

ی واحدهای هماهنگ و انسجام بهی ابیدست وی بخشی آگاه منظور به -الف

 ریمد دانشگاه، اول برنامه تیموفق بیضر شیافزای راستا در دانشگاهیی اجرا

 مکلف برنامهی اصل جداول مفاد ازی آگاه بر عالوه دانشگاه برنامه و طرح

 : است

 افق در دانشگاه انداز چشم سند بر مشتمل دانشگاهی زیر برنامه اسناد -

 از پس بالفاصله را دانشگاه اول پنجساله ییاجرا برنامه سند و 1404

 . دینما ابالغ واحدها هیکل به ربطیذ مراجع در بیتصو

ی اجرا طول در دیجد رانیمد به برنامه مفادی رسان اطالع به نسبت -

 . دینما اقدام برنامه

 تا حداکثر را مربوطهیی اجرای واحدها توسط بانیپشتی ها طرح ارائه -

 اعالم از پس و داده قراری ریگیپ مورد پایان سال اول اجرای برنامه،

 ماه 3 تا حداکثر ربطیذ مراجع در بیتصو به نسبتی کارشناس نظرات

 .دینما اقدام از دریافت طرح بعد

ی ها کارگروه بیترک است مکلف برنامه و طرح ریمد:  تبصره

ی سو از شده ارائهی ها طرحی کارشناس وی بررسی برای تخصص

 اتیه از الزم هیدییتا اخذ از پس و شنهادیپ رایی اجرای واحدها

 و ها کارگروه لیتشک ها، طرحی آور جمع به نسبت دانشگاه سهیرئ
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ی ها طرح رخانهیدب" مقام در ربطیذ مراجع به ارائه و جهینتی بند جمع

 . دینما اقدام "برنامه بانیپشت

 دانشگاه، اولیی اجرا برنامهی طی ریپذ نظارت زانیم شیافزای راستا در -ب

 :  است موظف دانشگاهی ابیارز و نظارت گروه سیرئ

ی ها شاخص کیتفک به برنامهی ها شاخص شناسنامه هیته به نسبت -

 و نموده اقدام برنامه ابالغ از پس ماه 3 تا حداکثر هدف وی راهبرد

یی اجرای واحدها به ربطیذ مراجع در بیتصو از پس را جینتا

 . دینمای رسان اطالع دانشگاه

 شدنیی نها از پس است موظفی ابیارز و نظارت گروه سیرئ:  تبصره

 به را مربوطهی ها شاخص برنامه،ی پژوهش وی آموزشی ها شاخص

ی جد مشارکت با را نیانگیم از کمتر موارد و محاسبه ها دانشکده کیتفک

 االمکانی حت تای ابی شهیر مربوطه معاونی همکار و ها دانشکدهی روسا

 . ردیگ قراری بردار بهره مورد خاص بطور مربوطه بانیپشتی ها طرح در

 طرح چارچوب دریی اجرای واحدهای شنهادیپی اتیعملی ها شاخص -

ی راهبرد و هدفی ها شاخص با انطباق جهت از را بانیپشتی ها

 طرح، سینو شیپ افتیدر از پس ماه کی تا حداکثر و نمودهی بررس

 ح و برنامهبه دفتر طر یاصالح وی لیتکم شنهاداتیپ ارائه به نسبت

 . دینما اقدام

 به و هیته برنامهی اجرا دوم سال از را برنامه انهیسال شرفتیپ گزارش -

 . دینما میتسل ربطیذ مراجع
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 وی بررس برنامه با انطباق جهت از را دانشگاهی شوراها مصوبات هیکل -

 انجام جهت دانشگاه استیر و مربوطه معاونت به را انطباق عدم موارد

 . دینما عالما الزم اصالحات

ی درآمدها شیافزا زین و برنامه ازین موردی مال منابع آمدن فراهم منظور به -ج

 وی ادار معاونتی همکار با است مکلف دانشگاه استیر حوزه ریمد دانشگاه،

 :  دانشگاهی مال

 .دهد قراری ریگیپ مورد را دانشگاهی ا برنامه بودجه نیتدو -

 داده قرار مدنظر وستهیپ رای درآمد منابع تنوع بهی ابیدستی راهکارها -

 . دهد قراری ریگیپ مورد مصرانه را آن تحقق و

 و استیر حوزه ریمد ،دانشگاهی الملل نیبی های همکار توسعه منظور به -د

 وی آموزشی ها معاونتی همکار با است موظف دانشگاه الملل نیب روابط

 ی : پژوهش

 شیافزا قیطر از گاهدانشی الملل نیبی های همکار گسترش به نسبت -

 مشترک دورهی برگزار ،یعلم اتیهی اعضای قاتیتحقی ها فرصت

ی دکتر انیدانشجو قیتشو ،یپژوهشی ها نامه تفاهم انعقاد ،یآموزش

 . دینما اقدام مدت کوتاهی ها دوره از استفاده به

ی آموزشی محتوا انطباق و دانشگاه آموزشی فیک وی کمی ارتقای راستا در -ه

 :  است موظفی لیتکم التیتحص وی آموزش معاون جامعه،ی ازهاین با دانشگاه

ی اجرا اول سال طول در را آموزشی فیکی ارتقا با مرتبطی ها طرح -

 . دینما ارسالی بعد اقدامات جهت برنامه و طرح دفتر به و هیته برنامه

 دو هر –ی ا دوره بطور را دانشگاهی ها شیگرا-رشتهی کم گسترش -

 دییتا و دیاسات مشارکت با برنامه بانیپشت طرح قالب در – کباری سال



 

گاه دامغاربانمه اـجرا                          63     1395-1399ن  یی پنج ساله دانش

 کسب جهت جهینت تا داده قرار کار دستور در دانشگاهی شورا

 . گردد میتقد ذیصالح مراجع به الزمی مجوزها

 کار بازار نیفعال و دانشگاهی همکار گسترش نهیزم در الزم اطالعات -

 اساس بر و نمودهی آور جمع دانشگاهی عموم روابطی همکار با را

 اول سال انیپا تا حداکثر و هیته را مربوطه بانیپشت طرح حاصله جینتا

 . دینما ارسال برنامه و طرح دفتر بهی بعد اقدامات جهت برنامه

 روزافزون انطباق و دانش دیتولدر  دانشگاه نقشی ساز برجسته منظور به -و

 معاون  ،د دانش بنیاننیز زمینه سازی اقتصا و جامعهی ازهاین با ها پژوهش جینتا

 :  است لیذ موارد انجام به کلفم دانشگاهی فناور و پژوهش

 اول سال طول در دانشگاهی فناور و پژوهشی ها تیاولویی شناسا -

 شناسنامهی پژوهشی ها هسته لیتشک و ها دانشکده کیتفک به برنامه

 از الزم تیحمای نیب شیپ و شده مشخصی ها تیاولو اساس بر دار

  برنامهی اجرا اول سال طول در شده لیتشکی ها هسته

 نیبی ها پژوهشکده سیتاسی راستا در هدفی ها گروهیی شناسا -

   برنامه طول دری ا رشته

 دری گروه قاتیتحق از تیحمای راستا در پژوهانه نامه نییآ اصالح -

  برنامهی اجرا اول سالی ط

 تیتقو وی نیکارآفر فرهنگ توسعهی برا ازین موردی محتوا دیتول -

 روابطی همکار با ربطیذ کار و کسب حوزه نیفعال با نیمحقق ارتباط

ی اجرا اول سال در مربوطه بانیپشت طرح ارائه و برنامهی ط دری عموم

  برنامه



 

گاه دامغاربانمه اـجرا                          64     1395-1399ن  یی پنج ساله دانش

 به علمی سازی تجار وی نیکارآفر با مرتبط دروس افزودنی ریگیپ -

ی آموزش معاونتی همکار با ها شیگرا-رشتهی اریاختی ها درس

  برنامه ابالغ از پس لهبالفاص

  محور طرحیی دانشجوی ها رساله و ها نامه انیپا از تیحما -

 تیفعالی فیکی ارتقا و دانشگاه دری دیتوحی نیب جهان جیتروی راستا در -ز

 موظف دانشگاهی اجتماع وی فرهنگ معاون ،یاجتماع وی تیترب ،یفرهنگی ها

 :  است

 تا حداکثر را کارمندان و دیاساتیی افزا معرفت به مربوط بانیپشت طرح -

 و طرح دفتر بهی بعد اقدامات جهت و هیته برنامه ابالغ از پس ماه 6

 . دینما ارسال دانشگاه برنامه

ی فرهنگی شورای نظارت-یاستیس منشور لیذ شده فیتعری ها طرح -

 نییتع را برنامهی اجرا اول سال انیپا تا حداکثر دانشگاهی اجتماع و

 برنامه و طرح دفتر بهی بعد اقدامات جهت را هجینت و نموده فیتکل

 . دینما ارسال

 زین و انیدانشجوی رفاه نهیزم در دانشگاهی ها نهیهز کاهش منظور به -ح

 معاون ان،یدانشجوی فرهنگ وی علمی ها تیفعالی برا الزمی بسترساز

 :  است لیذ موارد انجام به مکلف دانشگاهیی دانشجو

 فیتکال با منطبق کامل بطوریی انشجودی رفاه خدماتی سدار برون -

 توسعه ششم برنامه

ی رفاه اموری نظارت نظام نیتدو قیطر از دانشگاهی نظارت نقشی ارتقا -

  برنامهی اجرا اول سال طول دریی دانشجو
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 با دانشگاهی بدن تیترب اداره و مشاوره مرکزی حداکثری همکار -

ی ها طرح قالب در دانشگاهی اجتماع وی فرهنگی شورا رخانهیدب

ی اجتماع وی فرهنگی شورای نظارت-یاستیس منشور لیذ بانیپشت

  برنامهی اجرا اول سال انیپا تا دانشگاه

 شیافزا زین و دانشگاهی مال وی ادار حوزه دری ور بهره شیافزای راستا در -ط

 :  است موظف دانشگاهی مال وی ادار معاون دانشگاه، کارمندانی شغل تیرضا

 انیپا تا حداکثر را دانشگاه کارمندان و رانیمدی توانمندساز طرح -

 و طرح دفتر بهی بعد اقدامات جهت و هیته برنامهی اجرا اول سال

 . دینما ارسال برنامه

ی همکار بایی اجرای واحدها فیتکال با متناسب رای ا برنامه بودجه -

 و نیتدو برنامهی اجرای ها سال طول در دانشگاه استیر رحوزهیمد

 . دیمانی اتیعمل

 طرح ارائه به نسبت دانشگاه،ی وفناوری پژوهش معاونتی همکار با -

 اموری سازیی دوفضا وی مجازی فضا توسعه خصوص در بانیپشت

 وی اتیعمل فیوظای سدار سامانه به در راستای دانشگاهیی اجرا

 و طرح دفتر به آن ارسال و برنامه اول سال طول دری اداری بانیپشت

 . دینما اقدام برنامه

 را کارمندان فیوظا شرح ،کارمندانی ریپذ نظارت شیافزا منظور به -

 . دینما ابالغ و نیتدو برنامهی اجرا اول سال انیپا تا حداکثر

به منظور شفافیت بودجه و محاسبه قیمت تمام شده خدمات  -

 حسابداری تعهدی را اجرا نماید.
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 فضاها،ی ور هبهر شیافزا و دانشگاهی کالبدی فضاها توسعهی راستا در -ی

 :  است موظف دانشگاه توسعه و طرح ریمد

 6 تا را تمام مهینی عمرانی ها طرح اتمامی برا شدهی کارشناس برنامه -

 . دینما ارائه برنامه ابالغ از پس ماه

 اول سال انیپا تا را موجودی ها ساختمانی نگهدار مقررات و نظام -

 . دینمای اتیعمل برنامهی ها سالی ط و نموده نیتدو برنامه
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 : 1 وستیپ

 دانشگاهی زیر برنامه نظام در مهم میمفاه 

 

 سند) دانشگاهی زیر برنامه اسناد نیتدو ریس در هیرو وحدت جادیا منظور به

ی اجرا زین و( برنامه بانیپشتی ها طرح اول، ساله پنجیی اجرا برنامه انداز، چشم

 ارائه با تا است شدهی سع ،یزیر برنامه موضوعات و سطوح هیکل در ها رنامهب

 اساس نیا بر. شود افتهی دست مهم نیا به کسانی یاتیادب و واحدیی الگو

 دانشگاهی زیر برنامه اسناد متن در شده گرفته بکار میمفاه نیمهمتر ازی تعداد

 :  گردندی م نییتب لیذ شرح به اختصار به

 اهداف دانشگاه، تیریمد آنی ط که هوشمندانه استی ندیفرا ی:زیر برنامه

 نییتع متقن،ی قانون وی ارزشی مبان اساس بر و مشخص زمانی برا را دانشگاه

 سطوح در شده نییتع اهداف به لینی برای ریگ میتصمی ها چارچوب و نموده

 مهبرنای ط دری نیب شیپ قابل و موجودی ها تیمحدود به توجه با را مختلف

 . کندی م مشخص

 که که گرددی م اطالقیی ها روش و التیتشک سازمان، به ی:زیر برنامه نظام

 اجرا، ن،یتدو و هیته منظور به مقررات و نیقوانی ا مجموعه چارچوب در

 . اند شدهی طراح دانشگاه توسعه برنامهی ابیارز و نظارت

 برنامه مهمی اجزا و عناصر که استی ا ژهیو چارچوب ی:زیر برنامهی الگو

 . است ارائه قابل آن درون در گریکدی با آنها ارتباطات وی زیر
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 سند بر مشتمل کالن سطح در کهی زیر برنامهی قانونی مبان ی:باالدست اسناد

 کشوری علم جامع نقشه ،.ش.ه 1404 افق در رانیای اسالمی جمهور انداز چشم

 توسعهی جار پنجساله برنامه و یاسالم دانشگاه سند ژهیبو مربوطه بانیپشت اسناد و

 . باشدی م عتف وزارتی سو ازی ابالغی ها نامه نییآ و کشور

 اثربخش تحققی برای اصلی ازهاین شیپ :برنامه تعهدآور( مفروضات) الزامات

 به تعهد نهیزم که دانشگاه در برنامهی ابیارز و برنامهی اجرا ،یزیر برنامه امور

 .آوردی م راهمف رانیمد در رای راهبرد اقدام

 وی باالدست اسناد مفاد اساس بر آنی ریگیپ کهی موضوع (:تیمامور ا)ی رسالت

( دانشگاهیی اجرای واحدها از کیهر ا)ی دانشگاه عهده به ربطیذ مراجع دییتا

 . ردیگی م قرار

 افقی برا کهی افتنی دست وی آرمان استی هدف :انداز چشم ایی یغا هدف

 . شودی م نیتدو مشخصی زمان

ی ابیدستی برا دانشگاه مجموعه حرکتی اصل راه و ریمس کننده مشخص: راهبرد

یی شناسا مستلزم راهبردها دقت و صحت. باشدی م انداز چشم ایی یغا هدف به

 .باشدی م انداز چشم دقبق

 دقت گردد؛ی م اطالق ها(ریمس) راهبرد عطف نقاط کیکای به: یراهبرد هدف

 . است ریسم وضوح نشانگری راهبرد اهداف

 اهداف و راهبردها تحقق ریمس در شرفتیپ کنترل ابزار :کالنی ها شاخص

 . باشندی م ریمس آن در دانشگاهی ها ابی مکانی عبارت به و مربوطه

ی ها نهیگز انتخابی راستا در – ریتداب ازی ا مجموعهیی: اجرای ها استیس

 جهت را الزم تالیتسه و موجبات آنها اتخاذ که باشندی م –یی اجرا مختلف

 . سازدی م فراهمی راهبرد اهداف تحقق
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 که است دانشگاهیی اجرای واحدها نظر تحتی ها تیفعال یی:اجرای راهکارها

 سمت به دانشگاه حرکت موجب ،ییاجرا واحد اریاخت در منابع از استفاده با

 . گردندی می راهبرد اهداف

 قیدق مشخصات و اتیجزئ (:برنامه میضما قالب در) برنامه بانیپشتی ها طرح

 و مطمئن بانیپشت طرح باشد؛ی می راهبرد اهداف سمت به دانشگاه حرکت

 زانیم ویی اجرا راهکار مختلف جوانب قیدق شناخت ازمندین اثربخش،

 اندازه به بانیپشتی ها طرح تیاهم. است اریاخت دری انسان منابعی توانمند

 .  است دانشگاهیی اجرا برنامه تیاهم

یی اجرای ها تیفعال بر که دانشگاهی درونی کمبودها هاو تیمحدود :ها ضعف

 . است رگذاریتاث دانشگاه ندهیآ

یی اجرای ها تیفعال بر که دانشگاهی درونی هایی دارا و های توانمند :ها قوت

 . است رگذاریتاث دانشگاه ندهیآ

 حرکت که دانشگاهی رو شیپ وی رونیبی ها تیظرف و ها تیقابل :ها فرصت

 . سازدی م ریامکاندذ ای عیتسر ل،یتسه خود اهداف سمت به را انشگاهد

 مانع تواندی م که دانشگاهی رو شیپ وی رونیبی تنگناها و مشکالت :دهایتهد

 .گردد خود اهداف سمت به دانشگاه قبول قابل شرفتیپ

 

 

 

 

 

 



 

گاه دامغاربانمه اـجرا                          71     1395-1399ن  یی پنج ساله دانش

 : 2 وستیپ

 ییاجرای واحدها در بانیپشتی ها طرح نیتدوی برای ساختاری الگو 

 

 طرح پشتیبان برنامه اجرایی پنجساله اول دانشگاه دامغان

 (حرف اول واحد اجرایی، شماره اولویت مربوطه، شماره طرح مربوط به اولویت، سال ارائه طرح)
 

 طرحعنوان 

 با رعایت جامعیت و اختصار 

 

 طرح مقدمه

 :  لیذ سواالت به پاسخ قیطر از طرحی کلی هدفگذار وی معرف

 مورد برنامهیی اجرای( ها)راهکار کدام کردنی اتیلعم طرح، نیا در -

  است؟ گرفته قراری ریگیپ

 کردنی اتیعملی برایی اجرای واحدها کدام انسجام طرح، نیا در -

 گرفته قراری هدفگذار مورد شده، اشارهیی اجرای( ها) راهکار

  است؟

 

 طرحی اجرای سنج امکان:  اول فاز

 :  جمله از طرح رائهای قانون چارچوب وی مبان واضح نییتب

 اساس بریی اجرای واحدهای ها تیمحدود و اراتیاخت برشمردن -

  ها دانشگاه تیریمد جامع نامه نییآ جمله ازی باالدست ضوابط
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 جداول و متن در مربوطهی های ریگ جهت ویی اجرا حکم نییتب -

  برنامهی اصل

  اریاخت در کارشناسان فیوظا شرح -

 

 طرحی فن هیتوج:  دوم فاز

 :  به جهتو

 وهیش و ازین موردی اطالعات وی مال ،یانسان منابعی عنی گانه3 منابع -

 منابع آن نیتام

  ازین مورد ساختار وی بند زمان مخاطبان، نوع جمله ازی طیمح طیشرا -

ی اجرا انیپا در مطلوب تیوضع و طرح آغاز در موجود تیوضع -

  طرح

  وملز صورت در طرحی ها وستیپ هیته و آهنگ شیپ انتخاب -

 

  طرحی اتیعمل لیتفص:  سوم فاز

 :  به مربوط اتیجزئ نییتب

 ی دگیرس و نظارت ،یبانیپشت اجرا، نحوه -

 یدگیرس و نظارت ،یبانیپشت اجرا، مامور نییتع -



㌀㤀㘀


	DU-Program-first-cover
	برنامه اجرایی صفحه 1 تا 42
	برنامه اجرایی صفحه 43 تا 53
	برنامه اجرایی صفحه 54 تا 72
	DU-Program-end-cover



