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شیپ گفتار
باگذشت چهار دهه از فعالیت دااگشنه زنجان ،این دااگشنه ازیکطرف ظرفیت اقبلتوجهی ربای توسعه و تبدیلشدن هب دااگشنهی جامع و بالغ را دارد و از
طرف دیگر هب دنبال کارآمدی ،توسعه متوازن و ارثگذا ری رب محیط پیرامون خود است.محیط پیرامون ،هم رد سطح آموزش عالی و هم رد سطح ملی و نیبالمللی با تغ یرات عمده

جم
رد فناوری،الگوی عیتی،ساختار اجتماعی ،توسعه ساختاراهی مجازی و شبکهای ،ساختار اقتصادی داتیجیل ودانشبنیان مواهج بوده و محورهمه آناه ،مبتنی رب تحول سرعی،
عمیق و وسیع دانش و فناوری است.هب همین جهت دااگشنهاه از دااگشنه نسل اول (آموزش محور) هب دااگشنه نسل دوم (ژپوهش محور) و هم اکنون هب سمت تبدیل شدن
هب دااگشنهاهی نسل سوم با کارکرد متمازی رد فناوری و کارآفرینی و ارثگذا ری مستقیم اقتصادی میروند.
ظهور موضوعات راهبردی جدید ،راقبت روزافزونی را نیب مراکز آموزش عالی پدید آورده و چیه گرزیی از آن نیست .دااگشنه زنجان نیزاز اتثیر این تحوالت
مستثنی نبوده و ربای حفظ و ارتقاء جای گاه ملی و م طنقه ای خود ،نیازمند مدرییت مبتنی رب ربانهماهی تحولگرا است .هدف از این ربانهماه ،رشد و اطمینان از اجرای هماهنگ
اهدا ف تعیین شده میباشد .امید میرود ربانهم حاضر مبنای مناسبی ربای مدرییت ربانهممحور و رشد متوازن فعالیتاهی آموزشی ،ژپوهشی ،فرهنگی ،اداری و رافهی
دااگشنه زنجان رد سالاهی دور ،حدا قل رد یک دهه آینده باشد.

سلسله مراتب ربانهمرزیی
ربانهم راهبردی دهساهل دااگشنه زنجان رب پاهی دستورالعمل ابالغی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و چارچوب الگوی نظری تدوین ربانهم راهبردی ،و با مشا کرت
افراد حقوقی و حقیقی ،طی مراحل ذیل تدوین شده است.
ت
گام اول :شکیل دبیرخاهن تدوین ربانهم راهبردی

ت
گام دوم :شکیل شورای ربانهمرزیی لکشتم از رسیی دااگشنه ،اعضای دبیرخاهن تدوین ربانهم ،شورای دااگشنه و اعضای کمیته منتخب صاحب نظر

گام سوم :تهیه و میظنت ربانهم پیشنهادی شامل:
-4تدوین سند چشماندا ز و مأموریت دااگشنه منطبق با سیاستاهی کالن و اسناد فرادستی.
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 -2شناخت و ل و ع و ود رد د ل و ط را ون د اگشنه :ل هاهی ف و هاهی خطد نده شیپ ر و س ر.
 -9معرفی اهدا ف کمی و کیفی ربانهم ربای ممام ووزهاه و فعالیتاه با توهج هب شاخصاهی سند چشماندا ز دااگشنه.
 -1تعریف شاخصاهی کلیدی عملکرد ربای دستیابی هب اهدا ف کمی و کیفی مندرج رد ربانهم راهبردی و تعیین نسبت مطلوب ره یک از آناه رد پایان ربانهم.
-5تعیین راه کاراهی اجرایی ربای دستیابی هب اهدا ف مندرج رد ربانهم.
کم
گام چهارم :تصویب ربانهم جامع رد هیات رهسیی  ،یسیون دائمی و هیأت امناء.

مشارکت کنندگان:
دبیرخاهن تدوین ربانهم راهبردی:
 -4دکتر داود عباسی (معاون ربانهمرزیی و نظارت)
 -2دکتر م صطفی دینمحمدی (مدری ربانهم ،بودهج و توسعه مدرییت)
 -9نسرین سلمانیان (کارشناس تدوین ربانهم)
 -1سیدمحسن موسوی(کارشناس تدوین ربانهم)
شورای ربانهمرزیی:
دکتر خلیل جمشیدی ( رئیس دااگشنه) -دکتر جالل صبا (معاون ژپوهش و فناوری ) -دکتر محسن نجفیان (معاون دانشجویی) -دکتر بهرام بهرامی(معاون فرهنگی و اجتماعی) -دکتر داود
عباسی (معاون ربانهم رزیی و نظارت)  -دکتر بهرام ملکی ( معاون اداری و مالی) -دکتر سیامک خادمی ،دکتر محمدرضا عظیمی ( معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی) -حجتاالسالم
لم
وا سلمین علی قهرمانی ( مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری) -دکتر مرتضی واحدپور ،دکتر فرضاهل میرزاپور (رسیی دادکشنه علوم) -دکتر حبیب اهل زلفخانی (رسیی دادکشنه
مهندسی) -دکتر امیر مومنی زهاوه (رسیی دادکشنه علوم انسانی) -دکترمحمدحسین شهیر (رسیی دادکشنه کشاورزی ) -دکتر حسن طغران گار (مدری امور حقوقی ،قرارداداه و پاسخگویی هب
ش کایات) -دکتر منصور اوجاقی (مدری مرکز رشد واحداهی فناور) -دکتر حمیدرضا صراف معیری (رسیی ژپوهشکده فناوری اهی نوین زیستی) -دکتر آاقعلی اقسم نیان (نماینده شورای
دانشجویی رد شورای دااگشنه) -دکتر غالمرضا مجردی (نماینده شورای دانشجویی رد شورای دااگشنه) -دکتر نصراهل عباسی (نماینده شورای ژپوهشی رد شورای دااگشنه) -دکتر فریده وجدا نی (نماینده
شورای ژپوهشی رد شورای دااگشنه) -دکتر رضا نوروزیان ( نماینده شورای آموزشی رد شورای دااگشنه) -دکترحسین صفری (نماینده شورای آموزشی رد شورای دااگشنه) -دکتر مسعود
لف
آرینژناد (عضو هیأت علمی دااگشنه) -دکتر محمدرضا یافتیان (عضو هیأت علمی دااگشنه) -دکتر احمدگلچین (عضو هیأت علمی دااگشنه)-دکتر ابوا ضل جلیلوند (رسیی رپدیس سهروردی
دااگشنه) -دکتر عیسی احمدی (سررپست دادکشنه فنی و مهندسی رپدیس ابهر) -دکتر اسماعیل کرمی دهکردی (رسیی اداره هم کاری اهی علمی نیبالمللی) -دکتر م صطفی دینمحمدی (مدری
ربانهم ،بودهج و توسعه مدرییت)

کمیته منتخب صاحبنظر:
دکتر روح اهل رضایی (عضو هیأت علمی) -دکتر حسین عظیمی (عضو هیأت علمی) -دکتر کامران افصحی (عضو هیأت علمی) -دکتر م صطفی جعفری (عضو هیأت علمی) -دکتر جعفر یعقوبی
(عضو هیأت علمی)
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 -1-1مقدمه

الزام به تهیه نقشه راه و تعیین مسیر حرکت ،همچنین همگامی با سیاستهای مدون در اسناد فرادستی و جهتگیری
توسعه آموزش عالی در ایران و نیز رخدادها و تحوالت پیش روی جمعیتی ،علمی و فناوری ،ایجاب میکند تا برای رشد
متوازن و هماهنگ در فعالیتهای دانشگاه ،برنامهای راهبردی تدوین شود .هدف از این برنامه ،تدوین و تشریح الگوی
حرکت و توسعه دانشگاه زنجان در فاصله زمانی سالهای  1395تا  14۴4میباشد.
الزم به یادآوری است که پیش از این ،دانشگاه زنجان تجربه تدوین حداقل دو برنامه راهبردی را در سابقه خود داشته
است که هیچ کدام از آنها به طور کامل اجرایی نشدهاند .از این جهت الزم است در ابتدا به بررسی عوامل ناکامی این
برنامهها پرداخته شود و آنگاه با بهرهگیری از تجربیات پیشین چارچوب مفهومی برنامه حاضر تدوین گردد.

 -2-1آسیبشناسی برنامههای پیشین

برنامهها عموماً به دالیل مختلف شکست میخورند .ورود به این بحث اگرچه از دایره این مطالعه خارج بوده ،اما
ازآنجاکه این برنامه نیز ممکن است به سرنوشت آنها مبتال شود ،الزم دیدیم تا به مهمترین دالیل شکست برنامهها بهویژه در
حوزه آموزش عالی بهصورت اجمالی اشاره گردد:
 -1-2-1تغییرات وسیع و سریع محیط برنامه

برنامهها معموالً با این فرض که آینده ادامه امروز است ،با اصول نسبتاً ثابت تدوین میشوند .تغییرات وسیع و سریع در
محیط ،عمالً بخش مهمی از اصول ثابت را دچار تغییر کرده و در ادامه کل برنامه را با شکست روبرو میکنند .این موضوع از
دالیل اصلی ناکامی برنامههاست و معموالً با تغییر دولتها همراه میباشد .نگاهی به تجربه دولتهای نهم و دهم نشان
میدهد تغییرات بهویژه درحوزه سیاستگذاری وزارت علوم ،از اصول ثابتی پیروی نکرده و محیط جدید در مسائل مختلف
آن بهویژه توسعه کمی تعداد دانشجویان نقش داشته است.
 -2-2-1ضعف در محتوای برنامه

برنامهریزی موضوعی تخصصی ،زمانبر ،مشارکت طلب و مبتنی بر چارچوبهای نظری است .ضعف در هرکدام از
موضوعات یاد شده ،موجب ضعف در متن و محتوای برنامه میشود .برنامههای ضعیف عموماً دور از واقعیات بوده و مجریان
تقیدی به اجرای آن ندارند.

فصل اول :آسیب شناسی و چارجوب بر نامه
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 -3-2-1عدم تعهد مدیران به اجرای برنامهها

تعهد مدیران به اجرای برنامه از اصلیترین ضمانتها برای موفقیت آن است .اگر مدیران عالی نگاهشان به برنامه
انتخابی و سلیقهای باشد و تعهدی به اجرای آن نداشته باشند ،شکست برنامه حتمی است .تعهد به اجرای برنامه ،فرهنگ
برنامهریزی را نهادینه میکند .مدیران الیق معموالً در اولین گام ،تعهد خود را به اجرای برنامههای مصوب ابراز نموده و
اقتدار برنامهریزی را باال نشان میدهند.
برنامههای پیشین دانشگاه که قبل از این مطالعه تنظیم شده بودند ،عمدتاً بهواسطه مشکالت فوق با شکست مواجه شدند.
همچنین در این برنامهها در تبیین شاخصها و مدل نظری به محدودیتها توجه کافی نشده و اهدافی فراتر از اختیار و
ابزارهای موجود در سند پیشبینی شده است .طبق برآورد آخرین برنامه تدوین شده ،دانشگاه زنجان میبایست در سال 1399
به  165۴۴نفر دانشجو و  114۴عضو هیأت علمی دست یابد که عمالً تناسبی با توانمندی داخلی دانشگاه و محدودیتهای
محیطی ندارد .قاعده برنامهریزی چنان است که تعداد اهداف نباید بیشتر از ابزارهای آن باشد؛ در غیر این صورت بخشی از
برنامه اجرایی نشده و یا در صورت اجرا سلیقه مجریان مبنای انتخاب اولویتها قرار میگیرد.
 -3-1چارچوب پیشنهادی

از برنامهریزی راهبردی بهعنوان فرآیندی برای تعریف راهبرد سازمان ،جهت رسیدن به مقصود استراتژیک ،استفاده
میشود .با اینکه از این شیوه ،برای برنامهریزی مؤثر بهمنظور ارائه تصویری از طرح و برنامه یک سازمان استفاده شده ،اما
هرگز نمیتوان تغییرات و اتفاقات محیط پیرامون را در آینده دور یا نزدیک بهطور مشخص و دقیق پیشبینی کرد .به هر
روی ،متفکران استراتژی ،راهبردهای سازمان را بر اساس زنده ماندن در شرایط سخت طراحی میکنند .درواقع برنامهریزی
راهبردی بهنوعی تصویر رسمی آینده سازمانها است.
افراد غیرمتخصص به دلیل آشنایی نداشتن با محدودیت های تهیه و تدوین ،اجرا و نظارت بر برنامه تصور میکنند که
موفق نبودن برنامهها به دلیل جامع نبودن آنها است .درحالیکه بهطور ماهوی تدوین برنامه جامع برای یک سیستم پیچیده و
هوشمند ،با شرایط همواره در حال تغییر محیط پیرامون و تصمیمگیری جمعی کوچک با دانش محدود نسبت به دانش
جمعی ،مشکالت عمدهای دارد.
در این برنامه برای کاستن مشکالت یاد شده و ارائه پاسخهای مناسب به محیط در حال تغییر ،مدل برنامهریزی با
هستههای خط دهنده 1مبنا و چارچوب نظری قرار گرفته است .این شیوه قلب برنامهریزی توسعه و متکی بر هستههای خط

. core planing
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دهنده و برنامههای اجرایی متشکل از هدف و پروژههای مشخص است .پروژهها ستون اصلی برنامه را تشکیل میدهند و
بدیهی است که بدون آنها برنامهها قوام و دوام نخواهد داشت .برنامهریزی با هستههای خط دهنده ،از لحاظ اهداف
راهبردی ،جامع و از لحاظ برنامهها ،محدود به بخشها یا تنگناهای اصلی است .در این نوع برنامهریزی ،روی اهداف جامع به
عنوان راهنمای عمل توجه شده؛ و اساس آن را پروژههای مشخص که برای حل تنگناهای ویژه طراحی شدهاند ،تشکیل
میدهند .بنابراین ،برنامهریزی بر مبنای هستههای خط دهنده دارای دو بخش اصلی به شرح زیر خواهد بود:
الف) تصویرسازیهای کالن برای نشان دادن جهتهای حرکت
ب) پروژههای مشخص که بر اساس نظرات کارشناسی مشکالت اساسی و یا قطبهای توسعه را در بر میگیرند.
 -4-1چگونگی استخراج اهداف راهبردی و اقدامات اجرایی با استفاده از هستههای خط دهنده

عوامل بسیاری بر موفقیت دانشگاه تأثیر میگذارندکه پرداختن به تمام آنها به معنی پیچیده نمودن فرآیند برنامهریزی
است؛ و از طرف دیگر ،ارائه همه راهبردهای ممکن ،به پنهان شدن راهبردهای اصلی در میان انبوهی از عبارات ریز و درشت
منجر شده و مخاطبان را نسبت به روح اصلی حاکم بر برنامه ،ناآگاه و سردرگم میکند .بنابراین برنامه حاضر با استفاده از
هستههای خط دهنده اوال از ارائه تمام اهداف راهبردی ممکن پرهیز نموده و تنها به تبیین راهبردهای اصلی بر اساس قانون
 %8۴(2۴-8۴اثرات توسط  %2۴عوامل به وجود میآیند) می پردازد  .ثانیا برای استخراج اهداف راهبردی و اقدامات اجرایی
از هستههای خط دهنده پسنگر و پیشنگر بشرح مراحل زیر استفاده می کند:
مرحله اول :شناسایی هستههای خطدهنده با هدف حل ضعفهای هستهای:
هدف از شناخت وضع موجود ،شناسایی ظرفیتهای رشد و جهتگیری رشد کمی و کیفی است .این شناخت کمک
میکند تا هدفگذاری قابل مشاهده و ارزیابی باشد .در این مرحله ابتدا هستههای ضعف شناسایی و در ادامه برای آنها
راهکارهای خط دهنده توصیه میشود .خروجی این مرحله ،راهبردهای خط دهنده پسنگر است.
مرحله دوم :شناسایی وضعیت رقبا با هدف کشف هستههای پیشنگر:
در این مرحله آنچه مشخص میشود راهبردهای خطدهنده آتی جهت دسترسی به اهداف مطلوب در مقایسه با رقباو
خروجی این مرحله تعیین مسیرهای پیشرو و تنظیم اهداف کیفی و کمی راهبردی پیشنگر است.
مرحله سوم :تجمیع هستههای خط دهنده و ارائه تصویری کامل آنها برای تنظیم اهداف راهبردی:
اهداف راهبردی واجد ویژگیهای زیر خواهد بود:
 -1مشخص بودن
 -2اندازهپذیر بودن
 -3قابل حصول بودن
 -4واقعگرایانه بودن
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 -5زمان مند بودن
ویژگی مدل برنامهریزی هستههای خط دهنده ،سادگی ،اجرایی بودن و نظارتپذیری است .در این مدل ،حداکثر
اختیار به حوزههای مدیریت برای ایجاد انعطاف در تدوین اهداف راهبردی و اقدامات اجرایی متناسب با تغییر محیط بیرون
داده میشود تا کارآیی برنامه به حداکثر ممکن برسد .هرقدر درک واقعبینانهتری نسبت به محدودیتها وجود داشته باشد،
برنامهریزی واقعگرایانه ،و بالعکس غیرقابل اجرا و غیرقابل نظارت میشود.
 -5-1مقایسه مدل  CPبا مدل SWOT1

در برنامه ریزی راهبردی از دو موضوع محوری نمیتوان چشمپوشی کرد :تحلیل درون سازمانی و تحلیل برون
سازمانی .از آن جائی که مدل  CPبه تحلیل درون و برون سازمانی با تکیه بر متغیرهای پایه میپردازد دارای وجه اشتراک
با مدل  SWOTمیباشد .نتایج مدل  SWOTعمدتاً کیفی و براساس نظرات یک نمونه ناهمگن و بزرگ از افراد است.
حال آن که مدل CPبا تاکید بر بهره برداری از حداکثر اطالعات کمی با یک نمونه محدود از افراد متخصص و تحلیل عمیق
از وضعیت موجود به تهیه و تدوین برنامه اقدام مینماید.

1

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

فرآیند زیر با استفاده از مدل  CPدر تنظیم برنامه راهبردی دانشگاه رعایت شده است .ویژگی ممتاز اینن فرآینند مرحلنه
پایش و نظارت برنامه است که به عهده دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه گذاشته شده است.

شناخت و تحلیل وضعیت موجود

شناخت و تحلیل وضعیت دانشگاه در

دانشگاه

کشور و نسبت به رقیبان منطقهای

شناسایی برنامه هستههای خط

شناسایی برنامه هستههای خط

دهنده پس نگر

دهنده پیش نگر

اهداف راهبردی توسعه دانشگاه در
شرایط مطلوب

تبیین شاخصهای

راهبردها و برنامه

پایه

های اجرایی

پایش و نظارت
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 -7-1تعریف مفاهیم
مأموریت:1

غایت خواستهای نهایی جامعه از برنامه ،اعم از خواستهای اقتصادی ،اجتماعی یا فرهنگی که منبعث از نظام ارزشهای
حاکم بر جامعه است و برنامه برای دستیابی به آنها تدوین میشود.
چشمانداز:2
دورنمایی از دستیابی به نهایت اهداف برنامه در افق زمانی انتهای برنامه.
راهبرد

:

چارچوبی که مجموع حرکات و اقدامات اصلی را برای دستیابی به اهداف ترسیم میکند و چگونگی تخصیص کلی منابع را
برای به دست آوردن موقعیتهای مطلوب و خنثی کردن تهدیدات در حال و آینده بیان میدارد .تدوین راهبرد ،مستلزم برگزیدن
جهتگیری کلی برای تخصیص منابع از میان چارچوبهای جایگزین است و چارچوبی را در اختیار مدیریت میگذارد که میتواند
شرایط اجرای برنامهها و امکان برخورد بهینه با تغییرات محیطی را فراهم سازد.
برنامهریزی راهبردی :
فرآیندی است سازمانی که در آن راهبرد سازمان تعریف میشود و براساس آن برای چگونگی یافتن منابع مورد نیاز با هدف
رسیدن به مقصود استراتژی ،تصمیمگیری میشود .این فرآیند افراد و منابع را نیز شامل میشود.
ارزشهای محوری:

آن دسته از ارزشها و باورهایی است که برای سازمان اولویت و اهمیت ویژهای دارد و الزم است بر تمام فعالیتهای سازمان
حاکم باشد.
سیاست

:

دستور راهنمای تفکر و تصمیمگیری است برای مدیران و برنامهریزان .همانطور که راهبردها جهتگیری کلی و چارچوب
تخصیص منابع را مشخص میکنند ،سیاستها هنگام انتخاب راهبردها و برنامههای اجرایی از میان گزینههای مختلف ،خطوط
راهنمای تصمیمگیری را ترسیم میکنند.

1. Mission
.Vision
3.Strategy
4

. Strategy planning

فصل دوم

شناخت محیط سیاستگذاری توسعه
آموزش عالی
(مروری بر اسناد فرادستی)
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 -1-2مقدمه

اسناد فراستی بیانگر فضای عمومی حاکم بر جهتگیری توسعه آموزش عالی در ایران است .این اسناد برخی بهطور
مستقیم و برخی بهطور غیرمستقیم در تدوین راهبردهای اصلی برنامه حاضر تأثیرگذار بودهاند.
 -1-1-2چشمانداز علم فناوری جمهوری اسالمی ایران در افق  14۴4هجری شمسی

در سند چشمانداز بیستسالهی جمهوری اسالمی ایران در افق  14۴4هجری شمسی که در تاریخ  13آبان  1382توسط
رهبر معظم انقالب به سران قوای سهگانه ابالغشده ،آمده است:
جمهوری اسالمی ایران در افق  14۴4هجری شمسی در علم و فناوری ،بااتکال به قدرت الیزال الهی و با برپایی تمدن نوین
اسالمی -ایرانی برای پیشرفت ملی ،گسترش عدالت و الهام بخشی در جهان ،کشوری خواهد بود:
 برخوردار از انسانهای صالح ،فرهیخته ،سالم و تربیتشده در مکتب اسالم و انقالب و با دانشمندانی در تراز برترینهای
جهان
 توانا در تولید و توسعه علم و فناوری و نوآوری و بهکارگیری دستاوردهای آن
 پیشتاز در مرزهای دانش و فناوری با مرجعیت علمی در جهان
جهت تحقق چشم انداز فوق دستیابی به جایگاه اول علم و فناوری در جهان اسالم و احراز جایگاه برجسته علمی و الهام بخشی در
جهان ،استقرار جامعه دانشبنیان ،عدالت محور و برخوردار از انسانهای شایسته ،فرهیخته و نخبه برای احراز مرجعیت علمی در جهان،
تعمیق و گسترش آموزشهای عمومی و تخصصی همراه با تقویت اخالق ،آزاداندیشی وروحیة خالقیت در آحاد جامعه ،بهویژه نسل
جوان ،دستیابی به توسعةعلوم و فناوریهای نوین و نافع ،متناسب با اولویتها ،نیازها و مزیتهای نسبی کشور و انتشار و بهکارگیری آن
ها در نهادهای مختلف آموزشی ،صنعتی و خدماتی ،افزایش سهم تولید محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری داخلی به بیش
از  5۴درصد تولید ناخالص داخلی کشور ،ارتقای جایگاه زبان فارسی در بین زبانهای بینالمللی علمی ،کمک به ارتقای علم و
فناوری در جهان اسالم و احیای موقعیت محوری و تاریخی ایران در فرهنگ و تمدن اسالمی ،گسترش همکاریهای علمی و فناوری با
مراکز معتبر علمی بینالمللی از اهداف کالن نظام علم و فناوری کشور میباشد.

 -2-1-2برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی در حوزه توسعه آموزش عالی کشور

مقام معظم رهبری در نامهای به رئیسجمهوردر تاریخ  ،1394/۴4/۴9سیاستهای کلی برنامهششم توسعه را ابالغ
کردند .اهم وظایف و سیاست های برنامه ششم در بخش آموزش عالی به شرح زیر است:
 -1دستیابی به رتبهی اول منطقه در علم و فناوری و تثبیت آن با اهتمام به تحقق سیاستهای کلی علم و فناوری؛
 -2افزایش سهم آموزشهای مهارتی در نظام آموزشی کشور
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 -3توسعهی علوم پایه و تحقیقات بنیادی ،نظریهپردازی و نوآوری در چارچوب سیاستهای کلی علم و فناوری و نقشه جامع
علمی کشور
 -4ساماندهی نظام ملی آمار و اطالعات علمی ،پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد
 -5تحول و ارتقاء علوم انسانی بهویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقالب اسالمی
 -6تنظیم رابطهی متقابل تحصیل با اشتغال و متناسبسازی سطوح و رشتههای تحصیلی با نقشهی جامع علمی کشور و نیازهای
تولید و اشتغال
 -7گسترش همکاری و تعامل فعال ،سازنده و الهامبخش در حوزهی علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر
منطقهای و جهانی بهویژه جهان اسالم و توسعهی تجارت و صادرات محصوالت دانشبنیان
 -8توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهشهای مسألهمحور و تجاریسازی پژوهش و نوآوری و توسعه نظام
جامع تأمین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانشبنیان
 -3-1-2نقشه جامع علمی کشور

با توجه به تکلیف برنامه پنجم ،سند نقشه جامع علمی کشور تهیه و در تاریخ  1389/1۴/14مصوب شد .راهبردهای
کالن توسعه علم و فناوری در کشور در این سند عبارت است از:
 -1اصالح و انسجام بخشیدن به ساختارها و نهادهای علم و فناوری و هماهنگ سازی نظام تعلیم و تربیت در مراحل سیاست
گذاری و برنامهریزی کالن
 -2ایفای نقش مؤثرتر چرخة علم ،فناوری و نوآوری در اقتصاد
 -3تحول و نوسازی نظام تعلیم و تربیت اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی بهمنظور انطباق با مبانی تعلیم و تربیت اسالمی
و تحقق اهداف کالن نقشه
 -4جهتدهی آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری به سمت حل مشکالت و رفع نیازهای واقعی و اقتضائات کشور با توجه به
آمایش سرزمین و نوآوری در مرزهای دانش برای تحقق مرجعیت علمی
 -5تربیت و توانمندسازی سرمایة انسانی با تأکید بر پرورش انسانهای متقی ،کارآفرین ،خودباور ،خالق ،نوآور و توانا در تولید
علم ،فناوری و نوآوری متناسب با ارزش های اسالمی و نیازهای جامعه
 -6تعامل فعال و اثرگذار علمی و فناوری با کشورهای دیگر بهویژه کشورهای منطقه و جهان اسالم
 -7نقشآفرینی مؤثرتر چرخة علم ،فناوری و نوآوری در حوزة علوم پزشکی و سالمت
 -8نقشآفرینی مؤثرتر چرخة علم ،فناوری و نوآوری در حوزة مهندسی
 -9توسعه ،تعمیق و تقویت آموزش و پژوهش در حوزة علوم پایه
 -1۴ایجاد هماهنگی در سیاست گذاری و برنامهریزی در بین دورة آموزش رسمی عمومی ،آموزش مهارتی و حرفهای و آموزش
عالی بهمنظور تداوم فرآیند فعالیتهای تعلیم و تربیت
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 -11اصالح فرآیندها و ساختارهای نظارت و ارزیابی علم ،فناوری و نوآوری ملی و تعیین استاندارد های بومی در حوزه علم و
فناوری در چارچوب نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور
 -12همسوکردن سیاست های توسعة صنعتی و اقتصادی کشور ،بهویژه برنامههای پنجساله توسعه ،با سیاست های کالن توسعة علم
و فناوری
 -13ساماندهی ،پویاسازی و تسهیل نظام تأمین مالی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با حفظ ارزشها و رعایت استانداردهای
مربوطه
 -14ارتقای منزلت و صالحیت حرفهای و مرجعیت علمی و اجتماعی معلمان ،استادان ،پژوهشگران و فناوران
 -15ترویج فرهنگ کسب وکار دانشبنیان و فرهنگ کارآفرینی و ارتقای توانایی علمی ،فناوری و مهارتی افراد با تأکید بر
نیازهای جامعه و ایجاد آمادگی جهت پذیرش مسؤولیتهای شغلی
 -16ارتباط مستمر و همافزا در بین سه جریان تولید ،انتشار و کاربرد و توسعة دانش و تقویت فرآیند تبدیل ایده به محصول
 -4-1-2دانشگاه اسالمی

این سند در جلسه  735مورخ  1392/4/25شورای عالی انقالب فرهنگی و براساس مصوبه شورای اسالمی شدن دانشگاه
ها و مراکز آموزشی به تصویب رسید .اهم اقدامات برای تحقق راهبردهای اجرایی در این سند به شرح زیر است:
 -1طراحی ،تدوین و تحقق نظام جامع فرهنگی تربیتی براساس مبانی ،اصول ،اهداف ،مراحل و روشهای فرهنگ و تربیت اسالمی
 -2تدوین آییننامه هماهنگکننده و انسجام بخش دیگر نظامهای دانشگاهی با نظام جامع فرهنگی-تربیتی در محیط دانشگاه
 -3تدوین فلسفه تعلیم و تعلم ناظر به رشتههای مختلف دانشگاهی
 -4تدوین آییننامه رتبهبندی فرهنگی -تربیتی دانشگاهها و باز تعریف تخصیص بودجه و ظرفیتهای دانشگاهها براساس آن
 -5ایجاد نهاد رتبهبندی و نظارت و ارزیابی دانشگاهها در سطح ملی به صورت فرا دستگاهی در جهت افزایش فضای رقابتی
دانشگاهها
 -6تدوین شاخصهای تکریم و فرآیند شناسایی و انتخاب استادان الگو
 -7تدوینِ ساز و کار فرهنگ سازی برای ارتقاء منزلت نخبگان و توجه به نخبهپروری
 -8طراحی و تدوین دورههای دانش افزایی در سطوح مختلف (اساتید ،دانشجویان و کارکنان)
 -9حمایت از جلسات نقد ،مناظره و کرسیهای آزاداندیشی در جهت افزایش نشاط سیاسی دانشگاهها
 -11آسیبشناسی روندهای مشارکتی موجود و طراحی و استقرار نظام مشارکت دانشگاهیان
 -11زمینهسازی و ارتقای انگیزه و روحیه مشارکت جویی دانشگاهیان و توسعه قابلیتهای اجتماعی و مهارتهای ارتباطی و
گروهی ایشان

برنامه راهبردی دانشگاه زنجان 1395-14۴4
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 -5-1-2اقتصاد مقاومتی

رهبر معظم انقالب اسالمی در تاریخ  1393/۴3/11سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را پس از مشورت با مجمع تشخیص
مصلحت نظام ابالغ نمودند .این سند با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند
چشمانداز بیست ساله ،سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی ،انعطاف پذیر ،فرصت ساز ،مولد ،درون زا ،پیشرو و
برون گرا در حوزه آموزش عالی به صورت زیر تدوین شده است :
 -1تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور بهمنظور توسعه کارآفرینی و به
حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش
طبقات کم درآمد و متوسط
 -2پیشتازی اقتصاد دانشبنیان ،پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری بهمنظور ارتقاء جایگاه
جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانشبنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه
 -6-1-2آمایش آموزش عالی در منطقه استان زنجان
در سند آمایش آموزش عالی در استان زنجان ،ارتقای سه شاخص اصلی توسعه آموزش عالی و دورنمای مورد انتظار توسعه در
بخش آموزش عالی به ترتیب زیر دیده شده است.
شاخص  :1ارتقاء جایگاه استان از کل دانشجویان کشور به رتبه 17
شاخص  :2دستیابی به نسبت  1116مقاله به ازای هر عضو هیأت علمی
شاخص  :3دستیابی به نسبت  1طرح تحقیقاتی به ازای هر عضو هیأت علمی
با توجه به اینکه دانشگاه زنجان دانشگاه مادر استان است ،بخش مهمی از اثرگذاری در شاخصهای فوق متاثر از سیاستهای
توسعه ای دانشگاه زنجان خواهد بود.

 -7-1-2اهم سیاستهای محوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در دولت یازدهم
 -1ارتقای چشمگیر شاخص های رشد علمی و توسعه فناوری کشور برای نزدیک شدن به هدف سند چشم انداز 14۴4
 -2ارتقای کیفیت آموزش عالی و اعتبار علمی رشته ها و مدارک دانشگاهی
 -3بازنگری و اصالح فرآیند گسترش کمی آموزش عالی و ضابطه مند کردن توسعه رشته ها و مؤسسات آموزش عالی براساس
استانداردهای کیفی متداول در آموزش عالی
 -4بازنگری در ضوابط و استانداردهای توسعه رشته ها و مؤسسات آموزش عالی در چارچوب طرح آمایش آموزش عالی
 -5حمایت از دانشگاه های پیشتاز درگسترش مرزهای دانش و فناوری و کسب مرجعیت علمی در منطقه و جهان و تبدیل شدن
به الگوی کیفی برای مؤسسات آموزش عالی نوپا با هدف ارتقای جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری و تبدیل کردن ایران به قطب
علمی و فناوری جهان اسالم
 -6حمایت مؤثر از حفظ و ارتقای کیفیت تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ها با توجه به توسعه کمی آنها
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 -7تشویق و حمایت از انجمن های علمی در ارزیابی مستقل کیفیت و اعتباربخشی آموزش عالی
 -8حمایت از ارتقای کیفیت و اعتبار بینالمللی مجالت علمی کشور 1و ارتقای جایگاه مرکز  ISCو تبدیل ایران به مرکز ثبت
مقاالت علمی و جذب نتایج پژوهش های محققان ،نخبگان علمی و نوآوران سایر کشورها به ویژه جهان اسالم
 -9حمایت از فرآیند تبدیل علم به فناوری های مفید مورد نیاز و تجاری سازی آنها در خدمت اقتصاد دانش بنیان امروز
 -1۴تسهیل و حمایت از توسعه شرکت های دانش بنیان به ویژه شرکت های دانش بنیان دانشگاهی با مشارکت اعضای هیأت
علمی و بخش خصوصی
 -11تسهیل مراحل راه اندازی و فعالیت های شرکت های دانش بنیان اعم از دادن پروانه و مجوز ،امور واردات و صادرات ،بیمه
و رفع موانع استقرار آنها در شهرها
 -12آشنا کردن استادان دانشگاه ها با روش های کاربردی کردن و تجاری سازی نتایج علمی و پژوهشی
 -13افزودن درس های مرتبط با تجاری سازی علم و فناوری و کارآفرینی به درس های اختیاری رشته های دانشگاهی
 -14تالش برای یافتن راهکارهای مناسب و قانونی برای تأمین منابع مالی آموزش عالی و تحقیقات با هدف اجتناب از روی
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
 -15تالش برای باال بردن سهم آموزش عالی در بودجه عمومی دولت حداقل به میزان یک درصد (از حدود  115درصد فعلی
به حداقل  215درصد)
 -16تالش برای باال بردن تدریجی سهم تحقیقات در تولید ناخالص ملی از کمتر از یک درصد فعلی به حداقل دو درصد و
متعاقباً به  4درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال  14۴4با توجه به بند  2-8سیاست های کلی علم و فناوری ابالغی مقام معظم
رهبری
 -17حمایت از جذب دانشجو از کشورهای همسایه و منطقه با حفظ کیفیت دانشگاه
 -18تدوین و پیشنهاد الیحه قانونی به مجلس شورای اسالمی برای تصویب قانون نحوه اعمال اصل  3۴قانون اساسی در زمینه
آموزش عالی رایگان تا سر حد خودکفایی به منظور تأمین بخشی از منافع مالی دانشگاه ها از محل شهریه و اعطای وام و تسهیالت به
دانشجویان با توان مالی محدود
 -19نهادینه کردن استقالل عملیاتی دانشگاه در برابر پاسخگویی و التزام اجتماعی
 -2۴بهره گیری از تمامی ظرفیت های قانونی بند ب ماده  2۴برنامه پنجم ،تهیه و تصویب آیین نامه های جدید مورد نیاز در
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



افزایش اختیارات دانشگاه ها در استخدام و ارتقای هیأت علمی و کارکنان



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

 -21اصالح برخی سیاست های تمرکزگرایانه به منظور جلوگیری از آسیب های جدی به بنیان ها و عوامل موفقیت آموزش
عالی در دراز مدت از جمله:
* ارزیابی تجربه برگزاری آزمون های تخصصی و پذیرش متمرکز دانشجو در دوره های کارشناسی ارشد و به ویژه دکترا توسط
سازمان سنجش و تجدید نظر در نحوه پذیرش دانشجو در تحصیالت تکمیلی با مشارکت دانشگاه ها با توجه به بند  2-2سیاست های
کلی علم و فناوری مبنی بر اصالح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه به استقالل و عالقه مندی دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و
افزایش ورود دانشجویان به دوره های تحصیالت تکمیلی
* ارزیابی نقش فعلی سازمان سنجش آموزش کشور و ظرفیت آن برای اجرای مأموریت های جدید
 -22برگزاری آزمون های عمومی به جای آزمون های متمرکز تخصصی و دخالت در پذیرش دانشجو به ویژه در تحصیالت
تکمیلی
 -23ایفای نقش در ارزیابی کیفیت و اعتباربخشی آموزش عالی به روش های علمی

فصل سوم

شناخت وضعیت موجود
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 -1-3مقدمه

هدف از این فصل شناخت و درک وضعیت موجود و نیز شناخت دانشگاه در سطح ملی و منطقهای (استانهای مجاور)
است .ازآنجاکه رسالت اصلی دانشگاه ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی است ،شاخصهای مورد اشاره در این فصل با
تأکید بر شاخصهای پایه و مرتبط با این رسالت بررسی میشود.
 -2-3شناخت و تحلیل وضعیت آموزشی
 -1-2-3جمعیت دانشجویی و اعضای هیأت علمی

تعداد دانشجو و اعضای هیأت علمی و تناسب میان آنها از مهمترین متغیرهای پایه برای تحلیل وضعیت آموزشی است.
جداول شماره  1-3و 2-3اطالعات اصلی و تفکیکی حوزه آموزش را در سال پایه نشان میدهد.
جدول  :1-3تعداد دانشجویان به تفکیک دانشکده ،مقطع و دوره تحصیلی
مقطع

کارشناسی

کاردانی

کارشناسی ارشد

جمع مقاطع

دکتری

جمع
کل

روزانه

شبانه

روزانه

شبانه

روزانه

شبانه

روزانه

شبانه

روزانه

شبانه

علوم

۴

۴

792

436

512

121

15۴

18

1454

575

2۴29

علوم انسانی

8۴

32

1442

349

419

92

31

2

1972

475

2447

کشاورزی

۴

۴

766

336

375

89

12۴

1۴

1261

435

1696

مهندسی

۴

۴

1722

1211

435

144

87

8

2244

1363

36۴7

جمع کل

8۴

32

4722

2332

1741

446

388

38

6931

2848

9779

۴/82

۴/33

48/3

23/8

17/8

4/6

4

۴/39

7۴/87

29/12

1۴۴

دانشکده

سهم دوره
ها(درصد)

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

جمع آمار دانشجویی دانشگاه زنجان ،که در همین سال مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری واقع شده 8333
نفر است .این اختالف از آنجا ناشی میشود که آمار مورد تایید وزارت ،بر اساس دانشجویان فعال در دوره سنوات مجاز
تحصیلی است.

17

فصل سوم :شناخت وضعیت موجود
جدول  :2-3تعداد اعضای هیأت علمی به تفکیک دانشکده و مرتبه علمی (با احتساب قراردادهای مشاوره و طرح سربازی)

مقطع

مربی

مربی

استادیار

دانشیار

استاد

جمع

علوم

۴

2

81

18

6

1۴7

علوم انسانی

1

5

6۴

13

1

8۴

کشاورزی

۴

2

63

14

2

81

مهندسی

۴

27

74

1۴

۴

111

پژوهشکده

۴

1

2

۴

۴

3

جمع کل

1

37

28۴

55

9

382

سهم (درصد)

۴/26

9/68

73/29

14/39

2/35

1۴۴

دانشکده

آموزشیار

تاریخ استخراج 1393/12/28 :منبع :اداره کارگزینی

بررسی روند تغییرات دانشجو و اعضای هیأت علمی نشان میدهد که رشد اعضای هیأت علمی نسبت به جمعیت
دانشجویی بیشتر بوده و این روند عمدتاً برای جبران کمبودهای دانشگاه در سالهای گذشته شکل گرفته است .نمودارهای
شماره  1-3و شماره  2-3تغییرات آنها را طی سالهای مشابه نشان میدهد.
نمودار  :1-3روند تغییرات جمعیت دانشجویی ( نفر)

منبع :معاونت آموزشی ،نرم افزار گلستان

18

برنامه راهبردی دانشگاه زنجان 1395-14۴4
نمودار :2-3روند تغییرات اعضای هیأت علمی (نفر)

منبع :اداره کارگزینی

 -2-2-3شاخص نسبت دانشجو به استاد

این نسبت از شاخصهای مهم ارزیابی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی است .اگرچه استاندارد مشخصی در این زمینه
وجود ندارد ،اما نسبت قابل قبول دانشجو به استاد در دانشگاههای خوب کشور در فاصله  18-2۴می باشد .جدول زیر نسبت
دانشجو به استاد دانشگاه زنجان را به تفکیک دانشکده نشان میدهد.
جدول  -3-3نسبت دانشجو به استاد
عنوان شاخص
دانشکده

مقدار شاخص

علوم

18/96

علوم انسانی

3۴/59

کشاورزی

2۴/94

مهندسی

32/5

متوسط دانشگاه

25/7

مستخرج از جداول 1-3و 2-3

 -3-2-3تحلیل وضعیت آموزشی

الف -ترکیب مقاطع آموزشی در دانشگاه بهگونهای است که سهم مقطع کارشناسی حدود  7۴درصد از کل مقاطع
میباشد .نظر به نقش دورههای تحصیالت تکمیلی در توسعه کیفی و ارتقاء توان علمی و پژوهشی دانشگاه و نیز الگوی
افزایشی تقاضا برای ورود به مقاطع تحصیالت تکمیلی ،این سهم مناسب نیست .در حالیکه ظرفیت مناسبی برای افزایش
سهم دانشجویان تحصیالت تکمیلی بهویژه دورههای دکتری در دانشگاه زنجان وجود دارد ( .به جدول  1-3مراجعه شود)

فصل سوم :شناخت وضعیت موجود
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ب -الگوی پذیرش دانشجویان به تفکیک دورههای شبانه و روزانه نامتوازن است .برای ارتقای کیفی دانشگاه و افزایش
بودجه دانشگاه ،راهکار قابل توصیه ،تعدیل و کاهش دانشجویان شبانه ،با تبدیل ظرفیت دورههای شبانه به روزانه و انتقال
ظرفیت موجود دوره های شبانه به دورههای آموزشی آزاد و پردیس است ( .به جدول شماره  1-3مراجعه شود)
ج -عدم توازن در نسبت دانشجو به استاد نشان دهنده عدم رشد هماهنگ بخش آموزش است .نسبت دانشجو به استاد
در دانشکده مهندسی نسبت به سایر دانشکدهها بیشتر و در دانشکده علوم از سایر دانشکدهها کمتر است .افزون بر نامتوازن
بودن این نسبت بین دانشکدهها در گروههای آموزشی نیز این عدم توازن بعضاً به شکلی شدیدتر وجود دارد .اصالح شاخص
مذکور ،درگرو جذب هیأتعلمی در گروههایی است که این نسبت در آنها باالست و در گروههایی نیز که این نسبت در
آنها پایین است ،توسعه رشتههای جدید و افزایش دانشجویان ،توصیه میشود ( .به جدول شماره  3-3مراجعه شود)
د -از شاخصهای مهم کیفی آموزش ،باال بودن نسبت اعضای هیأت علمی دانشیار و استاد به کل اعضای هیأت علمی
است؛ که متأسفانه در دانشگاه زنجان پایین بوده و در شرایط مطلوب نیست .در پنج سال اخیر رشد تعداد اعضای هیأت علمی
دانشگاه تقریبا دو برابر شده است و این مسأله تأثیر زیادی در پایین بودن این شاخص داشته است.
ه -تحوالت جمعیتی ،گسترش انواع دانشگاهها و شرایط بازار کار موجب شده تا ریزش دانشجو در برخی رشتههای
دانشگاه به ویژه دورههای کارشناسی قابل توجه باشد .از اینرو احتمال دارد این مسئله از موضوعی مدیریتی به مقولهای
راهبردی در سالهای آینده تبدیل شود .لذا برنامه ریزی برای حذف در رشته های دارای ریزش باال و جایگزینی آنها با
رشتههای مورد نیاز جامعه از اولویتهای راهبردی بخش آموزش است.
و -میانگین سن اعضای هیأتعلمی دانشگاه زنجان در سال  ،1393کمتر از  45سال است و این نشان میدهد که
دانشگاه زنجان به لحاظ ساختار جمعیت هیأتعلمی ،تقریبا جوان است .استفاده از ظرفیت جوانی و پویایی اعضای هیأت
علمی ،سرمایه و ظرفیت مناسبی برای رشد و ارتقاء دانشگاه خواهد بود.

2۴

برنامه راهبردی دانشگاه زنجان 1395-14۴4
 -3-3شناخت و تحلیل وضعیت پژوهش ،فناوری

در ارزیابی اهداف و رسالت دانشگاهها ،حوزهی پژوهش و فناوری جایگاه بسیار برجستهای دارد .بهگونهای که در رتبه-
بندی دانشگاهها بیشترین سهم امتیازات متوجه فعالیتهای پژوهشی و فناوری است .بنابراین هماهنگ با رویکردهای جدید
کارآفرینی و مشارکت فعال و جدی در تولید و توسعه  ،تقویت جایگاه پژوهش و فناوری الزامی است .خاصه آنکه پژوهش
و فناوری در دانشگاه به ضعفهای مختلف مبتال است .در این بخش ضمن مرور فعالیتهای اصلی پژوهش ،شاخصهای
مهم آن طی سالهای  1386-92بررسی میشود.

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

این شاخص همواره مورد نظر مراجع ارزشیابی بوده و به عنوان یکی از شاخصهای مهم فعالیتهای پژوهشی لحاظ شده
است .جدول  4-3سرانه مقاالت اعضای هیأتعلمی به تفکیک دانشکده و نوع مقاله در سال  1393را نشان میدهد.
 -4-3سرانه انتشار انواع مقاالت اعضای هیأتعلمی در سال 1333
نوع مقاله

چاپ شده

چاپ شده در مجالت

ارائهشده در

ارائهشده در

در مجالت

 ISCو علمی پژوهشی

همایشهای

همایشهای

ISI

داخلی

داخلی

خارجی

علوم

1/19

۴/3۴

2/39

۴/21

علوم انسانی

۴/۴5

1/28

3/28

۴/۴7

کشاورزی

۴/29

1/54

3/43

۴/۴7

مهندسی

۴/58

۴/23

1/57

۴/17

متوسط دانشگاه

۴/59

۴/73

2/53

۴/14

دانشکده

تاریخ استخراج1393/12/28 :

 -2-3-3روند تغییرات سرانه مقاالت چاپ شده در مجالت  ISCو علمی پژوهشی داخلی

سرانه انتشارمقاالت علمی پژوهشی اعضای هیأت علمی در حال حاضر  ۴/73میباشد .بیشترین مقاالت در دو دانشکده
کشاورزی و علوم انسانی انتشار یافتهاند .نمودار شماره  3-3این وضعیت را نشان میدهد.
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نمودار  :3-3روند تغییرات سرانه مقاالت  ISCعلمی پژوهشی داخلی اعضای هیأت علمی در دانشکده ها

منبع :معاونت پژوهشی و فناوری

 -3-3-3روند تغییرات سرانه مقاالت ISI

سرانه انتشار مقاالت اعضای هیأت علمی در مجالت  ISIدر سال  ۴/59 ،1393میباشد .طبق نمودار شماره 4-3
سرانه مقاالت  ISIاعضای هیأت علمی در دانشکده علوم باال و دانشکدههای مهندسی و کشاورزی متوسط و در دانشکده
علوم انسانی بسیار پایین است .سرانه پایین مقاالت  ISIدر این دانشکده بیانگر این واقعیت است که نگارش مقاالت  ISIدر
آن محدود به تعداد معدودی از اعضای هیأت علمی میباشد.
نمودار  :4-3روند تغییرات سرانه مقاالت ISIدر دانشکدهها

منبع :معاونت پژوهشی و فناوری

برنامه راهبردی دانشگاه زنجان 1395-14۴4
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 -4-3-3روند تغییرات میانگین کیفیت مقاالت چاپ شده در مجالت ISI

طبق اطالعات نمودار زیر میانگین شاخص کیفیت کنونی مقاالت  ISIدانشگاه در سال  ۴/78 ،1393میباشد .این شاخص با
میانگین  IFبه  AIFاندازه گیری شده ،و با شیب مالیمی نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است .نمودار شماره 5-3
وضعیت این شاخص را در دانشکدههای دانشگاه نشان میدهد.
نمودار :5-3میانگین شاخص کیفیت مقاالت ISIدر دانشکدهها

منبع :معاونت پژوهشی و فناوری

 -5-3-3درصد مشارکت اعضای هیأت علمی در تولید مقاالت

درصد مشارکت اعضای هیأت علمی در نگارش مقاالت علمی پژوهشی و  ISIبه تفکیک دانشکدهها ،اختالف معنی-
داری باهم دارد .این شاخص نشان میدهد که بخش عمدهای از مقاالت توسط تعداد کمی از اعضای هیأت علمی هر
دانشکده نوشته میشود .جدول شماره  5-3این وضعیت را نشان میدهد.
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جدول :5-3درصد مشارکت اعضای عیات علمی در نگارش مقاالت
سهم مشارکت اعضای هیأتعلمی در نگارش  7۴درصد مقاالت
ISI
علمی پژوهشی

دانشکدهها
علوم

45

23

علوم انسانی

4

51

کشاورزی

2۴

61

مهندسی

31

19

میانگین

22

35

منبع :معاونت پژوهشی و فناوری

 -6-3-3تعداد و اعتبار طرحهای مصوب دانشگاه به تفکیک دانشکدهها

طرحهای تحقیقاتی نشان استحکام فعالیتهای پژوهشی ،مشارکت فعال در حوزههای نظری و عملی و تأثیرگذاری بر
محیط پیرامون است .طی چند سال گذشته تالش زیادی برای جذب و اجرای آنها شده است .رشتههای مهندسی و علوم
بیشترین سهم را در طرحهای مصوب دارند .جدول شماره  6-3تعداد و اعتبار طرحهای مصوب و اعتبار آنها را به تفکیک
دانشکده در سال  1393نشان میدهد.
جدول :6-3تعداد و اعتبار طرحهای تحقیقاتی مصوب در حال اجرا
وضعیت طرح
دانشکده

مصوب

اعتبار
(میلیون ریال)

علوم

19

6727

علوم انسانی

14

162۴

کشاورزی

9

851

مهندسی

19

2۴12

جمع

61

1121۴

منبع :معاونت پژوهشی و فناوری -تاریخ استخراج1393/12/28 :

 -7-3-3تحلیل وضعیت پژوهش

الف -متوسط سرانه مقاله  ISIهر عضو هیأتعلمی دانشگاه ۴/59 ،است .این در حالی است که در  1۴دانشگاه تراز اول
کشور این شاخص بیشتر از  1است .سرانه مقاالت دانشگاه زنجان در مقایسه با دانشگاههای همتراز نیز مطلوب نبوده و فاصله
قابلتوجهی با آنها دارد (به جدول شماره  4-3مراجعه شود).

برنامه راهبردی دانشگاه زنجان 1395-14۴4
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ب -باوجود سرانه پایین مقاالت ،توزیع فعالیتهای پژوهشی نیز در دانشگاه نامتوازن است 7۴ .درصد مقاالت ISI
دانشگاه توسط  28درصد و  7۴درصد مقاالت علمی -پژوهشی توسط  35درصد از اعضای هیأتعلمی دانشگاه چاپشده
است .این شاخص بیانگر آن است که بخش زیادی از اعضای هیأتعلمی دانشگاه فعالیت زیادی در چاپ و انتشار مقاالت
نداشته و عمالً با رکود پژوهشی مواجهاند .به نظر میرسد عالوه برافزایش سرانه تولیدات پژوهشی اعضای هیأتعلمی،
متوازنسازی بودجه پژوهشی و اعمال سیاستهای توازن بخشی از راهبردهای کلیدی حوزه پژوهش میباشد.
یکی از مهمترین مشکالت حوزه پژوهش پایین بودن اعتبار آن از محل بودجه داخلی دانشگاه است .علیرغم تأکید
هیأت امناء و سیاستهای مراجع فرادستی مبنی بر اختصاص حدود  1۴تا  15درصد مجموع اعتبارات دانشگاه به حوزه
پژوهش و فناوری ،این شاخص همواره کمتر از  5درصد است.
ج -از شاخصهای مهم که در رویکرد جاری و آتی دانشگاهها کلیدی قلمداد میشود ،درآمدزایی از محل فعالیتهای
پژوهشی است .به نظر میرسد دانشگاه با توجه به ساختار جمعیتی جوان و پویا ،ظرفیت مناسبی برای ارتقاء فعالیتهای
پژوهشی درآمدزا دارد .کسب درآمد از طریق جذب طرحهای پژوهشی ،ارائه خدمات آزمایشگاهی ،ارائه خدمات مشاوره
فنی ،درآمد حاصل از شرکتهای دانشبنیان و یا درآمد حاصل از فروش کتاب از منابع اصلی درآمد پژوهشی بوده و نیاز به
برنامهریزی منسجم دارد.
د -تکمیل نبودن آزمایشگاه ها و کارگاه ها موجب ضعف توان آموزشی و به ویژه پژوهشی دانشگاه شده است .تاسیس
آزمایشگاه مرکزی و ایجاد شبکه آزمایشگاه های مرکزی و توسعه و تجهیز آزمایشگاه های موجود از محورهای قابل ارتقا
توان پژوهشی دانشگاه است.
هن -ارائه خدمات علمی و پژوهشی به محیط پیرامون و اثرگذاری برآن ،از اهداف و کارکردهای واقعی دانشگاه است.
این مهم با تعامل هر چه بیشتر با خارج از دانشگاه ،برگزاری جلسات علمی ،سخنرانی ،گردهمایی ،حضور در شوراها و
نهادهای تصمیم گیر و سیاستگذار ،مشارکت در برنامههای اجتماعی و تشکیل هستههای علمی و فناوری برای رفع
تنگناهای عینی در عرصههای مختلف شهری ،منطقهای و کشوری به دست میآید .هرچند تعیین شاخص برای این مقوله
دشوار است اما به هرحال یکی از راهبردهای اساسی حوزه پژوهش به شمار آمده و داشتن برنامه برای آنها در گروهها و
دانشکدهها میتواند از محورهای راهبردی سیاستگذاری حوزه پژوهش و فناوری باشد.
 -2-3-3تحلیل وضعیت فناوری

گرچه شاخصهای کمی از مهمترین شاخصهای رتبهبندی پژوهشی دانشگاهها است ،اما در شاخصهای جدید برای
ارزیابی جایگاه و رتبه دانشگاه ها به شاخصهای فناورانه نیز توجه زیادی میشود .گذار از دانشگاههای نسل دوم یعنی
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پژوهشی به نسل سوم یعنی دانشگاه های کارآفرین و فناور ،نیازمند توجه به اثرگذاری مستقیم عملکردهای فناورانه و بازدهی
اقتصادی فعالیتهای فناورانه دانشگاه است.
توجه به فناوری در دانشگاه زنجان متناسب با پژوهش ،رشد و تحول چشمگیری نداشته است .توسعه مرکز رشد و جهت
دهی به فعالیت های پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی از اقدامات آغازین دانشگاه در توجه به توسعه و کاربرد فناوری
است .جدول شماره  7-3و  8-3مهمترین اقدامات فناورانه و کارآفرینی دانشگاه را نشان میدهد.
جدول  :7-3فعالیت آموزشی و ترویجی مرتبط با مرکز رشد
تعداد واحدهای مستقر در

درآمد خدمات

تعداد

آزمایشگاهی به

شرکتهای

خارج دانشگاه

دانش بنیان

۴

2

تعداد ایده های

تعداد پایاننامههای

تجاری سازی

منتهی شده به طرح

رشد

پیش رشد

شده

کسب و کار

1۴

6

44

۴

مراکز رشد
تحقیق
و توسعه
6

منبع :مرکز رشد دانشگاه -تاریخ استخراج آمار1393 :

جدول  :2-3فعالیتهای آموزشی و ترویجی مرتبط با کارآفرینی
حمایت از پایاننامه
های مرتبط با
کارآفرینی

طرح های پژوهشی

برگزاری همایش

بازدید از محل کار

برگزاری دوره های

مرتبط با کارآفرینی

مرتبط با کارآفرینی

کارآفرینان

آموزشی

۴

۴

۴

11

۴

منبع :مرکز رشد دانشگاه -تاریخ استخراج آمار1393 :

فعالیت های مربوط به پژوهشکده فناوری های نوین زیستی در انجام طرح های پژوهشی  ،اگرچه نسبت به دانشکده ها
قابل توجه است اما تعداد طرح های بزرگ و ملی آن محدود؛ و تاکنون مقالهای به نام آن منتشر نشده است .جدول شماره
 9-3عملکرد طرحهای تحقیقاتی مصوب داخل و خارج از پژوهشکده را نشان میدهد.
جدول  :3-3طرحهای تحقیقاتی مصوب داخلی و خارج از پژوهشکده
طرح های مصوب

طرح های مصوب

داخل

خارج

تعداد

2۴

13

اعتبار(میلیون ریال)

381

2989

عنوان

منبع :اطالعات دریافتی از پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی
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سیاست وزارت علوم در حوزه فناوری ،تاکید بر تولید ثروت و درآمد در دانشگاه ها و به ویژه در پژوهشکده ها از
محل تولید و توسعه کاربردهای فناوری است .از این روی انتظار می رود فعالیت های درآمدزایی در پژوهشکده فناوریهای
نوین زیستی به گونه ای توسعه یابد که در مرحله نخست هزینه های عمومی خود را تامین کند و در مرحله بعد به دانشگاه نیز
کمک رساند.
تغییر رویکرد از پژوهشهای فردی به همکاری ها و هستههای پژوهشی و فناوری در جهت نیازهای منطقه و کشور،
حرکت به سمت همکاریهای راهبردی با ایجاد شبکه آزمایشگاهی و مراکز تحقیقاتی با صنایع پایه و مزیت دار استان به
ویژه سرب و روی ،صنایع برق و الکترونیک ،کشاورزی و مرکزیت بخشی به استقرار پارک علم و فناوری استان با اختصاص
بخشی از زمینهای دانشگاهها برای استقرار شرکتهای دانشبنیان ،و تقویت مرکز رشد از برنامههای راهبردی دانشگاه و
پژوهشکده جهت توسعه و تجاری سازی فناوری محسوب می شوند.
 -3-3-3همکاریهای علمی بینالمللی

ارتقای جایگاه همکاریهای علمی بینالمللی دانشگاه و تالش برای بینالمللی کردن فعالیتهای آن عامل مهمی در
رونق بخشی به فعالیت های آموزشی و به ویژه فعالیتهای پژوهشی است.
در سند چشم انداز علم و فناوری جمهوری اسالمی ایران در افق  ،14۴4بر گسترش همکاریهای علمی و فناوری با
مراکز معتبر علمی بینالمللی به عنوان یکی از اهداف کالن نظام علم و فناوری کشور تأکید شده است .شاخصهای
بینالمللی دانشگاهها در ارزیابی های وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به صورت وسیعتری دیده شده که اهم آنها به شرح
زیر میباشند.
 تفاهم های آموزشی ،پژوهشی و فناوری منعقده دانشگاه با همتایان خارجی
 عضویت دانشگاهها و مراکز پژوهشی در سازمان های تخصصی بینالمللی
 تعداد کنفرانسها ،کارگاهها ،دورهها ،سخنرانیهای بینالمللی و سمینارهای علمی بینالمللی برگزار شده در دانشگاهها
 تعداد پروژه های مشترک با دیگر کشورها
 تعداد مقاالت مشترک با محققان دیگر کشورها و گرنتهای بینالمللی دریافت شده
 تعداد استادان اعزامی زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی برای تدریس در دانشگاههای خارج از کشور
 تعداد سفرهای اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی به فرصتهای مطالعاتی ،سمینارها و کنفرانس های
بینالمللی (داخلی-خارجی)
 پذیرش دانشجویان بینالمللی
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 رتبه دانشگاه در بین دانشگاههای برتر آسیا و دنیا وکسب جوایز بینالمللی خارج از کشور
 تعداد ارائه فرصت مطالعاتی ( )post-docبه اعضای هیأت علمی و فارغ التحصیالن دیگر کشورها
علیرغم تالش برای تقویت فعالیت های بینالمللی دانشگاه ،هنوز نقشه مطلوب آن ترسیم نشده و مهمترین موانع را
میتوان به شرح زیر اعالم کرد.
 نبود ساختار سازمانی قوی در حوزه روابط بین الملل دانشگاه و دانشکده ها کمبود بودجه و اعتبارات مستقل نبود آیین نامه های الزم برای تبادل استاد و دانشجو ،پذیرش دانشجوی بینالمللی و انجام پژوهشهای بینالمللی کم تجربه بودن اعضای هیأت علمی ،مدیران و دانشجویان برای ایجاد روابط بینالمللی ضعف اعضای هیأت علمی و دانشجویان در استفاده از زبان انگلیسی و دیگر زبانهای خارجی عدم جذب دانشجویان بینالمللی کمبود تفاهم نامه های عملیاتی با موسسات پژوهشی و دانشگاهی بینالمللی عدم استفاده کافی از تفاهم نامه های منعقد شده حضور کمرنگ دانشگاه در انجمن ها ،مجامع و سازمانهای بینالمللی عدم توجه کافی به شاخص های بینالمللی در برنامه های تشویقی اعضای هیأت علمی و دانشجویان ،ترفیع وارتقای اعضای هیأت علمی در ارزیابی گروههای آموزشی
 عدم استفاده کافی از فارغ التحصیالن خارج از کشور در پیشبرد امور بین الملل -4-3شناخت و تحلیل وضعیت اداری و پشتیبانی

فعالیتهای آموزشی و پژوهشی نیازمند حمایتهای مالی و پشتیبانی است .درواقع تناسب میان فعالیتهای صف با
فعالیتهای پشتیبانی شرط الزم برای ارتقاء جایگاه دانشگاه بوده و هرگونه توسعه فضای عمرانی ،تأمین نیروی انسانی و سایر
برنامههای پشتیبانی میبایست متناسب با آنها باشد .در این بخش به شناسایی زیربخشهای اصلی اداری و پشتیبانی پرداخته
میشود.
 -1-4-3اداری  -پرسنلی

جدول شماره  1۴-3ساختار پرسنلی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه را به تفکیک وضعیت استخدامی و مدرک
تحصیلی نشان میدهد.
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جدول  :1۴-3توزیع کارکنان به تفکیک مدرک تحصیلی و وضعیت استخدامی
مدرک تحصیلی

فوق

زیر دیپلم

دیپلم

رسمی

6

15

15

قراردادی

1۴1

49

27

93

جمع

1۴7

64

42

161

69

درصد

2411۴

14141

9146

36126

15154

وضعیت استخدامی

دیپلم

لیسانس

فوق

دکتری

جمع

68

39

1

144

3۴

۴

3۴۴

1

444

۴123

1۴۴

لیسانس

تاریخ استخراج1393/12/28 :

این جدول بیانگر نکات مهم زیر است:
 -1حدود  65درصد کارکنان دانشگاه به صورت قراردادی مشغول به فعالیتاند .بخش عمده کارکنان قراردادی،
نیروهای شرکتی سابق بوده که با تبدیل وضعیت استخدامی ،قراردادی شدهاند.
 -2سطح کیفی بخش قابل توجهی از نیروهای قراردادی به دلیل آن که فرآیند استخدام آنها ضابطه مند نبوده و
رقابت و صالحیت سنجی خاصی در خصوص تبدیل وضعیت آنها نیز صورت نگرفته و یا امکان آن نبوده ،مطلوب نیست.
پایین بودن سطح تحصیالت تخصصی کارکنان و غیر مرتبط بودن رشته تحصیلی آنان با وضعیت اشتغال و مهارت کاری آن
ها از معضالت جدی حوزه اداری/پرسنلی محسوب میشود.
 -3در سیاستهای ابالغی وزارت علوم ،نسبت مطلوب کارکنان به اعضای هیأتعلمی یک است؛ حال آنکه این
نسبت در دانشگاه حدود  15درصد از تعداد مطلوب باالتر است .از اینجهت برای تحول در ساختار پرسنلی ،رعایت این
شاخص الزامی میباشد.
 -4در طول ده سال آینده حدود  35تا  4۴درصد نیروهای کارمندی بازنشسته میشوند .از این روی نیاز به برگزاری
آزمونهای استخدامی ،برای جبران بازنشستگان خارجشده و نیز افزایش کارکنان جدید کیفی با استخدام اعضای هیأت
علمی جدید میباشد.
 -5کارکنان داخل دانشگاه از نظر کمی و کیفی نامتوازن توزیع شدهاند .ساماندهی نیروهای موجود و ضرورت رعایت
تناسب در توزیع فعالیتها بین کارکنان نیز از سیاستهای محوری حوزه اداری محسوب میشود.
 -6از سایر محورهای مورد تأکید در حوزه اداری میتوان به ضرورت تخصص گرایی و تربیت کارشناس در پستهای
تخصصی و مدیریتی ،روانسازی و شفافسازی فرآیندها ،شناسایی و مکانیزه کردن امور اداری تا پایان پنجسال اول برنامه
راهبردی اشاره کرد.
 -7هر چند دانشگاه با کارکنان شرکتی طرف قرارداد ،ارتباط استخدامی مستقیم ندارد؛ اما تعداد کارکنان و ساختار
نیروی انسانی شرکت ها نیز قابل تأمل است .عمده کارکنان شرکتی در شرکت هایی چون تهیه و پخت غذا ،تنظیف خوابگاه،
تأسیسات ،فضای سبز و حمل و نقل حضور دارند.
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اطالعات موجود از تعداد نیروی های شرکتی نشان میدهد شرکت های طرف قرارداد حدود  23۴نفر شاغل دارند
که عمدتاً دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم هستند .پرداخت حقوق به نیروهای شرکتی با قانون کار انجام میشود.
جدول شماره  11-3توزیع کارکنان شرکتی طرف قرارداد را نشان میدهد.
جدول  :11-3توزیع کارکنان شرکتی طرف قرارداد با شرکتها بهصورت حجمی به تفکیک مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
تعداد
تعداد نیروهای شرکتی

زیر دیپلم

دیپلم

11۴

87

فوق
دیپلم
9

کارشناسی
23

کارشناسی
ارشد
3

دکتری

جمع

۴

23۴

تاریخ استخراج1393/12/28 :

 -2-4-3عمرانی -کالبدی

با توجه به جدول  12-3سرانه فضاهای کالبدی دانشگاه در تمامی دانشکدهها ،متناسب با استانداردهای اعالمشده از
سوی وزارت علوم ،نیست .همچنین فضای کالبدی موجود بین دانشکدهها به صورت متوازن توزیع نشده است .دانشکده
کشاورزی و پسازآن دانشکده علوم بیشترین اختالف را از نظر سرانه مطلوب فضاهای آموزشی و کمکآموزشی با دو
دانشکده دیگر یعنی علوم انسانی و مهندسی دارند .جدول شماره  12-3و  13-3وضعیت عمرانی/کالبدی موجود و در
دست احداث دانشگاه را به تفصیل نشان میدهد.
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 -12-3فضاهای آموزشی و کمک آموزشی به تفکیک دانشکدهها (مترمربع)
در دست

سرانه نسبت به

سرانه نسبت بهکل

وضعیت

احداث

دانشجوی روزانه

دانشجویان

علوم پایه

12991

۴

8/9

6/4

12

علوم انسانی

15294

۴

7/75

6/25

1۴

94۴۴

46۴۴

3

11/1۴

8/25

14

مهندسی

26421

56۴۴

4

14/26

8/87

14

جمع

641۴6

1۴2۴۴

1۴/7

29/77

-

دانشکده

کشاورزی

2

موجود

سرانه مطلوب

جدول  :13-3سایر فضاهای خدماتی ،رفاهی و پژوهشی
کاربری

زیربنا (مترمربع )
موجود

در دست احداث

سالنهای ورزشی و فضاهای جانبی دانشجویی

5613

255۴

سلفسرویس مرکزی و آشپزخانه

5175

۴

خوابگاهها

36323

۴

کتابخانه مرکزی پژوهشکده ،مرکز همایشها و سالنها و مرکز رشد

14۴76

۴

فضای اداری ،خدماتی ،فرهنگی و رفاهی

16218

۴

جمع

774۴5

255۴

منبع :دفتر عمرانی

ارزش روز سرمایه گذاری انجام شده در ابنیه دانشگاه با دارا بودن حدود  15۴۴۴۴هزار متر مربع ابنیه ،تاسیسات و زیر
ساخت های آب و انرژی ،حدود 25۴۴میلیارد ریال برآورد می گردد .توجه به حفظ این سرمایه های ملی ،نگهداری و
کاهش استهالک آن با به کارگیری روش های صحیح مدیریت و نگهداری از تاسیسات و ساختمان ها و نیز تامین و هزینه
کرد مناسب اعتبارات از برنامه های راهبردی دفتر عمرانی است که تقریبا مغفول واقع شده است.

 .1با توجه به رویه موجود در مراجع تصمیمگیر ،مبنای تصمیمگیری برای سرانه فضای دانشجویی مورد نیاز ،صرفاً بر اساس تعداد دانشجویان روزانه است.
 .دانشکده کشاورزی دارای  0777مترمربع فضای کمک آموزشی مثل مزرعه و گلخانه و سایر مستحدثات مرتبط است که در آمار فوق اعمال نشده است.
 . 3شامل گلخانه تحقیقاتی و ساختمان جدید دانشکده کشاورزی
 .شامل ساختمان هنر و معماری و کارگاههای فنی و مهندسی

فصل سوم :شناخت وضعیت موجود
 -3-4-3بودجه و امور مالی
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1

دانشگاه همواره در معرض انواع تصمیمات مالی بوده؛ و افزایش کارآیی آن منوط به اختصاص منابع محدود به
اولویتدارترین نیازهاست.
بودجه دانشگاه عمدتاً از منابع مصوب جاری و عمرانی مندرج در قوانین بودجه ،درآمدهای اختصاصی و کمک حاصل
از ردیفهای متمرکز تأمین میشود .جدول زیر وزن منابع مختلف را در سال  1393نشان میدهد.
میلیون ریال

جدول  :14-3منابع درآمدی دانشگاه زنجان 1333
بودجه عمومی

بودجه عمرانی

درآمد اختصاصی

ردیفهای متمرکز

مصوب

مصوب

مصوب

وزارت

مبلغ

547115

7579۴

45۴۴۴

24287

692192

سهم (درصد)

79

11

615

315

1۴۴

عنوان

جمع

منبع :دفتر برنامه و بودجه

اعتبارات مصوب جاری بر اساس تعداد دانشجویان روزانه تعیین میشود و ازآنجاکه بیش از  79درصد منابع درآمدی
دانشگاه وابسته به آن میباشد ،هر یک درصد افزایش آن عمالً  ۴/79درصد بودجه کل دانشگاه را افزایش خواهد داد.
بنابراین به لحاظ منطقی ،اولویت افزایش منابع دانشگاه با اعتبارات مصوب جاری است ،تا از حداکثر ظرفیت جذب استفاده
گردد .نکته مهم اینست که الگوی پذیرش دانشجو با توجه به هزینههای آن بهگونهای تنظیم شود که در مدل تعیین و توزیع
بودجه عمومی دانشگاه ها ،بیشترین اعتبارات عمومی را کسب کند .اعتبارات عمرانی دانشگاه متناسب با تعداد پروژههای
مصوب تعریف و تخصیص داده میشود .افزایش بودجه عمرانی دانشگاه نیازمند پیگیری مؤثر برای تعریف و تصویب پروژه-
های جدید متناسب با نیاز بخشهای مختلف دانشگاه است.

1

 .درآمد دانشگاه ها عموما از طریق طیف متنوعی از منابع درآمدی مانند قراردادهای پژوهشی ،کمکهای مستقیم دولتی ،شهریههای تحصیلی ،ارائه خدمات ،هدایا و

موقوفات ،کمکهای حامیان مالی ،سرمایهگذاریها و شرکتهای پیرامونی به دست میآید که عالوه بر امکان رشد فعالیتهای دانشگاهی ،دانشگاه را در مسیر انجام مأموریت-
های خود توانمند میسازد .میزان درآمد یکی از شاخصهایی است که داللت بر توانمندی یک دانشگاه دارد؛ چرا که از یکسو میزان اعتبار و توانایی جذب درآمد و از سوی
دیگر ،توانایی هزینه کرد در امور آموزشی ،پژوهشی ،رفاهی و دیگر امور مرتبط را نشان میدهد .میزان درآمد دانشگاه نشانگر میزان ارتباط آن با جامعه و محیط پیرامونش و
میزان همکاری برای ارائه خدمات علمی و فنی است .مجموع منابع بودجه دولتی و اختصاصی مصوب دانشگاه زنجان در سال  1333در حدود  23میلیارد ریال است این رقم
در مقایسه با درآمد دانشگاههای سطح اول دنیا بسیار ناچیز است .نگاهی به اطالعات بودجه ای نشان میدهد که فاصله عمیقی میان درآمد دانشگاههای ایران با دانشگاههای
تراز اول دنیا وجود دارد.
قابل ذکر است دانشگاه های هاروارد و استنفورد در سال  71به ترتیب با حدود  .و میلیارد دالر ،سرآمد دانشگاه های پردرآمد دنیا بوده اند .دانشگاه توکیو
با  .میلیارد دالر  ،دانشگاه ملبورن با  1.3میلیارد دالر و دانشگاه زوریخ با  1.میلیارد دالر نیز در ردیف دانشگاه های توانمند مالی دنیا هستند .این در حالی است که
مجموع بودجه وزارت علوم برای همه دانشگاههای دولتی ایران در سال  07777 ،1333میلیارد ریال بوده است.
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از میان منابع درآمدی ،توجه به کمک خیران و تمرکز برافزایش و جلب مشارکتهای مردمی بهویژه در طرحهای عمرانی
دانشگاه ،میتواند منابع مناسبی را فراهم کند .این موضوع زمانی مهم تلقی میشود که در بسیاری از دانشگاههای مهم دنیا
استفاده از درآمدهای وقفی بهعنوان یکی از درآمدهای پایدار محسوب میشود.
درآمدهای اختصاصی دانشگاه عمدتاً شامل شهریه دانشجویان شبانه ( 3۴درصد) ،فروش ژتون غذا ( 15درصد) ،درآمد
حسابهای دو منظوره ( 18درصد) ،مزرعه و اجاره زمینهای دانشگاه ( 1۴درصد) و سایر درآمدها ( 27درصد) است.
یادآوری میشود درآمد اختصاصی به مفهوم سود نیست؛ بهعنوان مثال برای دانشجویان شبانه چند برابر شهریهای که پرداخت
میکنند ،هزینه میشود یا برای ژتون غذا حدود سه برابر قیمت دریافتی یارانه پرداخت میشود و همینطور برای فعالیت
مزرعه بیش از درآمد آن ،هزینه تمامشده صرف میشود .به همین جهت در تفسیر درآمد اختصاصی باید دقت کافی داشت؛
و به سیاستهای افزایش درآمد به مفهوم افزایش سود مطلوب توجه کرد .1از تحلیل جدول منابع درآمدی دانشگاه نتایج زیر
حاصل می شود:
 -1افزایش اعتبارات دانشگاه از همه منابع ،بهویژه از منابع عمومی دولتی که با دارا بودن باالترین سهم ،بیشترین
ظرفیت افزایش اعتبار دانشگاه را داراست و نیز تمرکز بر افزایش سودهای اختصاصی به جای دارمد اختصاصی.
 -2از آنجا که در ایجاد منابع درآمدی همه حوزه ها باید مشارکت داشته باشند ،تشکیل کمیته درآمد زایی دانشگاه با
وظایف مشخص با محوریت دفتر برنامه و بودجه ضروری است.
 -3بودجهریزی برمبنای بهای تمامشده فعالیتها ،تهیه گزارش مدیریتی از هزینه واقعی فعالیتهای جاری دانشگاه،
شفافیت در تنظیم و تصویب بودجه داخلی ،تسهیم متعادل ،متناسب و عادالنه بودجه میان فعالیتهای جاری و آتی دانشگاه و
مشارکت فعال در تصمیمگیریهایی که بار مالی و بودجهای دارند ،موجب افزایش کارآیی و کارآمدی هزینه کرد منابع
خواهد شد.
 -4-4-3ساختار هزینه

طبق جدول شماره  15-3حدود  89درصد اعتبارات دانشگاه بهصورت اجتنابناپذیر هزینه میشود.به دلیل شرایط
عمومی حاکم بر کشور و دانشگاه ،کاهش این هزینهها با دشواریهای زیادی همراه است و عمالً اختیار مدیران در خصوص
آنها محدود میباشد .باقیمانده اعتبار نیز بین حوزههای پژوهش ،امور دانشجویی و فرهنگی ،دانشکدهها و حوزه اداری مالی
دانشگاه توزیع میشود .این اعتبارات به اندازهای کم است که تنها صرف امور پشتیبانی بسیار مهم و ضروری میشود.

 . 1سود برابر با درآمد منهای هزینه است .بخش عمده درآمدهای اختصاصی دانشگاه دارای سود منفی است.
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سهم زیاد هزینههای اجتنابناپذیر را میتوان از مهمترین ضعفها دانست که آزادی عمل و تأثیرگذاری مدیریت را
کم اثر نموده است .راهکار جبران این ضعف ،افزایش کنترل هزینههای اجتنابناپذیر ،جذب حداکثر بودجه عمومی دولت و
درآمدزایی اختصاصی دانشگاه است.
جدول  :15-3پیشبینی اعتبار جاری دانشگاه بین منابع هزینهای در سال ( 1334درصد)
سهم منابع هزینه

منابع هزینه
هیأت علمی

اجتنابناپذیر

پرسنلی

73/36

غیر هیأت علمی
تغذیه

قراردادها و انرژی

88/61

سایر قراردادها

سایر

سایر

جمع

27/7
7/2

15/25

انرژی
اعتبار دانشکدهها و معاونتها

45/6

6/1
1/9

11/4

11/4

11/4

1۴۴

1۴۴

1۴۴

منبع :مدیریت برنامه ،بودجه و توسعه مدیریت -تاریخ استخراج1394/۴3/۴1 :

برآورد هزینه تمام شده انواع فعالیتها مثل :برآورد هزینه تمامشده دانشجو در مقاطع و دورههای مختلف ،هزینههای
تمامشده خدمات خوابگاهی ،خدمات حملونقل ،حراست و نگهبانی و سایر فعالیتهای کلیدی دانشگاه نظیر هزینه تمام شده
مشاغل مدیریتی ،شرط الزم تصمیمگیری مالی صحیح است.
 -5-3شناخت و تحلیل وضعیت فرهنگی -اجتماعی و دانشجویی
 -1-5-3فرهنگی -اجتماعی

دانشگاه مرحلهای برای گذار دانشجویان از محیط مدرسه به جامعه است .بنابراین عالوه بر مسئولیت رشد علمی ،مسئول
آماده ساختن آنان برای ورود به بازار کار ،رشد فکری و معنوی آنان و آمادهسازی آنان برای پذیرش مسئولیتهای اجتماعی
است .باید اذعان کرد که دانشگاه در این بخش برای تبدیل شدن به محیطی سالم ،پویا و بانشاط و عاری از جلوههای
نامطلوب مغایر با فرهنگ اسالمی تالش زیادی انجام داده ،لیکن با نقطه مطلوب فاصله دارد .از طرفی انواع انحرافات فکری،
ناهنجاریهای اجتماعی و صدمات ناشی از آنها بر مسیر زندگی اجتماعی دانشجویان تأثیر فراوانی میگذارد؛ که وجود آن
در جامعه و به وبژه در دانشگاه نامطلوب است.
مفهوم فرهنگ بسیار فراتر از آن است که شکل دهی و تغییرات آن را در یک تشکیالت نام گذاری شده با عنوان
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خالصه نمود .خاصه آنکه دانشگاه با تمام ابعادش دارای رسالت قرهنگی و اجتماعی
است .با این وجود پویایی در امور اجتماعی و فرهنگی در قالب طرح ها و برنامه های فرهنگی و اجتماعی می تواند قابل
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جهت دهی و تاثیربخشی باشد که جلوههای آن را میتوان در برنامههای دانشجویی ،نشستهای سیاسی و اقتصادی ،جلسات
نمایش فیلم و دیگر برنامههای فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی خودجوش دانشجویان مشاهده نمود .نیاز کنونی دانشگاه در این
بخش ،گسترش برنامه های فرهنگی ،کیفی سازی و افزایش دامنه پوشش آنها است.
 -2-5-3رفاهی – دانشجویی

توسعه خدمات رفاهی دانشجویان به فراخور منابع مالی از برنامههای محوری و مستمر دانشگاه است .اداره امور
خوابگاهها ،تغذیه ،تربیتبدنی ،بهداشت و مشاوره از ارکان خدمات حوزه دانشجویی دانشگاه میباشند.
 -1-2-5-3خوابگاه ها

در میان فعالیتهای گسترده و متنوع این بخش تناسب ظرفیت خوابگاهها با جمعیت دانشجویی از کلیدیترین
محورهای قابلتوجه دانشگاه است .جدول شماره  16-3جمعیت ساکن خوابگاهای دانشگاه زنجان در سال ، 1393-94
فضای فیزیکی خوابگاهها و سرانه فضای فیزیکی موجود مطلوب را نشان میدهد.
جدول  :16-3فضای فیزیکی خوابگاههای ملکی و خودگردان دانشگاه زنجان در سال 33-34
زیربنای

ظرفیت

ظرفیت اسکان

موجود

استاندارد

یافته

1941۴

151۴

18۴3

9۴9۴

895

1۴98

خوابگاه خودگردان خواهران (صدرا)

6۴۴۴

768

768

خوابگاه خودگردان برادران (استقالل ،ورقایی)

87۴۴

788

788

432۴۴

3361

4467

عنوان خوابگاه
خوابگاه ملکی خواهران
خوابگاه ملکی برادران

جمع

(فاطمیه  1تا  5و مرحوم نجفی)

( فرجامی ،علیخانی ،ناصربخت ،عسگری نژاد ،بابازاده ،نوری ،روغنی زنجانی)

منبع :معاونت دانشجویی

با توجه به جدول شماره  16-3ظرفیت خوابگاهی دانشگاه زنجان  4467نفر است که  64194درصد آن خوابگاههای
ملکی (دولتی) و  351۴6درصد خوابگاههای بخش خصوصیاند که به خوابگاههای خودگردان معروفند.
به دلیل محدودیت فضا ،خوابگاه های دانشجویی ملکی دارای اسکان بیشتر از حد مطلوب هستند که این موضوع موجب
شده است سرانه فضای خوابگاهی دانشگاه کمتر از حد مطلوب باشد .سرانه فعلی فضای خوابگاهی  9167مترمربع به ازای هر
دانشجو است که حدود  13درصد کمتر از سرانه مطلوب بوده و به بیان دیگر خوابگاههای موجود دارای مازاد ظرفیت
دانشجو میباشند.
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حدود  4۴درصد از جمعیت دانشجویی دانشگاه زنجان در خوابگاهها ساکن هستند .این نسبت طبق جدول شماره 17-3
بین مقاطع و جنسیت ،تفاوت فاحشی باهم ندارد.
جدول :17-3توزیع دانشجویان دختر و پسر در خوابگاهها
شرح

کارشناسی

کارشناسی

دکتری

جمع

ساکن خوابگاه دختران

1545

431

89

2۴65

ساکن خوابگاه پسران

1299

349

118

1766

نسبت دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه بهکل دانشجویان دختر

%38

%36

%46

%38

نسبت دانشجوی پسر ساکن خوابگاه بهکل دانشجویان پسر

%42

%36

%51

%41

نسبت کل دانشجویان بهکل دانشجویان ساکن در خوابگاه

%4۴

%36

%49

%39

ارشد

منبع :معاونت دانشجویی

با فرض تحقق اهداف دانشگاه در افق برنامه راهبردی ،توسعه ظرفیت خوابگاه نیز اجتناب ناپذیر است .با توجه به
مقایسه آمارهای رشد دانشجویی پیشبینی شده در این برنامه و نیز افزایش سهم دانشجویان تحصیالت تکمیلی که سرانه
برخورداری باالتری از فضای کالبدی خوابگاه دارند و نسبت سکونت در خوابگاههای موجود ،انتظار میرود طی ده سال
آینده برای رسیدن به سرانه مطلوب ظرفیت خوابگاهی دانشگاه حداقل حدود  3۴درصد به نسبت مساوی میان دانشجویان
دختر و پسر افزایش یابد.
همچنین بهسازی خواب گاه های موجود ،ایمن سازی و مقاوم سازی آنها از اولویت های اداره خوابگاه های دانشگاه در سال
های آینده باشد.

 -2-2-5-3تربیت بدنی

نشاط و سالمت دانشجویان ،کارکنان و اعضای هیات علمی با توسعه فعالیتهای ورزشی ارتباط مستقیمی دارد .تعریف
انواع مختلف برنامههای تربیت بدنی از قبیل برنامههای ثابت ورزشی ،مسابقات ورزشی ،اعزام به مسابقات خارج از دانشگاه،
برنامههای تشویقی و ایجاد انگیزه جهت گسترش فعالیتهای ورزشی از برنامههای محوری حوزه تربیت بدنی بوده و توسعه
کمی و کیفی آنها نیازمند توسعه فضا و تجهیزات ورزشی است .با توجه به جدول  18-3در صورت بهرهبرداری از مجموعه
ورزشی در دست احداث ،دانشگاه از نظر برخورداری سرانه فضاهای مشترک ورزشی به حد مطلوب نزدیک خواهد شد.
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جدول  :12-3فضاهای موجود تربیت بدنی
اماکن ورزشی

زیربنا (مترمربع)

سرانه

سرانه استاندارد

سالن ورزشی سرپوشیده

6845

۴/7۴

1

اماکن ورزشی روباز

365۴

۴/37

-

در دست احداث

25۴۴

-

-

با این وجود :دانشگاه نیازمند امکانات ورزشی در دسترس برای دانشجویان ساکن خوابگاه به شرح زیر میباشد.
 -1ساخت سالن چند منظوره یا تک منظوره در خوابگاه براداران با ابعاد ()3۴*5۴
 -2ساخت سالن چند منظوره در خوابگاه خواهران با ابعاد ()3۴*5۴
 -3احداث پیست دوچرخهسواری در خوابگاه خواهران با ابعاد ()2۴*3۴۴
 -4احداث زمین چمن و پیست دوومیدانی (شامل  43۴۴مترمربع پیست دوومیدانی و  13۴۴مترمربع زمین چمن)
 -5احداث و تکمیل سالن ژیمینازیوم ( 16۴۴مترمربع) فاز سوم مجموعه ورزشی
 -3-2-5-3تغذیه

پخت و توزیع غذای دانشجویان یکی دیگر از مهم ترین خدمات رفاهی و پشتیبانی امور دانشجویان است .جدول 19-3
تعداد سرو غذا در سال تحصیلی  1393-94و هزینه سرانه هر وعده غذایی تهیه شده را نشان میدهد.
جدول :13-3آمار غذاهای سرو شده و هزینه سرانه آنها در سال تحصیلی33-34
وعده های غذایی

تعداد

هزینه (یک پرس)

کل هزینه (میلیون ریال)

صبحانه

2827۴

12253

346

ناهار و شام

1۴37697

44919

46612

جمع

1,۴65,967

-

46,958

منبع :اداره تغذیه 1394

قرارداد تهیه و پخت غذا بزرگترین قرارداد حجمی دانشگاه بوده و حدود  7درصد از کل بودجه دانشگاه به آن
اختصاص مییابد .حفظ و افزایش کیفیت غذای دانشجویان و اتخاذ مجموعه راهکارهای پایین آوردن هزینه تمام شده غذای
دانشجویان ،دو راهبرد اصلی مدیریت تغذیه است.
 -4-2-5-3مشاوره و و مرکز درمان

مشکالت دانشجویان نظیر مسائل روانشناختی و افت تحصیلی ،اختاللهای رفتاری و موارد مشابه نیازمند درمان ،مشاوره
و راهنمایی است .مرکز مشاوره در کاهش اختالالت دانشجویی و بسیاری از مشکالت روحی و روانی اقدامات موثری انجام
داده است .جدول شماره  2۴-3آمار عملکرد این دفتر را نشان میدهد .طبق این جدول ،حدود  1۴درصد دانشجویان در طول
سال به مرکز مشاوره مراجعه داشتهاند.
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جدول :2۴-3نوع و تعداد مراجعه به مراکز مشاوره در سال تحصیلی 1333-34
تعداد (بر حسب تعداد

تعداد (بر حسب تعداد

نفرات)

جلسات)
118۴

ردیف

مداخله

1

رواندرمانی

22۴

2

مشاوره

84۴

18۴۴

3

مددکاری

1۴

3۴

4

روانپزشکی

15

3۴

5

روانسنجی

65

13۴

6

جلسات مشاوره گروهی

7۴

21۴

7

ارجاع به کارگاههای آموزشی

8۴

32۴

13۴۴

37۴۴

جمع کل

منبع:مرکز مشاوره

برنامه راهبردی دانشگاه زنجان 1395-14۴4
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 -6-3شناخت محیط بیرونی :تحلیل جایگاه رقابتی دانشگاه زنجان در کشور و منطقه

شناخت ویژگیهای اختصاصی محیط درونی ،هستههای خط دهنده پس نگر را ارائه میدهد .ازآنجاکه دستیابی به
الگوی مطلوب توسعه و هسته های پیش نگر ،نیاز به شناخت و تحلیل محیط بیرونی دارد ،در این قسمت به اجمال ،محیط
پیرامون دانشگاه بررسی میشود.
 -1-6-3جایگاه دانشگاه در مقایسه با دانشگاههای هدف

برای تعیین جایگاه دانشگاه در مقایسه با سایر دانشگاهها میتوان از شاخصهای متعددی استفاده کرد .ولی به دلیل عدم
دسترسی به اطالعات کامل در این بررسی ،از مهمترین شاخصهای در دسترس ،ترجیحاً از دانشگاههایی که تعداد اعضای
هیأتعلمی بیش از  2۴۴نفر دارند استفاده شده است .جدول شماره  21-3جایگاه دانشگاه زنجان در مقایسه با دانشگاه های
هدف را نشان می دهد.
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فصل سوم :شناخت وضعیت موجود
جدول  -21-3جایگاه دانشگاه زنجان در مقایسه با دانشگاههای هدف ()1333
رتبه در بین دانشگاه های
ردیف

نام دانشگاهها

جامع(براساس گزارش) ISC

تعداد اعضای
هیأتعلمی

31

32

1

تعداد

تعداد

دانشجویان

دانشجویان

روزانه

شبانه

نسبت

تعداد کل

2

دانشجویان

دانشجویان
روزانه به هیات
علمی

1

دانشگاه تهران

1

1

1412

1954۴

4496

24۴36

13184

2

دانشگاه فردوسی مشهد

4

4

728

12973

5125

18۴98

17182

3

دانشگاه شیراز

3

3

616

12187

427

12659

19178

4

دانشگاه تبریز

6

6

655

11747

474۴

16487

17193

5

دانشگاه شهید بهشتی

5

5

696

12673

759

13432

18121

6

دانشگاه شهید چمران اهواز

13

16

555

1۴457

3579

14۴36

18184

7

دانشگاه اصفهان

7

7

61۴

1۴251

1978

12229

1618۴

8

دانشگاه صنعتی شریف

-

-

466

8483

397

888۴

1812۴

9

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

-

-

498

9536

133۴

1۴866

19115

1۴

دانشگاه صنعتی اصفهان

-

-

456

7354

8۴7

8161

16113

11

دانشگاه علم صنعت ایران

-

-

4۴1

6753

683

7436

16184

12

دانشگاه سیستان بلوچستان

24

21

33۴

8684

9۴۴

9584

26132

13

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

9

9

565

8759

4644

134۴3

1515۴

14

دانشگاه ارومیه

14

13

416

1۴458

1168

11626

25114

15

دانشگاه عالمه طباطبایی

-

-

464

7622

589۴

13512

16143

16

دانشگاه گیالن

1۴

8

426

96۴8

2772

1238۴

22155

17

دانشگاه رازی

12

12

374

9425

3324

12749

2512۴

18

دانشگاه شاهرود

-

18

263

88۴8

268۴

11488

33149

19

دانشگاه خوارزمی

19

24

39۴

7964

1967

9931

2۴142

2۴

دانشگاه سمنان

21

19

251

8575

4365

1294۴

34116

1

 .قابلذکر است برخی مغایرتهای آماری با آمارهای قبلی به دلیل زمان جمع آوری اطالعات و در مورد اعضای هیأت علمی عدم مالحظه اعضای هیأت علمیی سیرباز و دارای

قرارداد مشاوره است.
 .آمار دانشجویی در جدول فوق ،آمار مورد تایید وزارت علوم است که به واسطه حذف دانشجویان سنواتی با آمار پیش گفته دانشجویی دانشگاه متفاوت است.
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رتبه در بین دانشگاه های
ردیف

نام دانشگاهها

جامع(براساس گزارش) ISC

تعداد اعضای
هیأتعلمی

31

32

1

تعداد

تعداد

دانشجویان

دانشجویان

روزانه

شبانه

نسبت

تعداد کل

2

دانشجویان

دانشجویان
روزانه به هیات
علمی

21

دانشگاه بوعلی سینا

11

11

383

7667

۴

7667

2۴1۴2

22

دانشگاه یزد

16

17

357

8262

4333

12595

23114

23

دانشگاه مازندران

15

14

3۴7

7897

4۴39

11936

25172

24

دانشگاه زابل

34

21

329

6194

3623

9817

18183

25

دانشگاه زنجان

2۴

2۴

332

1

6185

2

2152

8337

18163

26

دانشگاه خواجه نصیر

-

-

292

5145

717

5862

17162

27

دانشگاه کردستان

25

25

274

719۴

684

7874

26124

28

دانشگاه محقق اردبیلی

26

23

228

7116

2543

9659

31121

29

دانشگاه لرستان

33

-

234

65۴8

712

722۴

27181

3۴

دانشگاه شهرکرد

27

29

258

6661

682

7343

25182

31

دانشگاه قم

38

-

257

5426

1۴52

6478

21111

32

دانشگاه امام خمینی ( ره)

3۴

32

267

4747

526

5273

17178

33

دانشگاه کاشان

17

15

233

428۴

1823

61۴3

18137

منبع :دفتر بودجه و تشکیالت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

تعداد اعضای هیات علمی در این آمار شامل اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی فعال میباشد .با توجه به جدول یاد
شده دانشگاه زنجان در میان دانشگاههای کشور ازنظر رتبهبندی ،ISCتعداد اعضای هیأتعلمی ،تعداد دانشجویان روزانه و
نسبت دانشجو به استاد ،به ترتیب در ردیف  29 ،2۴ ،2۴و  13قرار دارد .جدول شماره  22-3این وضعیت را نشان میدهند.
جدول :22-3رتبه دانشگاه زنجان در مقایسه با سایر دانشگاههای کشور
رتبه از لحاظ
رتبه  ISCدر سال  31و 32

تعداد هیأت
علمی

2۴

2۴

رتبه از لحاظ تعداد

رتبه از لحاظ

دانشجویان روزانه

اعتبارات عمومی

29

25

رتبه از لحاظ نسبت
دانشجویان روزانه به استاد در
کل کشور

13

منبع :جدول 1۴-2

 . 1در این آمار ،اعضای هیأت علمی شامل اعضای فعال (بدون مرخصی) هستند و اعضای دارای قرارداد مشاوره و طرح سربازی در آمار وارد نشده است.
 .2آمار دانشجویان فعال روزانه دانشگاه زنجان در تاریخ مذکور حدود  685۴نفر بوده است.ولی آمار دانشجوی روزانه موردقبول وزارت علوم پس از کسر دانشجویان سنواتی 6185
نفر است.

فصل سوم :شناخت وضعیت موجود

41

رتبههای کسبشده نشاندهنده عدم تناسب میان شاخصهای یاد شده است .از تحلیل جدول مشخص میشود که
دانشگاه زنجان نسبت به دانشگاههای همتراز خود ،تعداد دانشجوی روزانه کمتری دارد که بهتبع آن اعتبار عمومی کمتری را
نیز جذب میکند.
باال بودن نسبت استاد به دانشجو هرچند به رشد کیفی آموزش کمک میکند ،اما موجب فزاینده هزینههای اعضای
هیأت علمی شده و در نتیجه از سهم اعتبارات پژوهش و پشتیبانی دانشگاه میکاهد .مطلوب آن است که دانشگاه به رتبه
بیست در نسبت استاد به دانشجو برسد.
 -2-6-3جایگاه دانشگاه در سطح منطقه

در این قسمت برای ارزیابی و تحلیل مناسب از موقعیت رقابتی ،دانشگاه زنجان با دانشگاههای مجاور استان مقایسه شده
است.جدول شماره  23-3این وضعیت را نشان میدهد.
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جدول  :23-3جایگاه دانشگاه زنجان در مقایسه با دانشگاههای جامع استانهای مجاور(سال )1333

ردیف

استان

تعداد کد

تعداد

رشتههای

مقاالت

دکتری

ISI

11747

22/1

75

18

184

116

-

33/21

31/3

52

9

76

68

381

22/79

4۴

6

113

43

297

3۴/58

8

95

43

4۴6

26/84

97

32

-

35/7۴

38

19۴

31/97

185

25/۴2

138

27/94

جایگاه

تعداد اعضای

تعداد

رتبه ISC

هیأتعلمی

دانشجویان

تبریز

6

655

474۴

14

416

1168

1۴458

374

3324

9425

21/3

2772

96۴8

22/2

46

7667

19/2

56

9

18/7

35

4

8۴

4۴

7

89

17

35

7

64

21

نام دانشگاه

شبانه
آذربایجان

تعداد

نسبت

دانشجوی
روزانه

دانشجویان

تعداد

تعداد کد

سهم

روزانه به
استاد

1

شرقی

2

آذربایجان غربی

ارومیه

3

کرمانشاه

رازی

12

4

گیالن

گیالن

1۴

426

5

همدان

بوعلی سینا

11

383

۴

6

زنجان

زنجان

2۴

332

2152

6185

7

کردستان

کردستان

25

274

684

719۴

31/2

8

قزوین

امام خمینی

3۴

267

526

4747

23/1

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

گروههای
آموزشی

تعداد

رشتههای

دانشکدهها

کارشناسی
ارشد

تحصیالت
تکمیلی
روزانه

فصل سوم :شناخت وضعیت موجود

43

از تحلیل جدول 23-3مشخص میشود که دانشگاه زنجان در میان دانشگاههای جامع  8استان مجاور دارای جایگاه
ششم است .هرچند اختالف بزرگی میان دانشگاه اول یعنی تبریز به لحاظ جامعیت ،قدمت و بزرگی با سایر دانشگاهها وجود
دارد؛ اما اختالف میان دانشگاه زنجان و سایر دانشگاهها به گونهای که میشود آن را جبران کرد.
در صورت اهتمام جدی به کاهش فاصله دانشگاه زنجان با دانشگاههای هدف در استانهای مجاور ،امکان دستیابی به
موقعیت بهتر در میان دانشگاههای استانهای مجاور و ارتقاء به جایگاه دوم و یا سوم وجود دارد.
سایر اطالعات مهم این جدول به شرح زیر است.
 -1کم بودن تعداد دانشجویان روزانه دانشگاه زنجان در مقایسه با دانشگاههای مجاور؛
 -2پایین بودن تعداد دانشکدههای دانشگاه زنجان و نیازمندی به تقسیم بهینه ساختار تشکیالت آموزشی و پژوهشی
دانشگاه؛
 -3پایین بودن سرانه مقاالت  ISIدر دانشگاه زنجان در مقایسه با همه استانهای مجاور؛
 -4پایین بودن کد رشته تحصیلی و تنوع در مقاطع تحصیالت تکمیلی دانشگاه زنجان؛
 -7-3احصاء هستههای خط دهنده

با توجه به قدمت  4۴ساله دانشگاه زنجان و تنوع رشتهها و گروههای آموزشی مستقر در آن ،میتوان گفت این دانشگاه
در مرحله ورود به بلوغ در مقایسه با دانشگاههای با قدمت است .انتظار میرود در افق برنامه ،دانشگاه زنجان با تبدیلشدن به
دانشگاهی با سبد رشتهای جامع و بالغ تبدیل شود .به همین دلیل برای پی ش رفتن در مسیر بلوغ کامل و جامعیت در افق زمانی
برنامه ،نیازمند تکامل متوازن هستیم .با شناخت و تحلیل وضعیت حوزههای مختلف و مبانی نظری مدل برنامهریزی( ،)cpمهم
ترین هستههای خط دهنده پس نگر و پیش نگر را میتوان به شرح شماره  24-3مطرح کرد:
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جدول  :24-3هستههای خط دهنده پس نگر و پیش نگر

حوزه

هستههای ضعف

هستههای خط دهنده پس نگر

هستههای خط دهنده پیش نگر

آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 عدم توازن در نسبت دانشجو به استاد در

 پذیرش هیأتعلمی صرفاً در گروههایی

 توسعه رشتههای بینرشتهای پر

گروههای آموزشی

که نسبت دانشجو به هیأتعلمی آنها

متقاضی ،بهمنظور جامعیت سبد رشتهای

 کاهش کیفیت دانشجویان ورودی

باالست یا در گروههایی که ظرفیت مناسبی

دانشگاه

 ریزش دانشجو در برخی رشتهها

برای رشد وجود دارد

 جذب اعضای هیأت علمی در رشته-

 سهم پایین اعضای هیأت علمی دانشیار

 ایجاد انگیزه برای جذب دانشجویان

ها و گروههای دارای ظرفیت رشد

به باال از کل اعضای هیأت علمی

توانمند

 افزایش سهم دانشجویان دورههای

 سهم کم دانشجویان روزانه از کل

 برنامه ریزی برای تعریف رشته های بین

تحصیالت تکمیلی از مجموع دانشجویان

دانشجویان در مقایسه با دانشگاههای هم

رشته ای در گروه های دارای ظرفیت

بهویژه دورههای دکتری تا  8درصد

 افزایش تعداد دانشجویان روزانه متناسب

مجموع دانشجویان

سطح
 باال بودن افت تحصیلی دانشجویان

با دانشگاه های هم سطح و مجاور

 برگزاری ضعیف کالس های کارگاه

 تجهیز آزمایشگاه های آموزش محور و

محور

تاکید بر مهارت های آزمایشگاهی
دانشجویان

پژوهشی و فناوری
همکارهای علمی بین لمللی

 پایین بودن سرانه تولیدات پژوهشی

 افزایش اعتبارات پژوهشی از مجموع

 جبران شکاف سرانه تولیدات

 توزیع نامتوازن فعالیتهای پژوهشی در

اعتبارات دانشگاه بهویژه معاونت پژوهشی تا

پژوهشی دانشگاه با میانگین دانشگاههای

میان اعضای هیأت علمی و رکود علمی

 1۴درصد از بودجه عمومی

برتر

برخی از آنها

 افزایش سرانه تولیدات پژوهشی

 باال بردن امکانات و شرایط پژوهشی

 پایین بودن سهم اعتبار پژوهش در

 سیاستگذاری خاص بر روی عملکرد

بهمنظور ترفیع و ارتقاء اعضای هیأت

اعتبارات

پژوهشی اعضای هیأتعلمی دارای رکود

علمی

 درآمدزا نبودن فعالیتهای پژوهشی و

 تدوین چارچوب و سیاستهای

 راهاندازی آزمایشگاه مرجع فنی در

عدم انگیزه برای فعالیتهای پژوهشی

درآمدزایی پژوهشی

استان

 ضعف شبکه تجهیزات آزمایشگاهی

 توسعه تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه

 توانمند سازی واحدهای فناور در

 فقدان توجه به توسعه و تجاری سازی

 اولویت بخشی به توسعه و مدیریت

راستای صنایع مزیت دار استان به ویژه

فناوری

فناوری

صنایع معدنی ،برق و الکترونیک

 پایین بودن نقش و تعامل اعضای هیأت

 تعریف بودجه اختصاصی برای گروه

 ارتقاء جایگاه سازمانی گروه

علمی ،مدیران و دانشجویان در فعالیتهای

همکاریهای علمی بینالمللی و اصالح

همکاریهای علمی بینالمللی به

بینالمللی

جایگاه تشکیالتی و تصمیمگیری

مدیریت همکاریهای علمی بینالمللی

 پایین بودن نسبت فعالیتهای آموزشی و

 تعریف دورههای ظرفیت سازی بینالمللی

 توسعه دیپلماسی علمی و افزایش

پژوهشی بینالمللی

(زبان انگلیسی و تعامالت بینالمللی)،

قابلیت های اعضای هیأتعلمی در

فرصتهای مطالعاتی  ،شرکت در

راستای سیاستهای بینالمللی شدن

کنفرانسها ،کارگاهها ،دورههای بینالمللی و

دانشگاه در وزارت علوم

تحقیقات مشترک بین المللی... ،

فصل سوم :شناخت وضعیت موجود
حوزه

هستههای ضعف
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هستههای خط دهنده پس نگر

هستههای خط دهنده پیش نگر

 پایین بودن مهارت های تخصصی

 استخدام کارکنان جدید اعم از پیمانی و

 چابک سازی تشکیالت سازمانی

کارکنان

قراردادی با آزمون و سنجش صالحیت

 استخدام بدون آزمون کارکنان در

 رعایت توازن در استخدام و توزیع

تخصصی

پرسنل و استخدام نیروهای کیفی

سالهای گذشته
 فقدان انگیزه کاری مطلوب در بدنه

 رعایت توازن در توزیع نیروی انسانی در

 کسب مجوز تبدیل وضعیت نیروهای

واحدهای صف و ستاد

قراردادی به پیمانی

اداری و پشتیبانی

 تدوین برنامه جامع منابع انسانی برای 5

 ناکارآمدی نظام تشویق و تنبیه

 توزیع مناسب منابع انسانی با پیاده

سال اول (مشتمل بر تحلیل وضع موجود،

سازی دو برنامه  5ساله و با رعایت نسبت

 کمبود فضای سرانه کالبدی آموزشی و

توزیع مناسب برا اساس مشاغل ،پیش بینی

استاندارد

کمک آموزشی و توزیع نامتوازن آن

خروج و استخدام با تاکید بر جذب نیروهای

 تهیه و تدوین برنامه جامع عمرانی

کارآمد )

 پیگیری اخذ مجوز طرح های عمرانی

کارشناسی

 توسعه فضای کالبدی در دانشکدههای

در راستای طرح جامع عمرانی

با سرانه فضای کالبدی پایین

 استفاده از ظرفیت مناسب خیرین در

 تقویت دفتر عمرانی در جهت مدیریت و

اجرای طرح های عمرانی

نظارت موثر بر نگهداری و توسعه ابنیه
 پایین بودن سهم دانشگاه از اعتبارات

 اصالح الگوی پذیرش دانشجو بهمنظور

 بهرهمندی از منابع جدید درآمدی

عمومی به دلیل کم بودن تعداد دانشجوی

متناسب سازی جذب اعتبارات عمومی

روزانه

 تهیه سالنامه آماری

 توسعه نظارت و ارزیابی به تمامی

برنامه و بودجه

 باال بودن سهم هزینههای اجتنابناپذیر

 طراحی نرم افزار آماری یکپارچه و بهروز

دانشگاه

 مدیریت هزینههای اجتناب ناپذیر

 پایین بودن اعتبار کافی برای حمایت از

 تهیه و تنظیم بودجه داخلی و عمرانی

فعالیتهای اداری پشتیبانی ،پژوهشی و

براساس برنامه و پروژه های مشخص در

آموزشی

ابتدای هرسال

 فقدان نظام آماری یکپارچه و بهروز

حوزه ها

 محدود شدن نظارت و ارزیابی به
فعالیت خاص در حوزه ی آموزش

دانشجویی

فرهنگی ،امور رفاهی و خدمات

 کمبود خدمات و تجهیزات مناسب

 گسترش خدمات ورزشی و تجهیزات

ورزشی به ویژه در خوابگاه ها

مرتبط

 اسکان بیش از حد استاندارد در

 افزایش قابلیت دسترسی به خدمات

خوابگاههای دانشجویی

مشاوره دانشجویی

 ناکافی بودن خدمات مشاوره و بهداشت

 رصد مشکالت شایع فرهنگی و تدوین

روان به دانشجویان

راهکارهای مناسب

 ناکارآمدی خدمات برون سپاری شده
دانشجویی به بخش خصوصی
 وجود برخی ناهنجاریهای اجتماعی و
فرهنگی در بین دانشجویان

منبع :استخراج از نتایج تحلیل ها و جمع بندی جلسات کارشناسی شورای برنامهریزی دانشگاه

 افزایش ظرفیت خوابگاهی متناسب با
رشد جمعیت دانشجویی
 ارتقاء معرفت دینی در بین
دانشگاهیان

فصل چهارم
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 -1-4مقدمه

با مالحظه سیاستهای عمومی در اسناد فرادستی ،تحلیل هستههای خط دهنده پس نگر ،مالحظات هدفگذاری برای
ارتقاء جایگاه ملی و منطقهای دانشگاه زنجان در قالب هستههای پیش نگر ،اقدامات زیر به عنوان ارکان اساسی برنامهریزی
دانشگاه تدوین شدند.
 چشمانداز
 مأموریت
 ارزشهای محوری
 اهداف پایه راهبردی
 شاخصهای پایه
 راهبردها و برنامههای اجرایی
 -2-4چشمانداز

دانشگاه زنجان به عنوان دانشگاه جامع و مادر استان زنجان ،در افق چشم انداز ،دانشگاهی است سرآمد در تولید علم و
متخصص ،کارآفرین و پاسخگو به انتظارات جامعه و توانمند در انطباق با تغییرات محیط پیرامون.
 -3-4ماموریت
جهت دستیابی به چشمانداز ،دانشگاه مأموریت دارد با التزام به اصول متعنالی دینن اسنالم ،اتکنا بنه سنرمایههنای انسنانی و اجتمناعی
کارآمد ،تربیت و توانمندسازی دانشجویان و دانشمندان متعهد ،خالق ،متخصص ،پژوهشنگر و کنارآفرین ،بنه کنارگیری فنناوریهنای
کارآمد ،پاسخگوی نیازهای جامعه خود در فضای رقابت و همکاریهای علمی داخلی و بینالمللی باشد.
 -4-4ارزشهای محوری

 -1باور و تعهد به اینکه «دانشگاه ،محور و مبدأ تغییرات و تحوالت اساسی جامعه است»
 -2پاسخگویی به نیازهای علمی و پژوهشی جامعه و بهویژه منطقه
 -3تالش مستمر در ارتقاء ارائه خدمات آموزشی ،پژوهشی ،فناوری و دانشجویی
 -4حفظ و ارتقاء کرامت و ارزشها و منزلت نیروی انسانی
 -5نهادینه کردن روحیه و فرهنگ خالقیت و نوآوری علمی
 -6اعتقاد به دانشگاه بهمثابه محلی امن و آرام برای تقویت آزاداندیشی ،خردورزی ،نقادی عالمانه و منصفانه
 -7بهبود مستمر کیفیت و رشد متوازن کمی و کیفی رشتههای علمی و ایجاد علوم میانرشتهای
 -8اعتقاد به دانشگاه به مثابه یک نهاد ملی و بینالمللی(این نگاه یکی از مهمترین معیارهای تشخیص مصالح راهبردی
و اخذ تصمیمات مهم و کالن است)

برنامه راهبردی دانشگاه زنجان 1395-14۴4
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 -9حرکت به سمت بینالمللی شدن و توسعه تعامالت و همکاریهای علمی بینالمللی بهعنوان یک ضرورت اجتناب
ناپذیر در پویایی دانشگاه
 -5-4اهداف پایه راهبردی

 -1ارتقای جایگاه ملی و منطقهای دانشگاه زنجان از طریق ارتقائ شاخص های پایه کمی و کیفی با رشد متوازن در
حوزه های  5گانه آموزشی ،پژوهشی ،پشتیبانی اداری و مالی ،دانشجویی و فرهنگی
 -2برنامه ریزی و حرکت در جهت توسعه فناوری ،نوآوری ،درآمدزایی و ایجاد دانشگاه کارآفرین
 -3بهبود و توسعه نظام ارزیابی ،نظارت و سنجش عملکرد در تمامی سطوح حوزه های پنج گانه
 -6-4شاخصهای پایه

در این قسمت به هدفگذاری شاخصهای پایه در فاصله زمانی  1۴سال پرداخته شده است .الزم به ذکر است بهمنظور
باال بردن قابلیت نظارت ،ارزیابی و امکان بهروز رسا نی و اصالح برنامه ،برنامه راهبردی دهساله به دو برنامه پنج ساله اول و
دوم شامل برنامه اول طی سالهای  1395-1399و برنامه دوم طی سالهای  14۴۴-14۴4تقسیم شده است.
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شاخص

ردیف

جدول  :1-4شاخصهای پایه برنامه راهبردی دانشگاه زنجان

1
2
2
3
3
4
4
6
5
7
6
2
7
3
2
۴
3
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
پژوهشی

6
6
7
7

1335-1333

14۴۴-14۴4

تعداد اعضای هیأت علمی

322

425

55۴

تعداد دانشجویان

3773

11۴۴۴

115۴۴

2
3
3
1
1۴
1

وضعیت در
سال 1333

تعداد دانشجویان کارشناسی

7۴54

7۴۴۴

7۴۴۴

تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی

2613

4۴۴۴

45۴۴

نسبت دانشجو به استاد

2556

2257

2۴53

تعداد گروههای آموزشی

35

5۴

6۴

تعداد دانشکدهها

4

2

3

درصد گروههای دارای مقطع دکتری

4۴

7۴

2۴

تعداد کد رشتههای آموزشی

256

31۴

33۴

سرانه تعداد مقاالت ISI

.53

1

155

کیفیت مقاالت ( ISIمیانگین )IF/AIF

.72

1

153

سرانه تعداد مقاالت  ISCو علمی پژوهشی

.73

1

2

تعداد کتب منتشر شده در سال

16

25

4۴

تعداد مجالت علمی پژوهشی

1

2

12

تعداد مجالت معتبر نمایه شده بینالمللی

۴

1

2

3

15

25

تعداد طرحهای پژوهشی سفارشی (در حال اجرا)

5۴

2۴

1۴۴

تعداد قطبهای علمی

۴

1

2

تعداد هستههای علمی فناوری

۴

15

3۴

نسبت درآمد اختصاصی پژوهشی به کل
درآمدهای اختصاصی (درصد)

2

11

پنج ساله اول

پنج ساله دوم

نام شاخص

1

آموزشی

هدف گذاری

هدف گذاری

تعداد شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور

24

65

3۴

ردیف
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شاخص

5۴
هدف گذاری

هدف گذاری

پنج ساله اول

پنج ساله دوم

1335-1333

14۴۴-14۴4

1

5

1۴

152

15۴5

1

5، 2

15

2۴

.25

.33

1

-

زیر 2۴

زیر 15

تفاهم نامه مشترک همکاری

1

15

2۴

تعداد دانشجوی خارجی

-

1۴۴

25۴

71

27

35

نام شاخص

 1نسبت اعضای هیات علمی فعال مرتبط با پارکها
و مراکز رشد به کل اعضای هیات علمی(درصد)

12
اداری ،مالی و توسعه مدیریت

1
1

نسبت اعضای غیر هیات علمی دانشگاه (رسمی،
پیمانی و قراردادی) به اعضای هیات علمی

2
2

نسبت درآمد اختصاصی به بودجه عمومی

 3نسبت اعضای غیر هیات علمی فوق دیپلم به باال به
کل اعضای غیر هیات علمی

3

المللی

همکاری های علمی و بین

رتبه همکاریهای علمی بینالمللی در بین سایر

1

دانشگاه ها
2

2
3
3

برنامه و بودجه

1

قیمت های سال  – )1334میلیون ریال

1
2
2

بودجه ریزی داخلی بر مبنای تعریف برنامه و
پروژه

1
دانشجویی و فرهنگی

1

-

در همه حوزهها

تعمیق هویت علمی ،اخالقی ،دینی و اجتماعی

تقویت روحیه مطالبه گری ،پرسشگری و نقد

هدفگذاری بر اساس اقدامات راهبردی و برنامههای

منصفانه

اجرایی

 3بهبود فضاهای رفاهی دانشجویی ،زیرساخت ها و
3

سال 1333

دانشگاهیان
1

2

سرانه بودجه جاری و اختصاصی دانشجویی (به

وضعیت در

تجهیزات ورزشی
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 -1-6-4توصیف ویژگیهای مهم جدول شاخصهای پایه

 .1تعدیل ترکیب دوره های دانشجویان بهمنظور حداکثرسازی کیفیت آموزشی دانشجویان
 .2افزایش تعداد کل دانشجویان از  9779به  114۴۴نفر در طول اجرای برنامه دهساله
 .3حفظ تقریبی کمیت دانشجویان کارشناسی و افزایش دانشجویان تحصیالت تکمیلی
 .4افزایش سهم تحصیالت تکمیلی از  26/7درصد به  4۴درصد در فاز اول اجرای برنامه ده ساله
 .5افزایش تعداد اعضای هیأت علمی از  382به  55۴نفر در طول اجرای برنامه دهساله
 .6جبران شکاف سرانه تولیدات پژوهشی اعضای هیأت علمی با تاکید بر مقاالت  ISIاز  .59مقاله به ازای یک هیأت
علمی به  115مقاله در پایان برنامه
 .7ارتقای شاخص کیفیت مقاالت از  .78در سال پایه به  113در پایان برنامه
 .8افزایش  1۴برابری درآمد دانشگاه از محل اجرای طرحهای پژوهشی
 .9افزایش تعداد ایدههای تجاری سازی شده از  8به  5۴مورد در پایان برنامه
 .1۴استخدام کارکنان مشروط به رعایت نسبت مطلوب عضوهیأت علمی به کارمند از طریق آزمونهای رقابتی و
صالحیتسنجی تخصصی
 .11اصالح ساختار تشکیالت آموزشی با توسعه گروههای آموزشی جدید و تفکیک دانشکده ها
 .12توسعه سرانه فضای آموزشی و کمک آموزشی ( 2۴درصد)
 .13افزایش اعتبارات عمومی با اصالح الگوی پذیرش دانشجو
 .14افزایش درآمدهای اختصاصی
 -7-4راهبردها و برنامههای اجرایی

با توجه به روش شناختی مدل برنامه و با استنباط از هستههای ضعف ،هستههای خط دهنده ،شاخص های پایه و به ویژه
احکام و مالحظات هیات امناء و سند راهبردی گفتمان توسعه آموزش ،پژوهش و فناوری کشور ،راهبردها و برنامههای
اجرایی حوزه های فعال دانشگاه به شرح جدول شماره  2-4ارائه می شوند.
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جدول شماره  :2-4راهبردها و برنامه های اجرایی
حوزه

راهبردها

توسعه رشته ها

برنامههای اجرایی

توسعه و ایجاد رشتههای جدید و بینرشتهای با در نظر گرفتن نیازهای منطقه
رصد مستمر رشتههای کم تقاضا و تدوین برنامه تحول و توسعه بین رشتهای آنها و توسعه رشته
گرایشهای جدید به جای رشتههای کم تقاضا

حمایت و هدایت استعدادهای درخشان
بهبود فرآیندهای برنامه ریزی درسی و تصمیم
گیری حوزه آموزش
جهت گیری فعالیت های آموزش به سمت
دانشگاه کارآفرین
الف -آموزشی و تحصیالت تکمیلی

ایجاد توازن در جذب اعضای هیات علمی
کاهش درصد دانشجویان دارای افت
تحصیلی

اعزام دانشجو به المپیادهای علمی دانشجویی
حمایت و تشویق دانشجویان نخبه و ممتاز
تفویض و واگذاری امور حین تحصیل به دانشکده ها
تمرکز زدایی از وظایف ستاد و تفویض آن به دانشکده ها
توسعه کمی و کیفی آزمایشگاه های آموزشی
تعریف دورههای مهارتی برای دانشجویان
تغییر سرفصل ها متناسب با مهارت افزایی
جذب هیأت علمی در گروههای آموزشی دارای نسبت باالتر از متوسط قابل قبول دانشجو به استاد
(حدود )21
آسیب شناسی افت تحصیلی و اجرای برنامه کاهش افت تحصیلی با همکاری دفتر مشاوره
دانشجویان
افزایش جمعیت دانشجویی مقطع تحصیالت تکمیلی تا دستیابی به سهم  4۴درصدی
کاهش سهم دورههای شبانه به  1۴درصد کل دانشجویان
پذیرش دانشجویان شبانه در گروهها و مقاطع آموزشی با توجه به مدل بودجه دانشجویی
حفظ وضعیت موجود جمعیت دانشجویی کارشناسی
تعریف و توسعه سازوکارهای جدید نظارتی

جهت گیری توسعه جمعیت دانشجویی

به روز رسانی مستمر نظام ارزیابی آموزشی
بازخورد مستمر نتایج ارزیابیهای مختلف عملکرد به اعضای هیأت علمی
نظارت بر عملکرد و فعالیت گروههای آموزشی با تاکید بر تشویق و تذکر
پایش مستمر مشکالت گروههای آموزشی و فهرست بندی مشکالت و پیگیری تا رفع آن ها
تدوین مستمر کتابچه گزارش های مدیریتی از شاخص های آموزشی از نرم افزار گلستان در هر
سال تحصیلی
تخصیص دفتر مطالعه و تحقیق مشترک برای دانشجویان دکتری
تجهیز کالس ها به تجهیزات و توسعه آنها راه اندازی کالس های با استانداردهای آموزشی و

ایجاد محیط آموزشی خالق

کمک آموزشی
استفاده از دانشجویان تحصیالت تکمیلی به عنوان دستیار آموزشی
بهرهگیری از روشهای آموزش الکترونیکی
کنترل ،بروز رسانی صفحه وب اساتید

بهینه یابی هزینههای تمام شده آموزشی

برگزاری کالس ها با رعایت حداقل تعداد دانشجوی تعریف شده در هر کالس برای هر مقطع
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اخذ هزینه معادل شهریه شبانه از دانشجویان مازاد بر سنوات
ارائه کالسهای آزمایشگاه به وسیله دانشجویان دکتری
کنترل رشد حق التدریسهای ارائه شده در هر گروه آموزشی

اعمال ضریب ریزش پذیرش دانشجو در هر رشته در اعالم ظرفیت به سازمان سنجش در هر سال
برگزاری کارگاههای آموزشی آشنایی با قوانین و وظایف هیأت علمی یرای اعضای جدید آن
توانمندسازی اعضای هیأت علمی

بسترسازی برای دستیابی به شاخص سرآمدی آموزشی
برگزاری کالسهای مهارت افزایی اساتید هر گروه آموزشی در هر ترم

احکام و مالحظات هیأت امناء در این حوزه به شرح زیر میباشد:
ردیف

1
2

3
4
5
6
7

احکام و مالحظات هیأت امناء در حوزه آموزشی و تحصیالت تکمیلی

تنظیم ظرفیت پذیرش دانشجویان مقاطع و دورههای مختلف ،متناسب با برنامه راهبردی
افزایش تعامل با محیط خارج دانشگاه و سوق دادن پایان نامه دانشجویان تحصیالت تکمیلی به سمت حل مسائل و مشکالت محیط
دانشگاه با اولویت متقاضی خارج از دانشگاه
بازاریابی ارائه آموزشهای تخصصی و خدمات آموزشی غیر رسمی به بخشهای :صنعت،کشاورزی ،پولی و بانکی ،اجتماعی و ...که
سایر بخشهای غیر دانشگاهی قادر به انجام آن نیستند
بازنگری رشتههای تحصیلی و ماال ،حذف برخی رشتهها یا ایجاد رشتههای جدید بهویژه متناسب با رشد علوم ،اسناد توسعه و نیاز بازار و
جذابیت رشته
تدوین و ارائه برنامه جامع پذیرش دانشجویان خارجی
پرهیز جدی از تبدیل کارکنان به عضو هیأت علمی یا جذب مربی و همزمان تالش برای شایسته گزینی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت
علمی
پرهیز اکید از مأموریت تحصیلی مربیان و کارکنان با استفاده از امکانات و بودجه موسسه
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راهبردها

تشکیل هستههای علمی توانمنند و حماینت از هسنته هنای دارای پتانسنیل کنافی
برای تبدیل شدن به قطب علمی
پشتیبانی از چاپ مقاالت اعضای هیأت علمی در مجالت معتبر
تسهیل فرآیند چاپ کتب اعضای هیأت علمی

ارتقاء سرانه تولیدات پژوهشی

مدیریت هدفمند پژوهانه برای بهبود شاخص کیفی پژوهش
تشویق و حمایت از اعضای هیأت علمی دارای فعالیتهنای پژوهشنی منؤثر( نشنر
مقاالت کیفی ،جذب اعتبارات پژوهشی)
تامین اعتبارات پژوهشی تشویقی برای دانشجویان مستعد و تالشگر
افزایش تعداد انتشار مجالت علمی معتبر
برگزاری سمینارهای معتبر ملی و بینالمللی

ب -پژوهشی و فناوری

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

افزایش درآمدهای اختصاصی پژوهشی

فروش خدمات آزمایشگاهی
ورود دانشگاه به اجرای پروژههای بزرگ پژوهشی و فناوری ملی و منطقهای
فروش خدمات کتابخانهای ،منابع علمی -پژوهشی و انتشارات
افزایش مجموع اعتبارات پژوهشی به حداقل 15درصد واقعی از بودجه عمنومی و

افزایش اعتبارات پژوهشی از محل بودجه
عمومی

اختصاصی
افزایش سهم اعتبار پژوهانه تا حدود  5۴درصد اعتبارات پژوهشی
افزایش بهره برداری از اعتبارات متمرکز پژوهشی
پرداخت کامل کمک هزینه پایاننامهها در سقف اعتبار مصوب سالیانه
فهرستبندی مستمر تجهیزات آزمایشگاهی و تعیین اولویتهای خرید

توسعه و بهسازی تجهیزات آزمایشگاهها

توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرکزی
تشکیل شورای ایمنی آزمایشگاهها و ایجاد مرجعیت آزمایشگاههای فنی استان
انتشننار گننزارش عملکننرد پژوهشننی و تحلیننل آمنناری آن در وب سننایت معاونننت
پژوهش و فناوری

ارتقاء عملکرد پژوهشی اعضای هیات
علمی

اعتبار سنجی مستمر مجالت و کنفرانسها
ارزیابی مقایسه ای و ارائه گزارش مستمر فعالیتهای مختلف پژوهشنی و فنناوری
در سطح ملی ،دانشگاهی ،دانشکدهای ،گروهی و فردی
توجه جدی به ارتقای فعالیتهای اعضنای هینات علمنی دارای رکنود پژوهشنی و
هدایت و پشتیبانی علمی ایشان
تالش برای اخذ ردیف مستقل بودجه برای پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی
راه اندازی پژوهشکدههای تقاضا محور باتوجه به نیاز و پتانسیل منطقه

توسعه کمی و کیفی واحدهای پژوهشی و
فناور

همکاریها و تعنامالت ملنی و بنینالمللنی بنا برگنزاری کارگناههنای تخصصنی،
سخنرانیهای علمی و برگزاری سمینارهای فنی و تخصصی مورد نیاز منطقه
تعیین امتیازات ویژه برای پایان نامه های دانشجویی تقاضا محور و فناورانه
راه اندازی گروههای پژوهشی جدید تقاضا محور با تأکید بر تخصص هنای بنین
رشتهای
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راهاندازی دوره پسادکتری کاربردی
تولید و فروش دانش فنی و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی

گسترش و بهبود خدمات کتابخانهها

افزایش کتابهای الکترونیکی
دیجیتالسازی پایان نامهها ،طرحهای پژوهشنی و ارائنه خندمات الکترونیکنی بنه
کاربران
مستقل سازی مرکز اسناد کتابخانه و توسعه آن
متمرکز سازی کتابخانه های دانشگاه
امن سازی سرورها ،ایجاد محیط DMZ
معماری کالن الیه BACK BONE
راه اندازی بانک نرم افزاری
راه اندازی سامانه دانلود آفالین
راه اندازی پایگاه اطالعات ویدئویی
راه اندازی مرکز محاسبات موازی
راه اندازی پایگاه دانش ( به اشتراکگذاری مقاالت و منابع علمی)
تشکیل تیم طراحی و تولید نرم افزارهای پرکاربرد دانشگاهی

توسعه زیرساختهای فناوری و
امنیت اطالعات

افزایش سالیانه پهنای باند متناسب با نیاز
جذب طرحهای تحقیق و توسعه صنایع و ارگانهای مختلف برای اجرا در مرکنز
رشد
پروژهیابی برای شرکتهای مستقر در مرکز رشد در ارتباط با پژوهش و فناوری
توسعه فضای فیزیکی مرکز رشد به لحاظ کیفی و کمی و توسنعه ظرفینت نینروی
انسانی
اقدام در جهت خلق تکنولوژی برای تجاریسازی نتایج تحقیقات
استقرار پارک علم و فناوری استان بنا اختصناص زمنین مناسنب در سنایت اصنلی
دانشگاه برای شرکتهای دانش بنیان
افزایش تعداد واحدهای فناور
مدیریت پایاننامه ها و رسالههای دانشجویان مستعد و تالشگر

احکام و مالحظات هیأت امناء در این حوزه به شرح زیر میباشد:

احکام و مالحظات هیأت امناء در حوزه پژوهشی و فناوری

ردیف
1

بازاریابی و فروش محصوالت و ایدههای دانشگاهیان در بخشهای دیگر غیر دانشگاهی

2

جلب مشارکت بخشهای غیر دانشگاهی در زمینهی حمایت از انجام پژوهشهای اعضای هیأت علمی

3

جلب حمایتهای مادی بخشهای خارج از دانشگاه از پایان نامههای دانشجویان تحصیالت تکمیلی

4

توسعهی بانکهای اطالعاتی و کتابخانههای مجازی و امکان اشتراک اطالعات با سایر دانشگاه ها

5

توسعهی فناوری اطالعات و ایجاد تحول در این زمینه ،هم راستا با سیاستهای شورای راهبری فناوری اطالعات وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری
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راهبردها
توسعه خدمات بهداشت روان

پوشش کامل بیمه سالمت دانشجویان

ارتقاء سطح رفاه و نشاط
دانشجویان

بهبود وضعیت خوابگاههای دانشجویی و فضاهای ورزشی
جلب مشارکت خیرین خوابگاه ساز و سرمایههای وقفی بنرای خوابگناههنای جدیند منورد
نیاز دانشگاه
تنوع بخشی به فعالیت های ورزشی به ویژه در خوابگاه ها
مدیریت مصنرف اننرژی 1و تعینین شناخص مصنرف اسنتاندارد در خوابگناههنا بنه عننوان
بزرگترین مجموعه مصرف کننده انرژی دانشگاه

ساماندهی و بهینه سازی هزینههای
دانشجویی

نصب کنتور در خوابگاهها و اعالم وضعیت مصرف در محوطهها
مدرن سازی سیستم پخت و پز سلف سرویس
کنترل بهای تمام شده تغذیه دانشجویان با مالحظه عدم کاهش کیفیت
پوشش بیمه ای فضای فیزیکی امور دانشجویان
ایمن سازی (اعالم و اطفاء حریق ،برق اضطراری)خوابگاه دانشجویی

ج -دانشجویی و فرهنگی

تقویننت روحیننه معنننوی دانشننگاهیان از طریننق گسننترش برگننزاری برنامننههننای مننذهبی در
مناسبتهای مختلف
بسترسازی رواج اخالق اسالمی و حرفهای روابط اسنتاد و دانشنجو در چنارچوب معنارف

ارتقاء معرفت دینی در دانشگاه

اسالمی از طریق برگزاری کارگاههای متنوع معرفت دینی
تقویت فرهنگ قرآنی ،نماز و نماز جماعت در دانشگاه
تقویت و گسترش فرهنگ حجاب و عفاف از طرینق برنامنههنای متننوع و سنازنده توسنط
تشکلها و کانونها
ارزیابی و پایش مستمر برنامههای دینی و مذهبی
تقویت و توسعه انجمنهای علمی و کانونهای فرهنگی

توسعه و تقویت انجمنهای علمی و
فرهنگی

برگزاری همایشها ،جشنوارهها ،مسابقات ،آیینهای علمی و فرهنگی بنه صنورت دورهای
در سطح دانشگاهی ،منطقهای و کشوری بهمنظور شکوفایی استعدادها
گسترش هدفمند برگزاری اردوهای علمی ،فرهنگی و تفریحی
توسعه و گسترش کمی و کیفی نشریات دانشگاهی
گسترش و تنوع تشکل های سیاسی  -اسالمی
بسترسازی برگزاری مناظرات نقد و بررسی مسنائل مختلنف سیاسنی و اجتمناعی کشنور و

توسعه سیاسی و دور نگه داشتن دانشگاه از
سیاست زدگی

آگاهی بخشی
دایر کردن و فعال نمودن کرسیهای آزاد اندیشی و نظریه پنردازی بنا همکناری نهادهنای
فرهنگی دیگر
تقویت فرهنگ مطالبهگری و مشارکتهای سیاسنی و اجتمناعی دانشنگاهیان (شنرکت در
انتخابات ،اجتماعات و )...

توسعه اجتماعی و مواجهه با چالشها و

آگاه سازی دانشگاهیان نسبت بنه ناهنجاریهنای اجتمناعی ماننند اعتیناد ،طنالق ،آثنار سنوء

 . 1طبق برآورد کارشناسی حدود  27درصد مجموع انرژی دانشگاهها در مجموعههای خوابگاهی مصرف میشود.
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ناهنجاریهای اجتماعی

57
ماهواره و  ...از طریق برگزاری همایش ،کارگاه و آمنوزش همگنانی بنا همیناری نهادهنای
مسئول برون دانشگاهی
آموزش های اجتماعی نظیر تشکیل خانواده ،آموزش پیش از ازدواج ،اخالق شهروندی،
حفظ محیط زیست و  ...با استفاده از نظرات متخصصین و صاحب نظران
بسترسازی جهت فعالیت دانشگاهیان در سازمانهای مردم نهاد و غیردولتی و مشنارکت در
خدمات داوطلبانه اجتماعی و بشردوستانه
آگاه سازی دانشگاهیان نسبت به جریانهای انحرافی ،مکاتب و نهادهای نوظهور و عرفان-
های کاذب از طریق برکزلری همایشها و کارگاهها
احداث و تجهیز خانه فرهنگ دانشگاه

توسعه فیزیکی برای فعالیتهای جدید

تجمیع تشکلها ،کانونها ،انجمنها و فعاالن فرهنگی دانشگاه در مکانی واحد
زمینه سازی ایجاد باغ فرهنگی دانشگاه برای برنامههای راهبردی آتی
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برنامههای اجرایی

راهبردها

اعالم مستمر نتایج ارزیابی عملکرد به کارکنان
استخدام نیروهای جدید ،اعم از قراردادی و پیمنانی بنه صنورت رقنابتی بنا سننجش
صالحیت تخصصی از طریق آزمون
متناسب سازی مشاغل با شاغلین
تدوین برنامه ارتقاء نظام انگیزشی کارکنان

توسعه و بهسازی منابع انسانی

جننذب نیروهننای کارمننندی جدینند متناسننب بننا خننروج کارکنننان و رعایننت نسننبت
کارکنان به هیات علمی
تدوین برنامه جامع منابع انسانی برای  5سال اول (مشتمل بنر تحلینل وضنع موجنود،
توزیع مناسب برا اساس مشاغل ،پیش بینی خروج و استخدام
ایجاد توازن در توزیع نیروی انسانی در واحدهای صف و ستاد
اخذ مجوز تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی و پیمانی به رسمی
شناسایی و حذف تمام رویه هنای اجنرای دسنتی کنه قابلینت انجنام آن بنه صنورت

د -اداری و مالی

مکانیزه وجود دارد
تجمیع حوزههای اداری که وظایف مشترک دارند مانند انبار ،اموال یا کتابخانههای
دانشکدهها در کتابخانه مرکزی

اصالح فرآیندهای اداری

یکپارچهسازی کلیه سیستمهای اطالعاتی اداری و مالی
برون سپاری وظایف عملیاتی و پشتیبانی اداری
اصالح ساختار و حذف ساختارهای زائد
چابک سازی بایگانی اداری و مالی
الکترونیکی کردن فعالیتهای اداری و مالی
استقرار کامل نظام حسابداری تعهدی
کاهش تاخیر زمانی ثبت هزینه ها
رعایت ثبت هزینه ها براساس کد بندی و تفکیک پذیری اقالم هزینه
تهیه فرم های گزارش مدیریتی ساده از روند منابع و مصنارف و ارائنه آن بنه هینات

اصالح فرایندهای مالی

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
بازنگری در فرآیندهای و روشهای کنترل داخلنی امنور منالی در جهنت تسنریع و
حذف فرایندها غیرموثر
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راهبردها

برنامههای اجرایی
تغییر کاربری زمینهای بال استفاده برای واگذاری به شرکتهای دانشبنیان و مراکز تحقیق
ساخت ساختمان دانشکدههای جدید طبق برنامه
ساخت فضای رفاهی و خدماتی
تکمیل طرحهای محوطه سازی مورد نیاز
تکمیل دفع بهداشتی فاضالب دانشگاه
پیگیری الزم برای طراحی و ساخت تقاطع غیرهمسطح با هدف کاهش سوانح راننندگی در ورودی
اصلی
پیگیری الزم برای طراحی و سناخت درب ورودی ضنلع جننوبی دانشنگاه جهنت اتصنال بنه اتوبنان
زنجان تبریز

د -حوزه اداری و مالی

توسعه فعالیتهای عمرانی

اصالح هندسی معابر ،طراحی و ساخت لبهها و جدارههای معابر به روشهای مختلف
تبدیل دانشگاه به الگوی دانشگاه سبز در کشور
به هنگام سازی طرح جامع عمرانی
تهیه و به هنگام سازی اطالعات مکانی
تهیه نقشه راه ،تعمیر و نگهداری و مقاوم سازی ابنیه فرسوده
تدوین و اجرای استانداردهای بهینه سازی مصرف انرژی
کاهش هزینه استهالک ابنیه با تقویت نگهداری و نظارت بر ابنیه و تاسیسات
برنامهریزی و ایجاد بستری مناسب جهت افزایش جلب مشارکت و جنذب سنرمایهگنذار بنه منظنور
تحقق اهداف عمرانی
مطالعه و امکان سنجی احداث شنهرک دانشنگاهی در داخنل سنایت بنا هندف افنزایش امکاننات و
خدمات رفاهی
کنترل و کاهش بهای تمام شده عملیات عمرانی

پایش و نظارت بر فعالیتهای
عمرانی

کنترل هزینههای نظارت بر فعالیتهای عمرانی
استخدام نیروی متخصص جهت توسعه امور نظارتی و بررسی کارشناسیهای فنی
تشکیل مستمر شورای عمرانی دانشگاه به منظور اولویتبندی و سیاسنتگنذاری برنامنههنای کنالن
عمرانی

احکام و مالحظات هیأت امناء در این حوزه به شرح زیر میباشد:
ردیف
1
2
3

احکام و مالحظات هیأت امناء در حوزه اداری و مالی
پرهیز از ایجاد بار مالی در زمینههای تسهیالت رفاهی ،حقوق و دستمزد مازاد بر افزایشهای قانونی و سیاستهای مصوب هیأتهای امنا و
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
مطالعه ،شناسایی و تدوین برنامه کارآیی منابع و در نتیجه کاهش هزینههای اداری ،مواد مصرفی غیرپژوهشی ،مصرف سوخت ،آب  ،برق
و ...تا سقف حداقل  2۴درصد نسبت به سال پایه
مطالعه و بازنگری در فرآیندها و روشهای کنترل داخلی امور مالی و اصالح و کارآیی فرآیندها بر اساس استانداردها و اصول حسابرسی
داخلی و در نتیجه امکان حذف نظارتهای دست و پاگیر و غیر کارآمد
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6۴

استفاده بهینه از تجهیزات ،ساختمانها و اموال موسسات و ایجاد امکان توسعه درآمدهای ناشی از آنها متناسب با برنامه موسسات و رعایت
مأموریتهای دانشگاه

5

بهرهگیری هرچه بیشتر از منابع مالی از طریق استفاده از حسابهای دو منظوره

6

برون سپاری خدمات موسسه با هدف کاهش هزینههای پرسنلی و سربار

7

توسعه منابع مالی و بهرهگیری از منابعی نظیر وام ،کمک خیرین یا واقفین

8

راه اندازی دفتر اسناد و مستندات تاریخی دانشگاه

راهبردها

حوزه

برنامههای اجرایی

بررسی الگوهای افزایش بودجه دانشگاه

تعیین مدل پذیرش دانشجو حداکثر کننده بودجه جاری
مطالعه و جمع بندی اجرای مدلهای افزایش درآمد اختصاصی
هدفگذاری ،نیازسنجی و برنامهریزی مستمر آموزشی کارکنان

بهبود و توسعه مدیریت

مشارکت محوری در اجرای  1۴برنامه تحول اداری
به روز رسانی ساختار تشکیالت تفصیلی و نمودار سازمانی در طول برنامه
شاخص پذیر نمودن سهم حوزهها از بودجه در جهت شفافیت در بودجه ریزی

هـ -برنامه و بودجه

بودجه ریزی بر مبنای بهای تمام شده و گزارش عملکرد
بهبود فرآیند بودجه ریزی

تهیه گزارشهای مستمر مندیریتی از وضنعیت بودجنه دانشنگاه و ارتقناء اثنربخش
بهای تمام شده فعالیتها
تنظیم به موقع بودجه داخلی و ابالغ آن به حوزهها
نظارت بر تخصیص و هزینه کرد بودجه مصوب داخلی به صورت سه ماه یکبار

نظارت ،پایش و اصالح برنامه راهبردی

ارائه پیشنهادهای اصالحی در برنامه با توجه به جمعبندی نتیجه پایش برنامه
ارائه گزارشهای مدیریتی از نظارت و ارزیابی برنامه راهبردی
تهیه نرم افزار آماری یکپارچه دانشگاه

راهاندازی سامانه آمار و اطالعات

به روز رسانی آمارها و گزارش مستمر آن
تهیه سالنامه آماری

احکام و مالحظات هیأت امناء در این حوزه به شرح زیر میباشد:
ردیف
1
2
3
4

احکام و مالحظات هیأت امناء در حوزه برنامه ریزی و نظارت
اصالح ساختار تشکیالتی و سازماندهی و چابک سازی دانشگاه و ماال کاهش :تعداد پستهای سازمانی ،تعداد سطوح و ردههای مدیریتی،
حذف فرآیندهای غیر ضروری متناسب با اهداف برنامه راهبردی
تدوین برنامهریزی منابع انسانی ،تدوین برنامه جامع آموزش کارکنان با هدف نظام مند کردن آموزش ها و عدم اتالف منابع ،تدوین طرح توسعه
اعضای هیأت علمی
کاهش نیروهای بخشهای انتظامات و پشتیبانی مازاد بر نیاز و فاقد توجیه و بهرهگیری از نظامهای مکانیزه
توسعه استفاده از فناوری اطالعات و نظامهای اداری و پایش از راه دور از جمله :ویدیو کنفرانس ،سیستمهای  ،ERPدوربینهای مدار بسته،
قفلهای امنیتی ،کارتهای چند منظوره و...ن
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حوزه

برنامههای اجرایی

راهبردها

تشکیل شورای همکاریهای علمی بینالمللی در شوراهای تصمیمگیری دانشگاه
تعیین ردیف بودجه و تسهیالت ارزی برای فعالیتهای بینالمللی
تاسیس مرکز اموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
تامین نیروی انسانی کافی و آموزش مداوم کارشناس دفتر همکاریهای علمی
بینالمللی
و -همکاریهای علمی بینالمللی

راهاندازی سایت فعال و پرجاذبه دانشگاه به زبان های انگلیسی و عربی،
راهاندازی انتشارات بینالمللی مشترک
توسعه هدفگرا و ساختارمند فعالیتهای علمی
بین المللی

برگزاری دوره های افزایش دانش بینالمللی استادان و دانشجویان
تاسیس دوره های تحصیلی مشترک با مدرک دوگانه
جذب دانشجویان بینالمللی به صورت بورسیه و غیربورسیه
تاسیس کرسی آموزشی برای اساتید بینالمللی
انعقاد تفاهم نامه های علمی با دانشگاههای معتبر در حوزه های استراتژیک
ارتباط مستمر با دانش آموختگان خارج از کشور و سایر استادان صاحب نظر و
عالقه مند
تدوین و بکارگیری شاخص های بینالمللی در برنامه های تشویق اساتید و
دانشجویان ،ترفیع و ارتقا و ارزیابی گروهها و دانشکده ها
گسترش کنفرانس های بینالمللی با همکاری موسسات داخلی و خارجی
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 -8-4احکام تدوین ضمائم برنامه

 -1روسای دانشکدهها و معاونین دانشگاه موظفند برنامه ها و اقدامات اجراینی خنود را در جهنت تعرینف سنهم خنود از
پوشش اهداف و برنامه های کمی وکیفی (با تاکید بر آموزش و پنژوهش) منندرج در برنامنه تهینه نماینند .برنامنه هنا پنس از
بررسی اولیه در دبیرخانه تدوین برنامه جهت تصویب به شورای دانشگاه ارائه خواهد شد.
 -2معاونت اداری و مالی موظف است پس از شش ماه از زمان تصویب برنامه ،برنامه توسعه منابع انسانی -مالی و برنامنه
جامع عمرانی دانشگاه را تهیه و تدوین نماید.
 -3معاونت پژوهشی و فناوری موظف است پس از شش ماه از زمان تصویب برنامه ،سیاستهای اجرایی تحقق دانشنگاه
کارآفرین را با تاکید بر توسعه و توانمندسازی فناورانه تدوین و جهت تصویب به شورای دانشگاه ارائه نماید.
 -4معاونت برنامهریزی و نظارت موظف است پس از شش مناه از زمنان تصنویب برنامنه مندل حداکثرسنازی اعتبنارات
بودجه عمومی دانشگاه را با تاکید بر ساختار پذیرش دانشجو تهیه و در شورای دانشگاه تصویب نماید.
 -5اداره همکاری های بین المللی موظف است پس از سه ماه از زمان تصویب برنامه ،برنامه توسنعه همکناری هنای بنین
المللی دانشگاه را تهیه و تدوین نماید.
-6با توجه به مصوبه توسعه دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان در سفر ریاست محترم جمهنوری اسنالمی اینران بنه اسنتان
زنجان ،دانشکده مهندسی موظف است با همکاری معاونت اداری و مالی نسبت به مطالعه زیرساختهای مور نیناز اقندام و در
فاز اول ،مطالعه ساخت کارگاههای تخصصی و خرید تجهیزات آزمایشگاهها را در اولویت قرار دهد.
 -9-4نظارت و پایش برنامه

شرایط محیط بیرونی بهطور مستمر در حال تغییر است و امکان پیشبینی همنه اینن تغیینرات در مندل و مطالعنات حاضنر
مقدور نمیباشد .به همین منظور مدیریت نظارت و ارزیابی موظف است با تدوین نشانگرها و شاخصهنای نظنارتی و تشنکیل
کمیسیون ها و کنارگروههنای تخصصنی منرتبط( – 1دانشنجویی  – 2آموزشنی  – 3پژوهشنی  – 4فرهنگنی  – 5اداری و
مالی) ،ضمن اعمال تغییرات جدید ،اقدام به ارزیابی نقش و عملکرد هر یک از معاوننتهنا و دانشنکدههنا و سنایر واحندهای
دانشگاه در تحقق برنامه نموده و سپس نتایج حاصنله را طنی گنزارشهنای مندون ،جنامع و مسنتند بنه دبیرخاننه برنامنهرینزی
راهبردی دانشگاه ارائه نماید.

پیوستها
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پیوست شماره ()1
روند هدفگذاری تعداد اعضای هیأت علمی در طول اجرای برنامه

جدول زیر الگوی مورد نظر برنامه در خالص استخدام و تعداد اعضای هیأت علمی جدید را در راستای کسب جایگاه
مطلوب ملی و منطقهای نشان میدهد .الگوی جذب اعضای هیأت علمی در گروههای آموزشی دانشگاه در سالهای گذشته
نامتوازن بوده است .به گونهای که برخی از گروههای آموزشی دارای کسری قابل توجه اعضای هیأت علمی هستند که این
موضوع نیازمند اصالح میباشد.
جدول  :2-4روند هدفگذاری استخدام و تعداد اعضای هیأت علمی

برنامه راهبردی  5ساله

اول

برنامه راهبردی  5ساله

دوم

سال پایه

سال

جمع هیأت علمی

1394

39۴

1395

41۴

1396

438

1397

453

1398

47۴

1399

485

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:
 -1رعایت ضوابط اختصاصی و عمومی مطابق مصوبات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و شورای عالی انقالب
فرهنگی الزامی است.
 -2توزیع متوازن هیات علمی در گروههای آموزشی با استخدام اعضای جدید هیات علمی و با مالحظه دامنه مطلوب
نسبت دانشجو به هیات علمی در فاصله  18تا  22در هر گروه آموزشی.
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 -3اولویت استخدام با گروههایی است که نسبت دانشجو به هیات علمی آنها باالتر از فاصله تعریف شده بند دو
میباشد .با توجه به این شاخص ،اولویت استخدامی دانشگاه به ترتیب در  :گروههای آموزشی زیر خواهد بود:
 -1فنی مهندسی
 -2علوم انسانی
 -3کشاورزی
 -4علوم
 -4مالحظه شاخص پایداری و ریزش دانشجویان در رشتههای متقاضی جذب هیات علمی در گروههای آموزشی
 -5اختصاص بخشی از استخدامها به جذب هیأت علمی برای راهاندازی گروهها و رشتههای جدید و بینرشتهای
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پیوست شماره ()2
روند هدفگذاری تعداد اعضای غیرهیأت علمی در طول برنامه

حدود  35درصد از کارکنان دانشگاه در طول برنامه بازنشسته می شوند و از طرفی با استخدام اعضای هیأت علمی
جدید ،به طور متناسب استخدام کارکنان جدید ضرورت پیدا می کند .در طول اجرای برنامه رعایت معیارهای زیر برای
جذب و استخدام اعضای غیر هیأت علمی جدید الزامی خواهد بود:
 -1ورود کارکنان به دانشگاه اعم از قراردادی یا پیمانی و رسمی با برگزاری آزمونهای رقابتی و گزینش از بین افراد
توانمند
 -2اولویت استخدام در مشاغل تخصصی
 -3رعایت شاخص نسبت اعضای غیرهیأت علمی به هیات علمی با توجه به جدول زیر
شاخص نسبت اعضای هیأت علمی غیرهیأت به هیأت علمی
سال پایه ()1394
1/14

پایان پنج ساله اول ()14۴۴
1/۴5

پایان پنج ساله دوم ()14۴4
1
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پیوست ها
پیوست شماره ()3
روند هدفگذاری توسعه فضای آموزشی و کمک آموزشی در طول برنامه
ردیف

مساحت

عنوان
1

پیش بینی سال شروع

خاتمه

1

ساخت و تجهیز ساختمان زیست شناسی و زمین شناسی

6۴۴۴

1397

1398

2

ساخت و تجهیز دانشکده کشاورزی (فاز دوم)

4۴۴۴

1398

14۴1

3

ساخت و تجهیز آزمایشگاه مرکزی و چند منظوره

55۴۴

14۴1

14۴2

4

ساخت و تجهیز ساختمان عمران و نقشه برداری

6۴۴۴

1399

14۴4

5

ساخت و تجهیز ساختمان اداری آموزش و امور فرهنگی و اجتماعی

2۴۴۴

1398

14۴1

6

ساخت خوابگاه های جدید و فضای ورزشی

8۴۴۴

1398

14۴۴

7

ساخت و تجهیز خانه فرهنگ

2۴۴۴

1395

1397

8

ساخت و تجهیز مرکز رشد واحدهای فناور

52۴۴

1396

1398

9

توسعه دانشکده مهندسی براساس مصوبات سفر استانی رئیس جمهور

56۴۴

1396

1399

 .1ساختمان زیست و زمینشناسی و نقشهبرداری دارای مجوز ماده  10از برنامه پنجم بودهاند .بنابراین در صورت استناد به آن مجوزها این دانشیکدههیا در اولوییت توسیعه و
ساخت خواهند بود.
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برنامه راهبردی دانشگاه زنجان 1395-14۴4

پیوست شماره ( :)4روند هدفگذاری اصالح ساختار تشکیالتی در طول برنامه

نمودار و تشکیالت تفصیلی دانشگاه با توجه به اهداف سند راهبردی دانشگاه ،در جهت ارتقای جایگاه ملی و منطقهای نیازمند اصالح است .مهمترین تغییر در نمودار سازمانی دانشگاه
تشکیل معاونت برنامهریزی و نظارت(تجمیع مدیریت برنامه ،بودجه و توسعه مدیریت و مدیریت نظارت و ارزیابی) ،مدیریت همکاری های علمی و بین المللی 4 ،دانشکده و  15گروه
آموزشی متناسب با شرایط جدید است .الگوی پیشنهادی نمودار جدید به صورت زیر خواهد بود.
تغییرات در نمودار سازمانی دانشگاه
وضع مطلوب
ردیف

تعداد

1

معاونتها

5

2

مدیریتها

16

17

3

دانشکده ها

4

8

وضع

برنامه

برنامه

موجود

پنجساله

پنجساله

اول

دوم

6

-

تأسیس معاونت برنامهریزی و نظارت

-

تأسیس مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی

9

دالیل توجیهی

تغییر پیشنهادی

کمک به تصمیم سازی و تصمیم گیری
موثر ،توانمندسازی سازمانی و ارتقا جایگاه
برنامه محوری ،ارتقا جایگاه نظارت

4

گروههای
اموزشی

35

5۴

دانشکدههای -1:علوم اجتماعی -2علوم انسانی  -3شیمی و علوم طبیعی -4فیزیک و علوم ریاضی  -5برق و کامپیوتر -6
عمران  -7مکانیک  -8علوم و فناوریهای کشاورزی  -9علوم و مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

ارتقاء جایگاه و فعالیت های بینالمللی
دانشگاه
تخصصی شدن دانشکدهها و تقسیم کار در
جهت کارآیی بیشتر

تأسیس گروههای آموزشی پیش بینی شده :مهندسی مواد ،مهندسی صنایع،طراحی صنعتی،گرافیک ،علوم اقتصادی،

توسعه گروههای آموزشی جدید با هدف

حسابداری ،زبان و ادبیات عرب،ماشینهای کشاورزی،آبخیزداری،مکانیزاسیون ،تولید و فراوری گیاهان دارویی.

جامعیت در سبد رشتههای دانشگاه با تأکید

گروه های تفکیک شده :ریاضی ،ریاضی کاربردی،ف یزیک ،فیزیک جامد ،جغرافیای ژئومورفولوژی و آب و

بر رشتهها و گروههای آموزشی دارای

هواشناسی و جغرافیایی برنامه ریزی شهری و منطقهای.
* توضیح اینکه عنوان گروه آموزشی"ترویج و آموزش کشاورزی" به گروه آموزشی "ترویج ،ارتباطات و توسعه روستایی" تغییر خواهد یافت.

تقاضا انجام میشود.
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پیوست ها
پیوست شماره ()5

ایجاد پردیس دانشکدههای فنی تاثیر به سزائی در رشد و توسعه استان و ارتقا سطح فناوری ،اقتصاد دانش بنیان و اشتغال
خواهد داشت .به همین جهت در سفر ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران به استان زنجان توسعه دانشکده مهندسی و رشته
های جدید مصوب گردیده که شرح وضعیت آن به شرح جدول زیر برای ادامه کار در سال های آتی می باشد.
شرح وضعیت طرح

عنوان طرح

ارتقاء سطح گروههای آموزشی برق و کامپیوتر ،عمران و نقشه برداری ،معدن،
مکانیک و مواد ،شیمی و بیوتکنولوژی صنعتی ،علوم مهندسی و صنایع ،انرژی،
هنر و معماری ،
طرح توسعه دانشکده
مهندسی

افزایش ظرفیت دانشجوئی و هیات علمی مورد نیاز
استفاده حداکثری از شبکههای زیربنایی شامل -خطوط فیبر نوری برای اینترنت،
آب ،برق ،گاز و تلفن
وجود امکانات دانشگاه زنجان و دانشکده مهندسی به منزله فراهم بودن  %35طرح
تلقی میشود.

تنگناها و اقدامات الزم
صدور مجوز و مصوبههای الزم
توسط وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری
اعتبار الزم جهت تامین توسعه
فضاهای آموزشی و تجهیزات
آزمایشگاهی(حدود  2۴میلیارد
تومان در سال اول)
صدور مجوز استخدام اعضای
هیات علمی مورد نیاز

