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 شیپ گفتار

شدن هب دااگشنهی جامع و بالغ را دارد و از ربای توسعه و تبدیل توجهیطرف ظرفیت اقبلباگذشت چهار دهه از فعالیت دااگشنه زنجان، این دااگشنه ازیک  

ری رب محیط پیرامون خود است المللی با تغییرات عمده محیط پیرامون، هم رد سطح آموزش عالی و هم رد سطح ملی و نیب.طرف دیگر هب دنبال کارآمدی، توسعه متوازن و ارثگذا

،الگوی جمعیتی،ساختار اجتماعی، ت فناورد  اه، مبتنی رب تحول سرعی،  بنیان مواهج بوده و محورهمه آنای، ساختار اقتصادی داتیجیل ودانشوسعه ساختاراهی مجازی و شبکهری

شدن و هم اکنون هب سمت تبدیل ( ژپوهش محور)هب دااگشنه نسل دوم ( آموزش محور)اه از دااگشنه نسل اول  هب همین جهت دااگشنه.ری استفناوعمیق و وسیع دانش و 

ری مستقیم اقتصادی میسل سوم با کارکرد متمازی رد فناوراهی ن  هب دااگشنه  .روند ی و کارآفرینی و ارثگذا

زنجان نیزاز اتثیر این تحوالت  دااگشنه. نیست  ظهور موضوعات راهبردی جدید، راقبت روزافزونی را نیب مراکز آموزش عالی پدید آورده و چیه گرزیی از آن

گاه ملی و منطقه ای خود، نیازمند مدرییت مبتنی رب ربانهم مستثنی نبوده و از اجرای هماهنگ  اه، رشد و اطمینان هدف از این ربانهم. گرا است اهی تحول ربای حفظ و ارتقاء جای

ف تعیین شد آموزشی، ژپوهشی، فرهنگی، اداری و رافهی  اهی محور و رشد متوازن فعالیت رود ربانهم حاضر مبنای مناسبی ربای مدرییت ربانهم امید می. باشد میه اهدا

قل  ، اهی دور دااگشنه زنجان رد سال  .  یک دهه آینده باشد رد حدا

 



 

 

 

  

 رزیی سلسله مراتب ربانهم

ردی، و با مشارکت و چارچوب الگوی نظری تدوین ربانهم راهب  فناوری ساهل دااگشنه زنجان رب پاهی دستورالعمل ابالغی وزارت علوم، تحقیقات و  ربانهم راهبردی ده

 . افراد حقوقی و حقیقی، طی مراحل ذیل تدوین شده است

تشکیل دبیرخاهن تدوین ربانهم راهبردی: گام اول
 

تشکیل شورای ربانهم: گام دوم
 رزیی لکشتم از رسیی دااگشنه، اعضای دبیرخاهن تدوین ربانهم، شورای دااگشنه و اعضای کمیته منتخب صاحب نظر 

 :میظنت ربانهم پیشنهادی شاملتهیه و : گام سوم

ز و مأموریت دااگشنه منطبق با سیاست تدوین سند چشم-4  .اهی کالن و اسناد فرادستی اندا

تحلیل وضع موجود رد داخل و محیط پیرامون دااگشنه -2
تحلیل هسته: شناخت و 

 .نگر نگر و پس دهنده شیپ اهی خط اهی ضعف و هسته 

ف کمی و کیفی ربانهم -9 ز دااگشنه اهی سند چشم اه با توهج هب شاخص اه و فعالیت  ربای ممام ووزهمعرفی اهدا  .اندا

ف کمی و کیفی مندرج رد ربانهم راهبردی و تعیین نسبت مطلوب ره یک از آن تعریف شاخص -1  .اه رد پایان ربانهم اهی کلیدی عملکرد ربای دستیابی هب اهدا

کاراهی اجرایی ربای دستیابی هب ا-5 ف مندرج رد ربانهمتعیین راه  .هدا

 .کمیسیون دائمی و هیأت امناء،تصویب ربانهم جامع رد هیات رهسیی : گام چهارم

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :مشارکت کنندگان

 : دبیرخاهن تدوین ربانهم راهبردی

 (رزیی و نظارت معاون ربانهم)دکتر داود عباسی  -4

صطفی دین -2  (مدری ربانهم، بودهج و توسعه مدرییت)محمدی  دکتر م

 (کارشناس تدوین ربانهم)رین سلمانیان نس  -9

 (کارشناس تدوین ربانهم)سیدمحسن موسوی -1

 :رزیی ربانهم شورای 

دکتر داود  -(معاون فرهنگی و اجتماعی)دکتر بهرام بهرامی -(معاون دانشجویی)دکتر محسن نجفیان  -(فناوری معاون ژپوهش و )دکتر جالل صبا  -(رئیس دااگشنه) دکتر خلیل جمشیدی 

االسالم  حجت -(معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی)  ، دکتر محمدرضا عظیمیدکتر سیامک خادمی -(معاون اداری و مالی) دکتر بهرام ملکی  -( معاون ربانهم رزیی و نظارت)عباسی  

رسیی دادکشنه )دکتر حبیب اهل زلفخانی  -(رسیی دادکشنه علوم) رزاپوراهل می  ، دکتر فرضدکتر مرتضی واحدپور -(مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ) والمسلمین علی قهرمانی 

گار  -(رسیی دادکشنه کشاورزی ) محمدحسین شهیردکتر -(رسیی دادکشنه علوم انسانی)دکتر امیر مومنی زهاوه  -(مهندسی مدری امور حقوقی، قرارداداه و پاسخگویی هب )دکتر حسن طغران

کایات نماینده  شورای )دکتر آاقعلی اقسم نیان  -(اهی نوین زیستی فناوری رسیی ژپوهشکده )دکتر حمیدرضا صراف معیری  -(رفناو مرکز رشد واحداهی مدری)دکتر منصور اوجاقی  -(ش

نی  -(ی رد شورای دااگشنهنماینده شورای ژپوهش )دکتر نصراهل عباسی  -(نماینده شورای دانشجویی رد شورای دااگشنه)دکتر غالمرضا مجردی  -(دانشجویی رد شورای دااگشنه نماینده )دکتر فریده وجدا

دکتر مسعود  -(نماینده شورای آموزشی رد شورای دااگشنه)دکترحسین صفری  -(نماینده شورای آموزشی رد شورای دااگشنه) دکتر رضا نوروزیان  -(شورای ژپوهشی رد شورای دااگشنه

رسیی رپدیس سهروردی )دکتر ابوالفضل جلیلوند  -(عضو هیأت علمی دااگشنه)دکتر احمدگلچین  -(عضو هیأت علمی دااگشنه)افتیان رضا ی دکتر محمد -(عضو هیأت علمی دااگشنه)ژناد  آرین

کاری اهی علمی نیب)دکتر اسماعیل کرمی دهکردی  -(سررپست دادکشنه فنی و مهندسی رپدیس ابهر)دکتر عیسی احمدی  -(دااگشنه صطفی دین -(المللی رسیی اداره هم  مدری)محمدی  دکتر م

 (ربانهم، بودهج و توسعه مدرییت

 :نظر کمیته منتخب صاحب   

صطفی جعفری  -(عضو هیأت علمی)دکتر کامران افصحی  -(عضو هیأت علمی)دکتر حسین عظیمی  -(عضو هیأت علمی)دکتر روح اهل رضایی  دکتر جعفر یعقوبی  -(عضو هیأت علمی)دکتر م

 (عضو هیأت علمی)

 

 

http://office.znu.ac.ir:7001/oa/faces/officeautomation/letter/letter_browser.jsf?isNew=true&rand=-772079339&srch=1&isNew=true&menuCall=true


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 اول فصل

 چوب برنامهآسیب شناسی و چار

 



         2                                                                                                                                  1395-14۴4برنامه راهبردی دانشگاه زنجان 

 مقدمه -1-1

گیری های مدون در اسناد فرادستی و جهت با سیاست یهمگام همچنینمسیر حرکت،  تعیین نقشه راه والزام به تهیه 

برای رشد  تا کند ایجاب می ،ریفناوتوسعه آموزش عالی در ایران و نیز رخدادها و تحوالت پیش روی جمعیتی، علمی و 

، تدوین و تشریح الگوی برنامههدف از این . راهبردی تدوین شود ای های دانشگاه، برنامهو هماهنگ در فعالیتمتوازن 

 .باشد می 14۴4تا  1395های  حرکت و توسعه دانشگاه زنجان در فاصله زمانی سال

خود داشته سابقه را در  دانشگاه زنجان تجربه تدوین حداقل دو برنامه راهبردی ،الزم به یادآوری است که پیش از این

از این جهت الزم است در ابتدا به بررسی عوامل ناکامی این . انداجرایی نشده به طور کامل ها آناست که هیچ کدام از 

 .گیری از تجربیات پیشین چارچوب مفهومی برنامه حاضر تدوین گردد گاه با بهره ها پرداخته شود و آن برنامه

 

 یشینپ  های شناسی برنامهآسیب -1-2

اما  بوده،خارج  مطالعهورود به این بحث اگرچه از دایره این . خورند ها عموماً به دالیل مختلف شکست می برنامه

ویژه در ها به دالیل شکست برنامه دیدیم تا به مهمترینالزم  ،مبتال شود ها آن نیز ممکن است به سرنوشت این برنامه ازآنجاکه

 :گردداشاره  صورت اجمالی حوزه آموزش عالی به

 برنامه طیمح عیسر و عیوس راتییتغ -1-2-1

 در عیسر و عیوس راتییتغ. دنشو یم نیتدو ، با اصول نسبتاً ثابتاست امروز ادامه ندهیآ که فرض نیا با معموالً هابرنامه

 از موضوع نیا. کنند کرده و در ادامه کل برنامه را با شکست روبرو می رییتغ دچاررا  ثابت اصول از یمهم بخش عمالً ،طیمح

 نشان دهم و نهم یها دولت تجربه به ینگاه. باشدمیهمراه  ها دولت رییتغ بامعموالً  و ستها برنامه ناکامی یاصل لیدال

از اصول ثابتی پیروی نکرده و محیط جدید در مسائل مختلف  علوم، وزارت یگذار استیس درحوزه ژهیو به راتییتغ دهد یم

 .استداشته  نقش انیدانشجو دادتع یکم توسعه ویژه آن به

 برنامهی محتوا در ضعف -1-2-2

 از هرکدام در ضعف. استی نظری ها چارچوب بری مبتن و طلب مشارکت بر،زمان ،یتخصصی موضوعی زیر برنامه 

 و مجریان بوده اتیواقع از دور عموماً فیضع های برنامه. شود یم برنامهی محتوا و متن در ضعف موجب شده، یاد موضوعات

 . ندارند آنی اجرا به یدیقت

 



 3       نامه                                                                                                                         آسیب شناسی و چارجوب بر: فصل اول

 

 

 ها برنامهی اجرا به رانیمد تعهدعدم  -1-2-3

 برنامه به نگاهشانی عال رانیمد اگر. برای موفقیت آن است  هاضمانت نیتر یاصل از ی برنامهاجرا بهمدیران  تعهد 

 فرهنگ ،برنامهی اجرا به تعهد. استی حتم برنامه شکست نداشته باشند، آنی اجرا بهی تعهد و باشدی ا قهیسل وی انتخاب

 و نموده ابراز مصوبی هابرنامهی اجرا به را خود تعهد گام، نیاول در الیق معموالً رانیمد. کندیم نهینهاد رای زیربرنامه

 .دهند یم نشان باال رای زیربرنامهاقتدار 

. مواجه شدندشکست  اب فوقمشکالت  طهواس بهعمدتاً  که قبل از این مطالعه تنظیم شده بودند،دانشگاه  پیشین  های برنامه 

فراتر از اختیار و  یو اهداف هکافی نشدها توجه ها و مدل نظری به محدودیتشاخصدر تبیین  ها  برنامه در این  همچنین

 1399در سال  بایست می دانشگاه زنجان برآورد آخرین برنامه تدوین شده، طبق .شده استبینی  پیشابزارهای موجود در سند 

های تناسبی با توانمندی داخلی دانشگاه و محدودیت عمالً که دست یابدهیأت علمی  عضو 114۴ و نفر دانشجو 165۴۴ه ب

در غیر این صورت بخشی از  ؛باشدی آن از ابزارها نباید بیشتر است که تعداد اهداف ی چنانزیرقاعده برنامه .نداردمحیطی 

 .گیرد قرار میها تییقه مجریان مبنای انتخاب اولویا در صورت اجرا سل و نشدهبرنامه اجرایی 

 

 چارچوب پیشنهادی -1-3

رسیدن به مقصود استراتژیک، استفاده  جهت  برای تعریف راهبرد سازمان، یعنوان فرآیندراهبردی به یزیراز برنامه

، اما شدهرنامه یک سازمان استفاده طرح و ب ی ازتصویرارائه منظور مؤثر به یزیرکه از این شیوه، برای برنامهبا این  .شودمی

به هر . بینی کرد طور مشخص و دقیق پیش دور یا نزدیک بهدر آینده  را محیط پیرامونو اتفاقات توان تغییرات هرگز نمی

 یزیردرواقع برنامه .کنند میسازمان را بر اساس زنده ماندن در شرایط سخت طراحی  راهبردهای ،، متفکران استراتژییرو

 .است ها تصویر رسمی آینده سازمان ینوعدی بهراهبر

کنند که یهای تهیه و تدوین، اجرا و نظارت بر برنامه تصور م با محدودیت نداشتن رمتخصص به دلیل آشنایییافراد غ

یده و برنامه جامع برای یک سیستم پیچ تدوین طور ماهویکه بهیدرحال. است هاها به دلیل جامع نبودن آنبرنامه نبودن موفق

گیری جمعی کوچک با دانش محدود نسبت به دانش  و تصمیم پیرامونهوشمند، با شرایط همواره در حال تغییر محیط 

 .ای دارد مشکالت عمدهجمعی، 

با  یزیرهای مناسب به محیط در حال تغییر، مدل برنامهو ارائه پاسخ یاد شدهمشکالت کاستن برای  برنامهدر این 

خط  یهامتکی بر هسته و توسعه یزیراین شیوه قلب برنامه. گرفته استقرار  و چارچوب نظری مبنا 1های خط دهنده هسته

                                                 

1 . core planing 
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و  دهند را تشکیل میبرنامه  اصلیستون ها  پروژه . مشخص است یهامتشکل از هدف و پروژه ییاجرا های دهنده و برنامه

های خط دهنده، از لحاظ اهداف  با هسته یزیرنامهبر .ها قوام و دوام نخواهد داشت ها برنامه بدون آن است که یهیبد

اهداف جامع به ی، رویزیردر این نوع برنامه. است یاصل یا تنگناهایها بخشمحدود به  ،هااز لحاظ برنامه و جامع راهبردی،

تشکیل   ،اندشده یژه طراحیو یحل تنگناها یمشخص که برا یهارا پروژه آناساس  توجه شده؛ و ی عملعنوان راهنما

 :بودخواهد  به شرح زیر دو بخش اصلیخط دهنده دارای  ایههستهبر مبنای ریزی برنامه ،بنابراین .دهند می

 حرکت یهانشان دادن جهت یکالن برا یهایرسازیتصو (الف

 .گیرندهای توسعه را در بر مییا قطبمشکالت اساسی و  اسیارشنک نظرات مشخص که بر اساس یهاپروژه (ب
 

 های خط دهندههسته با استفاده ازاستخراج اهداف راهبردی و اقدامات اجرایی  گونگیچ -1-4

 ریزیها به معنی پیچیده نمودن فرآیند برنامهپرداختن به تمام آن کهگذارندر مییعوامل بسیاری بر موفقیت دانشگاه تأث

اصلی در میان انبوهی از عبارات ریز و درشت  شدن راهبردهای پنهانراهبردهای ممکن، به  همهدیگر، ارائه  طرفاز  ؛ واست

با استفاده از  حاضر برنامهبنابراین . کند ناآگاه و سردرگم می ،بر برنامه و مخاطبان را نسبت به روح اصلی حاکم منجر شده

قانون بر اساس و تنها به تبیین راهبردهای اصلی نموده ممکن پرهیز  یاز ارائه تمام اهداف راهبرد اوال  های خط دهندههسته

 اهداف راهبردی و اقدامات اجراییاستخراج  ایربثانیا  .می پردازد  (آیندعوامل به وجود می% 2۴اثرات توسط % 8۴)8۴-2۴

 :بشرح مراحل زیر استفاده می کندنگر نگر و پیشهای خط دهنده پساز هسته

  :ایهای هستهحل ضعف با هدفدهنده  های خطشناسایی هسته: مرحله اول

این شناخت کمک . گیری رشد کمی و کیفی استهای رشد و جهت هدف از شناخت وضع موجود، شناسایی ظرفیت 

ها ای ضعف شناسایی و در ادامه برای آنههسته در این مرحله ابتدا . گذاری قابل مشاهده و ارزیابی باشد کند تا هدف می

 .استنگر راهبردهای خط دهنده پساین مرحله،  خروجی. شودراهکارهای خط دهنده توصیه می

 :نگرهای پیشبا هدف کشف هسته باشناسایی وضعیت رق: مرحله دوم

مطلوب در مقایسه با رقباو دسترسی به اهداف  جهت  دهنده آتیشود راهبردهای خطدر این مرحله آنچه مشخص می

 .است نگری پیشمسیرهای پیشرو و تنظیم اهداف کیفی و کمی راهبرد خروجی این مرحله تعیین

 :اهداف راهبردی تنظیمبرای  آنهاهای خط دهنده و ارائه تصویری کامل تجمیع هسته: مرحله سوم

 :های زیر خواهد بوداهداف راهبردی واجد ویژگی 

 بودن مشخص  -1

 بودن ریپذاندازه -2

 بودن قابل حصول -3

   بودن انهیگراواقع -4
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 بودن زمان مند -5

حداکثر  ،در این مدل. پذیری است، اجرایی بودن و نظارتط دهنده، سادگیهای خریزی هستهویژگی مدل برنامه 

در تدوین اهداف راهبردی و اقدامات اجرایی متناسب با تغییر محیط بیرون  ایجاد انعطاف برایهای مدیریت اختیار به حوزه

 ،ها وجود داشته باشدسبت به محدودیتتری نبینانههرقدر درک واقع. به حداکثر ممکن برسد شود تا کارآیی برنامهداده می

 .شود نظارت می اجرا و غیرقابل غیرقابل و بالعکس ،گرایانهریزی واقعبرنامه

 

1  مدل با CPمدل  سهیمقا -1-5
SWOT 

 برون لیتحل وی سازمان درون لیتحل : پوشی کرد توان چشم نمیی محور موضوع دو ازی راهبردی زیر برنامه در

 اشتراکوجه ی دارا پردازد یم هیپای رهایمتغ بر هیتک بای سازمان برونو  درون لیتحلبه   CP مدل جائی که  از آن. یسازمان

. از افراد است بزرگ و ناهمگن نمونه یک نظرات براساس وی فیک عمدتاً SWOT مدل جینتا. باشد می SWOT مدل با

 قیعم لیتحل و  متخصص افراد از محدود نمونه کی با با تاکید بر بهره برداری از حداکثر اطالعات کمیCP مدلحال آن که 

 .نمایدبه تهیه و تدوین برنامه اقدام می موجود تیوضع از

                                                 

1. STERNGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES AND THREATS  
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 فرآیند تدوین برنامه راهبردی دانشگاه زنجان -1-6

ویژگی ممتاز اینن فرآینند مرحلنه     .در تنظیم برنامه راهبردی دانشگاه رعایت شده است CPفرآیند زیر با استفاده از مدل 

 .گذاشته شده استدفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه به عهده ظارت برنامه است که پایش و ن
 

 

 

 

 

 

  

های خط  شناسایی برنامه هسته

 دهنده پس نگر

 

ت موجود یشناخت و تحلیل وضع

 دانشگاه

ت دانشگاه در یشناخت و تحلیل وضع

 ای منطقه نبایکشور و نسبت به رق

 

دانشگاه در اهداف راهبردی توسعه  

 شرایط مطلوب

راهبردها و برنامه 

  های اجرایی

خط های  شناسایی برنامه هسته

 دهنده پیش نگر

 پایش و نظارت

های تبیین شاخص

 پایه 



 7       نامه                                                                                                                         آسیب شناسی و چارجوب بر: فصل اول

 

 

 یممفاه فیتعر -1-7

  :1مأموریت

 هایارزش از نظام منبعث که یفرهنگ ای یاجتماع ،یاقتصاد هایخواست از اعم برنامه، از جامعه یینها هایخواست تیغا 

 .شودمی نیتدو هاآن به یابیدست یبرا برنامه و است جامعه بر حاکم

 :2اندازچشم

 .برنامه یانتها یزمان افق در برنامه اهداف تینها به یابیدست از ییدورنما 

 : راهبرد

 را منابع یکل صیتخص یچگونگ و کندمی میترس اهداف به یابیدست یبرا را یاصل اقدامات و حرکات مجموع که یچارچوب

 دنیبرگز مستلزم راهبرد، نیتدو .داردمی انینده بیآ و حال در داتیتهد کردن یثخن و مطلوب هایموقعیت آوردن به دست یبرا

 تواندمی که گذاردمی تیریمد اریاخت در را یچارچوب و است نیگزیهای جاچارچوب انیم از منابع صیتخص یبرا یکل گیریجهت

 .سازد فراهم را یطیمح راتییتغ با نهیبه امکان برخورد و هابرنامه یاجرا طیشرا

 :  راهبردی یزیربرنامه

 با هدف ازین برای چگونگی یافتن منابع مورد شود و براساس آن تعریف می راهبرد سازمان که در آنفرآیندی است سازمانی 

 .شوداین فرآیند افراد و منابع را نیز شامل می. شود گیری می تصمیمرسیدن به مقصود استراتژی، 

  :های محوری ارزش

 سازمان یهاتیبر تمام فعال است  الزمدارد و  یاژهیکه برای سازمان اولویت و اهمیت و است ها و باورهاییرزشآن دسته از ا

 .باشد حاکم

  : سیاست

 و چارچوب یکل گیریجهت راهبردها که طورمانه.  زانیر برنامه و رانیمد یبرا است گیریتصمیم و تفکر یراهنما دستور

 خطوط مختلف، هایان گزینهیم از ییاجرا هایبرنامه و راهبردها انتخاب هنگام هاسیاست ند،کنمی مشخص را منابع صیتخص

 .کنندمی میترس را گیریتصمیم یراهنما

                                                 

1. Mission 

 .Vision  

3.Strategy 
4. Strategy planning 

 

 



 

 

  

 

 دوم فصل

ی توسعه گذاراستیس یطمح شناخت

 یآموزش عال

 (یبر اسناد فرادست یمرور)
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 مقدمه -2-1

 طوربهی برخ اسناد نیا. است رانیا دری عال آموزش توسعهی ریگجهت بر حاکمی عمومی فضا انگریبی فراست اسناد

 .اند هبود رگذاریتأث حاضر برنامه راهبردهای اصلی در تدوین غیرمستقیمطور  بهی برخ و میمستق

 

 یشمسی هجر 14۴4 افق در رانیای اسالمی جمهور ریفناو علم اندازچشم -2-1-1

توسط  1382آبان  13هجری شمسی که در تاریخ  14۴4ی جمهوری اسالمی ایران در افق سالهانداز بیستدر سند چشم

 :شده، آمده استگانه ابالغقوای سهرهبر معظم انقالب به سران 

ن یو با برپایی تمدن نو یزال الهی، بااتکال به قدرت الریفناودر علم و  یشمس یهجر 14۴4 ران در افقیا یاسالم یجمهور

 :خواهد بود یدر جهان، کشور ی، گسترش عدالت و الهام بخشیشرفت ملیپ یبرا یرانیا -یاسالم

 ی ها نیبرتر تراز در یدانشمندان با و انقالب و اسالم مکتب در شدهتیترب و سالم خته،یهفر صالح،ی هاانسان از برخوردار

 جهان

 آن یدستاوردهای ریکارگبه و ینوآور و ریفناو و علم توسعه و دیتول در توانا 

 جهان در یعلم تیمرجع با ریفناو و دانش یمرزها در شتازیپ 

 در یبخش الهام و یعلم برجسته گاهیجا احراز و اسالم جهان در ریفناو و علم لاو گاهیجا بهی ابیدستجهت تحقق چشم انداز فوق 

، جهان دری علم تیمرجع احرازی برا نخبه و ختهیفره سته،یشا یهاانسان از برخوردار و محور عدالت ان،یبندانش جامعه استقرار جهان،

 نسل ژهیوبه جامعه، آحاد در تیخالق ةیروحی وشیاداندآز اخالق، تیتقو با همراهی تخصص وی عموم یهاآموزش گسترش و قیتعم

آنی ریکارگبه و انتشار و کشوری نسبی ها تیمز و ازهاین ها،تیاولو با متناسب نافع، و نینو یهاریفناو و توسعةعلوم بهی ابیدست، جوان

 شیب به یداخل ریفناو و دانش بری تنمب خدمات و محصوالت دیتول سهم شیافزا، یخدمات وی صنعت ،یآموزش مختلفی نهادها در ها

 و علمی ارتقا به کمکی، علمی المللنیبی ها زبان نیب دری فارس زبان گاهیجا یارتقا،  کشوری داخل ناخالص دیتول درصد 5۴ از

 با ریاوفن وی علمی ها یهمکار گسترش، یاسالم تمدن و فرهنگ در رانیای خیتار وی محور تیموقعی ایاح و اسالم جهان در ریفناو

 .باشد کشور می ریفناوی از اهداف کالن نظام علم و المللنیب یعلم معتبر مراکز

 
 

 کشوری عال آموزش توسعه حوزه دری اجتماع وی اقتصاد توسعه ششم سالهپنج برنامه -2-1-2

غ توسعه را ابال ششمهای کلی برنامهسیاست ،۴9/۴4/1394جمهوردر تاریخ ای به رئیسدر نامه یمقام معظم رهبر

 :است زیر شرح بهی عال آموزش بخش در ششم برنامهی ها استیس و فیوظا اهم .دکردن

 ؛یرفناوهای کلی علم و اهتمام به تحقق سیاست ی و تثبیت آن بارفناواول منطقه در علم و  یدستیابی به رتبه -1

  های مهارتی در نظام آموزشی کشورافزایش سهم آموزش -2
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 جامعی و نقشه رفناوهای کلی علم و نوآوری در چارچوب سیاست پردازی ونیادی، نظریهعلوم پایه و تحقیقات ب یتوسعه -3

  علمی کشور

  ی جامع و کارآمدرفناوساماندهی نظام ملی آمار و اطالعات علمی، پژوهشی و  -4

  تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقالب اسالمی ویژهتحول و ارتقاء علوم انسانی به -5

جامع علمی کشور و نیازهای  یهای تحصیلی با نقشهرشته سازی سطوح وقابل تحصیل با اشتغال و متناسبمت یتنظیم رابطه -6

  اشتغال تولید و

فنی معتبر  ی با سایر کشورها و مراکز علمی ورفناوعلم و  یبخش در حوزهگسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام -7

  بنیانتجارت و صادرات محصوالت دانش یتوسعهجهان اسالم و  ویژهای و جهانی بهمنطقه

نظام  پژوهش و نوآوری و توسعه سازیمحور و تجاریهای مسألهتوسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش -8

  بنیاناقتصاد دانش جامع تأمین مالی در جهت پاسخ به نیاز

 

 نقشه جامع علمی کشور -2-1-3

ی راهبردها. شد مصوب 14/1۴/1389 خیتار در و هیته کشوری علم جامع نقشه سند پنجم، برنامه فیتکل به توجه با

 :از است عبارت سند نیا در کشور در ریفناو و علم توسعه کالن

 استیس مراحل در تیترب و میتعل نظام یساز هماهنگ و ریفناو و علم ینهادها و ساختارها به دنیبخش انسجام و اصالح -1

  نکال یزیربرنامه و یگذار

  اقتصاد در ینوآور و ریفناو علم، چرخة مؤثرتر نقش یفایا -2

 یاسالم تیترب و میتعل یمبان با انطباق منظوربهی عال آموزش و  پرورش و آموزش از اعم تیترب و میتعل نظامی نوساز و تحول -3

  نقشه کالن اهداف تحقق و

 به توجه با کشور اقتضائات و یواقع یازهاین رفع و مشکالت حل سمت به ینوآور و  ریفناو ،پژوهش آموزش، یدهجهت -4

  یعلم تیمرجع تحقق یبرا دانش یمرزها در ینوآور و نیسرزم شیآما

  دیتول در توانا و نوآور خالق، خودباور، ن،یکارآفر ،یمتقی ها انسان پرورش بر دیتأک با یانسان ةیسرما یتوانمندساز و تیترب -5

  جامعه یازهاین و یاسالم یها ارزش با متناسب ینوآور و ریفناو علم،

  اسالم جهان  و  منطقه  یکشورها ژهیوبه  گرید یکشورها با  ریفناو و یعلم  اثرگذار و فعال تعامل -6

  سالمت وی پزشک علوم حوزة در ینوآور و ریفناو علم، چرخة مؤثرتر ینیآفرنقش -7

  مهندسی حوزة در ینوآور و ریفناو علم، چرخة مؤثرتر ینیآفرنقش -8

  هیپا علوم حوزة در پژوهش و وزشآم تیتقو و قیتعم ،توسعه -9

 آموزش و یاحرفه وی مهارت آموزش ،یعمومی رسم آموزش دورة نیب در یزیربرنامه و یگذار استیس دری هماهنگ جادیا -1۴

   تیترب و میتعل یهاتیفعال فرآیند تداوم منظوربه یعال
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 و علم حوزه در یبوم یها استاندارد نییتع و یمل ینوآور و ریفناو علم، یابیارز و نظارتی ساختارها و فرآیندها اصالح -11

  کشور یاجتماع و یاقتصاد یازهاین چارچوب در ریفناو

 علم توسعة کالن یها استیس با ،توسعه لهساپنج یهابرنامه ژهیوبه کشور، یاقتصاد و یصنعت توسعة یها استیس همسوکردن -12

   ریفناو و

ی استانداردها تیرعا و ارزشها حفظ با یپژوهش و یعال وزشآم مؤسسات یمال نیتأم نظام لیتسه و یاسازیپو ،یسامانده -13

  مربوطه

  انرفناو و پژوهشگران استادان، معلمان، یاجتماع و یعلم تیمرجع و یاحرفه تیصالح و منزلتی ارتقا -14

 بر دیتأک با افراد یمهارت و ریفناو ،یعلم ییتوانا یارتقا وی نیکارآفر فرهنگ و نایبندانش روکا کسب فرهنگ جیترو -15

  یشغل یهاتیمسؤول رشیپذ جهت یآمادگ جادیا و جامعه یازهاین

  لمحصو به دهیا لیتبد فرآیند تیتقو و دانش توسعة و کاربرد و انتشار ،دیتول انیجر سه نیب در افزاهم و مستمر ارتباط -16

 

 یاسالم دانشگاه -2-1-4

شدن دانشگاه یاسالم یو براساس مصوبه شورا یانقالب فرهنگ یعال یشورا 25/4/1392مورخ  735این سند در جلسه  

 :تحقق راهبردهای اجرایی در این سند به شرح زیر است برایاهم اقدامات . دیب رسیبه تصو یها و مراکز آموزش

  یاسالم تیترب و فرهنگ یهاروش و مراحل اهداف، اصول، ،یمبان براساس یتیترب یفرهنگ جامع نظام تحقق و نیتدو ،یطراح -1

  دانشگاه طیمح در یتیترب-یفرهنگ جامع نظام با یدانشگاه های نظام گرید بخش انسجام و کنندههماهنگ نامهنییآ نیتدو -2

  یدانشگاه مختلف یهارشته به ناظر تعلم و میتعل فلسفه نیتدو -3

  آن براساس هادانشگاه یهاتیظرف و بودجه صیتخص فیتعر باز و هادانشگاه یتیترب -یفرهنگ یبندرتبه نامهنییآ نیتدو -4

 یرقابت یفضا شیافزا جهت در یدستگاه فرا صورت به یمل سطح در هادانشگاه یابیارز و نظارت و یبندرتبه نهاد جادیا -5

  هادانشگاه

  الگو تاداناس خابانت و ییشناسا فرآیند و میتکر یهاشاخص نیتدو -6

  یپرورنخبه به توجه و نخبگان منزلت ارتقاء یبرا یساز فرهنگ کار و ساز نِیتدو -7

  (کارکنان و انیدانشجو د،یاسات) مختلف سطوح در ییافزا دانش یهادوره نیتدو و یطراح -8

  اهدانشگاه یاسیس نشاط شیافزا جهت در یشیآزاداند یهایکرس و مناظره نقد، جلسات از تیحما -9

  انیدانشگاه مشارکت نظام استقرار و یطراح و موجود یمشارکت یروندها یشناسبیآس -11

 و یارتباط یهامهارت و یاجتماع یهاتیقابل توسعه و انیدانشگاه ییجو مشارکت هیروح و زهیانگ یارتقا و یسازنهیزم -11

  شانیا یگروه

 



         12                                                                                                                                  1395-14۴4برنامه راهبردی دانشگاه زنجان 

 یمقاومت اقتصاد -2-1-5

را پس از مشورت با مجمع تشخیص  یاقتصاد مقاومت یکل یهااستیس 11/۴3/1393رهبر معظم انقالب اسالمی در تاریخ 

های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند  این سند با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص. مصلحت نظام ابالغ نمودند

تهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و انداز بیست ساله، سیاسچشم

 :ه صورت زیر تدوین شده است ببرون گرا در حوزه آموزش عالی 

 به وی نیکارآفر توسعه منظوربه کشوری علم وی انسانی ها هیسرما وی مال منابع و امکانات هیکلی ساز فعال و طیشرا نیتأم -1

 نقش و درآمد ارتقاء بر دیتأک وی جمعی ها یهمکار قیتشو و لیتسه بای اقتصادی تهایفعال در جامعه آحاد مشارکت رساندن حداکثر

  متوسط و درآمد کم طبقات

 گاهیجا ارتقاء منظوربهی نوآوری مل نظامی سامانده و کشوری علم جامع نقشهی اجرا وی ساز ادهیپ ان،یبندانش اقتصادی شتازیپ -2

  منطقه در انیبندانش اقتصاد اول رتبه بهی ابیدست و انیبندانش خدمات و محصوالت صادرات و دیتول سهم شیافزا و کشوری جهان

 

 زنجان استان منطقه دری عال آموزش شیآما -2-1-6

سعه در دورنمای مورد انتظار تو و شاخص اصلی توسعه آموزش عالی سهارتقای  ،در سند آمایش آموزش عالی در استان زنجان

 .بخش آموزش عالی به ترتیب زیر دیده شده است

  17استان از کل دانشجویان کشور به رتبه  جایگاهارتقاء : 1شاخص 

 مقاله به ازای هر عضو هیأت علمی 1116دستیابی به نسبت : 2شاخص 

 به ازای هر عضو هیأت علمی تحقیقاتی طرح 1دستیابی به نسبت : 3شاخص 

 یها استیفوق متاثر از س یها در شاخص یبخش مهمی از اثرگذار ، استگاه زنجان دانشگاه مادر استان که دانش نیبا توجه به ا

 .خواهد بود توسعه ای دانشگاه زنجان

 

 ازدهمی دولت در ریفناو و قاتیتحق علوم، وزارت یمحور یها استیس اهم  -2-1-7

  14۴4 ن به هدف سند چشم انداز نزدیک شد کشور برای ریفناوتوسعه ارتقای چشمگیر شاخص های رشد علمی و  -1

  ارتقای کیفیت آموزش عالی و اعتبار علمی رشته ها و مدارک دانشگاهی -2

بازنگری و اصالح فرآیند گسترش کمی آموزش عالی و ضابطه مند کردن توسعه رشته ها و مؤسسات آموزش عالی براساس  -3

  استانداردهای کیفی متداول در آموزش عالی

  ستانداردهای توسعه رشته ها و مؤسسات آموزش عالی در چارچوب طرح آمایش آموزش عالیبازنگری در ضوابط و ا -4

و کسب مرجعیت علمی در منطقه و جهان و تبدیل شدن  ریفناوگسترش مرزهای دانش و در حمایت از دانشگاه های پیشتاز -5

ایران به قطب  کردن و تبدیل ریفناور علم و به الگوی کیفی برای مؤسسات آموزش عالی نوپا با هدف ارتقای جایگاه جهانی کشور د

  جهان اسالم ریفناوعلمی و 

  حمایت مؤثر از حفظ و ارتقای کیفیت تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ها با توجه به توسعه کمی آنها -6

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370
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  تشویق و حمایت از انجمن های علمی در ارزیابی مستقل کیفیت و اعتباربخشی آموزش عالی -7

و تبدیل ایران به مرکز ثبت  ISCو ارتقای جایگاه مرکز 1 المللی مجالت علمی کشور ت و اعتبار بینحمایت از ارتقای کیفی -8

  مقاالت علمی و جذب نتایج پژوهش های محققان، نخبگان علمی و نوآوران سایر کشورها به ویژه جهان اسالم

 ها در خدمت اقتصاد دانش بنیان امروزهای مفید مورد نیاز و تجاری سازی آن ریفناوحمایت از فرآیند تبدیل علم به  -9

هیأت  اعضای تسهیل و حمایت از توسعه شرکت های دانش بنیان به ویژه شرکت های دانش بنیان دانشگاهی با مشارکت -1۴

  علمی و بخش خصوصی

ت، بیمه پروانه و مجوز، امور واردات و صادرا دادنتسهیل مراحل راه اندازی و فعالیت های شرکت های دانش بنیان اعم از  -11

  و رفع موانع استقرار آنها در شهرها

  آشنا کردن استادان دانشگاه ها با روش های کاربردی کردن و تجاری سازی نتایج علمی و پژوهشی -12

  و کارآفرینی به درس های اختیاری رشته های دانشگاهی ریفناوافزودن درس های مرتبط با تجاری سازی علم و  -13

اجتناب از روی  با هدفتأمین منابع مالی آموزش عالی و تحقیقات  ی برایاسب و قانونتالش برای یافتن راهکارهای من -14

آوردن دانشگاه ها به شیوه های نامطلوب برای درآمدزایی و تأمین منابع مالی و تحت الشعاع قرار گرفتن فعالیت های آکادمیک و 

  کیفیت و اعتبار علمی دانشگاه

درصد فعلی  115از حدود )در بودجه عمومی دولت حداقل به میزان یک درصد  تالش برای باال بردن سهم آموزش عالی -15

  (درصد 215به حداقل 

حداقل دو درصد و  بهتالش برای باال بردن تدریجی سهم تحقیقات در تولید ناخالص ملی از کمتر از یک درصد فعلی  -16

ابالغی مقام معظم  ریفناوسیاست های کلی علم و  2-8بند با توجه به  14۴4درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال  4متعاقباً به 

  رهبری

  حمایت از جذب دانشجو از کشورهای همسایه و منطقه با حفظ کیفیت دانشگاه -17

قانون اساسی در زمینه  3۴تدوین و پیشنهاد الیحه قانونی به مجلس شورای اسالمی برای تصویب قانون نحوه اعمال اصل  -18

حد خودکفایی به منظور تأمین بخشی از منافع مالی دانشگاه ها از محل شهریه و اعطای وام و تسهیالت به آموزش عالی رایگان تا سر

  دانشجویان با توان مالی محدود

  نهادینه کردن استقالل عملیاتی دانشگاه در برابر پاسخگویی و التزام اجتماعی -19

نیاز در  نجم، تهیه و تصویب آیین نامه های جدید موردبرنامه پ 2۴بهره گیری از تمامی ظرفیت های قانونی بند ب ماده  -2۴

 :جهت تعریف دقیق و شفاف سازی جایگاه و اختیارات هیأت های امنا از جمله

 شایسته ساالری و مشارکت دادن اعضای هیأت علمی در فرآیند انتخاب مدیران دانشگاه  

 رکنانافزایش اختیارات دانشگاه ها در استخدام و ارتقای هیأت علمی و کا  

 بازنگری آیین نامه مالی، معامالتی در جهت تسهیل گردش کار امور مالی معامالتی دانشگاه  
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  تعدیل روند تمرکزگرایی و تصدی گری وزارت و تبدیل نقش آن به سیاست گذاری، ظرفیت سازی و حمایت و

  ارزیابی

به بنیان ها و عوامل موفقیت آموزش  اصالح برخی سیاست های تمرکزگرایانه به منظور جلوگیری از آسیب های جدی -21

 :مدت از جمله عالی در دراز

ارزیابی تجربه برگزاری آزمون های تخصصی و پذیرش متمرکز دانشجو در دوره های کارشناسی ارشد و به ویژه دکترا توسط  *

سیاست های  2-2توجه به بند سازمان سنجش و تجدید نظر در نحوه پذیرش دانشجو در تحصیالت تکمیلی با مشارکت دانشگاه ها با 

مبنی بر اصالح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه به استقالل و عالقه مندی دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و  ریفناوکلی علم و 

  افزایش ورود دانشجویان به دوره های تحصیالت تکمیلی

  ای مأموریت های جدیدارزیابی نقش فعلی سازمان سنجش آموزش کشور و ظرفیت آن برای اجر *

برگزاری آزمون های عمومی به جای آزمون های متمرکز تخصصی و دخالت در پذیرش دانشجو به ویژه در تحصیالت  -22

  تکمیلی

 ایفای نقش در ارزیابی کیفیت و اعتباربخشی آموزش عالی به روش های علمی -23

 



 

  

 

 

 سوم فصل

 شناخت وضعیت موجود
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 مقدمه -3-1

( های مجاور استان)ای  دانشگاه در سطح ملی و منطقه شناختو نیز  ت موجودیهدف از این فصل شناخت و درک وضع

اشاره در این فصل با  های مورد ازآنجاکه رسالت اصلی دانشگاه ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی است، شاخص. است

  .شود میهای پایه و مرتبط با این رسالت بررسی  د بر شاخصیتأک

 

 شناخت و تحلیل وضعیت آموزشی  -3-2

 عضای هیأت علمی جمعیت دانشجویی و ا -3-2-1

.  استن متغیرهای پایه برای تحلیل وضعیت آموزشی یترها از مهمآن میانتعداد دانشجو و اعضای هیأت علمی و تناسب 

 .دهدکیکی حوزه آموزش را در سال پایه نشان میفاصلی و تاطالعات  2-3و 1-3شماره   لاوجد

 

 تحصیلی دوره  وتعداد دانشجویان به تفکیک دانشکده، مقطع : 1-3جدول 

 مقطع

 

 دانشکده

جمع  جمع مقاطع دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

 کل
 شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه

 2۴29 575 1454 18 15۴ 121 512 436 792 ۴ ۴ علوم

 2447 475 1972 2 31 92 419 349 1442 32 8۴ علوم انسانی

 1696 435 1261 1۴ 12۴ 89 375 336 766 ۴ ۴ رزیکشاو

 36۴7 1363 2244 8 87 144 435 1211 1722 ۴ ۴ مهندسی

 9779 2848 6931 38 388 446 1741 2332 4722 32 8۴ جمع کل

سهم دوره 

 (درصد)ها
82/۴ 33/۴ 3/48 8/23 8/17 6/4 4 39/۴ 87/7۴ 12/29 1۴۴ 

 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی – ار ساالنه ارسالی به وزارت علومآم: منبع  -28/7/1393: تاریخ استخراج

 8333ری واقع شده فناوجمع آمار دانشجویی دانشگاه زنجان، که در همین سال مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و 

فعال در دوره سنوات مجاز  اندانشجوی بر اساس، وزارتآمار مورد تایید شود که  این اختالف از آنجا ناشی می. نفر است

 . استتحصیلی 

  



 17   عیت موجودشناخت وض: فصل سوم

 

 

 (با احتساب قراردادهای مشاوره و طرح سربازی)عداد اعضای هیأت علمی به تفکیک دانشکده و مرتبه علمی ت: 2-3جدول 
 

 مقطع         

 دانشکده

 مربی

 آموزشیار
 جمع استاد دانشیار استادیار مربی

 1۴7 6 18 81 2 ۴ علوم

 8۴ 1 13 6۴ 5 1 علوم انسانی

 81 2 14 63 2 ۴ کشاورزی

 111 ۴ 1۴ 74 27 ۴ مهندسی

 3 ۴ ۴ 2 1 ۴ پژوهشکده

 382 9 55 28۴ 37 1 جمع کل

 1۴۴ 35/2 39/14 29/73 68/9 26/۴ (درصد)سهم 

 اداره کارگزینی: منبع 28/12/1393: خ استخراجیتار

 

دهد که رشد اعضای هیأت علمی نسبت  به جمعیت  بررسی روند تغییرات دانشجو و اعضای هیأت علمی نشان می      

نمودارهای .  های گذشته شکل گرفته است دانشجویی بیشتر بوده و این روند عمدتاً برای جبران کمبودهای دانشگاه در سال

 .دهد های مشابه نشان می ها را  طی سال تغییرات آن 2-3و شماره  1-3شماره 

 

 (نفر )شجویی روند تغییرات جمعیت دان: 1-3نمودار 

 
 نرم افزار گلستانمعاونت آموزشی، : منبع                                   
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 (نفر)روند تغییرات اعضای هیأت علمی : 2-3نمودار

 
 اداره کارگزینی: منبع              

 

 

 شاخص نسبت دانشجو به استاد -3-2-2

در این زمینه  مشخصیاگرچه استاندارد . موزش عالی استها و مراکز آ های مهم ارزیابی دانشگاه این نسبت از شاخص

جدول زیر نسبت  .می باشد 18-2۴کشور در فاصله های خوب  دانشجو به استاد در دانشگاه قابل قبولوجود ندارد، اما نسبت 

 .دهد نشان می دانشکده دانشجو به استاد دانشگاه زنجان را به تفکیک

 دنسبت دانشجو به استا -3-3جدول      

 عنوان شاخص

 دانشکده
 مقدار شاخص

 96/18 علوم

 59/3۴ علوم انسانی

 94/2۴ کشاورزی

 5/32 مهندسی

 7/25 دانشگاهمتوسط 

 2-3و 1-3مستخرج از جداول                                                               
 

 تحلیل وضعیت آموزشی -3-2-3

درصد از کل مقاطع  7۴است که سهم مقطع کارشناسی حدود  یاگونههترکیب مقاطع آموزشی در دانشگاه ب -الف

و نیز الگوی های تحصیالت تکمیلی در توسعه کیفی و ارتقاء توان علمی و پژوهشی دانشگاه به نقش دوره نظر. باشد می

بی برای افزایش ظرفیت مناس که در حالی. این سهم مناسب نیست ،تقاضا برای ورود به مقاطع تحصیالت تکمیلی افزایشی

 (مراجعه شود 1-3به جدول )  .وجود داردزنجان های دکتری در دانشگاه ژه دورهیوسهم دانشجویان تحصیالت تکمیلی به
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برای ارتقای کیفی دانشگاه و افزایش . استهای شبانه و روزانه نامتوازن الگوی پذیرش دانشجویان به تفکیک دوره -ب

انتقال  های شبانه به روزانه و ، با تبدیل ظرفیت دورهشبانه یانتعدیل و کاهش دانشجو ،وصیهکار قابل تراهبودجه دانشگاه، 

 (مراجعه شود 1-3به جدول شماره )  .های آموزشی آزاد و پردیس استدورهبه  موجود دوره های شبانهظرفیت 

نسبت دانشجو به استاد . تاسبخش آموزش عدم رشد هماهنگ  نشان دهندهعدم توازن در نسبت دانشجو به استاد  -ج

افزون بر نامتوازن . ها کمتر استها بیشتر و در دانشکده علوم از سایر دانشکدهنسبت به سایر دانشکده مهندسیدر دانشکده 

اصالح شاخص . شدیدتر وجود داردبعضاً به شکلی عدم توازن  های آموزشی نیز این در گروهها نسبت بین دانشکده بودن این

هایی نیز که این نسبت در ها باالست و در گروهکه این نسبت در آن است هاییدر گروه یعلمرو جذب هیأتمذکور، درگ

 (مراجعه شود 3-3به جدول  شماره )  .شود می، توصیه های جدید و افزایش دانشجویانشتهتوسعه ر ،ها پایین استآن

علمی دانشیار و استاد به کل اعضای هیأت علمی  نسبت اعضای هیأت کیفی آموزش، باال بودنهای مهم  شاخص از -د

در پنج سال اخیر رشد تعداد اعضای هیأت علمی . بوده و در شرایط مطلوب نیست؛ که متأسفانه در دانشگاه زنجان پایین است

 . پایین بودن این شاخص داشته است دراین مسأله تأثیر زیادی  ودانشگاه تقریبا دو برابر شده است 

های  ریزش دانشجو در برخی رشته تاها و شرایط بازار کار موجب شده  معیتی، گسترش انواع دانشگاهتحوالت ج -ه

 ای قولهاز موضوعی مدیریتی به م مسئلهرو احتمال دارد این  از این. قابل توجه باشد های کارشناسی به ویژه دوره دانشگاه

دارای ریزش باال و جایگزینی آنها با  یدر رشته ها حذفی لذا برنامه ریزی برا. های آینده تبدیل شود راهبردی در سال

 .های راهبردی بخش آموزش استهای مورد نیاز جامعه از اولویترشته

دهد که این نشان می و استسال  45کمتر از ، 1393دانشگاه زنجان در سال  یعلممیانگین سن اعضای هیأت -و 

استفاده از ظرفیت جوانی و پویایی اعضای هیأت. است تقریبا جوان، یعلمدانشگاه زنجان به لحاظ ساختار جمعیت هیأت

 .خواهد بودسرمایه و ظرفیت مناسبی برای رشد و ارتقاء دانشگاه  ی،علم
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  ریفناو، پژوهش وضعیت شناخت و تحلیل -3-3

-که در رتبه یاگونهبه .ای داردجایگاه بسیار برجسته ریفناوپژوهش و  یها، حوزهدر ارزیابی اهداف و رسالت دانشگاه

جدید  های هماهنگ با رویکرد بنابراین. است ریفناوهای پژوهشی و  فعالیت ها بیشترین سهم امتیازات متوجهبندی دانشگاه

 که پژوهشخاصه آن. الزامی است ریفناوو  کارآفرینی و مشارکت فعال و جدی در تولید و توسعه ، تقویت جایگاه پژوهش

های شاخص  ،های اصلی پژوهش در این بخش ضمن مرور فعالیت. است مبتال های مختلفضعف بهاه در دانشگ و فناوری

  .شود می بررسی 1386-92های  آن طی سال مهم

 
 

 سرانه انتشار انواع مقاالت اعضای هیات علمی  -3-3-1

 شده لحاظ یپژوهش های فعالیت مهم های شاخص از یکی عنوان به و بوده ارزشیابی مراجع نظر مورد همواره شاخص این

 .دهد می نشان را 1393 سال در مقاله نوع و دانشکده کیتفک به یعلمهیأت یاعضا مقاالت سرانه 4-3 جدول .است
 

 1333در سال  یعلممقاالت اعضای هیأتانواع  انتشار سرانه -3-4

 نوع مقاله

 

 

 دانشکده

چاپ شده 

 در مجالت

ISI  

چاپ شده در مجالت 

ISC  و علمی پژوهشی

  خلیدا

شده در ارائه

 یهاهمایش

 یداخل

شده در ارائه

 یهاشیهما

 یخارج

 21/۴ 39/2 3۴/۴ 19/1 علوم

 ۴7/۴ 28/3 28/1 ۴5/۴ علوم انسانی

 ۴7/۴ 43/3 54/1 29/۴ کشاورزی

 17/۴ 57/1 23/۴ 58/۴ مهندسی

 14/۴ 53/2 73/۴ 59/۴ متوسط دانشگاه

 28/12/1393: تاریخ استخراج              

 

 داخلی علمی پژوهشی و ISCچاپ شده در مجالت  روند تغییرات سرانه مقاالت -3-3-2

بیشترین مقاالت در دو دانشکده .  باشد می 73/۴سرانه انتشارمقاالت علمی پژوهشی اعضای هیأت علمی در حال حاضر 

 .دهد این وضعیت را نشان می  3-3نمودار شماره . اند کشاورزی و علوم انسانی انتشار یافته
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 اعضای هیأت علمی در دانشکده ها داخلی علمی پژوهشی ISC سرانه مقاالتروند تغییرات : 3-3نمودار 

 
 ریفناومعاونت پژوهشی و : منبع                          

 

  ISIروند تغییرات سرانه مقاالت  -3-3-3

 4-3شماره نمودار طبق .  باشدمی 59/۴، 1393سال در  ISI مجالت سرانه انتشار مقاالت اعضای هیأت علمی در       

های مهندسی و کشاورزی متوسط و در دانشکده باال و دانشکده دانشکده علوم اعضای هیأت علمی در ISIسرانه مقاالت 

در  ISIدانشکده بیانگر این واقعیت است که نگارش مقاالت این در  ISIسرانه پایین مقاالت  .علوم انسانی بسیار پایین است

 .باشدمی از اعضای هیأت علمی به تعداد معدودیمحدود آن 

 هادر دانشکدهISI سرانه مقاالتروند تغییرات : 4-3نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ریفناومعاونت پژوهشی و : منبع                        
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 ISI چاپ شده در مجالت  میانگین کیفیت مقاالتروند تغییرات  -3-3-4

 با شاخصاین . باشد می 78/۴، 1393دانشگاه در سال  ISIیفیت کنونی مقاالت میانگین شاخص ک زیرطبق اطالعات نمودار 

 5-3نمودار شماره  .است یافتهافزایش  های گذشته نسبت به سال با شیب مالیمی و شده،اندازه گیری  AIFبه  IFمیانگین 

 .دهد های دانشگاه نشان میدر دانشکده این شاخص را وضعیت

 

 هادر دانشکدهISI کیفیت مقاالت شاخص میانگین: 5-3نمودار

 

 ریفناومعاونت پژوهشی و : منبع                       

 

 علمی در تولید مقاالت هیأت یمشارکت اعضا درصد -3-3-5

-معنیاختالف  ،ها ک دانشکدهیبه تفک  ISIعلمی پژوهشی و  در نگارش مقاالت یهیأت علم یمشارکت اعضا درصد

هر  از اعضای هیأت علمی کمیتعداد  مقاالت توسط ای از عمدهبخش که دهد  یاین شاخص نشان م. داری باهم دارد

 .دهد می این وضعیت را نشان 5-3شماره  جدول .شود  مینوشته  دانشکده
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 مشارکت اعضای عیات علمی  در نگارش مقاالت درصد: 5-3جدول

 هادانشکده
 درصد مقاالت 7۴در نگارش  یعلمسهم مشارکت اعضای هیأت

ISI علمی پژوهشی 

 23 45 علوم

 51 4 علوم انسانی

 61 2۴ کشاورزی

 19 31 مهندسی

 35 22 میانگین
 ریفناومعاونت پژوهشی و : منبع                           

  ها های مصوب دانشگاه به تفکیک دانشکده تعداد و اعتبار طرح -3-3-6

های نظری و عملی و تأثیرگذاری بر  ت فعال در حوزههای پژوهشی، مشارک های تحقیقاتی نشان استحکام فعالیت طرح

های مهندسی و علوم  رشته. ها شده است گذشته تالش زیادی برای جذب و اجرای آن چند سالطی . محیط پیرامون است

به تفکیک ها را  های مصوب و اعتبار آن تعداد و اعتبار طرح 6-3جدول شماره  .های مصوب دارند در طرحرا بیشترین سهم 

 .دهد نشان می 1393در سال  دانشکده

 های تحقیقاتی مصوب در حال اجراتعداد و اعتبار طرح: 6-3جدول

 وضعیت طرح

 دانشکده
 مصوب

 اعتبار

 (میلیون ریال)

 6727 19 علوم

 162۴ 14 علوم انسانی

 851 9 کشاورزی

 2۴12 19 مهندسی

 1121۴ 61 جمع

                        28/12/1393: تاریخ استخراج  -ریناوفمعاونت پژوهشی و : منبع                 

 
 

 تحلیل وضعیت پژوهش -3-3-7

 اول تراز دانشگاه 1۴ در که است یحال در نیا. است 59/۴ ،دانشگاهی علمهیأت عضو هر ISIسرانه مقاله  متوسط -الف

 فاصله و نبوده مطلوب زین ترازهمی ها گاهدانش با سهیمقا در زنجان دانشگاه مقاالت سرانه. است 1 از شتریب شاخص نیا کشور

 (.مراجعه شود 4-3به جدول شماره ) دارد هاآن بای توجهقابل
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 ISI مقاالت درصد 7۴. است نامتوازن دانشگاه در ی نیزپژوهش یهاتیفعال عیتوز مقاالت، نییپا سرانه باوجود  -ب

 شدهچاپ دانشگاهی علمهیأت یاعضا از درصد 35 توسط یپژوهش -یعلم مقاالت درصد 7۴ و درصد 28 توسط دانشگاه

 مقاالت انتشار و چاپ در یادیز تیفعال دانشگاهی علمهیأت یاعضا از زیادی بخش که آن است گرانیب شاخص نیا. است

 ،یعلمهیأت یاعضای پژوهش داتیتول سرانه شیبرافزا عالوه رسدیم نظر به. اندمواجه پژوهشی رکود با عمالً و نداشته

 .باشدمی پژوهش حوزه یدیکلی ها راهبرد از یبخش توازن یهااستیس اعمال و یپژوهش بودجه ی سازمتوازن

 دیتأکعلیرغم . است دانشگاهی داخل بودجه محل از آن اعتبار بودن نییپا پژوهش حوزه التمشک نیترمهمیکی از 

 حوزه به دانشگاه اعتبارات مجموع درصد 15 ات 1۴ حدود اختصاص بری نمبی فرادست مراجعی ها استیس و امناء هیأت

 .است درصد 5 از کمتر همواره شاخص نیا ،و فناوری پژوهش

های  فعالیت محل ازیی درآمدزا ،شودیم قلمداد یدیلک هادانشگاه یآت و یجار کردیرو در که مهم یهاشاخص از -ج

 یهاتیفعال ارتقاء یبرا یمناسب تیظرف ،ایپو و وانج یتیجمع ساختار به توجه با دانشگاه رسدیم نظر به. است پژوهشی

مات مشاوره دارائه خ ،یشگاهیآزما خدمات ارائههای پژوهشی،  طریق جذب طرح از کسب درآمد. دارد درآمدزا یپژوهش

 به زاین از منابع اصلی درآمد پژوهشی بوده و کتاب فروش از حاصل درآمد یا و انیبندانشی ها شرکت از حاصل رآمدفنی،  د

 .دارد منسجمی زیربرنامه

 سیتاس. است شده دانشگاهی پژوهش ژهیو به وی آموزش توان ضعف موجب ها کارگاه و ها شگاهیآزما نبودن تکمیل  -د

 ارتقا قابلی محورها از ی موجودها شگاهیآزما زیتجه و توسعه وی مرکزی ها شگاهیآزما شبکه جادیا وی مرکز شگاهیآزما

 .است هدانشگای پژوهش توان

. است دانشگاهی واقعی ها کارکرد و اهداف از محیط پیرامون و اثرگذاری برآن، بهی پژوهش وی علم خدمات ارائه -هن

 و شوراها در حضور ،ییگردهما ،یسخنران ،یعلم جلساتی برگزار خارج از دانشگاه، شتر بایب چه هر تعامل با مهم نیا

 رفعبرای  علمی و فناوریی ها هسته و تشکیل یاجتماعی ها برنامه رد مشارکت ،گذار سیاست و ریگ میتصمی نهادها

 مقوله نیا برای شاخصتعیین  هرچند. آید ی به دست میکشور و ای منطقه ،یشهرهای مختلف  در عرصهی نیعی تنگناها

 و ها گروه در ها آنی برا برنامه داشتن به شمار آمده و پژوهش حوزهی اساسی راهبردها ازی کی هرحال به اما است دشوار

 .باشد ریفناو و پژوهش حوزهی گذاراستیسی راهبردی محورها ازتواند  می ها دانشکده

 

 ریفناوتحلیل وضعیت  -3-3-2

های جدید برای  در شاخص اماها است، پژوهشی دانشگاه یبندهای رتبه ن شاخصیترهای کمی از مهم گرچه شاخص

نسل دوم یعنی   یهاگذار از دانشگاه. شود انه نیز توجه زیادی میرفناو های ارزیابی جایگاه و رتبه دانشگاه ها به شاخص
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انه و بازدهی رفناوعملکردهای نیازمند توجه به اثرگذاری مستقیم  ،رفناودانشگاه های کارآفرین و  یپژوهشی به نسل سوم یعن

 . است دانشگاه انهرفناوهای  فعالیتاقتصادی 

توسعه مرکز رشد و جهت . گیری نداشته استل چشمتناسب با پژوهش، رشد و تحودر دانشگاه زنجان م ریفناوتوجه به 

 ریفناواز اقدامات آغازین دانشگاه در توجه به توسعه و کاربرد های نوین زیستی  ریفناوپژوهشکده دهی به فعالیت های 

 .دهد مینشان دانشگاه را  و کارآفرینی انهرفناومهمترین اقدامات  8-3و  7-3جدول شماره .  است
 

 مرکز رشد فعالیت آموزشی و ترویجی مرتبط با: 7-3جدول 

درآمد خدمات 

آزمایشگاهی به 

 خارج دانشگاه

تعداد 

های  شرکت

 دانش بنیان

مستقر در  واحدهایتعداد 

 مراکز رشد
تعداد ایده های 

تجاری سازی 

 شده

های  نامه تعداد پایان

منتهی شده به طرح 

 کسب و کار
تحقیق 

 و توسعه
 پیش رشد رشد

۴ 2 6 1۴ 6 44 ۴ 

  1393 :تاریخ استخراج آمار -مرکز رشد دانشگاه: منبع           

 

 های آموزشی و ترویجی مرتبط با کارآفرینیفعالیت: 2-3جدول 

نامه  حمایت از پایان

های مرتبط با 

 کارآفرینی

طرح های پژوهشی 

 مرتبط با کارآفرینی

برگزاری همایش 

 مرتبط با کارآفرینی

بازدید از محل کار 

 کارآفرینان

برگزاری دوره های 

 آموزشی

۴ ۴ ۴ ۴ 11 

                                                                             1393 :تاریخ استخراج آمار -مرکز رشد دانشگاه: منبع            

   

نسبت به دانشکده ها  ، اگرچه  پژوهشیدر انجام طرح های  یستیز ی نوینها ریفناوپژوهشکده  مربوط به فعالیت های

جدول شماره  . نشده است منتشرآن   ای به نام هو تاکنون مقال ؛محدود تعداد طرح های بزرگ و ملی آن اما ه استقابل توج

 .    دهد پژوهشکده را نشان می مصوب داخل و خارج از های تحقیقاتی عملکرد طرح 3-9
        

پژوهشکده از و خارج یهای تحقیقاتی مصوب داخل طرح: 3-3جدول            

 عنوان
طرح های مصوب 

 داخل 

طرح های مصوب 

 خارج 

 13 2۴ تعداد

 2989 381 (میلیون ریال)اعتبار

 های نوین زیستی ریفناو اطالعات دریافتی از پژوهشکده: منبع      
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پژوهشکده ها از در به ویژه  و دانشگاه ها بر تولید ثروت و درآمد درتاکید  ،ریفناوحوزه  دروزارت علوم سیاست 

 یها ریفناوپژوهشکده  در ییاز این روی انتظار می رود فعالیت های درآمدزا .است ریفناو هایتوسعه کاربرد و محل تولید

نیز دانشگاه به و در مرحله بعد  خود را تامین کندهزینه های عمومی  در مرحله نخستبه گونه ای توسعه یابد که  یستیزنوین 

 .کمک رساند

در جهت نیازهای منطقه و کشور،  ریفناوهای پژوهشی و هستههمکاری ها و های فردی به تغییر رویکرد از پژوهش

پایه و مزیت دار استان به  آزمایشگاهی و مراکز تحقیقاتی با صنایع های راهبردی با ایجاد شبکهحرکت به سمت همکاری

اختصاص  بااستان  ریفناومرکزیت بخشی به استقرار پارک علم و  وکشاورزی  ،صنایع برق و الکترونیک ،ویژه سرب و روی

و دانشگاه  های راهبردیو تقویت مرکز رشد از برنامه بنیان،های دانشاستقرار شرکت ها برایهای دانشگاهبخشی از زمین

 .محسوب می شوندری فناوتوسعه و تجاری سازی  جهتپژوهشکده 

 

 المللی های علمی بین همکاری -3-3-3

 آن عامل مهمی درهای فعالیت کردنالمللی بین تالش برایدانشگاه و المللی  های علمی بین همکاری جایگاه ارتقای

 .پژوهشی استهای  فعالیترونق بخشی به فعالیت های آموزشی و به ویژه 

با  ریفناوهای علمی و  ، بر گسترش همکاری14۴4جمهوری اسالمی ایران در افق  ریفناوم و در سند چشم انداز عل

های  شاخص. کید شده استأکشور ت ریفناوالمللی به عنوان یکی از اهداف کالن نظام علم و  مراکز معتبر علمی بین

ها به شرح  آن اهم که شدهوسیعتری دیده  به صورت ریفناوها در ارزیابی های وزارت علوم، تحقیقات و  المللی دانشگاه بین

 .باشند زیر می

 یخارج انیهمتا با دانشگاه منعقده ریفناو وی پژوهش ،یآموزشی ها تفاهم  

 المللی بینی تخصصی ها سازمان دری پژوهش مراکز و دانشگاهها تیعضو  

 ها دانشگاه در شده برگزار المللی بینی لمعی نارهایسمالمللی و  های بین ها، سخنرانی ها، دوره ها، کارگاه کنفرانس تعداد  

 کشورها گرید با مشترکی ها پروژه تعداد  

 المللی دریافت شده های بین و گرنت کشورها گرید محققان با مشترک مقاالت تعداد  

 کشور از خارجی ها دانشگاه در سیتدر رایبی شناس رانیا وی فارس اتیادب و زبانی اعزام استادان تعداد  

 ی ها کنفرانس و نارهایسم های مطالعاتی، فرصت بهو دانشجویان تحصیالت تکمیلی  یعلم هیأتی اعضای فرهاس تعداد

  (یخارج-یداخل) المللی بین

 المللی بین انیدانشجو رشیپذ  
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 المللی خارج از کشور های برتر آسیا و دنیا وکسب جوایز بین ین دانشگاهرتبه دانشگاه در ب   

 لعاتی تعداد ارائه فرصت مطا(post-doc )به اعضای هیأت علمی و فارغ التحصیالن دیگر کشورها  
   

و مهمترین موانع را  ترسیم نشدههنوز نقشه مطلوب آن  دانشگاه، المللی تقویت فعالیت های بین علیرغم تالش برای

  .توان به شرح زیر اعالم کرد می

  ها دانشکده و اهدانشگ الملل نیبروابط  حوزه دری قوی سازمان ساختار نبود -

  مستقل اعتبارات و بودجه کمبود -

  المللی بینی ها پژوهش و انجام المللی بینی دانشجو رشیپذ دانشجو، و استاد تبادلی برا الزمی ها نامه نییآ نبود -

  المللی روابط بین برای ایجاد انیدانشجو و رانیمد ،یعلم هیأتی اعضابودن  تجربهکم  -

  های خارجی در استفاده از زبان انگلیسی و دیگر زبان انینشجودا وی علم هیأتی اعضا ضعف -

  المللی بین انیدانشجو جذب عدم -

  المللی بینی دانشگاه وی پژوهش موسسات با عملیاتیی ها نامه تفاهم کمبود -

  شده منعقدی ها نامه تفاهم ازی کاف استفاده عدم -

  المللی بینی سازمانها و مجامع ها، انجمن در حضور کمرنگ دانشگاه -

 و عیترف ان،یدانشجو و عضای هیأت علمیا یقیتشوی ها برنامه در المللی بینی ها شاخص بهی کاف توجه عدم -

   ی آموزشیها گروهی ابیارز ی اعضای هیأت علمی درارتقا

  الملل نیب امور شبردیپ در کشور از خارج النیالتحص فارغ ازی کاف استفاده عدم -

 
 

 

 ری و پشتیبانیشناخت و تحلیل وضعیت ادا -3-4

های صف با  فعالیت میاندرواقع تناسب . مالی و پشتیبانی است یهاتیازمند حمایهای آموزشی و پژوهشی ن فعالیت

ن نیروی انسانی و سایر یو هرگونه توسعه فضای عمرانی، تأم بودهارتقاء جایگاه دانشگاه برای شرط الزم  یبانیهای پشت فعالیت

پرداخته  اداری و پشتیبانی های اصلی شناسایی زیربخشدر این بخش به . باشد ها آنست متناسب با بایهای پشتیبانی می برنامه

 .شود می

 

 پرسنلی - اداری -3-4-1

به تفکیک وضعیت استخدامی و مدرک دانشگاه را  یرهیأت علمیغاعضای  یساختار پرسنل 1۴-3 شماره جدول

 . دهدینشان متحصیلی 
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یت استخدامیو وضع یلیک مدرک تحصیع کارکنان به تفکیتوز :1۴-3جدول   

 مدرک تحصیلی

 وضعیت استخدامی
 دیپلم زیر دیپلم

فوق

 پلمید
 لیسانس

فوق

 سانسیل
 جمع دکتری

 144 1 39 68 15 15 6 رسمی

 3۴۴ ۴ 3۴ 93 27 49 1۴1 قراردادی

 444 1 69 161 42 64 1۴7 جمع

 1۴۴ ۴123 15154 36126 9146 14141 2411۴ درصد

 28/12/1393: خ استخراجیتار                 

 :است مهم زیرنکات انگر ین جدول بیا

بخش عمده کارکنان قراردادی،  .اند مشغول به فعالیت یقرارداد به صورتدرصد کارکنان دانشگاه  65حدود   -1

  . اند شده یل وضعیت استخدامی، قراردادیه با تبدکبوده  ی سابقشرکت یروهاین

نبوده و  مند هها ضابطآن استخدامفرآیند دلیل آن که به از نیروهای قراردادی  بخش قابل توجهی یفیسطح ک  -2

. مطلوب نیست  ،صورت نگرفته و یا امکان آن نبوده ها نیز در خصوص تبدیل وضعیت آن یخاص یت سنجیرقابت و صالح

آن یشتغال و مهارت کاربا وضعیت ا آنان الت تخصصی کارکنان و غیر مرتبط بودن رشته تحصیلیین بودن سطح تحصییپا

 . شود محسوب می پرسنلی/حوزه اداری یها از معضالت جد

این  ؛ حال آنکهیک است یعلمهای ابالغی وزارت علوم، نسبت مطلوب کارکنان به اعضای هیأتدر سیاست  -3

رعایت این ی، تحول در ساختار پرسنلبرای جهت نیا از .درصد از تعداد مطلوب باالتر است 15نسبت در دانشگاه حدود 

 . باشدمیشاخص الزامی 

نیاز به برگزاری از این روی . شوند درصد نیروهای کارمندی بازنشسته می 4۴تا  35در طول ده سال آینده حدود  -4

با استخدام اعضای هیأت  کیفی شده و نیز افزایش کارکنان جدیدهای استخدامی، برای جبران بازنشستگان خارج آزمون

 .باشد میعلمی جدید 

 رعایت ضرورت و موجود نیروهای ساماندهی .اند شده توزیع نامتوازن کیفی و کمی نظر از دانشگاه داخل کارکنان  -5

  .شود می محسوب اداری حوزه محوری هایسیاست از نیز کارکنان بین هاتیفعال توزیع در تناسب

های  و تربیت کارشناس در پست ییضرورت تخصص گرابه توان د در حوزه اداری مییمورد تأک یاز سایر محورها -6

برنامه  سال اولاداری تا پایان پنج امور کردنشناسایی و مکانیزه   ،فرآیندها یسازو شفاف یسازتخصصی و مدیریتی، روان

 .کردراهبردی اشاره 

ساختار تعداد کارکنان و  اما ؛ارتباط استخدامی مستقیم ندارد ،طرف قرارداد یهر چند دانشگاه با کارکنان شرکت -7

ا، تنظیف خوابگاه، ذعمده کارکنان شرکتی در شرکت هایی چون تهیه و پخت غ .مل استأنیروی انسانی شرکت ها نیز قابل ت

 .حمل و نقل حضور دارند و سیسات، فضای سبزأت
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نفر شاغل دارند  23۴دهد شرکت های طرف قرارداد حدود  شرکتی نشان می یاطالعات موجود از تعداد نیروی ها

 .شود پرداخت حقوق به نیروهای شرکتی با قانون کار انجام می. زیر دیپلم هستند اً دارای مدرک تحصیلیمدتعکه 

 .دهد توزیع کارکنان شرکتی طرف قرارداد را نشان می 11-3جدول شماره 

 صورت حجمی به تفکیک مدرک تحصیلیها بهطرف قرارداد با شرکت یتوزیع کارکنان شرکت :11-3جدول 

 مدرک تحصیلی                      

 تعداد
 دیپلم زیر دیپلم

فوق

 پلمید
 کارشناسی

کارشناسی 

 ارشد
 جمع دکتری

 23۴ ۴ 3 23 9 87 11۴ تعداد نیروهای شرکتی

 28/12/1393: تاریخ استخراج   

 

  کالبدی- یعمران -3-4-2

از  شدهاعالم یبا استانداردها متناسب ،هادانشکده یدانشگاه در تمام یکالبد یسرانه فضاها 12-3با توجه به جدول 

دانشکده . به صورت متوازن توزیع نشده استها  ن دانشکدهیبموجود  یکالبد یفضاهمچنین . ستین ،وزارت علوم سوی

با دو  یآموزشو کمک یآموزش یسرانه مطلوب فضاها نظر ن اختالف را ازیشتریازآن دانشکده علوم بو پس یکشاورز

کالبدی موجود و در /وضعیت عمرانی 13-3و  12-3جدول شماره . دارند مهندسینسانی و دانشکده دیگر یعنی علوم ا

 .دهد دست احداث دانشگاه را به تفصیل نشان می
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  (مترمربع) ها دانشکدهبه تفکیک  آموزشی و کمک آموزشیفضاهای  -3-12

 وضعیت

 دانشکده
 موجود

در دست 

 احداث

سرانه نسبت به 

 دانشجوی روزانه

کل ت بهسرانه نسب

 دانشجویان
 سرانه مطلوب

 12 4/6 8/9 ۴ 12991 علوم پایه

 1۴ 25/6 75/7 ۴ 15294 علوم انسانی

 14 25/8 1۴/11 46۴۴3 94۴۴ 2کشاورزی

 14 87/8 26/14 56۴۴4 26421 مهندسی

 - 77/29 7/1۴ 1۴2۴۴ 641۴6 جمع

 

 

 پژوهشیو  یسایر فضاهای خدماتی، رفاه: 13-3جدول 

 کاربری
 (مترمربع )ربنا یز

 در دست احداث موجود

 255۴ 5613 دانشجویی و فضاهای جانبی یورزش یهاسالن

 ۴ 5175 و آشپزخانه یس مرکزیسروسلف

 ۴ 36323 هاخوابگاه

 ۴ 14۴76 ها و مرکز رشدها و سالنشیکتابخانه مرکزی پژوهشکده، مرکز هما

 ۴ 16218 و رفاهی فرهنگی، خدماتی ،فضای اداری

 255۴ 774۴5 جمع
 

 دفتر عمرانی: منبع               

و زیر  ، تاسیساتهزار متر مربع ابنیه 15۴۴۴۴ارزش روز سرمایه گذاری انجام شده در ابنیه دانشگاه با دارا بودن حدود 

نگهداری و  ،توجه به حفظ این سرمایه های ملی. میلیارد ریال برآورد می گردد25۴۴حدود  ،ساخت های آب و انرژی

صحیح مدیریت و نگهداری از تاسیسات و ساختمان ها و نیز تامین و هزینه اهش استهالک آن با به کارگیری روش های ک

 .که تقریبا مغفول واقع شده است استبرنامه های راهبردی دفتر عمرانی کرد مناسب اعتبارات از 

 

                                                 

 .است روزانهصرفاً بر اساس تعداد دانشجویان  ،سرانه فضای دانشجویی مورد نیازبرای گیری  مبنای تصمیم ، گیر با توجه به رویه موجود در مراجع تصمیم. 1
 .ط است که در آمار فوق اعمال نشده استمترمربع فضای کمک آموزشی مثل مزرعه و گلخانه و سایر مستحدثات مرتب 0777دانشکده کشاورزی دارای .  

 شامل گلخانه تحقیقاتی و ساختمان جدید دانشکده کشاورزی.  3

 های فنی و مهندسیشامل ساختمان هنر و معماری و کارگاه.   
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 1و امور مالی بودجه -3-4-3

منابع محدود به  منوط به اختصاص آن افزایش کارآیی ه؛ وبودمالی ات همواره در معرض انواع تصمیمدانشگاه 

 .ستدارترین نیازهااولویت

دانشگاه عمدتاً از منابع مصوب جاری و عمرانی مندرج در قوانین بودجه، درآمدهای اختصاصی و کمک حاصل  بودجه

 .دهدینشان م 1393جدول زیر وزن منابع مختلف را در سال . شود ن مییهای متمرکز تأم از ردیف
 

 میلیون ریال                          1333 زنجان منابع درآمدی دانشگاه: 14-3جدول                                                           

 عنوان
 یبودجه عموم

 مصوب

 یبودجه عمران

 مصوب

 یدرآمد اختصاص

 مصوب

متمرکز  هایردیف

 وزارت
 جمع

 692192 24287 45۴۴۴ 7579۴ 547115 مبلغ

 1۴۴ 315 615 11 79 (درصد)سهم 

 دفتر برنامه و بودجه: منبع   

درصد منابع درآمدی   79ازآنجاکه بیش از  و شودبر اساس تعداد دانشجویان روزانه تعیین می اعتبارات مصوب جاری

. خواهد دادشگاه را افزایش درصد بودجه کل دان 79/۴عمالً  آن هر یک درصد افزایش ،باشدآن میدانشگاه وابسته به 

از حداکثر ظرفیت جذب استفاده  تا  ،استاعتبارات مصوب جاری اولویت افزایش منابع دانشگاه با  ،به لحاظ منطقیبنابراین 

تنظیم شود که در مدل تعیین و توزیع  یاگونهبه های آنبا توجه به هزینه که الگوی پذیرش دانشجو اینست نکته مهم. گردد

های  اعتبارات عمرانی دانشگاه متناسب با تعداد پروژه. ، بیشترین اعتبارات عمومی را کسب کنددانشگاه ها مومیبودجه ع

-تعریف و تصویب پروژه برایافزایش بودجه عمرانی دانشگاه نیازمند پیگیری مؤثر . شود میمصوب تعریف و تخصیص داده 

 . استهای مختلف دانشگاه متناسب با نیاز بخشهای جدید 

                                                 

های تحصیلی، ارائه خدمات، هدایا و ، شهریههای مستقیم دولتیها عموما از طریق طیف متنوعی از منابع درآمدی مانند قراردادهای پژوهشی، کمکدرآمد دانشگاه . 1

-های دانشگاهی، دانشگاه را در مسیر انجام مأموریتآید که عالوه بر امکان رشد فعالیت های پیرامونی به  دست میها و شرکتگذاریهای حامیان مالی، سرمایهموقوفات، کمک

سو میزان اعتبار و توانایی جذب درآمد و از سوی کیکه داللت بر توانمندی یک دانشگاه دارد؛ چرا که از هایی است میزان درآمد یکی از شاخص .سازدهای خود توانمند می

و با جامعه و محیط پیرامونش  میزان ارتباط آن میزان درآمد دانشگاه نشانگر. دهد را نشان مینه کرد در امور آموزشی، پژوهشی، رفاهی و دیگر امور مرتبط یدیگر،  توانایی هز

میلیارد ریال است این رقم   23در حدود  1333مجموع منابع بودجه دولتی و اختصاصی مصوب دانشگاه زنجان در سال . همکاری برای ارائه خدمات علمی و فنی است یزانم

های های ایران با دانشگاهدرآمد دانشگاه نمیادهد که فاصله عمیقی نشان می ودجه ای ب طالعاتانگاهی به . های سطح اول دنیا بسیار ناچیز استدر مقایسه با درآمد دانشگاه

 . وجود دارد تراز اول دنیا

دانشگاه توکیو . سرآمد دانشگاه های پردرآمد دنیا بوده اند  ،میلیارد دالر  و    . به ترتیب با حدود     71 قابل ذکر است دانشگاه های هاروارد و استنفورد در سال  

این در حالی است که . میلیارد دالر نیز در ردیف دانشگاه های توانمند مالی دنیا هستند   .1میلیارد دالر و دانشگاه زوریخ با  1.3رن با  میلیارد دالر ، دانشگاه ملبو  . با 

 . میلیارد ریال بوده است 07777 ،1333های دولتی ایران در سال  همه دانشگاهبرای  مجموع بودجه وزارت علوم
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 عمرانی های طرح در ژهیوبه مردمی های مشارکت جلب و شیبرافزا تمرکز و انخیر کمک به توجه ،درآمدی منابع میان از

 دنیا مهم یهادانشگاه از بسیاری در که شود می تلقی مهم زمانی موضوع این .کند فراهم  را مناسبی منابع تواند می ،دانشگاه

 .شود می محسوب پایدار آمدهایدر از یکی عنوانبه وقفی درآمدهای از استفاده

، درآمد (درصد 15)، فروش ژتون غذا (درصد 3۴)درآمدهای اختصاصی دانشگاه عمدتاً شامل شهریه دانشجویان شبانه 

. است( درصد 27)و سایر درآمدها ( درصد 1۴) های دانشگاهو اجاره زمین ، مزرعه(درصد 18)منظوره  های دو حساب

ای که پرداخت  مثال برای دانشجویان شبانه چند برابر شهریه عنوانبه ؛صی به مفهوم سود نیستشود درآمد اختصا یادآوری می

فعالیت طور برای نیشود و هم یارانه پرداخت می دریافتیشود یا برای ژتون غذا حدود سه برابر قیمت  نه مییکنند، هزیم

؛ در تفسیر درآمد اختصاصی باید دقت کافی داشت هتبه همین ج. شود شده صرف میمزرعه بیش از درآمد آن، هزینه تمام

تایج زیر ن منابع درآمدی دانشگاه از تحلیل جدول . 1توجه کردهای افزایش درآمد به مفهوم افزایش سود مطلوب  سیاست به و

 :حاصل می شود

که با دارا بودن باالترین سهم، بیشترین  ژه از منابع عمومی دولتییوافزایش اعتبارات دانشگاه از همه منابع، به  -1

 .ه جای دارمد اختصاصیبهای اختصاصی سودنیز تمرکز بر افزایش و دانشگاه را داراست  اعتبار فزایشاظرفیت 

مد زایی دانشگاه با آه درتدر ایجاد منابع درآمدی همه حوزه ها باید مشارکت داشته باشند، تشکیل کمی که از آنجا -2

 .دفتر برنامه و بودجه ضروری است با محوریتوظایف مشخص 

های جاری دانشگاه، واقعی فعالیتها، تهیه گزارش مدیریتی از هزینه شده فعالیتبرمبنای بهای تمام یزیربودجه  -3

 و های جاری و آتی دانشگاهفعالیت میانشفافیت در تنظیم و تصویب بودجه داخلی، تسهیم متعادل، متناسب و عادالنه بودجه 

ای دارند، موجب افزایش کارآیی و کارآمدی هزینه کرد منابع هایی که بار مالی و بودجهگیریمشارکت فعال در تصمیم

 .خواهد شد

 

 هزینهساختار  -3-4-4

شرایط  دلیلبه .شودر هزینه مییناپذصورت اجتنابدرصد اعتبارات دانشگاه به 89 حدود 15-3طبق جدول شماره 

در خصوص  انهای زیادی همراه است و عمالً اختیار مدیر ها با دشوارینهیعمومی حاکم بر کشور و دانشگاه، کاهش این هز

 ها و حوزه اداری مالیدانشکده ،و فرهنگی های پژوهش، امور دانشجوییبین حوزهنیز عتبار باقیمانده ا. باشد میها محدود آن

 .شود می یو ضرور بسیار مهم امور پشتیبانی تنها صرفکه  است کم ای اندازه این اعتبارات به. شودتوزیع می دانشگاه

                                                 

 .بخش عمده درآمدهای اختصاصی دانشگاه دارای سود منفی است. ی هزینه استسود برابر با درآمد منها.  1
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 رامدیریت و تأثیرگذاری که آزادی عمل  نستدا هاترین ضعفمهم توان از را می ریناپذهای اجتناب هزینه زیادسهم  

 و جذب حداکثر بودجه عمومی دولت، ریناپذاجتناب یهاراهکار جبران این ضعف، افزایش کنترل هزینه .است نمودهکم اثر 

 .استدانشگاه  ختصاصیادرآمدزایی 

 (درصد) 1334سال  در ایدانشگاه بین منابع هزینه جاری اعتبار بینیپیش :15-3جدول 

 سهم منابع هزینه ع هزینهمناب

ب
تنا

اج
پذ

نا
 ری

 پرسنلی
 هیأت علمی

61/88 

36/73 
6/45 

 7/27 غیر هیأت علمی

 قراردادها و انرژی

 تغذیه

25/15 

2/7 

 1/6 سایر قراردادها

 9/1 انرژی

 4/11 4/11 4/11 هاها و معاونتاعتبار دانشکده سایر سایر

 1۴۴ 1۴۴ 1۴۴ جمع

        ۴1/۴3/1394: خ استخراجیتار  -مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت:  بعمن

 

 هایهای مختلف، هزینهشده دانشجو در مقاطع و دورهتمام هزینهبرآورد  :ها مثلهزینه تمام شده انواع فعالیت برآورد

نظیر هزینه تمام شده  های کلیدی دانشگاهلیتونقل، حراست و نگهبانی و سایر فعاشده خدمات خوابگاهی، خدمات حملتمام

  .گیری مالی صحیح استمشاغل مدیریتی، شرط الزم تصمیم

                                  

 و دانشجویی اجتماعی -یت فرهنگیوضع شناخت و تحلیل -3-5

 اجتماعی -فرهنگی  -3-5-1

 مسئول ،یرشد علم یتعالوه بر مسئول نابراینب .ط مدرسه به جامعه استیان از محیگذار دانشجو ای برای دانشگاه مرحله

ی اجتماع یهاتیرش مسئولیپذ یآنان برا یسازآنان و آماده یو معنو یرشد فکر، ورود به بازار کار برایماده ساختن آنان آ

 یهااز جلوه یا و بانشاط و عاریسالم، پو یطیبه مح شدن لیتبد برایدانشگاه در این بخش که  کردباید اذعان . است

انحرافات فکری، انواع  یاز طرف .دارد فاصله نقطه مطلوب بالیکن  ،تالش زیادی انجام داده یفرهنگ اسالم ر باینامطلوب مغا

گذارد؛ که وجود آن  می یر فراوانیان تأثیدانشجو یاجتماع یر زندگیبر مس هاو صدمات ناشی از آن یاجتماع یهایناهنجار

 .است  مطلوبدانشگاه نا به وبژه در ودر جامعه 

مفهوم فرهنگ بسیار فراتر از آن است که شکل دهی و تغییرات آن را در یک تشکیالت نام گذاری شده با عنوان 

خاصه آنکه دانشگاه با تمام ابعادش دارای رسالت قرهنگی و اجتماعی . فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خالصه نمود معاونت

در قالب طرح ها و برنامه های فرهنگی و اجتماعی می تواند قابل  یو فرهنگ یدر امور اجتماع ییایوجود پواین  با. است
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، جلسات یو اقتصاد یاسیس یها، نشستییدانشجو یهاتوان در برنامهیآن را م یهاکه جلوهجهت دهی و تاثیربخشی باشد 

در این نیاز کنونی دانشگاه  .ان مشاهده نمودیخودجوش دانشجو یو ورزش ی، اجتماعیفرهنگ یهابرنامه دیگرلم و یش فینما

 . ، کیفی سازی و افزایش دامنه پوشش آنها استی فرهنگیگسترش برنامه ها بخش،

 

 دانشجویی – رفاهی -3-5-2

امور  اداره  .استهای محوری و مستمر دانشگاه برنامه ازتوسعه خدمات رفاهی دانشجویان به فراخور منابع مالی 

 . باشند میو مشاوره از ارکان خدمات حوزه دانشجویی دانشگاه  ، بهداشتیبدنتیها، تغذیه، تربخوابگاه

 

 خوابگاه ها -3-5-2-1

ترین جمعیت دانشجویی از کلیدیبا ها ظرفیت خوابگاه تناسب این بخشگسترده و متنوع  یهاتیفعال میاندر 

،  1393-94 دانشگاه زنجان در سال ایجمعیت ساکن خوابگاه 16-3شماره جدول   .توجه دانشگاه استمحورهای قابل

 .دهد مطلوب را نشان می موجود ها و سرانه فضای فیزیکی فضای فیزیکی خوابگاه
 

 33-34های ملکی و خودگردان دانشگاه زنجان در سال  فضای فیزیکی خوابگاه: 16-3جدول 

 عنوان خوابگاه
زیربنای 

 موجود

ظرفیت 

 استاندارد

ظرفیت اسکان 

 یافته

 18۴3 151۴ 1941۴ (و مرحوم نجفی 5تا  1فاطمیه )خوابگاه ملکی خواهران 

 1۴98 895 9۴9۴ (فرجامی، علیخانی، ناصربخت، عسگری نژاد، بابازاده، نوری، روغنی زنجانی)خوابگاه ملکی برادران 

 768 768 6۴۴۴ (صدرا) خوابگاه خودگردان خواهران

 788 788 87۴۴ (استقالل، ورقایی)خوابگاه خودگردان برادران 

 4467 3361 432۴۴ جمع

 معاونت دانشجویی: منبع
 

های  درصد آن خوابگاه 64194نفر است که  4467ظرفیت خوابگاهی دانشگاه زنجان  16-3با توجه به جدول شماره 

 .های خودگردان معروفند اند که به خوابگاه های بخش خصوصی درصد خوابگاه 351۴6و ( دولتی)ملکی 

های دانشجویی ملکی دارای اسکان بیشتر از حد مطلوب هستند که این موضوع موجب  به دلیل محدودیت فضا، خوابگاه

مترمربع به ازای هر  9167سرانه فعلی فضای خوابگاهی . شده است سرانه فضای خوابگاهی دانشگاه کمتر از حد مطلوب باشد

های موجود دارای مازاد ظرفیت  بوده و به بیان دیگر خوابگاهدرصد کمتر از سرانه مطلوب  13دانشجو است که حدود 

 .باشند دانشجو می
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 17-3طبق جدول شماره  این نسبت .ها ساکن هستنددر خوابگاه زنجان درصد از جمعیت دانشجویی دانشگاه 4۴حدود 

 . باهم ندارد فاحشیتفاوت  ،بین مقاطع و جنسیت
 

 هادر خوابگاهتوزیع دانشجویان دختر و پسر : 17-3جدول

 شرح
 کارشناسی

کارشناسی 

 ارشد
 جمع دکتری

 2۴65 89 431 1545 دخترانساکن خوابگاه 

 1766 118 349 1299 پسران ساکن خوابگاه

 %38 %46 %36 %38 دخترکل دانشجویان خوابگاه بهدر ساکن  دخترنسبت دانشجویان 

 %41 %51 %36 %42 پسر کل دانشجویانساکن خوابگاه به پسرنسبت دانشجوی 

 %39 %49 %36 %4۴ خوابگاهدر  کل دانشجویان ساکننسبت کل دانشجویان به

 

 معاونت دانشجویی: منبع

با توجه به  . استر یناپذ ، توسعه ظرفیت خوابگاه نیز اجتنابراهبردی با فرض تحقق اهداف دانشگاه در افق برنامه

و نیز افزایش سهم دانشجویان تحصیالت تکمیلی که سرانه برنامه  ایندر بینی شده  پیش مقایسه آمارهای رشد دانشجویی

رود طی ده سال  ، انتظار میموجود یهاو نسبت سکونت در خوابگاه برخورداری باالتری از فضای کالبدی خوابگاه دارند

 دانشجویان میانبه نسبت مساوی درصد  3۴ظرفیت خوابگاهی دانشگاه حداقل حدود  برای رسیدن به سرانه مطلوب آینده

 . افزایش یابد پسرو  دختر

گاه های موجود، ایمن سازی و مقاوم سازی آنها از اولویت های اداره خوابگاه های دانشگاه در سال بهسازی خواب همچنین

 .باشدهای آینده 

 

 تربیت بدنی -3-5-2-2

تعریف . ستقیمی داردهای ورزشی ارتباط م با توسعه فعالیت اعضای هیات علمی و ، کارکناننشاط و سالمت دانشجویان

های ثابت ورزشی، مسابقات ورزشی، اعزام به مسابقات خارج از دانشگاه،  های تربیت بدنی از قبیل برنامه انواع مختلف برنامه

وسعه بوده و ت های محوری حوزه تربیت بدنی های ورزشی از برنامه  های تشویقی و ایجاد انگیزه جهت گسترش فعالیت برنامه

برداری از مجموعه  در صورت بهره 18-3با توجه به جدول . نیازمند توسعه فضا و تجهیزات ورزشی است هاآنکمی و کیفی 

 .از نظر برخورداری سرانه فضاهای مشترک ورزشی به حد مطلوب نزدیک خواهد شد ، دانشگاهورزشی در دست احداث
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 فضاهای موجود تربیت بدنی: 12-3جدول 

 سرانه استاندارد سرانه (بعمترمر)زیربنا  اماکن ورزشی

 1 7۴/۴ 6845 سالن ورزشی سرپوشیده

 - 37/۴ 365۴ اماکن ورزشی روباز

 - - 25۴۴ در دست احداث
 

 .باشد به شرح زیر مینیازمند امکانات ورزشی در دسترس برای دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه : با این وجود

 (3۴*5۴)گاه براداران با ابعاد ساخت سالن چند منظوره یا تک منظوره در خواب -1

 (3۴*5۴)ساخت سالن چند منظوره در خوابگاه خواهران با ابعاد  -2

 (2۴*3۴۴)سواری در خوابگاه خواهران با ابعاد  احداث پیست دوچرخه -3

 (مترمربع زمین چمن 13۴۴مترمربع پیست دوومیدانی و  43۴۴شامل )احداث زمین چمن و پیست دوومیدانی  -4

 فاز سوم مجموعه ورزشی( مترمربع 16۴۴)ن ژیمینازیوم احداث و تکمیل سال -5

 

 تغذیه -3-5-2-3

  19-3جدول . استترین خدمات رفاهی و پشتیبانی امور دانشجویان  از مهم دیگر پخت و توزیع غذای دانشجویان یکی

 .دهد و هزینه سرانه هر وعده غذایی تهیه شده را نشان می 1393-94تحصیلی  سالتعداد سرو غذا در 
 

 33-34سال تحصیلیها در  غذاهای سرو شده و هزینه سرانه آن آمار:13-3جدول 

 (میلیون ریال)کل هزینه  (یک پرس)هزینه  تعداد وعده های غذایی

 346 12253 27۴28 صبحانه

 46612 44919 1۴37697 ناهار و شام

 958,46 - 967,۴65,1 جمع

 1394اداره تغذیه : منبع            

درصد از کل بودجه دانشگاه به آن  7غذا بزرگترین قرارداد حجمی دانشگاه بوده و حدود قرارداد تهیه و پخت 

حفظ و افزایش کیفیت غذای دانشجویان و اتخاذ مجموعه راهکارهای پایین آوردن هزینه تمام شده غذای . یابد اختصاص می

 .استدانشجویان، دو راهبرد اصلی مدیریت تغذیه 
 

 مشاوره و و مرکز درمان -3-5-2-4

و موارد مشابه نیازمند درمان، مشاوره  رفتاریهای  الت دانشجویان نظیر مسائل روانشناختی و افت تحصیلی، اختاللمشک

اقدامات موثری انجام  اختالالت دانشجویی و بسیاری از مشکالت روحی و روانی در کاهش مرکز مشاوره .و راهنمایی است

درصد دانشجویان در طول  1۴، حدود طبق این جدول. دهدرا نشان می دفتراین آمار عملکرد  2۴-3جدول شماره . داده است

 .اند مراجعه داشتهمشاوره سال به مرکز 



 37   عیت موجودشناخت وض: فصل سوم

 

 

 

 1333-34 در سال تحصیلی نوع و تعداد مراجعه به مراکز مشاوره  :2۴-3جدول     

 مداخله ردیف
بر حسب تعداد )تعداد 

 (نفرات

بر حسب تعداد )تعداد 

 (جلسات

 118۴ 22۴ درمانی روان 1

 18۴۴ 84۴ مشاوره 2

 3۴ 1۴ مددکاری 3

 3۴ 15 روانپزشکی 4

 13۴ 65 سنجی روان 5

 21۴ 7۴ جلسات مشاوره گروهی 6

 32۴ 8۴ های آموزشی ارجاع به کارگاه 7

 37۴۴ 13۴۴ جمع کل

 مرکز مشاوره:بعمن                             
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 ر کشور و منطقهتحلیل جایگاه رقابتی دانشگاه زنجان د :محیط بیرونی شناخت -3-6

ازآنجاکه دستیابی به . دهد های خط دهنده پس نگر را ارائه می ، هستهیمحیط درون یاختصاص یها شناخت ویژگی

محیط اجمال،  هقسمت ب این دردارد،  شناخت و تحلیل محیط بیرونینیاز به و هسته های پیش نگر، الگوی مطلوب توسعه 

 . شود می بررسیدانشگاه  پیرامون

 

 های هدف دانشگاه در مقایسه با دانشگاهجایگاه  -3-6-1

عدم  دلیلولی به . متعددی استفاده کرد های توان از شاخص ها میبرای تعیین جایگاه دانشگاه در مقایسه با سایر دانشگاه

هایی که تعداد اعضای دانشگاهترجیحاً از های در دسترس،  شاخص مهمترین از، در این بررسی کاملدسترسی به اطالعات 

جایگاه دانشگاه زنجان در مقایسه با دانشگاه های  21-3جدول شماره  .است استفاده شده دارند نفر 2۴۴بیش از  یعلمأتهی

 .هدف را نشان می دهد

  



 39   عیت موجودشناخت وض: فصل سوم

 

 

 (1333)های هدف  جایگاه دانشگاه زنجان در مقایسه با دانشگاه -21-3جدول 

ف
دی

ر
 

 هانام دانشگاه

رتبه در بین دانشگاه های 

تعداد اعضای  (ISC گزارشبراساس )جامع

یعلمهیأت
1

 

تعداد 

یان دانشجو

 روزانه

تعداد 

یان دانشجو

 شبانه

 2تعداد کل

 دانشجویان

نسبت 

 یاندانشجو

هیات به  روزانه

 32 31 علمی

 13184 24۴36 4496 1954۴ 1412 1 1 دانشگاه تهران 1

 17182 18۴98 5125 12973 728 4 4 مشهد یدانشگاه فردوس 2

 19178 12659 427 12187 616 3 3 گاه شیرازدانش 3

 17193 16487 474۴ 11747 655 6 6 دانشگاه تبریز 4

 18121 13432 759 12673 696 5 5 ید بهشتیدانشگاه شه 5

 18184 14۴36 3579 1۴457 555 16 13 د چمران اهوازیدانشگاه شه 6

 1618۴ 12229 1978 1۴251 61۴ 7 7 دانشگاه اصفهان 7

 1812۴ 888۴ 397 8483 466 - - شگاه صنعتی شریفدان 8

 19115 1۴866 133۴ 9536 498 - - دانشگاه صنعتی امیرکبیر 9

 16113 8161 8۴7 7354 456 - - دانشگاه صنعتی اصفهان 1۴

 16184 7436 683 6753 4۴1 - - دانشگاه علم صنعت ایران 11

 26132 9584 9۴۴ 8684 33۴ 21 24 دانشگاه سیستان بلوچستان 12

 1515۴ 134۴3 4644 8759 565 9 9 دانشگاه شهیدباهنرکرمان 13

 25114 11626 1168 1۴458 416 13 14 دانشگاه ارومیه 14

 16143 13512 589۴ 7622 464 - - دانشگاه عالمه طباطبایی 15

 22155 1238۴ 2772 96۴8 426 8 1۴ دانشگاه گیالن 16

 2512۴ 12749 3324 9425 374 12 12 دانشگاه رازی 17

 33149 11488 268۴ 88۴8 263 18 - دانشگاه شاهرود 18

 2۴142 9931 1967 7964 39۴ 24 19 دانشگاه خوارزمی 19

 34116 1294۴ 4365 8575 251 19 21 دانشگاه سمنان 2۴

                                                 

دارای آوری اطالعات و در مورد اعضای هیأت علمی عدم مالحظه اعضای هیأت علمیی سیرباز و   به دلیل زمان جمع با آمارهای قبلی های آماریذکر است برخی مغایرتقابل . 1

 .استمشاوره قرارداد 

 .که به واسطه حذف دانشجویان سنواتی با آمار پیش گفته دانشجویی دانشگاه متفاوت است ایید وزارت علوم استآمار دانشجویی در جدول فوق، آمار مورد ت.   
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ف
دی

ر
 

 هانام دانشگاه

رتبه در بین دانشگاه های 

تعداد اعضای  (ISC گزارشبراساس )جامع

یعلمهیأت
1

 

تعداد 

یان دانشجو

 روزانه

تعداد 

یان دانشجو

 شبانه

 2تعداد کل

 دانشجویان

نسبت 

 یاندانشجو

هیات به  روزانه

 32 31 علمی

 2۴1۴2 7667 ۴ 7667 383 11 11 دانشگاه بوعلی سینا 21

 23114 12595 4333 8262 357 17 16 دانشگاه یزد 22

 25172 11936 4۴39 7897 3۴7 14 15 دانشگاه مازندران 23

 18183 9817 3623 6194 329 21 34 دانشگاه زابل 24

 2۴ 2۴ دانشگاه زنجان 25
1332 26185 2152 8337 18163 

 17162 5862 717 5145 292 - - دانشگاه خواجه نصیر 26

 26124 7874 684 719۴ 274 25 25 دانشگاه کردستان 27

 31121 9659 2543 7116 228 23 26 دانشگاه محقق اردبیلی 28

 27181 722۴ 712 65۴8 234 - 33 دانشگاه لرستان 29

 25182 7343 682 6661 258 29 27 دانشگاه شهرکرد 3۴

 21111 6478 1۴52 5426 257 - 38 دانشگاه قم 31

 17178 5273 526 4747 267 32 3۴ (ره) دانشگاه امام خمینی  32

 18137 61۴3 1823 428۴ 233 15 17 دانشگاه کاشان 33

 ریفناوقات و یالت وزارت علوم، تحقیدفتر بودجه و تشک: منبع
 

یاد با توجه به جدول . باشدیممی رسمی و پیمانی فعال در این آمار شامل اعضای هیات عل تعداد اعضای هیات علمی

 و روزانه ان، تعداد دانشجوییعلم، تعداد اعضای هیأتISCیبندی کشور ازنظر رتبهها دانشگاه میاندانشگاه زنجان در  شده

 .دهند این وضعیت را نشان می 22-3جدول شماره  .دارد قرار 13و  29، 2۴، 2۴نسبت دانشجو به استاد، به ترتیب در ردیف 
 

 های کشور رتبه دانشگاه زنجان در مقایسه با سایر دانشگاه :22-3جدول

 32و  31در سال  ISC رتبه

از لحاظ  رتبه

 هیأت تعداد

 یعلم

تعداد  از لحاظ رتبه

 روزانه اندانشجوی

 از لحاظ رتبه

 اعتبارات عمومی

نسبت  از لحاظ رتبه

روزانه به استاد در  یاندانشجو

 کل کشور

2۴ 2۴ 29 25 13 

 1۴-2جدول : منبع

                                                 

 .وارد نشده استدر آمار  یسرباز طرح مشاوره و قرارداد اعضای دارای هستند و (بدون مرخصی) لشامل اعضای فعا یعلم هیأت یاعضان آمار، یدر ا . 1

 6185 یان سنواتیوزارت علوم پس از کسر دانشجو موردقبولروزانه  یآمار دانشجوولی .نفر بوده است 685۴خ مذکور حدود یان فعال روزانه دانشگاه زنجان در تاریآمار دانشجو. 2

 .نفر است



 41   عیت موجودشناخت وض: فصل سوم

 

 

که  شودمشخص میجدول  تحلیل از. است شدهیاد های  شاخص میاندهنده عدم تناسب شده نشانهای کسب رتبه

تبع آن اعتبار عمومی کمتری را تراز خود، تعداد دانشجوی روزانه کمتری دارد که بههای هم دانشگاه زنجان نسبت به دانشگاه

 .کند نیز جذب می

اعضای های  هنده هزینی، اما موجب فزاکندمی کمک کیفی آموزش رشد بهباال بودن نسبت استاد به دانشجو هرچند 

به رتبه  است که دانشگاه آنمطلوب  .کاهد سهم اعتبارات پژوهش و پشتیبانی دانشگاه می ازجه ینت و در شده هیأت علمی

 .برسددر نسبت استاد به دانشجو  بیست
 

 

 جایگاه دانشگاه در سطح منطقه -3-6-2

مقایسه شده  های مجاور استانا دانشگاهبزنجان  دانشگاه ،برای ارزیابی و تحلیل مناسب از موقعیت رقابتیدر این قسمت 

.دهد این وضعیت را نشان می 23-3جدول شماره .است
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 (1333سال )های مجاورهای جامع استانجایگاه دانشگاه زنجان در مقایسه با دانشگاه :23-3جدول 

ف
دی

ر
 

 نام دانشگاه استان
جایگاه 

 ISCرتبه 

 اعضایتعداد 

 یعلمهیأت

تعداد 

 اندانشجوی

 شبانه

داد تع

دانشجوی 

 روزانه

نسبت 

 اندانشجوی

روزانه به 

 استاد

تعداد 

های  گروه

 آموزشی

تعداد 

 هادانشکده

تعداد کد 

های  رشته

کارشناسی 

 ارشد

تعداد کد 

های  رشته

 دکتری

تعداد 

مقاالت 

ISI 

سهم 

تحصیالت 

تکمیلی 

 روزانه

1 

آذربایجان 

 شرقی
 21/33 - 116 184 18 75 1/22 11747 474۴ 655 6 تبریز

 79/22 381 68 76 9 52 3/31 1۴458 1168 416 14 ارومیه آذربایجان غربی 2

 58/3۴ 297 43 113 6 4۴ 3/21 9425 3324 374 12 رازی کرمانشاه 3

 84/26 4۴6 43 95 8 46 2/22 96۴8 2772 426 1۴ گیالن گیالن 4

 7۴/35 - 32 97 9 56 2/19 7667 ۴ 383 11 بوعلی سینا همدان 5

 97/31 19۴ 38 8۴ 4 35 7/18 6185 2152 332 2۴ نجانز زنجان 6

 ۴2/25 185 17 89 7 4۴ 2/31 719۴ 684 274 25 کردستان کردستان 7

 94/27 138 21 64 7 35 1/23 4747 526 267 3۴ امام خمینی قزوین 8

 .دانشگاه های مذکور و اطالعات استخراج شده از ریفناودفتر بودجه و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و : منبع    



 43   عیت موجودشناخت وض: فصل سوم

 

استان مجاور دارای جایگاه  8های جامع دانشگاه میانشود که دانشگاه زنجان در مشخص می 23-3ز تحلیل جدولا

ها وجود با سایر دانشگاه بزرگیعنی تبریز به لحاظ جامعیت، قدمت و یدانشگاه اول  میانهرچند اختالف بزرگی . است ششم

 . شود آن را جبران کردای که میبه گونهها اه زنجان و سایر دانشگاهدانشگ میاناختالف  اما ؛دارد

     های مجاور، امکان دستیابی به  های هدف در استان در صورت اهتمام جدی به کاهش فاصله دانشگاه زنجان با دانشگاه

 .ود داردهای مجاور و ارتقاء به جایگاه دوم و یا سوم وج های استان دانشگاه میانموقعیت بهتر در 

 .سایر اطالعات مهم این جدول به شرح زیر است

  ؛مجاوری هادانشگاه با سهیمقا در زنجان دانشگاه روزانه انیدانشجو تعداد بودن کم -1

 یپژوهش وی آموزش التیتشک ساختار نهیبه میتقس بهی ازمندین و زنجان دانشگاه یهادانشکده تعداد بودن نییپا   -2

 دانشگاه؛

 ؛مجاوری هااستان همه با سهیمقا در زنجان دانشگاهدر  ISI   مقاالت سرانه بودن نییپا -3

 ؛زنجان دانشگاهی لیتکم التیتحص مقاطع در تنوع وی لیتحص رشته کد بودن نییپا -4

 
 

 

 های خط دهنده  احصاء هسته -3-7

گفت این دانشگاه  توانآموزشی مستقر در آن، می یهاها و گروهساله دانشگاه زنجان و تنوع رشته 4۴با توجه به قدمت 

شدن به لیرود در افق برنامه، دانشگاه زنجان با تبدانتظار می. با قدمت است هایدر مرحله ورود به بلوغ در مقایسه با دانشگاه

ش رفتن در مسیر بلوغ کامل و جامعیت در افق زمانی یبرای پ دلیلبه همین . تبدیل شود و بالغ ای جامعدانشگاهی با سبد رشته

، مهم(cp)یزیرمدل برنامه ینظر یمختلف و مبان یهات حوزهیل وضعیبا شناخت و تحل. تکامل متوازن هستیمه، نیازمند برنام

 :مطرح کرد 24-3شماره توان به شرح یش نگر را میخط دهنده پس نگر و پ یهان هستهیتر
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 ش نگریهای خط دهنده پس نگر و پهسته: 24-3جدول 

زه
حو

 

 های خط دهنده پیش نگرهسته پس نگر های خط دهنده هسته عفض یهاهسته

ی
میل

تک
ت 

ال
صی

ح
و ت

ی 
زش

مو
آ

 

 در استاد به دانشجو نسبت در توازن عدم 

  یآموزشی ها گروه

 یورود انیدانشجو تیفیک کاهش  

 ها رشتهی برخ در دانشجو زشیر  

 اریدانشی علم هیأتی اعضا نییپا سهم 

  یعلم هیأتی اعضا کل از باال به

 کل از روزانه انیدانشجو کم همس 

 همی هادانشگاه با سهیمقا در انیدانشجو

  سطح

 باال بودن افت تحصیلی دانشجویان 

  برگزاری ضعیف کالس های کارگاه

 محور

 یی هاگروه در صرفاًی علمهیأت رشیپذ

 هاآنی علمهیأت به دانشجو نسبت که

ی مناسب تیظرف کهیی هاگروه در یا باالست

  دارد ودوج رشدی برا

 انیدانشجو جذبی برا زهیانگ جادیا 

  توانمند

 نیبی ها رشته فیتعری برای زیر برنامه 

  تیظرفی دارای ها گروه دری ا رشته

 متناسب  روزانه انیدانشجو تعداد شیافزا

  مجاور و سطح همی ها دانشگاهبا 

  تجهیز آزمایشگاه های آموزش محور و

تاکید بر مهارت های آزمایشگاهی 

 یاندانشجو

 پری ارشتهنیبی هارشته توسعه 

ی ارشته سبد تیجامع منظوربه ،یمتقاض

  دانشگاه

 رشته در اعضای هیأت علمی جذب-

  رشد تیظرفی دارای هاگروه و ها

 ی هادوره انیدانشجو سهم شیافزا

 انیدانشجو مجموع ازی لیتکم التیتحص

 درصد 8 تای دکتری هادوره ژهیوبه

  انیدانشجو مجموع

 

پژ
و 

ی 
هش

و
او

فن
ی

ر
 

 یپژوهش داتیتول سرانه بودن نییپا  

 دری پژوهشی ها تیفعال نامتوازن عیتوز 

ی علم رکود و میان اعضای هیأت علمی

  هاآن ازی برخ

 در پژوهش اعتبار سهم بودن نییپا 

  اعتبارات

 وی پژوهشی ها تیفعال نبودن درآمدزا 

  یپژوهشی ها تیفعالی برا زهیانگ عدم

 ی شگاهیزماآ تزایتجه شبکه ضعف 

  فقدان توجه به توسعه و تجاری سازی

  ریفناو

 مجموع ازی پژوهش اعتبارات شیافزا 

 تای پژوهش معاونت ژهیوبه دانشگاه اعتبارات

  یعموم بودجه از درصد 1۴

 یپژوهش داتیتول سرانه شیافزا  

 عملکردی رو بر خاصی گذاراستیس 

  دارای رکودی علمهیأتی اعضای پژوهش

 یهااستیس و چوبچار نیتدو 

  یپژوهشیی درآمدزا

 دانشگاهی شگاهیزماآ زاتیتجه توسعه  

  اولویت بخشی به توسعه و مدیریت

 ریفناو

 داتیتول سرانه شکاف جبران 

ی ها دانشگاه نیانگیم با دانشگاهی پژوهش

  برتر

 ی پژوهش امکانات و شرایط بردن باال

هیأتی اعضا ارتقاء و عیترف منظوربه

  یعلم

 زی آزمایشگاه مرجع فنی در اندا راه

 استان

  توانمند سازی واحدهای فناور در

به ویژه  راستای صنایع مزیت دار استان

 صنایع معدنی، برق و الکترونیک

ار
مک

ه
 

ی
ملل

ن ل
 بی

ی
لم

 ع
ی

ها
 

  اعضای هیأت نقش و تعامل پایین بودن

های  علمی، مدیران و دانشجویان در فعالیت

 المللی بین

 های آموزشی و  پایین بودن نسبت فعالیت

 المللی  پژوهشی بین

 ریف بودجه اختصاصی برای گروهتع  

المللی و اصالح  های علمی بین همکاری

 گیری جایگاه تشکیالتی و تصمیم

 المللی  های ظرفیت سازی بین تعریف دوره

، (المللی زبان انگلیسی و تعامالت بین)

های مطالعاتی ، شرکت در  فرصت

و  المللی های بین دوره ،ها ها، کارگاه کنفرانس

 ...ن المللی، تحقیقات مشترک بی

  ارتقاء جایگاه سازمانی گروه

المللی به  های علمی بین همکاری

 المللی های علمی بین همکاریمدیریت 

  دیپلماسی علمی و افزایش توسعه

علمی در  اعضای هیأت قابلیت های

المللی شدن  های بین راستای سیاست

 دانشگاه در وزارت علوم
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زه
حو

 

 های خط دهنده پیش نگرهسته پس نگر های خط دهنده هسته عفض یهاهسته

ی
بان

شتی
و پ

ی 
ار

اد
 

 یتخصص مهارت های بودن نییپا 

  کارکنان

  کارکنان در  بدون آزموناستخدام

  های گذشته سال

  فقدان انگیزه کاری مطلوب در بدنه

  کارشناسی

 نظام تشویق و تنبیه  مدیکارآنا 

 آموزشی و  یکالبد سرانهی فضا کمبود

  آن نامتوازن عیتوز و کمک آموزشی

 

 اعم از پیمانی و  دیجد کارکنان استخدام

 تیصالح سنجش با آزمون و قراردادی

  یتخصص

  رعایت توازن در توزیع نیروی انسانی در

  واحدهای صف و ستاد

  5تدوین برنامه جامع منابع انسانی برای 

مشتمل بر تحلیل وضع موجود، )سال اول 

توزیع مناسب برا اساس مشاغل، پیش بینی 

با تاکید بر جذب نیروهای  خروج و استخدام

  (کارآمد 

 ی هاانشکدهد دری کالبدی فضا توسعه

  نییپای کالبدی فضا سرانه با

  تقویت دفتر عمرانی در جهت مدیریت و

 ابنیه  نگهداری و توسعهبر نظارت موثر 

 سازمانی التیتشک چابک سازی  

 عیتوز استخدام و در توازن رعایت 

  یفیکی ها روین استخدام و پرسنل

  کسب مجوز تبدیل وضعیت نیروهای

  قراردادی به پیمانی

 ه داسب منابع انسانی با پیاتوزیع من

ساله و با رعایت نسبت  5سازی دو برنامه 

  استاندارد

  تدوین برنامه جامع عمرانی تهیه و 

  یعمرانی ها طرح مجوز اخذپیگیری 

  در راستای طرح جامع عمرانی

  از ظرفیت مناسب خیرین در استفاده

 اجرای طرح های عمرانی

 

جه
ود

و ب
ه 

ام
رن

ب
 

 اعتبارات پایین بودن سهم دانشگاه از 

ی دانشجو تعداد کم بودن لیدل بهی عموم

 زانهرو

 ریناپذاجتنابی ها نهیهز سهم بودن باال 

 دانشگاه

 از  تیحمای برای کاف اعتبار پایین بودن 

 وی پژوهش ،یبانیپشتی اداری ها تیفعال

 یآموزش

 روزبه و کپارچهی یآمار نظام فقدان  

 بهی ابیارز و نظارت شدن محدود 

 آموزش ی حوزه در خاص تیفعال

 

 رمنظوبه دانشجو رشیپذی الگو اصالح 

  یعموم اعتبارات جذب متناسب سازی

 ی آمار سالنامه هیته 

 روزبه و کپارچهی یآمار افزار نرمی طراح  

 های اجتناب ناپذیر هزینه مدیریت 

  تنظیم بودجه داخلی و عمرانی تهیه و

برنامه و پروژه های مشخص در براساس 

 سالابتدای هر

 مندی از منابع جدید درآمدی بهره 

 به تمامی  ابیو ارزی نظارت توسعه

  حوزه ها

ت 
ما

د
خ

و 
ی 

اه
رف

ر 
مو

، ا
ی

نگ
ره

ف

ی
وی

ج
نش

دا
 

 مناسب زاتیتجه و خدمات کمبود 

  ها خوابگاه در ژهیو بهی ورزش

  اسکان بیش از حد استاندارد در

  های دانشجویی خوابگاه

  بودن خدمات مشاوره و بهداشت ناکافی

  روان به دانشجویان

 خدمات برون سپاری شده  ناکارآمدی

  ویی به بخش خصوصیدانشج

 های اجتماعی و ناهنجاری وجود برخی

 فرهنگی در بین دانشجویان

 زاتیتجه وی ورزش خدمات گسترش 

 مرتبط

 خدمات بهی دسترس افزایش قابلیت 

 دانشجویی مشاوره

 و تدوین  یفرهنگ عیشا مشکالت رصد

 راهکارهای مناسب

 

 با متناسبی خوابگاه تیظرف افزایش 

 یی دانشجو تیجمع رشد

 بین معرفت دینی در  رتقاءا

 دانشگاهیان

 

هدانشگا ریزیبرنامه یشورا یجلسات کارشناس یل ها و جمع بندیج تحلیاستخراج از نتا: منبع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 چهارم  فصل

 

 های اجرایی راهبردها و برنامه
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 مقدمه -4-1

 برای گذاری هدف مالحظات نگر، سپ دهنده خط های هسته تحلیل فرادستی، اسناد در عمومی های سیاست مالحظه با

 ریزیرنامهب اساسی ارکان عنوان به زیر اقدامات نگر، پیش های هسته قالب در زنجان دانشگاه ای منطقه و ملی هجایگا ارتقاء

 .شدند تدوین دانشگاه

 اندازچشم 

 مأموریت  

 یمحور یهاشزار 

 راهبردی پایه اهداف  

 پایه های شاخص 

 اجرایی های برنامه و راهبردها  

 
 

 انداز چشم -4-2

 و  علم تولید در سرآمد است دانشگاهی انداز، چشم افق در زنجان، استان مادر و جامع دانشگاه عنوان به زنجان دانشگاه

  .پیرامون محیط تغییرات با انطباق در توانمند و جامعه انتظارات به پاسخگو و کارآفرین ،متخصص
 

 ماموریت -4-3

هنای انسنانی و اجتمناعی    الی دینن اسنالم، اتکنا بنه سنرمایه     دانشگاه مأموریت دارد با التزام به اصول متعن ، اندازچشمبه جهت دستیابی     

هنای  ریفنناو کارآمد، تربیت و توانمندسازی دانشجویان و دانشمندان متعهد، خالق، متخصص، پژوهشنگر و کنارآفرین، بنه کنارگیری     

 .المللی باشدهای علمی داخلی و بین کارآمد، پاسخگوی نیازهای جامعه خود در فضای رقابت و همکاری

 

 یی محورهارزشا -4-4

 «است جامعهی اساس تحوالت و راتییتغ مبدأ و محور دانشگاه،» نکهیا به تعهد و باور -1

 منطقه ژهیوبه و جامعهی پژوهش وی علمی ازهاین بهیی پاسخگو -2

 ییدانشجو و ریفناو ،یپژوهش ،یآموزش خدمات ارائه ارتقاء در مستمر تالش -3

 یانسان یروین منزلت و هاارزش و کرامت ارتقاء و حفظ -4

 یعلمی نوآور و تیخالق فرهنگ و هیروح کردن نهینهاد -5

 منصفانه و عالمانهی نقاد ،یخردورز ،یشیآزاداند تیتقوی برا آرام و امنی محل مثابهبه دانشگاه به اعتقاد -6

 یارشتهانیم علوم جادیا وی علمی هارشتهی فیک وی کم متوازن رشد و تیفیک مستمر بهبود -7

ی راهبرد مصالح صیتشخی ارهایمع نیمهمتر ازی یک نگاه نیا)یالملل نیب وی مل نهاد یک مثابه به دانشگاه به اعتقاد  -8

 (است کالن و مهم ماتیتصم اخذ و
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 اجتناب ضرورت کیعنوان  به المللی بینی علمی هایهمکار و تعامالت توسعه و شدن المللی بین سمت به حرکت -9

  دانشگاهیی ایپو در ریناپذ

 

 ی دراهبر هیپا اهداف -4-5

 در متوازن رشد بای فیک وی کم هیپای ها شاخص ارتقائ قیطر از زنجان دانشگاهی ا منطقه وی مل گاهیجای ارتقا -1

 ی فرهنگ ویی دانشجو ،یمال وی اداری بانیپشت ،یپژوهش ،یآموزش گانه 5ی ها حوزه

  نیفرکارآ دانشگاه جادیا ویی درآمدزا ،ینوآور ،ریفناو توسعه جهت در حرکت وی زیر برنامه -2

 گانه پنجی ها حوزه سطوح یتمام در عملکرد سنجش و نظارت ،یابیارز نظام توسعه و بهبود -3

 

 های پایهشاخص -4-6

 منظوربهالزم به ذکر است  .شده است پرداخته سال 1۴فاصله زمانی  در  های پایهگذاری شاخصهدف بهدر این قسمت 

نی و اصالح برنامه، برنامه راهبردی دهساله به دو برنامه پنج ساله اول و روز رساامکان به و ارزیابی ،قابلیت نظارت باال بردن

 .تقسیم شده است 14۴۴-14۴4 یها و برنامه دوم طی سال 1395-1399های  دوم شامل برنامه اول طی سال
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  دانشگاه زنجان راهبردی برنامه های پایه شاخص: 1-4جدول 

 شاخص
ف

ردی
 

 نام شاخص
در وضعیت 

 1333 سال

ف گذاری هد

پنج ساله اول 

1333-1335 

    هدف گذاری

 پنج ساله دوم

14۴4-14۴۴ 

 آموزشی

1

1 
 55۴ 425 322 تعداد اعضای هیأت علمی

2

2 
 115۴۴ 11۴۴۴ 3773 تعداد دانشجویان

3

3 
 7۴۴۴ 7۴۴۴ 7۴54 تعداد دانشجویان کارشناسی

4

4 
 45۴۴ 4۴۴۴ 2613 تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی

6

5 
 2۴53 2257 2556 دانشجو به استادنسبت 

7

6 
 6۴ 5۴ 35 های آموزشی تعداد گروه

2

7 
 3 2 4 هاتعداد دانشکده

3

2 
 2۴ 7۴ 4۴ های دارای مقطع دکتری درصد گروه

۴

3 
 33۴ 31۴ 256 های آموزشی تعداد کد رشته

 پژوهشی

1

1 
 ISI 53. 1 155سرانه تعداد مقاالت 

2

2 
 72. 1 153 (IF/AIF میانگین) ISIکیفیت مقاالت 

3

3 
 2 1 73. و علمی پژوهشی ISCسرانه تعداد مقاالت 

4

4 
 4۴ 25 16 در سال تعداد کتب منتشر شده

5

5 
 12 2 1 تعداد مجالت علمی پژوهشی

6

6 
 2 1 ۴ المللی تعداد مجالت معتبر نمایه شده بین

7

7 

نسبت درآمد اختصاصی پژوهشی به کل 

 (درصد)درآمدهای اختصاصی 
3 15 25 

2

2 
 1۴۴ 2۴ 5۴ (در حال اجرا)تعداد طرحهای پژوهشی سفارشی 

3

3 
 2 1 ۴ های علمی تعداد قطب

1

1۴ 
 3۴ 15 ۴ ریفناوهای علمی  تعداد هسته

1

11 
 3۴ 65 24 رفناوبنیان و واحدهای های دانش تعداد شرکت
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 شاخص

ف
ردی

 

 نام شاخص
در وضعیت 

 1333 سال

ف گذاری هد

پنج ساله اول 

1333-1335 

    هدف گذاری

 پنج ساله دوم

14۴4-14۴۴ 

1

12 

ها  نسبت اعضای هیات علمی فعال مرتبط با پارک

 (درصد)کل اعضای هیات علمی و مراکز رشد به
1 5 1۴ 

ت
ری

دی
ه م

سع
تو

و 
ی 

مال
ی، 

ار
اد

 

1

1 

رسمی، )هیات علمی دانشگاه  اعضای غیرنسبت 

 هیات علمی اعضایبه ( پیمانی و قراردادی
152 15۴5 1 

2

2 
 2۴ 15 2،5 به بودجه عمومیدرآمد اختصاصی   نسبت

3

3 

فوق دیپلم به باال به  اعضای غیر هیات علمینسبت 

 اعضای غیر هیات علمی کل
25. 33. 1 

ن 
 بی

 و
ی

لم
 ع

ی
ها

ی 
ار

مک
ه

ی
ملل

ال
 

1 
المللی در بین سایر  های علمی بین رتبه همکاری

 دانشگاه ها
 15زیر  2۴زیر  -

2

2 
 2۴ 15 1 تفاهم نامه مشترک همکاری 

3

3 
 25۴ 1۴۴ -  تعداد دانشجوی خارجی

جه
ود

و ب
ه 

ام
رن

ب
 

1

1 

به )نشجویی سرانه بودجه جاری و اختصاصی دا

 میلیون ریال –( 1334قیمت های سال 
71 27 35 

2

2 

بودجه ریزی داخلی بر مبنای تعریف برنامه و 

 پروژه 
 هادر همه حوزه -

ی
نگ

ره
و ف

ی 
وی

ج
نش

دا
 

1

1 

 یاجتماع ، اخالقی، دینی ویت علمیق هویتعم

 انیدانشگاه

های گذاری بر اساس اقدامات راهبردی و برنامههدف

 اجرایی

1

2 

، پرسشگری و نقد یه مطالبه گریت روحیقوت

 منصفانه

3

3 

 رساخت ها وی، زی رفاهی دانشجوییبهبود فضاها

 یزات ورزشیتجه
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 های پایهشاخصجدول  مهم  یهایژگیف ویتوص -4-6-1

 منظور حداکثرسازی کیفیت آموزشی دانشجویان تعدیل ترکیب دوره های دانشجویان به .1

 سالهنفر در طول اجرای برنامه ده 114۴۴به  9779از افزایش تعداد کل دانشجویان  .2

 حفظ تقریبی کمیت دانشجویان کارشناسی و افزایش دانشجویان تحصیالت تکمیلی .3

 ده ساله    درصد در فاز اول اجرای برنامه 4۴درصد به  7/26افزایش سهم تحصیالت تکمیلی از  .4

 سالهده ل اجرای برنامهنفر در طو 55۴به  382افزایش تعداد اعضای هیأت علمی از  .5

 هیأت کی یازا به مقاله. 59 از ISI مقاالت بر دیتاک بای علم هیأتی اعضای پژوهش داتیتول سرانه شکاف جبران .6

 برنامه انیپا در مقاله 115 بهی علم

 برنامه انیپا در 113 به هیپا سال در. 78 از مقاالت تیفیک شاخص یارتقا .7

 یپژوهشی ها طرحی اجرا محل از دانشگاه درآمدی برابر 1۴ شیافزا .8

 برنامه انیپا در مورد 5۴ به 8 از شدهی سازی تجاری ها دهیا تعداد شیافزا .9

 وی رقابتی ها آزمون قیطر از کارمند بهی علم عضوهیأت مطلوب نسبت تیرعا به مشروط کارکنان استخدام .1۴

 یتخصصی سنج تیصالح

 ها دانشکده کیتفک و دیجدی زشآموی ها گروه توسعه بای آموزش التیتشک ساختار اصالح .11

 (درصد 2۴) یآموزش کمک وی آموزشی فضا سرانه توسعه .12

 افزایش اعتبارات عمومی با اصالح الگوی پذیرش دانشجو .13

 افزایش درآمدهای اختصاصی   .14

 
 

 های اجرایی راهبردها و برنامه -4-7

و به ویژه ، شاخص های پایه دهنده های خط های ضعف، هسته با توجه به روش شناختی مدل برنامه و با استنباط از هسته

های  کشور، راهبردها و برنامه ریفناواحکام و مالحظات هیات امناء و سند راهبردی گفتمان توسعه آموزش، پژوهش و 

 .ارائه می شوند 2-4جدول شماره به شرح  حوزه های فعال دانشگاه  اجرایی
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 راهبردها و برنامه های اجرایی: 2-4جدول شماره 

حو
 زه

 های اجرایی برنامه هاراهبرد

ف
ال

- 
ی

میل
تک

ت 
ال

صی
ح

و ت
ی 

زش
مو

آ
 

 توسعه رشته ها

 

 ای با در نظر گرفتن نیازهای منطقه رشته های جدید و بینتوسعه و ایجاد رشته

ای آنها و توسعه رشته های کم تقاضا و تدوین برنامه تحول و توسعه بین رشتهرصد مستمر رشته

 های کم تقاضا رشته یبه جاهای جدید  گرایش

 حمایت و هدایت استعدادهای درخشان
 اعزام دانشجو به المپیادهای علمی دانشجویی

 حمایت و تشویق دانشجویان نخبه و ممتاز

بهبود فرآیندهای برنامه ریزی درسی و تصمیم 

 گیری حوزه آموزش

 تفویض و واگذاری امور حین تحصیل به دانشکده ها

 وظایف ستاد و تفویض آن به دانشکده ها تمرکز زدایی از

جهت گیری فعالیت های آموزش به سمت 

 دانشگاه کارآفرین

 آزمایشگاه های آموزشیکمی و کیفی توسعه 

 های مهارتی برای دانشجویان تعریف دوره

 تغییر سرفصل ها متناسب با مهارت افزایی

 ایجاد توازن در جذب اعضای هیات علمی
دانشجو به استاد  قابل قبولهای آموزشی دارای نسبت باالتر از متوسط  می در گروهجذب هیأت عل

 (21حدود )

 کاهش درصد دانشجویان دارای افت

 تحصیلی

آسیب شناسی افت تحصیلی و اجرای برنامه کاهش افت تحصیلی با همکاری دفتر مشاوره 

 دانشجویان

 جهت گیری توسعه جمعیت دانشجویی

 درصدی 4۴نشجویی مقطع تحصیالت تکمیلی تا دستیابی به سهم افزایش جمعیت دا

 درصد کل دانشجویان 1۴های شبانه به  کاهش سهم دوره

 ها و مقاطع آموزشی با توجه به مدل بودجه دانشجویی پذیرش دانشجویان شبانه در گروه

 حفظ وضعیت موجود جمعیت دانشجویی کارشناسی

 جدید نظارتی تعریف و توسعه سازوکارهای

 به روز رسانی مستمر نظام ارزیابی آموزشی

 های مختلف عملکرد به اعضای هیأت علمی بازخورد مستمر نتایج ارزیابی

 های آموزشی با تاکید بر تشویق و تذکر نظارت بر عملکرد و فعالیت گروه

 تا رفع آن ها های آموزشی و فهرست بندی مشکالت و پیگیری پایش مستمر مشکالت گروه

تدوین مستمر کتابچه گزارش های مدیریتی از شاخص های آموزشی از نرم افزار گلستان در هر 

 سال تحصیلی

 
 ایجاد محیط آموزشی خالق

 تخصیص دفتر مطالعه و تحقیق مشترک برای دانشجویان دکتری

و  آموزشی هاینداردراه اندازی کالس های با استاتوسعه آنها  تجهیز کالس ها به تجهیزات و

 کمک آموزشی

 دستیار آموزشی  عنوان استفاده از دانشجویان تحصیالت تکمیلی  به

 های آموزش الکترونیکی گیری از روش بهره

 کنترل، بروز رسانی صفحه وب اساتید

 ریف شده در هر کالس برای هر مقطعبرگزاری کالس ها با رعایت حداقل تعداد دانشجوی تع های تمام شده آموزشی بهینه یابی هزینه
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 ز دانشجویان مازاد بر سنواتمعادل شهریه شبانه ااخذ هزینه 

 های آزمایشگاه به وسیله دانشجویان دکتری ارائه کالس

 های ارائه شده در هر گروه آموزشی کنترل رشد حق التدریس

 سازمان سنجش در هر سال بهت دانشجو در هر رشته در اعالم ظرفی پذیرشضریب ریزش  اعمال

 توانمندسازی اعضای هیأت علمی

 های آموزشی آشنایی با قوانین و وظایف هیأت علمی یرای اعضای جدید آن برگزاری کارگاه

 بسترسازی برای دستیابی به شاخص سرآمدی آموزشی

 های مهارت افزایی اساتید هر گروه آموزشی در هر ترم برگزاری کالس

 

 :باشدمیبه شرح زیر  حوزه این در و مالحظات هیأت امناء احکام

ف
دی

ر
 

 در حوزه آموزشی و تحصیالت تکمیلی احکام و مالحظات هیأت امناء

 یراهبرد برنامه با متناسب مختلف،ی هادوره و مقاطع انیدانشجو رشیپذ تیظرف میتنظ 1

2 
 طیمح مشکالت و مسائل حل سمت به یلیتکم التیتحص انیدانشجو هنام انیپا دادن سوق و دانشگاه خارج طیمح با تعامل شیافزا

 دانشگاه از خارج یمتقاض تیاولو با دانشگاه

3 
 که... و یاجتماع ،یبانک و یپول ،یصنعت،کشاورز: یهابخش به یرسم ریغ یآموزش خدمات و یتخصصی ها آموزش ارائه یابیبازار

 ستندین نآ انجام به قادر یدانشگاه ریغی هابخش ریسا

4 
 و بازار ازین و توسعه اسناد علوم، رشد با متناسب ژهیوبه دیجدی هارشته جادیا ای هارشته یبرخ حذف ماال، و یلیتحصی هارشتهی بازنگر

  رشته تیجذاب

 یخارج انیدانشجو رشیپذ جامع برنامه ارائه و نیتدو 5

6 
 هیأت ریغ و یعلم هیأتی اعضا ینیگز ستهیشای برا تالش همزمان و یمرب بجذ ای یعلم هیأت عضو به کارکنان لیتبد ازی جد زیپره

 یعلم

 موسسه بودجه و امکانات از استفاده با کارکنان و انیمرب یلیتحص مأموریت از دیاک زیپره 7
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 ارتقاء سرانه تولیدات پژوهشی

 

دارای پتانسنیل کنافی   و حماینت  از  هسنته هنای     توانمنند علمی های  هستهتشکیل  

 یمبرای تبدیل شدن به قطب عل

 پشتیبانی از چاپ مقاالت اعضای هیأت علمی در مجالت معتبر

 تسهیل فرآیند چاپ کتب اعضای هیأت علمی

 مدیریت هدفمند پژوهانه برای بهبود شاخص کیفی پژوهش

نشنر  ) هنای پژوهشنی منؤثر    فعالیتهیأت علمی دارای از اعضای تشویق و حمایت 

 (مقاالت کیفی، جذب اعتبارات پژوهشی

 تامین اعتبارات پژوهشی تشویقی برای دانشجویان مستعد و تالشگر

 افزایش تعداد انتشار مجالت علمی معتبر

 المللیهای معتبر ملی و بینبرگزاری سمینار

 افزایش درآمدهای اختصاصی پژوهشی

-درقالب  عقد قرارداد با مراکز صنعتی و سنازمان پژوهشی بلندمدت  های مکاریه

 های استان

 فروش خدمات آزمایشگاهی 

 ای ملی و منطقه ریفناوهای بزرگ پژوهشی و  ورود دانشگاه به اجرای پروژه

 انتشاراتپژوهشی و  -ای، منابع علمی فروش خدمات کتابخانه

از محل بودجه  افزایش اعتبارات پژوهشی

 عمومی

و  درصد واقعی از بودجه عمنومی 15 حداقل پژوهشی به افزایش مجموع اعتبارات 

 اختصاصی 

 درصد اعتبارات پژوهشی 5۴انه تا حدود پژوهاعتبار  افزایش سهم

 افزایش بهره برداری از اعتبارات متمرکز  پژوهشی

 ها در سقف اعتبار مصوب سالیانه نامه هزینه پایان کمک پرداخت کامل 

 ها تجهیزات آزمایشگاه و بهسازی توسعه
 های خرید  زمایشگاهی و تعیین اولویتبندی مستمر تجهیزات آفهرست

 توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرکزی

 های فنی استانها و ایجاد مرجعیت آزمایشگاه تشکیل شورای ایمنی آزمایشگاه

ارتقاء عملکرد پژوهشی اعضای هیات 

 علمی

انتشننار گننزارش عملکننرد پژوهشننی و تحلیننل آمنناری آن در وب سننایت معاونننت  

 ریفناوپژوهش و 

 ها اعتبار سنجی مستمر مجالت و کنفرانس

 

 ریفنناو های مختلف پژوهشنی و   فعالیت مقایسه ای و ارائه گزارش مستمر ارزیابی

 ای، گروهی و فردی شکدهدر سطح ملی، دانشگاهی، دان

های اعضنای هینات علمنی دارای رکنود پژوهشنی و      توجه جدی به ارتقای فعالیت

 هدایت و پشتیبانی علمی ایشان

واحدهای پژوهشی و کیفی  توسعه کمی و

  رفناو

 های نوین زیستیریفناوتالش برای اخذ ردیف مستقل بودجه برای پژوهشکده 

 تقاضا محور باتوجه به  نیاز و پتانسیل منطقههای  راه اندازی پژوهشکده

هنای تخصصنی،    المللنی  بنا برگنزاری کارگناه     ها و تعنامالت ملنی و بنین    همکاری

 های علمی و برگزاری سمینارهای فنی و تخصصی مورد نیاز منطقه  سخنرانی

 انهرفناودانشجویی تقاضا محور و  یپایان نامه ها تعیین امتیازات ویژه برای

با تأکید بر تخصص هنای بنین    تقاضا محور  های  پژوهشی جدید راه اندازی گروه

 ای رشته
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 :باشدمیبه شرح زیر در این حوزه احکام و مالحظات هیأت امناء 

 

 ریفناوپژوهشی و  در حوزه احکام و مالحظات هیأت امناء ردیف

 یدانشگاه ریغ گریدی هابخش در انیدانشگاهی ها دهیا و محصوالت فروش و یابیبازار 1

 یعلم هیأتی اعضای ها پژوهش انجام از تیحمای  نهیزم در یدانشگاه ریغی ها بخش مشارکت جلب 2

 یلیتکم التیتحص انیدانشجوی ها نامه انیپا از دانشگاه از خارجی ها بخشی مادی ها تیحما جلب 3

  ها دانشگاه ریسا با اطالعات اشتراک امکان وی مجازی ها کتابخانه و یاطالعاتی ها بانکی  توسعه 4

5 
 علوم، وزارت اطالعات ریفناوی راهبری شورای ها استیس با راستا هم نه،یزم نیا در تحول جادیا و اطالعات ریفناوی  توسعه

 ریفناو و قاتیتحق

 اندازی دوره پسادکتری کاربردیراه

 تولید و فروش دانش فنی و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی

 هاگسترش و بهبود خدمات کتابخانه

 

 

 

 های الکترونیکی  افزایش کتاب

های پژوهشنی و ارائنه خندمات الکترونیکنی  بنه      ها، طرح نامه  نسازی  پایا دیجیتال

 کاربران

 مستقل سازی مرکز اسناد کتابخانه  و توسعه آن

 متمرکز سازی  کتابخانه های  دانشگاه

و  ریفناوهای  توسعه زیرساخت

 امنیت اطالعات

 DMZامن سازی سرورها، ایجاد محیط 

 BACK BONEمعماری کالن الیه 

 راه اندازی بانک نرم افزاری 

 راه اندازی سامانه دانلود آفالین

 راه اندازی پایگاه اطالعات ویدئویی 

 راه اندازی مرکز محاسبات موازی 

 

 (گذاری مقاالت  و منابع علمی به اشتراک) راه اندازی پایگاه دانش 

 اهی تشکیل تیم طراحی و تولید نرم افزارهای پرکاربرد دانشگ

 افزایش سالیانه پهنای باند متناسب با نیاز

های مختلف برای اجرا  در مرکنز   های تحقیق و  توسعه صنایع و ارگان جذب طرح

 رشد

 ریفناوهای مستقر در مرکز رشد در ارتباط با پژوهش و  یابی برای شرکت پروژه

ظرفینت نینروی    توسعه فضای فیزیکی مرکز رشد به لحاظ کیفی و کمی و توسنعه 

 انسانی

 سازی نتایج تحقیقات اقدام در جهت خلق تکنولوژی برای تجاری

استان بنا اختصناص زمنین مناسنب در سنایت اصنلی        ریفناواستقرار پارک علم و 

 های دانش بنیاندانشگاه برای شرکت

 رفناوافزایش تعداد واحدهای 

 مستعد و تالشگر های دانشجویاننامه ها و رسالهمدیریت پایان
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 هاراهبرد حوزه 
 های اجرایی برنامه
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 و نشاط ارتقاء سطح رفاه

 دانشجویان

 بهداشت روان خدمات توسعه

 پوشش کامل بیمه سالمت دانشجویان

 و فضاهای ورزشی های دانشجوییخوابگاهوضعیت  ودبهب

هنای جدیند منورد     بنرای خوابگناه   های وقفیجلب مشارکت خیرین خوابگاه ساز و سرمایه

 نیاز دانشگاه

 تنوع بخشی به فعالیت های ورزشی به ویژه در خوابگاه ها 

های  ساماندهی و بهینه سازی هزینه

 دانشجویی

هنا بنه عننوان     عینین شناخص مصنرف اسنتاندارد در خوابگناه     و ت 1مدیریت مصنرف اننرژی  

 بزرگترین مجموعه مصرف کننده انرژی دانشگاه

 ها ها و اعالم وضعیت مصرف در محوطه نصب کنتور در خوابگاه

 مدرن سازی سیستم پخت و پز سلف سرویس

 کنترل بهای تمام شده تغذیه دانشجویان با مالحظه عدم کاهش کیفیت

 بیمه ای فضای فیزیکی امور دانشجویان پوشش

 خوابگاه دانشجویی (اعالم و اطفاء حریق، برق اضطراری)ایمن سازی 

 معرفت دینی در دانشگاه  ارتقاء

هننای مننذهبی در تقویننت روحیننه معنننوی دانشننگاهیان از طریننق گسننترش برگننزاری برنامننه

 های مختلفمناسبت

ای روابط اسنتاد و دانشنجو در چنارچوب معنارف     بسترسازی رواج اخالق اسالمی و حرفه

 اسالمی از طریق برگزاری کارگاههای متنوع معرفت دینی

 نماز و نماز جماعت در دانشگاه  قرآنی، تقویت فرهنگ

هنای متننوع و سنازنده توسنط     تقویت و گسترش فرهنگ حجاب و عفاف از طرینق برنامنه  

 هاها و کانونتشکل

 های دینی و مذهبیتمر برنامهارزیابی و پایش مس

های علمی و  توسعه و تقویت انجمن

 فرهنگی

 های فرهنگی و کانون های علمیتقویت و توسعه انجمن

ای های علمی و فرهنگی بنه صنورت دوره  ها، مسابقات، آیینها، جشنوارهبرگزاری همایش

 امنظور شکوفایی استعدادهای و کشوری بهدر سطح دانشگاهی، منطقه

 برگزاری اردوهای علمی، فرهنگی و تفریحی هدفمند گسترش

 توسعه و گسترش کمی و کیفی نشریات دانشگاهی

توسعه سیاسی و دور نگه داشتن دانشگاه از 

 سیاست زدگی

 اسالمی  -گسترش و تنوع تشکل های سیاسی 

ی کشنور و  بسترسازی برگزاری مناظرات نقد و بررسی مسنائل مختلنف سیاسنی و اجتمناع    

 آگاهی بخشی

های آزاد اندیشی و نظریه پنردازی بنا همکناری نهادهنای      دایر کردن و فعال نمودن کرسی

 فرهنگی دیگر

شنرکت در  )های سیاسنی و اجتمناعی دانشنگاهیان     گری و مشارکت تقویت فرهنگ مطالبه

 ...(انتخابات، اجتماعات و 

سازی دانشگاهیان نسبت بنه ناهنجاریهنای اجتمناعی ماننند اعتیناد، طنالق، آثنار سنوء         آگاهها و توسعه اجتماعی و مواجهه با چالش

                                                 

 .شود های خوابگاهی مصرف می ها در مجموعه درصد مجموع انرژی دانشگاه 27شناسی حدود طبق برآورد کار.  1
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از طریق برگزاری همایش، کارگاه و آمنوزش همگنانی بنا همیناری نهادهنای      ... ماهواره و  های اجتماعی اریناهنج

 مسئول برون دانشگاهی

ق شهروندی، های اجتماعی نظیر تشکیل خانواده، آموزش پیش از ازدواج، اخالآموزش

 با استفاده از نظرات متخصصین و صاحب نظران ... حفظ محیط زیست و 

های مردم نهاد و غیردولتی و مشنارکت در  بسترسازی جهت فعالیت دانشگاهیان در سازمان

 خدمات داوطلبانه اجتماعی و بشردوستانه

-ای نوظهور و عرفانهای انحرافی، مکاتب و نهادهآگاه سازی دانشگاهیان نسبت به جریان

 ها ها و کارگاههمایش برکزلری های کاذب از طریق

 های جدید برای فعالیت توسعه فیزیکی
 احداث و تجهیز خانه فرهنگ دانشگاه

 ها و فعاالن فرهنگی دانشگاه در مکانی واحدتجمیع تشکلها، کانونها، انجمن

 آتیهای راهبردی زمینه سازی ایجاد باغ فرهنگی دانشگاه برای برنامه
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 منابع انسانیو بهسازی توسعه 

 مستمر نتایج ارزیابی عملکرد به کارکنان اعالم

اعم از قراردادی و پیمنانی بنه صنورت رقنابتی بنا سننجش        های جدید،استخدام نیرو

 صالحیت تخصصی از طریق آزمون

 سازی مشاغل با شاغلین متناسب

 تدوین برنامه ارتقاء نظام انگیزشی کارکنان

جننذب نیروهننای کارمننندی جدینند متناسننب بننا خننروج کارکنننان و رعایننت نسننبت 

 کارکنان به هیات علمی

مشتمل بنر تحلینل وضنع موجنود،     )سال اول  5تدوین برنامه جامع منابع انسانی برای 

 یش بینی خروج و استخدامتوزیع مناسب برا اساس مشاغل، پ

 توازن در توزیع نیروی انسانی در واحدهای صف و ستاد ایجاد

 اخذ مجوز تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی و پیمانی به رسمی

 های اداریاصالح فرآیند

هنای اجنرای دسنتی کنه قابلینت انجنام آن بنه صنورت         شناسایی و حذف تمام رویه

 دمکانیزه وجود دار

های های اداری که وظایف مشترک دارند مانند انبار، اموال یا کتابخانهع حوزهیتجم

 ها در کتابخانه مرکزیدانشکده

 های اطالعاتی اداری و مالی سازی کلیه سیستم یکپارچه

 برون سپاری وظایف عملیاتی و پشتیبانی اداری 

 اصالح ساختار و حذف ساختارهای زائد

 ازی بایگانی اداری و مالیچابک س

 های اداری و مالی الکترونیکی کردن فعالیت

 اصالح فرایندهای مالی

 استقرار کامل نظام حسابداری تعهدی

 کاهش تاخیر زمانی ثبت هزینه ها

 رعایت ثبت هزینه ها براساس کد بندی و تفکیک پذیری اقالم هزینه

ز روند منابع و مصنارف و ارائنه آن بنه هینات     تهیه فرم های گزارش مدیریتی ساده ا

 رئیسه به تفکیک مراکز اصلی هزینه و درامد

استفاده از حداکثر ظرفیت در اختیار جابجایی منابع و حساب هنا بنرای تنامین منالی     

 حوزه ها با توجه وجود وقفه در تخصیص اول سال در جهت ارتقا کارایی 

ی در جهنت تسنریع و   امنور منال   ینترل داخلن های ک و روش یبازنگری در فرآیندها

 حذف فرایندها غیرموثر
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 های اجرایی برنامه راهبردها حوزه 

 -د
ی

مال
و 

ی 
ار

اد
ه 

وز
ح

 

 عمرانی های فعالیت  توسعه

 بنیان و مراکز تحقیق های دانششرکت رای واگذاری بههای بال استفاده بتغییر کاربری زمین

 جدید طبق برنامههای ساخت ساختمان دانشکده

 ساخت فضای رفاهی و خدماتی

 های محوطه سازی مورد نیاز  تکمیل طرح

 تکمیل دفع بهداشتی فاضالب دانشگاه 

طراحی و ساخت تقاطع غیرهمسطح با هدف کاهش سوانح راننندگی در ورودی  پیگیری الزم برای 

 اصلی

ننوبی دانشنگاه جهنت اتصنال بنه اتوبنان       طراحی و سناخت درب ورودی ضنلع ج  پیگیری الزم برای 

 زنجان تبریز

 های مختلف های معابر به روش ها و جداره اصالح هندسی معابر، طراحی و ساخت لبه

 ورتبدیل دانشگاه به الگوی دانشگاه سبز در کش

 عمرانیطرح جامع به هنگام سازی 

 تهیه و به هنگام سازی اطالعات مکانی 

 ، تعمیر و نگهداری و مقاوم سازی ابنیه فرسوده تهیه نقشه راه

 تدوین و اجرای استانداردهای بهینه سازی مصرف انرژی 

 کاهش هزینه استهالک ابنیه با تقویت نگهداری و نظارت بر ابنیه و تاسیسات

گنذار بنه منظنور     ریزی و ایجاد بستری مناسب جهت افزایش جلب مشارکت و جنذب سنرمایه   برنامه

 قق اهداف عمرانی تح

مطالعه و امکان سنجی احداث شنهرک دانشنگاهی در داخنل سنایت بنا هندف افنزایش امکاننات و         

 خدمات رفاهی 

های پایش و نظارت بر فعالیت

 عمرانی

 کنترل و کاهش بهای تمام شده عملیات عمرانی 

 های عمرانی  های نظارت بر فعالیت کنترل هزینه

 های فنیکارشناسی  ص جهت توسعه امور نظارتی و بررسیاستخدام نیروی متخص

هنای کنالن   گنذاری برنامنه  بندی و سیاسنت شورای عمرانی دانشگاه به منظور اولویت تشکیل مستمر

 عمرانی

 :باشدمیبه شرح زیر در این حوزه احکام و مالحظات هیأت امناء 

 اداری و مالی حوزه در احکام و مالحظات هیأت امناء ردیف

1 
های امنا و  های مصوب هیأت استیو س یهای قانون شی، حقوق و دستمزد مازاد بر افزایالت رفاهیهای تسه نهیدر زم یجاد بار مالیز از ایپره

 ریفناوقات و یوزارت علوم، تحق

2 
، مصرف سوخت، آب ، برق یوهشرپژیغ یهای اداری، مواد مصرف نهیجه کاهش هزیکارآیی منابع و در نت  ن برنامهیو تدو ییمطالعه، شناسا

 درصد نسبت به سال پایه 2۴تا سقف حداقل ... و

3 
 یو اصالح و کارآیی فرآیندها بر اساس استانداردها و اصول حسابرس یامور مال یهای کنترل داخل مطالعه و بازنگری در فرآیندها و روش

 ر کارآمدیر و غیهای دست و پاگ جه امکان حذف نظارتیو در نت یداخل
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4 
ت یاز آنها متناسب با برنامه موسسات و رعا یدرآمدهای ناش  جاد امکان توسعهیزات، ساختمانها و اموال موسسات و اینه از تجهیبه  استفاده

 های دانشگاه مأموریت

 های دو منظوره ق استفاده از حسابیاز طر یشتر از منابع مالیگیری هرچه ب بهره 5

 و سربار یهای پرسنل نهیدف کاهش هزموسسه با ه خدماتبرون سپاری  6

 نیا واقفین یریر وام، کمک خینظ یگیری از منابع و بهره یمنابع مال  توسعه 7

 راه اندازی دفتر اسناد و مستندات تاریخی دانشگاه 8

 

 های اجرایی برنامه راهبردها حوزه 

 -هـ
جه

ود
و ب

ه 
ام

رن
ب

 

 دانشگاه افزایش بودجهبررسی الگوهای 
 کننده بودجه جاری پذیرش دانشجو حداکثر مدل تعیین

 افزایش درآمد اختصاصی  های مدلو جمع بندی اجرای  مطالعه

 بهبود و توسعه مدیریت

 ریزی مستمر آموزشی کارکنانگذاری، نیازسنجی و برنامههدف

 برنامه تحول اداری 1۴مشارکت محوری در اجرای 

 و نمودار سازمانی در طول برنامه تفصیلی تشکیالت ی ساختاربه روز رسان

 بودجه ریزیبهبود فرآیند 

 شفافیت در بودجه ریزیها از بودجه در جهت  شاخص پذیر نمودن سهم حوزه

 و گزارش عملکرد بودجه ریزی بر مبنای بهای تمام شده

 از وضنعیت بودجنه دانشنگاه و ارتقناء اثنربخش      های مستمر مندیریتی تهیه گزارش

 هاده فعالیتبهای تمام ش

 هاتنظیم به موقع بودجه داخلی و ابالغ آن به حوزه

 نظارت بر تخصیص و هزینه کرد بودجه مصوب داخلی به صورت سه ماه یکبار 

  برنامه راهبردیو اصالح پایش نظارت، 
 بندی نتیجه  پایش برنامه ارائه پیشنهادهای اصالحی در برنامه با توجه به جمع

 های مدیریتی از نظارت و ارزیابی برنامه راهبردی رشارائه گزا

 آمار و اطالعاتاندازی سامانه  راه

 دانشگاه یکپارچه تهیه نرم افزار آماری

 مستمر آن به روز رسانی آمارها و گزارش

 تهیه سالنامه آماری 

 

 :باشدمیبه شرح زیر  در این حوزه احکام و مالحظات هیأت امناء

 برنامه ریزی و نظارت حوزه و مالحظات هیأت امناء در احکام ردیف

1 
، یتیریهای مد ، تعداد سطوح و ردهیهای سازمان تعداد پست: و چابک سازی دانشگاه و ماال کاهش یو سازمانده یالتیاصالح ساختار تشک

 راهبردی  ر ضروری متناسب با اهداف برنامهیحذف فرآیندهای غ

2 
  ن طرح توسعهیمند کردن آموزش ها و عدم اتالف منابع، تدو ن برنامه جامع آموزش کارکنان با هدف نظامی، تدویانسانمنابع  یزیرن برنامهیتدو

 ی  اعضای هیأت علم

 زهیهای مکانری از نظامیگه و بهرهیاز و فاقد توجیمازاد بر ن یبانیهای انتظامات و پشت روهای بخشیکاهش ن 3

4 
های مدار بسته،  نی، دوربERPهای  ستمیو کنفرانس، سیدیو: ش از راه دور از جملهیهای اداری و پا طالعات و نظاما ریفناواستفاده از   توسعه

 ن...های چند منظوره و ، کارتیتیهای امن قفل
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 های اجرایی برنامه راهبردها
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های علمی  گرا و ساختارمند فعالیت هدفتوسعه 

 المللیبین 

 دانشگاه گیری  در شوراهای تصمیم المللی بینی علمی هایهمکاری شورا تشکیل 

 المللی بینی تهایفعالی برای ارز التیتسه تعیین ردیف بودجه و

 زبانانی فارس ریغ بهی فارس زبان اموزش مرکز سیتاس

ی علمی هایهمکار دفتر کارشناس مداوم آموزش و تامین نیروی انسانی کافی

 المللی بین

 ،یعرب وی سیانگلی ها زبان به دانشگاه پرجاذبه و فعال تیسا اندازی راه

 مشترکالمللی  بین انتشارات اندازی راه

 دانشجویان و استادان المللی بین دانش شیافزای ها دورهی برگزار

 دوگانه مدرک با مشترکی لیتحصی ها دوره سیتاس

 للی به صورت بورسیه و غیربورسیهالم جذب دانشجویان بین

 المللی بین دیاساتی برای آموزشی کرس سیتاس

 کیاستراتژی ها حوزه در معتبری دانشگاهها بای علمی ها نامه تفاهمانعقاد 

 و نظر صاحب استادان ریسا و کشور از خارج آموختگان دانش با مستمر ارتباط

 مند عالقه

 و دیاسات قیتشوی ها برنامه در المللی بینی ها شاخصی ریبکارگ و نیتدو

 ها دانشکده و گروههای ابیارز و ارتقا و عیترف ان،یدانشجو

 یخارج وی داخل موسساتی همکار با المللی بینی ها کنفرانس گسترش
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 احکام تدوین ضمائم برنامه -4-8

سنهم خنود از    فین خنود را در جهنت تعر   ینی جرادانشگاه موظفند برنامه ها و اقدامات ا نیو معاون هادانشکده یروسا -1

برنامنه هنا پنس از    . نند ینما هین منندرج در برنامنه ته  ( بر آموزش و پنژوهش  دیبا تاک) یفیوک یکم یپوشش اهداف و برنامه ها

 .ارائه خواهد شد شگاهدان یبه شورا بیبرنامه جهت تصو نیتدو رخانهیدر دب هیاول یبررس

برنامنه  و  یمال -یبرنامه، برنامه توسعه منابع انسان بیپس از شش ماه از زمان تصوموظف است  یو مال یمعاونت ادار -2

 .دینما نیو تدو هیدانشگاه را ته یعمرانجامع 

تحقق دانشنگاه   ییاجرا هایاستیبرنامه، س بیموظف است پس از شش ماه از زمان تصو ریفناوو  یمعاونت پژوهش -3

 .دینما ارائهدانشگاه  یشوراجهت تصویب به و  نیانه تدورفناو یبر توسعه و توانمندساز دیرا با تاک نیکارآفر

اعتبنارات   یمندل حداکثرسناز   پس از شش مناه از زمنان تصنویب برنامنه     و نظارت موظف است یزریمعاونت برنامه -4

 .دینما بیدانشگاه تصو یو در شورا هیدانشجو ته رشیبر ساختار پذ دیدانشگاه را با تاک یبودجه عموم

همکناری هنای بنین     برنامه، برنامه توسنعه  بیماه از زمان تصو هسپس از موظف است  اداره همکاری های بین المللی -5

 .دینما نیو تدو هیدانشگاه را ته المللی

صوبه توسعه دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان در سفر ریاست محترم جمهنوری اسنالمی اینران بنه اسنتان      با توجه به م-6

های مور نیناز اقندام و در   زنجان، دانشکده مهندسی موظف است با همکاری معاونت اداری و مالی نسبت به مطالعه زیرساخت

 .ها را در اولویت قرار دهداههای تخصصی و خرید تجهیزات آزمایشگساخت کارگاهمطالعه فاز اول، 

 

 برنامهپایش  و نظارت -4-9

در مندل و مطالعنات حاضنر     راتیین تغ نین همنه ا  ینبیشیاست و امکان پ رییطور مستمر در حال تغبه یرونیب طیمح طیشرا

 لیو تشنک  ینظنارت  هنای نشانگرها و شاخص نیموظف است با تدو یابینظارت و ارز تیریمنظور مد نیبه هم. باشد یمقدور نم

و  اداری – 5   فرهنگنی  – 4   پژوهشنی  – 3  آموزشنی  – 2 دانشنجویی  – 1)منرتبط  یتخصصن  هنای ها و کنارگروه  ونیسیکم

 یواحندها  رهنا و سنای  نشنکده هنا و دا از معاوننت  کینقش و عملکرد هر  یابیاقدام به ارز د،یجد راتیی، ضمن اعمال تغ(یمال

 یزرین نامنه بر رخاننه یمندون، جنامع و مسنتند بنه دب     هنای گنزارش  یه را طن حاصنل  جیدانشگاه در تحقق برنامه نموده و سپس نتا

 .دیدانشگاه ارائه نما یراهبرد
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 (1) پیوست شماره

 در طول اجرای برنامه یهیأت علم یاعضا تعداد یگذارهدف روند

ی جدید را در راستای کسب جایگاه مورد نظر برنامه در خالص استخدام و تعداد اعضای هیأت علم یجدول زیر الگو 

های گذشته های آموزشی دانشگاه در سالالگوی جذب اعضای هیأت علمی در گروه. دهدای نشان میمطلوب ملی و منطقه

های آموزشی دارای کسری قابل توجه اعضای هیأت علمی هستند که این ای که برخی از گروهبه گونه. نامتوازن بوده است

 .باشداصالح میموضوع نیازمند 

 گذاری استخدام و تعداد اعضای هیأت علمی روند هدف: 2-4جدول 

 
 جمع هیأت علمی سال

 39۴ 1394 سال پایه

ی 
برنامه راهبرد

5 
ساله 

ل
 او

1395 41۴ 

1396 438 

1397 453 

1398 47۴ 

1399 485 

ی 
برنامه راهبرد

5 
ساله 

دوم
 

14۴۴ 5۴۴ 

14۴1 515 

14۴2 53۴ 

14۴3 54۴ 

14۴4 55۴ 

 

 

 ضوابط و معیارهای استخدام اعضای هیأت علمی در دانشگاه زنجان

 :در طول اجرای برنامه رعایت معیارهای زیر در جذب و اسخدام اعضای هیأت علمی جدید الزامی است

و شورای عالی انقالب  ریفناومطابق مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و  و عمومی رعایت ضوابط اختصاصی -1

 .الزامی است گیفرهن

مالحظه دامنه مطلوب  و با های آموزشی با استخدام اعضای جدید هیات علمی در گروه هیات علمی زیع متوازنتو -2

 .در هر گروه آموزشی 22تا  18نسبت دانشجو به هیات علمی در فاصله 



 65   پیوست ها

 

 دوه تعریف شده بند ها باالتر از فاصل که نسبت دانشجو به هیات علمی آناست  هایی  گروه استخدام با اولویت -3

 :خواهد بودزیر  های آموزشی گروه : در، اولویت استخدامی دانشگاه به ترتیب این شاخصبا توجه به  . باشد می

 مهندسی فنی -1

 علوم انسانی -2

  کشاورزی -3

 علوم  -4
 

  های آموزشی گروه متقاضی جذب هیات علمی درهای  دانشجویان در رشتهریزش  شاخص پایداری و مالحظه -4

   ای رشته های جدید و بین ها و رشته اندازی گروه جذب هیأت علمی برای راهبه  ها استخدامبخشی از اختصاص  -5
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 (2)پیوست شماره 

 در طول برنامه گذاری تعداد اعضای غیرهیأت علمیروند هدف

درصد از کارکنان دانشگاه در طول برنامه بازنشسته می شوند و از طرفی با استخدام اعضای هیأت علمی  35حدود 

 برایدر طول اجرای برنامه رعایت معیارهای زیر . پیدا می کند ضرورتید، به طور متناسب استخدام کارکنان جدید جد

 :خواهد بودخدام اعضای غیر هیأت علمی جدید الزامی تجذب و اس

بین افراد های رقابتی و گزینش از  با برگزاری آزمونو رسمی ورود کارکنان به دانشگاه اعم از قراردادی یا پیمانی  -1

 توانمند 

 اولویت استخدام در مشاغل تخصصی -2

 با توجه به جدول زیر  به هیات علمی رعایت شاخص نسبت اعضای غیرهیأت علمی -3

 

 شاخص نسبت اعضای هیأت علمی غیرهیأت به هیأت علمی

 (14۴4)پایان پنج ساله دوم  (14۴۴)پایان پنج ساله اول  (1394)ه یسال پا

14/1 ۴5/1 1 
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 (3) پیوست شماره

 توسعه فضای آموزشی و کمک آموزشی در طول برنامه گذاریروند هدف

 خاتمه  شروعپیش بینی سال  مساحت عنوان ردیف

 1398 1397 6۴۴۴ و زمین شناسی 1ساختمان زیست شناسیساخت و تجهیز  1

 14۴1 1398 4۴۴۴ (فاز دوم) دانشکده کشاورزیساخت و تجهیز  2

 14۴2 14۴1 55۴۴ آزمایشگاه مرکزی و چند منظورهتجهیز ساخت و  3

 14۴4 1399 6۴۴۴ نقشه برداری عمران و ساختمانساخت و تجهیز  4

 14۴1 1398 2۴۴۴ و اجتماعی فرهنگیامور ساختمان اداری آموزش و ساخت و تجهیز  5

 14۴۴ 1398 8۴۴۴ و فضای ورزشی های جدید خوابگاهساخت  6

 1397 1395 2۴۴۴ ه فرهنگخان و تجهیز ساخت 7

 1398 1396 52۴۴ ساخت و تجهیز مرکز رشد واحدهای فناور 8

 1399 1396 56۴۴ توسعه دانشکده مهندسی براساس مصوبات سفر استانی رئیس جمهور 9

                                                 

هیا در اولوییت توسیعه و     بنابراین در صورت استناد به آن مجوزها این دانشیکده . اند از برنامه پنجم بوده 10 دارای مجوز ماده  یبردارو نقشه یشناسنیساختمان زیست و زم. 1

 .ساخت خواهند بود
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 در طول برنامه یالتیتشک ساختار اصالحی گذارهدفروند : (4)پیوست شماره 

 دانشگاهی سازمان نمودار در رییتغ نیمهمتر. یازمند اصالح استنای ملی و منطقه ارتقای جایگاهجهت  توجه به اهداف سند راهبردی دانشگاه، در  نمودار و تشکیالت تفصیلی دانشگاه با

گروه  15دانشکده و  4ی و بین المللی، مدیریت همکاری های علم ،(یابیارز و نظارت تیریمد توسعه مدیریت و و بودجه ،برنامه تیریمد عیتجم)نظارت وی زیربرنامه معاونت لیتشک

 .خواهد بود ریز صورت به دیجد نموداری شنهادیپی الگو. آموزشی متناسب با شرایط جدید است
 تغییرات در نمودار سازمانی دانشگاه

ف
دی

ر
 

 تعداد
وضع 

 موجود

 وضع مطلوب

 دالیل توجیهی تغییر پیشنهادی
برنامه 

پنجساله 

 اول

برنامه 

پنجساله 

 دوم

 ریزی و نظارت تأسیس معاونت برنامه - 6 5 ها معاونت 1

 کمک به تصمیم سازی و تصمیم گیری

 ایگاهجو ارتقا  توانمندسازی سازمانی ،موثر

  ، ارتقا جایگاه نظارتبرنامه محوری

 های علمی و بین المللی مدیریت همکاری تأسیس - 17 16 ها مدیریت 2
المللی  بینو فعالیت های قاء جایگاه ارت

 دانشگاه

 9 8 4 دانشکده ها 3
 -6برق و کامپیوتر  -5فیزیک و علوم ریاضی  -4شیمی و علوم طبیعی -3علوم انسانی  -2علوم اجتماعی -1:های دانشکده

 ورزی و منابع طبیعیکشاعلوم و مهندسی   -9 کشاورزی های علوم و فناوری -8 مکانیک -7عمران 

ها و تقسیم کار در  تخصصی شدن دانشکده

 جهت کارآیی بیشتر

4 
ی ها گروه

 اموزشی
35 5۴ 

 قتصادی،ا علوم، مهندسی صنایع،طراحی صنعتی،گرافیک مهندسی مواد، :پیش بینی شده های آموزشی تأسیس گروه

 .ید و فراوری گیاهان دارویی، تولمکانیزاسیونهای کشاورزی،آبخیزداری، زبان و ادبیات عرب،ماشین حسابداری،

ئومورفولوژی و آب و ژجغرافیای ، فیزیک جامد یزیک، ف،ریاضی کاربردی ،ریاضی: دهشتفکیک  گروه های

 .ایمنطقه و  شهری برنامه ریزی و  جغرافیایی هواشناسی

های آموزشی جدید با هدف  توسعه گروه

های دانشگاه با تأکید  جامعیت در سبد رشته

های آموزشی دارای  روهها و گ بر رشته

 . شود تقاضا انجام می

.تغییر خواهد یافت "ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی"به گروه آموزشی  "ترویج و آموزش کشاورزی"توضیح اینکه عنوان گروه آموزشی *
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 (5)پیوست شماره 

 

ری، اقتصاد دانش بنیان و اشتغال فناو های فنی تاثیر به سزائی در رشد و توسعه استان و ارتقا سطحایجاد پردیس دانشکده

به همین جهت در سفر ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران به استان زنجان توسعه دانشکده مهندسی و رشته . خواهد داشت

 .های جدید مصوب گردیده که شرح وضعیت آن به شرح جدول زیر برای ادامه کار در سال های آتی می باشد

 

 تنگناها و اقدامات الزم رحشرح وضعیت ط عنوان طرح

طرح توسعه دانشکده 

 مهندسی

های آموزشی برق و کامپیوتر، عمران و نقشه برداری، معدن، ارتقاء سطح گروه

مکانیک و مواد، شیمی و بیوتکنولوژی صنعتی، علوم مهندسی و صنایع، انرژی، 

 هنر و معماری ، 

 ظرفیت دانشجوئی و هیات علمی مورد نیاز  فزایشا

خطوط فیبر نوری برای اینترنت،  -های زیربنایی شاملشبکه حداکثری ازستفاده ا

 آب، برق، گاز و تلفن

طرح % 35 راهم بودنفامکانات دانشگاه زنجان و دانشکده مهندسی به منزله وجود 

 .شودتلقی می

های الزم صدور مجوز و مصوبه

 توسط وزارت علوم، تحقیقات و

 ریفناو

اعتبار الزم جهت تامین توسعه 

فضاهای آموزشی و تجهیزات 

میلیارد  2۴حدود )آزمایشگاهی

 (تومان در سال اول

صدور مجوز استخدام اعضای 

 هیات علمی مورد نیاز

 

 

 


