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 13  بخش آموزش عالی

 پیشگفتار

 سااله باا  براساس مفاد فصل چهارم قانون برناماه و بودجاه کشاور  تهیاه برناماه هاای پنج      

بایسات قبال از پایاان هار دوره     باشد کاه مای  مان میهای اجرایی به عهده سازمشارکت دستگاه

های اجرایی و مطالعات راود و تلفیاق آنهاا    بعد را براساس پیشنهاد دستگاه پنجساله  برنامه دوره

اولاین   وباوده   1327ساله ششم  یازدهمین برنامه توسعه کشاور از ساال   تدوین نماید. برنامه پنج

ن اسات.  ریزی جمهوری اسالمی ایراومتی در نظام برنامههای اقتصاد مقابرنامه بر مبنای سیاست

هش ساهم  درصد و کا 8های بارز این برنامه  رشد تولید نارالص دارلی کشور به میزان از ویژگی

هاایی همچاون آب  مدایط زیسات      باشاد و بخاش  درصد مای  22درصد به  5/31منابع نفتی از 

هاای  شران توسعه ) مبتنای بار مزیات   های پیمین و بخشهای بازنشستگی  آمایش سرزصندوق

های مهم ایان  توان از اولویتبخش معدن  صنعت  ترانزیت  حمل و نقل ریلی و ارتباطات( را می

 برنامه برشمرد. 

نیاز  « نسند توسعه استا»ساله ششم کشور  وظیفه تهیه و تدوین همزمان با تهیه برنامه پنج

هاا و  گیاری  ت راهبردی داشاته و شاامل جهات   گذاشته شد که این سند ماهی هاستانبه عهده ا

هاای  ها در افاق زماانی برناماه و راهبردهاا و سیاسات     مدورهای توسعه استان به تفکیک بخش

اساب  های توسعه استان است. اسناد توسعه استانی متنمناسب برای تدقق جایگاه  شایسته بخش

های کلی برنامه ششم توسعه تیاسسانداز کشور  و هماهنگ با اسناد باالدست از جمله سند چشم

 باشد. کشور  ضوابط ملی آمایش سرزمین و ... می

ریازی در  هاای برناماه  در راستای انجام تکاالیف اشااره شاده   پاس از ساازماندهی کمیتاه      

 26های اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی استان  مطالعاات برناماه ششام توساعه اساتان در      بخش

ه شامل اقتصاد کالن  جمعیت  آماایش سارزمین   مدایط    بخش و فرابخش به تفکیک امور عمد

هاای  زیست  امور تولیدی  زیربنایی  اجتماعی  فرهنگی  علمی و فناوری با مشارکت کلیه دستگاه

اجرایی استان  در یک فرصت زمانی نسبتاً فشرده  تهیه گردید. حاصل ایان کوشاش و تشاریک    



 تفصیلی برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان زنجان گزارش 14

در « اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی اساتان  گزارش تفصیلی برنامه ششم توسعه»مساعی در قالب 

 های مختلف تدوین شده و انتشار یافته است.بخش

های ارزشمند همه مشارکت کنندگان در تهیاه و  دانم که از زحمات و تالشبر رود الزم می

 وهاای اجرایای   تدوین برنامه ششم توسعه استان اعم از مادیران و کارشناساان مدتارم دساتگاه    

 کوشا و ساعی سازمان سااسگزاری نمایم.  همچنین همکاران

دستیابی  اندرکاران استان امید است با یاری رداوند و همت و عزم راسخ متولیان امر و دست

ده مدقاق  شا به مدورهای تعیین شده توسعه استان در افق زمانی برنامه و نیز اهداف مشاخص  

 گردد. 

 

 شهرام طهماسبی

 استان زنجانریزی رییس سازمان مدیریت و برنامه

  



 15  بخش آموزش عالی

 مقدمه:

رگروه کا  ماعیبرش استانی برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتمطابق دستورالعمل ابالغی تدوین 

 میلای علاوم  دانشگاه زنجان  تدصیالت تک) با مشارکت دانشگاه های استان زنجانآموزش عالی 

ان  دانشاگاه  حد زنجا وا پایه  دانشگاه علوم پزشکی  دانشگاه پیام نور زنجان  دانشگاه آزاد اسالمی

انتفااعی   اه غیار دانشاگ  آزاد اسالمی واحد ابهر  دانشگاه فرهنگیان  دانشاگاه غیرانتفااعی روزباه    

 تشکیل شد.  (صوفی رازی

هاای ارزیاابی   از منظار مهمتارین شاارص   استان  آموزش عالی ابتدا وضع موجوددر این کارگروه 

ر اساتان  آموزش عالی دهای چالشتدلیل   سند. در بخش دوم بررسی گردیدآموزش عالی استان 

 تهرار گرفقمورد توجه و بررسی نقاط ضعف  قوت  تهدید و فرصت آموزش عالی در استان زنجان 

 .است

م از هار کادا   اهداف برنامه ششام و جهات گیاری هاای منطقاه ای      در بخش پایانی با توجه به

 .ه استشد تدوین و ارائهستان آموزش عالی ا ءهای اجرایی ارتقاسیاست  های استاندانشگاه
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 بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود بخ  -1

 توصیف، تحلیل و تبیین وضع موجود -1-1

  های استانوضعیت آمار دانشجویی دانشگاه-1-1-1

ه ابتادای  با ها و نمودارهای ترسیم شده  روند کلی جمعیات دانشاجو نسابت    دادهبا توجه به 

ی هاا السا ش یافته است. مجموع جمعیت دانشجویی اساتان در فاصاله   برنامه پنجم توسعه کاه

هاای  درصد کاهش پیدا کرده است. کاهش جمعیات دانشاجویی متوجاه دوره    18  1394-1390

ارشناسای  درصد جمعیت دانشاجویان مقطاع کارشناسای و ک    30کاردانی و کارشناسی بوده است. 

یش یافتاه  درصد افازا  73الت تکمیلی کاهش داشته است با این وجود جمعیت دانشجویان تدصی

هاارم  چنسابت باه ساال میاانی برناماه       1394است. قابل ذکر است جمعیت دانشجویی در سال 

یان درصاد کااهش یافتاه و جمعیات دانشاجو      5( جمعیت مقااطع کااردانی و کارشناسای    1386)

 درصد( افزایش داشته است. 500برابر )معادل  6تدصیالت تکمیلی 

درصد  15سال آینده حداقل  5های به عمل آمده  جمعیت دانشجویی در بینیبر اساس پیش

کااهش   های غیردولتی بارود با توجه به روندهای گذشته دانشگاهکاهش رواهد داشت. انتظار می

 بینی مواجه گردند.دانشجوی بیشتری نسبت به رقم پیش

 

  



 17  بخش آموزش عالی

 زنجان های استانتعداد مقاالت علمی پژوهشی ترویجی دانشگاه -1جدول 

 واحد عنوان شاخص

سال میانی 
برنامه چهارم 
1386 

ابتدای برنامه 
 1390پنجم 

انتهای برنامه 
 1394پنجم 

رشد 
برنامه 
 پنجم

51.22 287 135 45 تعداد دانشگاه زنجان  

-3.1 172 184 102 تعداد تدصیالت تکمیلی علوم پایه  

76.31 220 85 47 تعداد علوم پزشکی  

27.7 15 11 6 دتعدا پیام نور زنجان  

-15.6 27 39 38 تعداد آزاد اسالمی واحد زنجان  

-12 18 45 10 تعداد آزاد اسالمی واحد ابهر  

-4 4 5 2 تعداد کاربردی -علمی  

84.53 48 13 2 تعداد های آزادسایر دانشگاه  

دانشگاه های غیر دولتی و غیر 
 انتفاعی

86.7 85 61 0 تعداد  

 0 37 0 0 تعداد دانشگاه فرهنگیان

5،14 913 578 252 جمع  

 مربوطههای دانشگاهمأرذ: 
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 های استان زنجانتعداد مقاالت علمی پژوهشی ترویجی دانشگاه -1نمودار
 

 

  

۰

۲۰۰

۴۰۰

۶۰۰

۸۰۰

۱۰۰۰

۱۲۰۰

۱۴۰۰

۱۶۰۰

۱3۸۶ ۱39۰ ۱39۴

اد
عد

ت



 19  بخش آموزش عالی

  های استان زنجاندر دانشگاه ISIتعداد مقاالت  -2 جدول

 واحد عنوان شاخص
سال میانی برنامه 

 1386چهارم 

ابتدای برنامه 

 1390پنجم 

برنامه  انتهای

 1394پنجم 

 255 190 111 تعداد دانشگاه زنجان

 129 124 75 تعداد تدصیالت تکمیلی علوم پایه

 90 52 30 تعداد علوم پزشکی

 41 24 14 تعداد پیام نور زنجان

 42 79 17 تعداد آزاد اسالمی واحد زنجان

 28 73 15 تعداد آزاد اسالمی واحد ابهر

 1 0 0 تعداد کاربردی -علمی

 48 12 0 تعداد های آزادسایر دانشگاه

 9 12 3 تعداد دانشگاه های غیر دولتی و غیر انتفاعی

 11 0 0 تعداد دانشگاه فرهنگیان

 654 566 265 جمع

 مأرذ: پیشین
 

 
 های استان زنجاندر دانشگاه  ISIتعداد مقاالت  -2نمودار 

 

۰

۱۰۰

۲۰۰

3۰۰

۴۰۰

۵۰۰

۶۰۰

۷۰۰

۱3۸۶ ۱39۰ ۱39۴

اد
عد

ت
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 استان زنجان هایها در دانشگاهنسها و کنفراتعداد مقاالت ارائه شده در همای  -3جدول

 واحد عنوان شاخص
سال میانی برنامه 

 1386چهارم 

ابتدای برنامه 

 1390پنجم 

انتهای برنامه 

 1394پنجم 

 911 1032 223 تعداد دانشگاه زنجان

 10 54 18 تعداد تدصیالت تکمیلی علوم پایه

 51 95 20 تعداد علوم پزشکی

 28 13 8 تعداد پیام نور زنجان

 44 401 90 تعداد آزاد اسالمی واحد زنجان

 5 2 1 تعداد آزاد اسالمی واحد ابهر

 0 0 0 تعداد کاربردی -علمی

 57 18 0 تعداد های آزادسایر دانشگاه

 23 34 3 تعداد دانشگاه های غیر دولتی و غیر انتفاعی

 39 0 0 تعداد دانشگاه فرهنگیان

 1168 1649 363 جمع

 مأرذ: پیشین

  



 21  بخش آموزش عالی

 
 استان زنجان هایها در دانشگاهها و کنفرانستعداد مقاالت ارائه شده در همای  -3نمودار 

 

 های استان زنجانهای پژوهشی خارجی خاتمه یافته دانشگاهتعداد طرح -4جدول 

 واحد عنوان شاخص
سال میانی برنامه 

 1386چهارم 

ابتدای برنامه 

 1390پنجم 

انتهای برنامه 

 1394پنجم 

 19 11 26 تعداد گاه زنجاندانش

 6 0 0 تعداد تدصیالت تکمیلی علوم پایه

 2 1 0 تعداد علوم پزشکی

 8 5 0 تعداد پیام نور زنجان

 2 6 3 تعداد آزاد اسالمی واحد زنجان

 2 0 0 تعداد آزاد اسالمی واحد ابهر

 0 0 0 تعداد کاربردی -علمی

 0 0 0 تعداد های آزادسایر دانشگاه

 1 0 0 تعداد های غیر دولتی و غیر انتفاعی دانشگاه

 4 0 0 تعداد دانشگاه فرهنگیان

 44 23 29 جمع

 مأرذ: پیشین

۰

۲۰۰

۴۰۰

۶۰۰

۸۰۰

۱۰۰۰

۱۲۰۰

۱۴۰۰

۱۶۰۰

۱۸۰۰

۱3۸۶ ۱39۰ ۱39۴
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 های استان زنجانهای پژوهشی خارجی خاتمه یافته دانشگاهتعداد طرح -4 نمودار

 

 های استان زنجانمجالت علمی پژوهشی دانشگاه تعداد -5جدول 

 واحد عنوان شاخص
برنامه سال میانی 

 1386چهارم 

ابتدای برنامه 

 1390پنجم 

انتهای برنامه 

 1394پنجم 

 1 0 0 تعداد دانشگاه زنجان

 0 0 0 تعداد تدصیالت تکمیلی علوم پایه

 4 2 1 تعداد علوم پزشکی

 0 0 0 تعداد پیام نور زنجان

 2 2 0 تعداد آزاد اسالمی واحد زنجان

 3 3 0 تعداد آزاد اسالمی واحد ابهر

 0 0 0 تعداد کاربردی -لمیع

 0 0 0 تعداد های آزادسایر دانشگاه

 0 0 0 تعداد دانشگاه های غیر دولتی و غیر انتفاعی

 0 0 0 تعداد دانشگاه فرهنگیان

 10 7 1 جمع

 مأرذ: پیشین

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

3۰

3۵

۴۰

۴۵

۵۰

۱3۸۶ ۱39۰ ۱39۴

اد
عد
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 23  بخش آموزش عالی

 
 های استان زنجانتعداد مجالت علمی پژوهشی دانشگاه -5نمودار 

 
 

 های استان زنجانه در دانشگاهتعداد اختراعات ثبت شد  -6جدول 

 واحد عنوان شاخص
سال میانی برنامه 

 1386چهارم 
ابتدای برنامه 

 1390پنجم 

انتهای برنامه 
 1394پنجم 

 2 0 1 تعداد دانشگاه زنجان

 2 4 2 تعداد تدصیالت تکمیلی علوم پایه

 0 0 0 تعداد علوم پزشکی

 5 4 0 تعداد پیام نور زنجان

 0 1 0 تعداد زنجانآزاد اسالمی واحد 

 6 7 4 تعداد آزاد اسالمی واحد ابهر

 0 0 0 تعداد کاربردی -علمی

 0 0 0 تعداد های آزادسایر دانشگاه

 27 19 0 تعداد دانشگاه های غیر دولتی و غیر انتفاعی
 0 0 0 تعداد دانشگاه فرهنگیان

 42 35 7 جمع

 مأرذ: پیشین

 

۰

۲

۴

۶

۸

۱۰

۱۲

۱3۸۶ ۱39۰ ۱39۴
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 های استان زنجانه در دانشگاهتعداد اختراعات ثبت شد -6نمودار 

 

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

3۰

3۵

۴۰

۴۵

۱3۸۶ ۱39۰ ۱39۴

اد
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 25  بخش آموزش عالی

 تعداد اعضای هیات علمی بخ  آموزش عالی استان زنجان  -7جدول 

 واحد نام دانشگاه شاخص
سال میانی برنامه 

 1386چهارم 

ابتدای برنامه 
 1390پنجم 

انتهای برنامه 
 1394پنجم 

ار
شی
وز
 آم
ی
رب
و م
ی 
رب
م

 

 31 43 52 تعداد دانشگاه زنجان
 4 6 4 تعداد لوم پایهتدصیالت تکمیلی ع

 56 56 56 تعداد علوم پزشکی
 33 24 12 تعداد پیام نور زنجان

 175 219 175 تعداد آزاد اسالمی واحد زنجان
 134 119 89 تعداد آزاد اسالمی واحد ابهر

 0 1 3 تعداد کاربردی -علمی

 46 69 22 تعداد های آزادسایر دانشگاه
 12 12 0 تعداد یو غیر انتفاعدانشگاه های غیر دولتی 

 12 8 10 تعداد دانشگاه فرهنگیان
 503 557 423 جمع

ار
دی
ستا
ا

 

 270 203 139 تعداد دانشگاه زنجان
 77 51 28 تعداد تدصیالت تکمیلی علوم پایه

 221 143 99 تعداد علوم پزشکی
 25 16 11 تعداد پیام نور زنجان

53 تعداد آزاد اسالمی واحد زنجان  79 156 
 72 44 32 تعداد آزاد اسالمی واحد ابهر

 0 0 0 تعداد کاربردی -علمی

 11 1 1 تعداد های آزادسایر دانشگاه
 14 9 0 تعداد یدانشگاه های غیر دولتی و غیر انتفاع

 1 0 0 تعداد دانشگاه فرهنگیان

 847 546 345 جمع

ار
شی
دان

 

 60 30 11 تعداد دانشگاه زنجان
 15 9 6 تعداد الت تکمیلی علوم پایهتدصی

 36 15 8 تعداد علوم پزشکی
 4 0 0 تعداد پیام نور زنجان

 5 4 0 تعداد آزاد اسالمی واحد زنجان

 2 1 0 تعداد آزاد اسالمی واحد ابهر

 0 0 0 تعداد کاربردی -علمی

 0 0 0 تعداد های آزادسایر دانشگاه

 3 1 0 تعداد انتفاعی دانشگاه های غیر دولتی و غیر

 0 0 0 تعداد دانشگاه فرهنگیان

 125 60 25 جمع



 تفصیلی برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان زنجان گزارش 26

 )دنباله( تعداد اعضای هیات علمی بخ  آموزش عالی استان زنجان  -7جدول 

 واحد نام دانشگاه شاخص
سال میانی برنامه 

 1386چهارم 

ابتدای برنامه 
 1390پنجم 

انتهای برنامه 
 1394پنجم 

اد
ست
ا

 

 14 6 3 عدادت دانشگاه زنجان
 10 7 4 تعداد تدصیالت تکمیلی علوم پایه

 8 2 0 تعداد علوم پزشکی

 0 0 0 تعداد پیام نور زنجان

 4 1 0 تعداد آزاد اسالمی واحد زنجان

 1 1 0 تعداد آزاد اسالمی واحد ابهر

 0 0 0 تعداد کاربردی -علمی

 0 0 0 تعداد های آزادسایر دانشگاه

 1 1 0 تعداد یغیر دولتی و غیر انتفاع دانشگاه های

 0 0 0 تعداد دانشگاه فرهنگیان

 38 18 7 جمع
کل جمع  800 1181 1513 

 مأرذ: پیشین

 

 
 تعداد اعضای هیات علمی بخ  آموزش عالی استان زنجان -7نمودار 

 

۰

۲۰۰

۴۰۰

۶۰۰

۸۰۰

۱۰۰۰

۱۲۰۰

۱۴۰۰

۱۶۰۰

۱3۸۶ ۱39۰ ۱39۴

فر
ن



 27  بخش آموزش عالی

 های استان زنجان دانشجویان دانشگاهکل تعداد  -8جدول 

 واحد عنوان شاخص
برنامه  سال میانی
 1386چهارم 

ابتدای برنامه 
 1390پنجم 

انتهای برنامه 
 1394پنجم 

 10305 8685 7438 تعداد دانشگاه زنجان
 1040 654 461 تعداد تدصیالت تکمیلی علوم پایه

 3456 2176 1539 تعداد علوم پزشکی
 10137 18773 13210 تعداد پیام نور زنجان

61136 تعداد آزاد اسالمی واحد زنجان  14099 11195 
 5881 11507 11088 تعداد آزاد اسالمی واحد ابهر

 10551 7951 2416 تعداد کاربردی -علمی
 2592 3172 514 تعداد های آزادسایر دانشگاه

 2594 4370 348 تعداد دانشگاه های غیر دولتی و غیر انتفاعی*
 1156 518 777 تعداد دانشگاه فرهنگیان

75890 71905 49210 جمع  

 لداظ نگردیده است. 1386* آمار دانشجویان در دانشگاه صوفی برای سال 
 مأرذ: پیشین

 

 
 های استان زنجان دانشجویان دانشگاهکل تعداد  -8نمودار 

 

۰

۱۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

3۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۸۰۰۰۰

۱3۸۶ ۱39۰ ۱39۴
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 تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی بخ  آموزش عالی استان زنجان -9جدول 

 واحد عنوان شاخص
سال میانی برنامه 

 1386چهارم 

رنامه ابتدای ب

 1390پنجم 

انتهای برنامه 

 1394پنجم 

 3417 1529 602 تعداد  دانشگاه زنجان

 842 527 254 تعداد  تدصیالت تکمیلی علوم پایه

 1938  879 436  تعداد   علوم پزشکی

 271 479 103 تعداد  پیام نور زنجان

 4328 3108 598 تعداد  آزاد اسالمی واحد زنجان

 2979 1830 399 تعداد  هرآزاد اسالمی واحد اب

 11 0 0 تعداد  کاربردی -علمی

 366 0 0 تعداد  های آزادسایر دانشگاه

 244 0 0 تعداد  دانشگاه های غیر دولتی و غیر انتفاعی

 0 0 0 تعداد  دانشگاه فرهنگیان

 14396  8352  2392 جمع

 مأرذ: پیشین

 
 

 



 29  بخش آموزش عالی

 

 بخ  آموزش عالی استان زنجانتعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی  -9نمودار 

 

 

 

۰

۲۰۰۰

۴۰۰۰

۶۰۰۰

۸۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۲۰۰۰

۱۴۰۰۰

۱۶۰۰۰
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 استان زنجان بخ  آموزش عالی به تفکیک مقطع تحصیلیدانشجویان کل تعداد  -10نمودار 

 

 های استاندانشگاه تحلیل ساختار پژوهشی

  1386ی هاسالبا توجه به نمودار مربوط به تعداد مقاالت علمی/پژوهشی/ترویجی طی 

 ISIقاالت ت مذکور ثابت بوده است ولی در مورد مآهنگ رشد تولید مقاال 1394و  1390

ت ولی اشته اسش دتعداد افزای مجموع مقاالت تولید شده در طول برنامه پنجم هر چند به لداظ

سرانه  اسبهاز رشد آن به طور مدسوسی کاسته شده است. الزم به توضیح است در صورت مد

مه پنجم کاهش پیدا در طول برنا ISIالت تولید سرانه مقا  مقاالت به ازای یک عضو هیات علمی

 کرده است.

هاای مهام   های استان یکی از شارصرارجی راتمه یافته دانشگاه پژوهشیهای تعداد طرح

با وجود افزایش تعداد  باشد.در ارزیابی تعامل دانشگاه با صنایع و بخش ردمات استان و کشور می

طارح پژوهشای راارجی     44 تنهاا    1394ساال   در لداظ تعداد های رارجی راتمه یافته بهطرح

۰

۱۰۰۰۰

۲۰۰۰۰
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فر
ن

کاردانی و کارشناسی تحصیالت تکمیلی  کل دانشجویان
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ها و تعداد اعضای هیات علمی و روند راتمه یافته اعالم شده است که با توجه به ظرفیت دانشگاه

 شود.این مقدار سرانه بسیار ناچیز مدسوب می  افزایش تعداد دانشجویان تدصیالت تکمیلی

ملکرد کلی توسعه عاهداف و دالیل موفقیت ها و عدم موفقیت ها در   -2-1

 خ  ب

یان  از دایاره  به این بدث اگرچه ا ورودرورند. ها عموماً به دالیل مختلف شکست میبرنامه

زه آموزش ویژه در حوها بهدالیل شکست برنامه دیدیم تا به مهمتریناما الزم  بوده راری  مطالعه

 :گرددصورت اجمالی اشاره عالی به

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

 نیتادو   ثابات   باا اصاول نسابتاً   اسات  اماروز  اداماه  ندهیآ که فرض نیا با معموالً هابرنامه

کارده   رییتغ ردچارا  ثابت اصول از یمهم بخش عمالً  طیمد در عیسر و عیوس راتییتغ. دنشویم

 اکاامی ن یاصال  لیا دال از موضاوع  نیا ا. کنناد و در ادامه کل برناماه را باا شکسات روبارو مای     

 دهام  و نهام  یهاا دولت تجربه به ینگاه. باشدهمراه می هادولت رییتغ بامعموالً  و ستهامهبرنا

یروی نکارده و  پاز اصول ثابتی  علوم  وزارت یگذاراستیس درحوزه ژهیوبه راتییتغ دهدیم نشان

 .ستاداشته  نقش انیدانشجو تعداد یکم توسعه ویژهمدیط جدید در مسائل مختلف آن به

 برنامهی محتوا در عفض -2-2-1

ی نظار ی هاا چاارچوب  بر یمبتن و طلب مشارکت بر زمان  یتخصصی موضوعی زیربرنامه 

. شاود یما  برنامهی مدتوا و متن در ضعف موجب شده  یاد موضوعات از هرکدام در ضعف. است

 . ارندند آنی اجرا به یدیتق بوده و مجریان اتیواقع از دور عموماً فیضع هایبرنامه

 هابرنامهی اجرا به رانیمد تعهدعدم  -3-2-1

 رانیماد  اگار . آن است موفقیتبرای  هاضمانت نیتریاصل از ی برنامهاجرا بهمدیران  تعهد 

 شکسات  نداشته باشند  آنی اجرا بهی تعهد و باشدی اقهیسل وی انتخاب برنامه به نگاهشانی عال

الیاق   رانیماد . کندیم نهینهاد رای زیرامهبرن فرهنگ  برنامهی اجرا به تعهد. استی حتم برنامه
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 رای زیا ربرنامهاقتدار  و نموده ابراز مصوبی هابرنامهی اجرا به را رود تعهد گام  نیاول در معموالً

 .دهندیم نشان باال

 واساطه باه  عمادتاً  که قبل از این مطالعاه تنظایم شاده بودناد     دانشگاه  پیشین هایبرنامه 

ا و مادل  ها شاارص در تبیین  ها برنامه در این  همچنیناجه شدند. موشکست  اب فوقمشکالت 

د وجاود در سان  مفراتار از ارتیاار و ابزارهاای     یو اهاداف  کافی نشدهها توجه نظری به مددودیت

 .بینی شده استپیش
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 های فعلی توسعه بخ  تنگناها و چال  مهمترین -3-1

o عمومی صورت به عالی آموزش کیفیت کاهش 

o در شای پژوه مخااری  انادک  سهم و ها دانشگاه بودجه در پرسنلی های هزینه باالی سهم 
 ها دانشگاه بودجه عملکرد

o باین  ضاعیف  ارتبااط  و اساتان  مشاکالت  و تنگناهاا  رفاع  در عاالی  آماوزش  ضعیف نقش 
 (دانشگاه در صنعت با پژوهشی قراردادهای تعداد بودن پایین) جامعه با هادانشگاه

o     آور فن واحدهای از مناسب حمایت عدم و قوی شدر مراکز توسعه فقدان 

o ها دانشگاه در فناوری های ظرفیت توسعه به توجه عدم 

o هادانشگاه در غیرکاربردی تدصیلی هایرشته تراکم 

o هاآن سمقیا افزایش و تجمیع ضرورت و استان در عالی آموزش موسسات نبودن اقتصادی 
 آینده یهاسال در رالی ظرفیت گسترش وجود با
o مجموع سنلی ازها و در نتیجه افزایش سهم هزینه های پرکمبود اعتبارات و بودجه دانشگاه

ساتان  اردمات  اعتبارات دانشگاه ها نفوذ پایین فناوری و پژوهش مدوری در نظام تولید و
دم نیااز  عتان( و )باال بودن سهم تولید و ردمات با فناوری پایین در مجموع ارزش تولید اس

 سطح باال به دانش فنی
o  و  هاایی کاه در راساتای ماموریات    کاهش کیفیت آموزشی با تاسیس و گسترش دانشاگاه

 اند رسالت شان در اساسنامه توسعه پیدا نکرده

o  هاا و  گاهتنزل ارزش مدارک تدصیالت عالی با گسترش بی رویه و کم کیفیت انواع دانشا
 های تدصیالت تکمیلی  دوره

o  مأموریات  آمایش آموزشی عالی استان و نامشخص بودنفقدان و یا عدم امکان تهیه طرح 
و  های استان و مدوریت استان در توسعه دانش مشخص )اسناد موجاود مأموریات  دانشگاه

 وظیفه دانشگاه ها را مشخص نکرده است(
o هاکاهش کیفیت دانشجویان ورودی دانشگاه 
o رروی سرمایه فکری و انسانی و نخبگان از استان 
o ار باال در مدیریت کالن آموزش عالیتمرکز مدوری بسی 
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 های حقوقی و قانونی ها و محدودیتساختار ظرفیت  -4-1

 احصا وظایف، اختیارات و الزامات قانونی -1-4-1

 بخ  بخ  توسعه احصا وظایف، اختیارات و الزامات قانونی  -10 جدول

 وظایف 
 تامین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز -

 نظام علمی و فناوری کشورمشارکت در ارتقای  -

 اختیارات
 های دانشگاه مشروط به تامین شرایط مراجع قانونیظرفیتتوسعه ارتیار 

 مشارکت در تعامالت دانشگاه با جامعه

الزامات   

 قانونی   

 اجرای مصوبات هیات امناء -

 های وزارت متبوعاجرای بخشنامه -

 ارت متبوعهای آموزشی و پژوهشی ابالغ از وزنامهاجرای آیین -

 مربوطههای دانشگاهاطالعات تدلیل مستخری از  مأرذ: 

 
 و اختیاراتی ها و تنگناهای قانونی استنتاج محدودیت -2-4-1

o ها در وزارت متبوعتمرکز مدوری در توسعه موسسات و دانشگاه 

o عدم وجود معیارهای واحد در سنجش و ارزیابی موسسات آموزش عالی 

o ن در توسعه آموزش عالیعدم وجود معیارهای یکسا 
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 روبینی آینده، ظرفیت ها و چال  های پی گزارش پی  -2

 تبیین و ترسیم  فاصله بین شرایط موجود و وضعیت مطلوب -1-2

تاوان در  های اصلی که بخش آموزش عالی در استان و کشور با آن مواجه اسات مای  چالش

 بندی نمود:عناوین زیر طبقه

 ها نمندی دانش آمورتگان دانشگاهکاهش کیفیت آموزش و توا 

 های غیردولتی در استانتوسعه نامتوازن دانشگاه 

 ها در حل معضالت و مشکالت جامعهعدم مشارکت دانشگاه 

 ها و موسسات آموزش عالیبیکاری بخش اعظم دانش آمورتگان دانشگاه 

آمورتگاان  ناش ها باا جامعاه کمتار شاده و از طرفای دا     دانشگاه ارتباط  با ادامه شرایط فوق

و  هاای اقتصاادی  وری و اثربخشای در فعالیات  های الزم برای ارتقاء بهرهآموزش عالی توانمندی

جاه  مایان اسات تو گذشته بیشتر نی هاسالکه در  اجتماعی جامعه را نخواهند داشت. نکته مهمی

 الی شدهکیفیت آموزش ع صرف به توسعه کمی آموزش عالی بوده است که موجب مغفول ماندن

 است.

الی عهای آموزش مشکالت و چالش  با توجه به ماهیت فرابخشی و ملی آموزش عالی کشور

سایی ابل شناست و شکاف جدی و مدسوسی در این بخش قهاستانتقریبا مشترک بین سایر ا

 نیست.
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 ی دیگر هاستانبررسی وضعیت بخ  با بخ  متناظر در ا   -2-2

 

 آمای  کشور   6ان در منطقه است آموزش عالی جایگاه -11 جدول

 واحد شاخص
 سال

 پایه
 البرز قم قزوین مرکزی سمنان تهران زنجان 6کل منطقه 

 میعمو

 44/800 93/943 75/1489 64/1538 96/1631 34/29606 82/1339 88/37350 1392 میلیاردریال میزان ارزش افزوده بخش

 96/52 -1/5 93/26 71/20 44/24 -4/6 67/21 -81/1 درصد میزان رشد

سهم بخش از ارزش افزوده بخش متناظر در 
 منطقه

 1/2 5/2 9/3 1/4 36/4 26/79 5/3 درصد

 

 استان در کشور  آموزش عالی جایگاه -12 جدول

 رتبه در کشور استان زنجان کل کشور سال پایه واحد شاخص

 عمومی
 18 82/1339 83/87648 1392 میلیاردریال میزان ارزش افزوده بخش

 - 67/21 86/9 - درصد میزان رشد

 18 52/1 - - درصد سهم بخش از ارزش افزوده بخش متناظر درکشور

 ارتصاصی
 23 75274 4685386 1392 تعداد تعداد دانشجو

 - 1513 - 1394 تعداد تعداد هیات علمی

1392سال مرکز آمار ایران  حساب های منطقه ای  مأرذ:
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به منظور تبیین شرایط حاکم بر آینده بخ  در  انداز ملیتحلیل چشم  -3-2

 استان

ری شمسای جمهاو   هجری1404انداز علم و فناوری جمهوری اسالمی ایران در افق  چشام

یزال الهای و  قدرت ال هجری شمسی درعلم و فناااوری  با اتکال به 1404اسالمی ایران در افق 

لت سترش عادا گملی   با احیای فرهنگ و برپایاای تمدن نوین اسااالمی ایرانی برای پیشاارفت

  :بخشی در جهان  کشوری رواهدبود و الهام

و  بو انقاال  اسالم برروردار از انسانهاى صالح  فرهیخته  سالم و تربیت شده در مکتب -

 های جهان با دانشمندانی در طراز برترین

 آن وردهاىکارگیرى دستا به و نوآوری و فناااوری علم و تولید  توسااعه در توانا -

 پیشااتاز در مرزهای دانش و فناااوری با مرجعیت علمى در جهان  -

اجتمااعی  -هاای اقتصاادی  های آموزش عالی با نیازهای بخاش  هماهنگی بین برنامه -

 کشور

 برقراری توازن و ارتقاء کیفیت در آموزش عالی  -

ر انشجو دو تربیت دثر نظام آموزش عالی کشور در نشر علم و توسعه فناوری ر مؤحضو -

 المللی  سطح بین

 المللتولید شده در سطح بین برداری از علم و فناوریبهره -

 های مدیریتی مناسب در آموزش عالیایجاد زیرسارت -

 فرینهای کارآها به دانشگاهتجهیز نظام آموزش عالی کشور برای تدول دانشگاه -

 کارآمدسازی اداره اقتصادی آموزش عالی کشور -

 رالقیا-ها و هنجارهای علمیافزایش تعهد به تعالی و پایبندی به ارزش -
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  شناسایی عومل محیط درونی و بیرونی بخ   -4-2

 عوامل محیط درونی بخ مهمترین  -13جدول

نقاط 
 قوت

o  پایه علوم تدصیلی مقاطع در دانشجو به علمی هیأت مناسب نسبت 

o فعال علمی هیأت هرم و پویا و توانمند و جوان علمی هیأت از بررورداری 

o جامع دانشگاه مجاورت در تکمیلی تدصیالت پایه علوم تخصصی دانشگاه وجود 

o مشترک ای رشته میان های رشته تعریف و ها دانشگاه بین تعامل مناسب ظرفیت 

o لتیدو های دانشگاه در 22 زیر علمی هیات به دانشجو نسبت 

o تکمیلی تدصیالت دانشگاه و پزشکی علوم در مدیریتی قوی تیم و مدیریت ثبات 

o ها دانشگاه تکمیلی تدصیالت مقاطع سهم افزایش 

نقاط 
 ضعف

o عمومی صورت به عالی آموزش کیفیت کاهش 

o عملکرد در شیپژوه مخاری اندک سهم و ها دانشگاه بودجه در پرسنلی های هزینه باالی سهم 
 ها دانشگاه بودجه

o با هاانشگاهد بین ضعیف ارتباط و استان مشکالت و تنگناها رفع در عالی آموزش ضعیف نقش 
 (دانشگاه در صنعت با پژوهشی قراردادهای تعداد بودن پایین) جامعه

o آور فن واحدهای از مناسب حمایت عدم و قوی رشد مراکز توسعه فقدان 

o ها دانشگاه در فناوری های ظرفیت توسعه به توجه عدم 

o هادانشگاه در غیرکاربردی تدصیلی هایرشته تراکم 

o با هاآن سمقیا افزایش و تجمیع ضرورت و استان در عالی آموزش موسسات نبودن اقتصادی 
 آینده یهاسال در رالی ظرفیت گسترش وجود
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 عوامل محیط بیرونی بخ مهمترین  -14 جدول

 ها  فرصت

o  وصنعتی  رح هایاز استان های اقماری تهران در جذب طموقعیت ارتباطی استان به عنوان یکی 
 گردشگری و ردماتی

o تطابق توجه سند برنامه ششم در توجه به علوم پایه با ظرفیت های استان 

o  لمللیافرصت برقراری ارتباط با نخبگان دانشگاه ها و مراکز تدقیقاتی معتبر بین 

o ردی استانو گردشگسب صنعتی  معدنی  کشاورزی استعدادها و توانمندی منا 
o کی لوم پزشگاه عهای علوم پزشکی کشور  و مرکزیت دانشاجرای آمایش سرزمینی در بین دانشگاه

 6زنجان در منطقه 

o  لمیعوجود فارغ التدصیالن توانمند در رشته های مختلف جهت انتخاب و جذب هیأت 
o توجه و توسعه دانش رشته های میان رشته ای 

 تهدیدها  

o مجموع زنلی او بودجه دانشگاهها و در نتیجه افزایش سهم هزینه های پرس کمبود اعتبارات 
 اعتبارات دانشگاه ها 

o و  م تولیددن سهنفوذ پایین فناوری و پژوهش مدوری در نظام تولید و ردمات استان )باال بو
 ح باالنی سطفردمات با فناوری پایین در مجموع ارزش تولید استان( و عدم نیاز به دانش 

o ت شان رسال وهایی که در راستای ماموریت سیس و گسترش دانشگاهکیفیت آموزشی با تأ کاهش
 اند در اساسنامه توسعه پیدا نکرده

o های ها و دورهاهتنزل ارزش مدارک تدصیالت عالی با گسترش بی رویه و کم کیفیت انواع دانشگ
 تدصیالت تکمیلی 

o تأموریمالی استان و نامشخص بودن فقدان و یا عدم امکان تهیه طرح آمایش آموزشی ع 
و وظیفه  های استان و مدوریت استان در توسعه دانش مشخص )اسناد موجود مأموریتدانشگاه

 دانشگاه ها را مشخص نکرده است(
o هاکاهش کیفیت دانشجویان ورودی دانشگاه 

o رروی سرمایه فکری و انسانی و نخبگان از استان 

o ریت کالن آموزش عالیتمرکز مدوری بسیار باال در مدی 
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 بخ  پی  بینی مهمترین چال  ها و تنگناهای آینده توسعه   -5-2

o ها کاهش کیفیت آموزش و توانمندی دانش آمورتگان دانشگاه 

o های استانتوسعه نامتوازن دانشگاه 

o ها در حل معضالت و مشکالت جامعهعدم مشارکت دانشگاه 

o سسات آموزش عالیمؤها و هبیکاری بخش اعظم دانش آمورتگان دانشگا 
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 تدوین سند راهبردی توسعه -3

 تعیین اهداف کمی شاخص های کلی توسعه بخ  -1-3

ه ششم می در طول برنامکجدول اهداف  استان های از دانشگاه یکهر  برایبخش این در   استانهای با توجه به ماهیت متفاوت دانشگاه

 شده است. تهیه به صورت جداگانه

 توسعه دانشگاه زنجان تعیین اهداف کمی برحسب اهداف کلی در برنامه ششم  -15 جدول

 هدف کلی
 هدف کمی

وضعیت در پایان 
 سال های

 ی برنامه ششمهاسال

 جمع 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان

 آموزشی
 

 - 485 455 435 410 400 390 382 تعداد تعداد اعضای هیأت علمی
 - 11000 10800 10700 10600 10500 10350 9779 تعداد شجویانتعداد دان

 - 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7054 تعداد تعداد دانشجویان کارشناسی
 - 4000 3900 3700 3400 3200 2950 2613 تعداد تعداد دانشجویان تدصیالت تکمیلی

 - 22.7 23 23.2 23.7 24.5 25 25.6 درصد نسبت دانشجو به استاد
 - 50 48 46 44 42 38 35 تعداد های آموزشیتعداد گروه

 - 70 65 60 55 49 44 40 درصد های دارای مقطع دکتریدرصد گروه
 - 310 300 295 285 275 265 256 تعداد های آموزشیتعداد کد رشته
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 نجان )دنباله(تعیین اهداف کمی برحسب اهداف کلی در برنامه ششم توسعه دانشگاه ز -15 جدول

 هدف کلی
 هدف کمی

وضعیت در پایان 
 سال های

 ی برنامه ششمهاسال

 جمع 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان

 پژوهشی

 - 1 95. 9. 8. 75. 7. .59 تعداد ISIسرانه تعداد مقاالت 
 - 78. .8 .85 .9 .95 .95 1 - (IF/AIF)میانگین  ISIکیفیت مقاالت 

 - 1 95. 9. 85. 8. 75. .73 تعداد و علمی پژوهشی ISCه تعداد مقاالت سران
 - 25 25 24 22 20 18 16 تعداد در سال تعداد کتب منتشر شده

 - 8 7 6 4 2 1 1 تعداد تعداد مجالت علمی پژوهشی
 - 80 75 75 70 65 60 50 تعداد های پژوهشی سفارشی )در حال اجرا( تعداد طرح

 - 65 55 48 40 35 30 24 تعداد بنیان و واحدهای فناورهای دانشتعداد شرکت
 ها و مراکزنسبت اعضای هیأت علمی فعال مرتبط با پارک

 )درصد( رشد به کل اعضای هیأت علمی
 - 5 5 5 4 3 1.5 1 درصد

اداری  مالی و توسعه 
 مدیریت

و  هیأت علمی دانشگاه )رسمی  پیمانی اعضای غیرنسبت 
 هیأت علمی اعضایبه  قراردادی(

 - 1.05 1.05 1.08 1.1 1.1 1.15 1.2 درصد

ل کنسبت اعضای غیر هیأت علمی فوق دیالم به باال به 
 اعضای غیر هیأت علمی

 - .93 93. 92. 91. 9. 88. .85 درصد

های علمی و همکاری
 المللیبین

 - 5 5 5 4 4 3 3 تعداد المللی برگزار شدههای علمی بینتعداد کنفرانس
های آموزشی علمی ها و دورهها و سخنرانیتعداد کارگاه

 المللی برگزار شدهبین
 - 100 75 60 50 35 30 25 تعداد

نسبت اعضای هیأت علمی دارای دکتری راری کشور به 
 کل اعضای هیأت علمی

 - 18 18 18 18 18 19 19 درصد

 دانشگاه زنجانمأرذ: 



 43  بخش آموزش عالی

 ب اهداف کلی در برنامه ششم توسعه دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجانتعیین اهداف کمی برحس -16 جدول

  دانشگاه تدصیالت تکمیلی علوم پایه زنجانمأرذ: 

 هدف کلی
 هدف کمی

وضعیت در پایان 
 سال های

 ی برنامه ششمهاسال

 جمع 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان

 آموزشی و پژوهشی

 - 145 138 130 122 114 106 102 تعداد تعداد اعضای هیأت علمی

 - 1300 1250 1200 1148 1088 1046 964 تعداد تعداد دانشجویان

 - 200 200 200 188 188 188 178 تعداد تعداد دانشجویان کارشناسی

 - 1100 1050 1000 954 905 858 786 تعداد تعداد دانشجویان تدصیالت تکمیلی

 - 9 9 9 9 9 7/9 3/9 نسبت نسبت دانشجو به استاد

 - 21 21 21 21 21 21 21 تعداد های آموزشیتعداد گروه

 - 40 34 34 29 24 24 24 درصد های دارای مقطع دکتریدرصد گروه

 - 140 130 125 120 115 93 74 تعداد های پژوهشی سفارشی )در حال اجرا( تعداد طرح

 - 130 120 110 100 85 63 61 تعداد بنیان و واحدهای فناورهای دانشتعداد شرکت

اداری  مالی و توسعه 
 مدیریت

و  هیأت علمی دانشگاه )رسمی  پیمانی اعضای غیرنسبت 
 هیأت علمی اعضایقراردادی( به 

 - 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 7/0 نسبت

ل کنسبت اعضای غیر هیأت علمی فوق دیالم به باال به 
 اعضای غیر هیأت علمی

 - 95 94 94 93 93 93 93 درصد

و  های علمیهمکاری
 المللیبین

 - * - - - - 4 - تعداد المللی برگزار شدههای علمی بینتعداد کنفرانس

نسبت اعضای هیأت علمی دارای دکتری راری کشور به 
 کل اعضای هیأت علمی

 - * - - - - 1 - درصد
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 در برنامه ششم توسعه دانشگاه علوم پزشکی زنجان تعیین اهداف کمی برحسب اهداف کلی -17 جدول

هدف 

 کلی

 هدف کمی
وضعیت در پایان سال 

 های
 ی برنامه ششمهاسال

 جمع 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان

 آموزشی
 

 - 450 410 375 350 324 321 293 تعداد تعداد اعضای هیأت علمی

 - 4500 4200 4000 3850 3705 3456 3286 تعداد تعداد دانشجویان

 - 1700 1600 1550 1500 1400 1403 1499 تعداد کارشناسی تعداد دانشجویان

 - 1175 1050 950 800 675 592 513 تعداد تعداد دانشجویان تدصیالت تکمیلی

 - 10 11 11 11 11 11 11 تعداد نسبت دانشجو به استاد

 - 65 62 60 58 56 56 56 تعداد های آموزشیتعداد گروه

 - 60 59 58 57 56 56 57/53 درصد های دارای مقطع دکتریدرصد گروه

 پژوهشی
 

 - 40 38 35 32 30 27 23 درصد ISIسرانه تعداد مقاالت 

 - 110 95 85 75 70 67 60 درصد و علمی پژوهشی ISCسرانه تعداد مقاالت 

 - 10 8 7 6 5 4 3 تعداد در سال تعداد کتب منتشر شده

 - 6 6 5 5 4 4 3 تعداد تعداد مجالت علمی پژوهشی

 - 15 10 8 6 4 5 4 تعداد های پژوهشی سفارشی )در حال اجرا( تعداد طرح

 - 8 6 6 5 3 3 2 تعداد بنیان و واحدهای فناورهای دانشتعداد شرکت

ل کبه  ها و مراکز رشدنسبت اعضای هیأت علمی فعال مرتبط با پارک
 )درصد( هیأت علمی اعضای

 - %7/2 %5/2 %3/2 %3/2 %5/1 %1 %1 نسبت

  دانشگاه علوم پزشکی زنجان مأرذ: 
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 تعیین اهداف کمی برحسب اهداف کلی در برنامه ششم توسعه دانشگاه جامع علمی کاربردی زنجان -18 جدول

 هدف کلی
 ی برنامه ششمهاسال وضعیت در پایان سال های هدف کمی

 جمع 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان

 - - - - - - - - تعداد *تعداد اعضای هیأت علمی آموزشی

 - 11649 11421 11197 10977 10762 10551 10937 تعداد تعداد دانشجویان آموزشی

 - 5243 5140 5040 4941 4844 4749 4753 تعداد تعداد دانشجویان کارشناسی آموزشی

 - 60 60 45 30 11 11 11 تعداد نشجویان تدصیالت تکمیلیتعداد دا آموزشی

 - 4 3 3 2 1 - - تعداد در سال تعداد کتب منتشر شده پژوهشی

 - 4 3 2 1 - - - تعداد های پژوهشی سفارشی )در حال اجرا( تعداد طرح پژوهشی

 - 25 20 18 15 10 8 8 تعداد بنیان و واحدهای فناورهای دانشتعداد شرکت پژوهشی

 * در دانشگاه جامع علمی کاربردی  صرفاً از مدرسان دارای کد مدرسی به صورت حق التدریس استفاده می شود.
 دانشگاه جامع علمی کاربردی زنجانمأرذ: 
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 صوفی تعیین اهداف کمی برحسب اهداف کلی در برنامه ششم توسعه دانشگاه غیردولتی و غیرانتفاعی -19 جدول

هدف 

 کلی

 هدف کمی
عیت در پایان سال وض

 های
 ی برنامه ششمهاسال

 جمع 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان

 آموزشی
 

 - 10 10 10 7 5 5 4 تعداد تعداد اعضای هیأت علمی

 - 900 900 900 900 900 873 1163 تعداد تعداد دانشجویان

 - 650 650 650 650 650 694 946 تعداد تعداد دانشجویان کارشناسی

 - 200 200 150 150 100 80 39 تعداد تعداد دانشجویان تدصیالت تکمیلی

 - 90 90 90 128 180 174 290 تعداد نسبت دانشجو به استاد

 - 20 20 20 17 15 13 12 تعداد های آموزشیتعداد گروه

 - 15 15 10 5 2 0 0 درصد های دارای مقطع دکتریدرصد گروه

 پژوهشی
 

 - 70 60 55 50 40 45 40 تعداد ISIه تعداد مقاالت سران

 - 4 3 3 3 1 1 2 تعداد در سال تعداد کتب منتشر شده

 - 4 3 3 2 1 0 0 تعداد تعداد مجالت علمی پژوهشی

 - 5 4 5 2 1 0 0 تعداد های پژوهشی سفارشی )در حال اجرا( تعداد طرح

 - 4 5 3 1 0 0 0 تعداد بنیان و واحدهای فناورهای دانشتعداد شرکت

ل کبه  ها و مراکز رشدنسبت اعضای هیأت علمی فعال مرتبط با پارک
 )درصد( اعضای هیأت علمی

 - 30 30 40 40 15 15 10 نسبت
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 تعیین اهداف کمی برحسب اهداف کلی در برنامه ششم توسعه دانشگاه غیردولتی و غیرانتفاعی صوفی)دنباله( -19 جدول

 هدف کلی
 میهدف ک

وضعیت در پایان 

 سال های
 ی برنامه ششمهاسال

 جمع 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان

اداری  مالی و توسعه 
 مدیریت

 

و  هیأت علمی دانشگاه )رسمی  پیمانی اعضای غیرنسبت 
 هیأت علمی اعضایقراردادی( به 

 - 5 5 5 5 5.25 5.25 5.25 نسبت

ل کعلمی فوق دیالم به باال به نسبت اعضای غیر هیأت 
 اعضای غیر هیأت علمی

 - 25 25 25 25 21 8.75 8.75 نسبت

های علمی و همکاری
 المللیبین

 

 - 5 5 5 1 0 0 0 تعداد المللی برگزار شدههای علمی بینتعداد کنفرانس

های آموزشی علمی ها و دورهها و سخنرانیتعداد کارگاه
 المللی برگزار شدهبین

 - 5 4 4 2 0 0 1 عدادت

نسبت اعضای هیأت علمی دارای دکتری راری کشور به 
 کل اعضای هیأت علمی

 - 2 2 2 1 0 0 0 نسبت

 دانشگاه غیردولتی و غیرانتفاعی صوفی  مأرذ:
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 تعیین اهداف کمی برحسب اهداف کلی در برنامه ششم توسعه دانشگاه آزاد اسالمی زنجان -20 جدول

 هدف کلی
 یهدف کم

وضعیت در پایان 

 سال های
 ی برنامه ششمهاسال

 جمع 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان

 آموزشی
 

 - 555 515 484 462 399 340 329 تعداد تعداد اعضای هیأت علمی

 - 13011 12537 12218 12312 12092 11897 13271 تعداد تعداد دانشجویان

 - 4811 4782 5350 5763 6123 6151 7066 تعداد یتعداد دانشجویان کارشناس

 - 8137 7586 6617 6268 5687 5165 5524 تعداد تعداد دانشجویان تدصیالت تکمیلی

 - 23 24 25 27 30 35 40 نسبت نسبت دانشجو به استاد

 - 30 29 28 28 26 26 25 تعداد های آموزشیتعداد گروه

 - 52 50 48 47 45 42 40 درصد یهای دارای مقطع دکتردرصد گروه

 
 پژوهشی

 - 60 59 55 50 50 47 136 تعداد ISIتعداد مقاالت 

 - 184 175 160 145 110 100 41 تعداد و علمی پژوهشی ISCسرانه تعداد مقاالت 

 - 7 6 5 4 3 3 2 تعداد در سال تعداد کتب منتشر شده

 - 2 2 2 2 2 2 2 تعداد تعداد مجالت علمی پژوهشی

 - 11 6 6 4 3 1 5 تعداد های پژوهشی سفارشی )در حال اجرا( تعداد طرح

 - 22 19 17 15 15 10 5 تعداد بنیان و واحدهای فناورهای دانشتعداد شرکت

 دانشگاه آزاد اسالمی زنجانمأرذ: 
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 ی ابهرتعیین اهداف کمی برحسب اهداف کلی در برنامه ششم توسعه دانشگاه آزاد اسالم -21 جدول

هدف 

 کلی

 هدف کمی
وضعیت در پایان سال 

 های
 ی برنامه ششمهاسال

 جمع 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان

 آموزشی
 

 - 206 212 219 216 214 209 199 تعداد تعداد اعضای هیأت علمی

 - 5148 5117 5106 5015 5011 5190 6661 تعداد تعداد دانشجویان

 - 1158 1314 1410 1401 1570 1960 2315 تعداد شجویان کارشناسیتعداد دان

 - 3645 3364 3136 2978 2800 2513 3142 تعداد تعداد دانشجویان تدصیالت تکمیلی

 - 22/41 21/84 21/21 20/92 20/93 21/96 22 نسبت نسبت دانشجو به استاد

 - 6 6 6 6 5 5 5 تعداد های آموزشیتعداد گروه

 - 3 3 3 2 2 2 2 درصد های دارای مقطع دکتریگروه درصد

 پژوهشی
 

 - 30 29 28 30 34 32 28 تعداد ISIسرانه تعداد مقاالت 

 - 7 8 4 5 4 8 9 - (IF/AIF)میانگین  ISIکیفیت مقاالت 

 - 15 12 12 9 8 8 8 تعداد و علمی پژوهشی ISCسرانه تعداد مقاالت 

 - 5 6 4 4 5 7 9 تعداد در سال تعداد کتب منتشر شده

 - 4 4 4 3 3 3 3 تعداد تعداد مجالت علمی پژوهشی

 - 6 4 2 3 1 2 2 تعداد های پژوهشی سفارشی )در حال اجرا( تعداد طرح

 - 2 2 2 2 2 2 2 تعداد بنیان و واحدهای فناورهای دانشتعداد شرکت

ل ه کبشد ها و مراکز رنسبت اعضای هیأت علمی فعال مرتبط با پارک
 )درصد( اعضای هیأت علمی

 - 16 15 12 12 8 8 4 نسبت
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 تعیین اهداف کمی برحسب اهداف کلی در برنامه ششم توسعه دانشگاه آزاد اسالمی ابهر)دنباله( -21 جدول

 

 هدف کلی

 هدف کمی
وضعیت در پایان 

 سال های
 ی برنامه ششمهاسال

 جمع 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان

اداری  مالی و توسعه 
 مدیریت

 

و  هیأت علمی دانشگاه )رسمی  پیمانی اعضای غیرنسبت 
 هیأت علمی اعضایقراردادی( به 

 - 25 25 25 22 22 22 20 نسبت

ل کنسبت اعضای غیر هیأت علمی فوق دیالم به باال به 
 اعضای غیر هیأت علمی

 - 16 16 16 21 21 22 30 نسبت

می و های علهمکاری
 المللیبین

 

 - 6 4 5 4 3 2 3 تعداد المللی برگزار شدههای علمی بینتعداد کنفرانس

های آموزشی علمی ها و دورهها و سخنرانیتعداد کارگاه
 المللی برگزار شدهبین

 - 0 0 0 0 0 0 0 تعداد

نسبت اعضای هیأت علمی دارای دکتری راری کشور به 
 کل اعضای هیأت علمی

 - 14 12 10 10 8 7 7 نسبت

 دانشگاه آزاد اسالمی ابهر مأرذ:
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 فرهنگیان زنجانتعیین اهداف کمی برحسب اهداف کلی در برنامه ششم توسعه دانشگاه  -22 جدول

 هدف کلی
 هدف کمی

وضعیت در پایان سال 

 های
 ی برنامه ششمهاسال

 جمع 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان

 آموزشی
 

 - 25 22 20 16 14 13 - تعداد تعداد اعضای هیأت علمی

 - 1220 1015 965 885 850 1156 - تعداد تعداد دانشجویان

 - 1200 1000 950 875 850 1156 - تعداد تعداد دانشجویان کارشناسی

 - 20 15 15 10 0 0 - تعداد تعداد دانشجویان تدصیالت تکمیلی

 - 5 4 4 3 2 2 - ادتعد های آموزشیتعداد گروه

 پژوهشی
 

 - 1.3 1.2 1 1 0.8 0.8 - تعداد ISIسرانه تعداد مقاالت 

 - 1 0.7 0.5 0.3 0.3 0 - تعداد و علمی پژوهشی ISCسرانه تعداد مقاالت 

 - 6 6 4 5 3 4 - تعداد در سال تعداد کتب منتشر شده

 - 1 1 1 0 0 0 - تعداد تعداد مجالت علمی پژوهشی

 - 8 7 6 5 5 4 - تعداد های پژوهشی سفارشی )در حال اجرا( طرح تعداد

اداری  مالی و 
 توسعه مدیریت

هیأت علمی دانشگاه )رسمی  پیمانی و  اعضای غیرنسبت 
 هیأت علمی اعضایقراردادی( به 

 - 4 4 4.2 4.2 4.5 4.6 4.6 نسبت

ی عضاانسبت اعضای غیر هیأت علمی فوق دیالم به باال به کل 
 هیأت علمی غیر

 - 13 12 12 10 9 9 9 نسبت
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 تعیین اهداف کمی برحسب اهداف کلی در برنامه ششم توسعه دانشگاه فرهنگیان زنجان )دنباله( -22 جدول

 هدف کلی ردیف
 هدف کمی

وضعیت در پایان 

 سال های
 ی برنامه ششمهاسال

 جمع 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان

1 
های همکاری

علمی و 
 المللیبین

 

المللی برگزار های علمی بینتعداد کنفرانس
 شده

 - 0 0 0 0 0 0 0 تعداد

2 
های ها و دورهها و سخنرانیتعداد کارگاه

 المللی برگزار شدهآموزشی علمی بین
 - 0 0 0 0 0 0 0 تعداد

3 
نسبت اعضای هیأت علمی دارای دکتری راری 

 لمیکشور به کل اعضای هیأت ع
 - 0.1 0.11 0.12 0.12 0.13 0.15 0.15 نسبت

  : دانشگاه فرهنگیان زنجانمأرذ
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 تعیین اهداف کمی برحسب اهداف کلی در برنامه ششم توسعه دانشگاه پیام نور زنجان -23 جدول

 هدف کلی
 هدف کمی

وضعیت در پایان 
 یهاسال

 ی برنامه ششمهاسال

 جمع 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان

 آموزشی
 

 - 100 100 100 100 70 70 70 تعداد تعداد اعضای هیأت علمی

 - 8500 8500 8500 9000 10000 11000 18000 تعداد تعداد دانشجویان

 - 8000 8000 8000 8000 9200 10500 17500 تعداد تعداد دانشجویان کارشناسی

 - 1000 1000 1000 1000 800 500 500 تعداد تعداد دانشجویان تدصیالت تکمیلی

 - 7 7 7 7 7 7 7 تعداد های آموزشیتعداد گروه

 - 28 28 28 28 14 14 14 درصد های دارای مقطع دکتریدرصد گروه

 پژوهشی
 

 - 60 60 60 60 60 60 60 تعداد ISIسرانه تعداد مقاالت 

 - 110 95 85 75 70 67 60 تعداد و علمی پژوهشی ISCسرانه تعداد مقاالت 

 - 10 10 10 10 7 11 10 تعداد در سال تعداد کتب منتشر شده

 - 2 2 1 - - - - تعداد تعداد مجالت علمی پژوهشی

 - 5 5 5 5 - 2 2 تعداد تعداد طرحهای پژوهشی سفارشی )در حال اجرا(

 - 3 2 2 - - - - تعداد بنیان و واحدهای فناورهای دانشتعداد شرکت

شد ها و مراکز رت اعضای هیأت علمی فعال مرتبط با پارکنسب
 )درصد(به کل اعضای هیأت علمی

 - 5 5 3 3 2 0 0 نسبت

اداری  مالی و توسعه 
 مدیریت

 هیأت علمی دانشگاه )رسمی  پیمانی و اعضای غیرنسبت 
 هیأت علمی اعضایقراردادی( به 

 - 50 50 50 50 60 60 60 نسبت

 علمی فوق دیالم به باال به کل نسبت اعضای غیر هیأت
 اعضای غیر هیأت علمی

 - 90 90 90 90 90 70 70 نسبت
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 تعیین اهداف کمی برحسب اهداف کلی در برنامه ششم توسعه دانشگاه پیام نور زنجان)دنباله( -23 جدول

 هدف کلی
 هدف کمی

وضعیت در پایان 

 یهاسال
 ی برنامه ششمهاسال

 جمع 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد عنوان

های علمی و همکاری
 المللیبین

 

 - 1 1 - - - - - نسبت المللی برگزار شدههای علمی بینتعداد کنفرانس

 نسبت اعضای هیأت علمی دارای دکتری راری کشور به
 کل اعضای هیأت علمی

 - 1 1 1 1 1 1 1 نسبت

 : دانشگاه پیام نور زنجانمأرذ
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 های توسعه بخ تتعیین سیاس-3-3

 اساسی اقداماتها و راهبردها ، سیاست -24 جدول

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

ارتقاء کیفیت 
 امور آموزشی

 توسعه رشته ها

 

 ای با در نظر گرفتن نیازهای منطقهرشتههای جدید و بینتوسعه و ایجاد رشته

ته وسعه رشتها و ای آنعه بین رشتههای کم تقاضا و تدوین برنامه تدول و توسرصد مستمر رشته
 های کم تقاضاهای جدید به جای رشتهگرایش

 حمایت و هدایت استعدادهای دررشان
 اعزام دانشجو به المایادهای علمی دانشجویی

 حمایت و تشویق دانشجویان نخبه و ممتاز

 بهبود فرآیندهای برنامه ریزی درسی و تصمیم
 گیری حوزه آموزش

 اگذاری امور حین تدصیل به دانشکده هاتفویض و و

 تمرکز زدایی از وظایف ستاد و تفویض آن به دانشکده ها

جهت گیری فعالیت های آموزش به سمت 
 دانشگاه کارآفرین

 توسعه کمی و کیفی آزمایشگاه های آموزشی

 های مهارتی برای دانشجویانتعریف دوره

 زاییتغییر سرفصل ها متناسب با مهارت اف

 ایجاد توازن در جذب اعضای هیأت علمی
تاد و به اسانشجدهای آموزشی دارای نسبت باالتر از متوسط قابل قبول جذب هیأت علمی در گروه

 (21)حدود 
 کاهش درصد دانشجویان دارای افت

 تدصیلی
ه شاورآسیب شناسی افت تدصیلی و اجرای برنامه کاهش افت تدصیلی با همکاری دفتر م

 جویاندانش

 گیری توسعه جمعیت دانشجوییجهت
 حفظ وضعیت موجود جمعیت دانشجویی کارشناسی

 تعریف و توسعه سازوکارهای جدید نظارتی
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 ها و اقدامات اساسی)دنباله(راهبردها ، سیاست -24 جدول

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

ارتقاء کیفیت 
 امور آموزشی

 گیری توسعه جمعیت دانشجوییجهت

 ه روز رسانی مستمر نظام ارزیابی آموزشیب

 های مختلف عملکرد به اعضای هیأت علمیبازرورد مستمر نتایج ارزیابی

 های آموزشی با تاکید بر تشویق و تذکرنظارت بر عملکرد و فعالیت گروه

 ن هاآهای آموزشی و فهرست بندی مشکالت و پیگیری تا رفع پایش مستمر مشکالت گروه

 ن در هرلستاگتدوین مستمر کتابچه گزارش های مدیریتی از شارص های آموزشی از نرم افزار 
 سال تدصیلی

 ایجاد مدیط آموزشی رالق

 تخصیص دفتر مطالعه و تدقیق مشترک برای دانشجویان دکتری

کمک  و آموزشی دهایتجهیز کالس ها به تجهیزات و توسعه آنها راه اندازی کالس های با استاندار
 آموزشی

 استفاده از دانشجویان تدصیالت تکمیلی  به عنوان دستیار آموزشی 

 های آموزش الکترونیکیگیری از روشبهره

 کنترل  بروز رسانی صفده وب اساتید

 های تمام شده آموزشیبهینه یابی هزینه

 مقطع هر س برایبرگزاری کالس ها با رعایت حداقل تعداد دانشجوی تعریف شده در هر کال

 ارذ هزینه معادل شهریه شبانه از دانشجویان مازاد بر سنوات

 های آزمایشگاه به وسیله دانشجویان دکتریارائه کالس

 های ارائه شده در هر گروه آموزشیکنترل رشد حق التدریس
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 ها و اقدامات اساسی)دنباله(راهبردها ، سیاست -24جدول 

 م اساسیاقدا سیاست راهبرد

ارتقاء کیفیت 
 امور آموزشی

 هر سال اعمال ضریب ریزش پذیرش دانشجو در هر رشته در اعالم ظرفیت به سازمان سنجش در های تمام شده آموزشیبهینه یابی هزینه

 توانمندسازی اعضای هیأت علمی
 د آندیهای آموزشی آشنایی با قوانین و وظایف هیأت علمی یرای اعضای جبرگزاری کارگاه

 بسترسازی برای دستیابی به شارص سرآمدی آموزشی

 های مهارت افزایی اساتید هر گروه آموزشی در هر ترمبرگزاری کالس

ارتقاء جایگاه 
پژوهشی 

 هادانشگاه

 ارتقاء سرانه تولیدات پژوهشی

 

دیل شادن  تب افی برایک دارای پتانسیلو حمایت  از  هسته های  توانمندهای علمی هستهتشکیل  
 یمبه قطب عل

 پشتیبانی از چاپ مقاالت اعضای هیأت علمی در مجالت معتبر
 تسهیل فرآیند چاپ کتب اعضای هیأت علمی

 مدیریت هدفمند پژوهانه برای بهبود شارص کیفی پژوهش
یفی  جذب ک)نشر مقاالت  های پژوهشی مؤثرفعالیتاز اعضای هیأت علمی دارای تشویق و حمایت 

 اعتبارات پژوهشی(
 تامین اعتبارات پژوهشی تشویقی برای دانشجویان مستعد و تالشگر

 افزایش تعداد انتشار مجالت علمی معتبر
 المللیهای معتبر ملی و بینبرگزاری سمینار

 افزایش درآمدهای ارتصاصی پژوهشی

 ستانهای ای و سازماندرقالب عقد قرارداد با مراکز صنعتپژوهشی بلندمدت  هایمکاریه
 فروش ردمات آزمایشگاهی 
 ایهای بزرگ پژوهشی و فناوری ملی و منطقهورود دانشگاه به اجرای پروژه

 ژوهشی و انتشاراتپ -ای  منابع علمیفروش ردمات کتابخانه

 یاز مدل بودجه عموم افزایش اعتبارات پژوهشی
 اصی و ارتص درصد واقعی از بودجه عمومی15 لحداق پژوهشی به افزایش مجموع اعتبارات 

 درصد اعتبارات پژوهشی 50انه تا حدود پژوهاعتبار  افزایش سهم
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 ها و اقدامات اساسی)دنباله(راهبردها ، سیاست -24جدول 

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

ارتقاء جایگاه 
پژوهشی 

 هادانشگاه

 یاز مدل بودجه عموم افزایش اعتبارات پژوهشی
 افزایش بهره برداری از اعتبارات متمرکز  پژوهشی

 ها در سقف اعتبار مصوب سالیانهنامههزینه پایانپردارت کامل کمک 

 هاتجهیزات آزمایشگاه و بهسازی توسعه
 های ررید زمایشگاهی و تعیین اولویتبندی مستمر تجهیزات آفهرست

 توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرکزی
 های فنی استانها و ایجاد مرجعیت آزمایشگاهشورای ایمنی آزمایشگاهتشکیل 

 ارتقاء عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی

 اوریانتشار گزارش عملکرد پژوهشی و تدلیل آماری آن در وب سایت معاونت پژوهش و فن
 هااعتبار سنجی مستمر مجالت و کنفرانس

  های مختلف پژوهشای و فنااوری در ساطح ملای    فعالیت ستمرمقایسه ای و ارائه گزارش م ارزیابی
 ای  گروهی و فردیدانشگاهی  دانشکده

 پشاتیبانی  وهای اعضای هیأت علمی دارای رکود پژوهشای و هادایت   توجه جدی به ارتقای فعالیت
 علمی ایشان

 های تقاضا مدور باتوجه به  نیاز و پتانسیل منطقهراه اندازی پژوهشکده
هاای علمای و   های تخصصی  ساخنرانی المللی  با برگزاری کارگاهها و تعامالت ملی و بینمکاریه

 برگزاری سمینارهای فنی و تخصصی مورد نیاز منطقه
 تعیین امتیازات ویژه برای پایان نامه های دانشجویی تقاضا مدور و فناورانه

 ایهتأکید بر تخصص های بین رشت های  پژوهشی جدید تقاضا مدور  باراه اندازی گروه
 اندازی دوره پسادکتری کاربردیراه

 تولید و فروش دانش فنی و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی
 های الکترونیکی افزایش کتاب هاگسترش و بهبود ردمات کتابخانه
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 ها و اقدامات اساسی)دنباله(راهبردها ، سیاست -24جدول 

 دام اساسیاق سیاست راهبرد

ارتقاء جایگاه 
پژوهشی 

 هاگسترش و بهبود ردمات کتابخانه هادانشگاه

 ربرانهای پژوهشی و ارائه ردمات الکترونیکی به کاها  طرحنامه سازی  پایاندیجیتال
 مستقل سازی مرکز اسناد کتابخانه  و توسعه آن

 متمرکز سازی  کتابخانه های  دانشگاه

دانشجویی و 
 گیفرهن

 و نشاط ارتقاء سطح رفاه
 دانشجویان

 بهداشت روان ردمات توسعه

 پوشش کامل بیمه سالمت دانشجویان

 و فضاهای ورزشی های دانشجوییروابگاهوضعیت  بهبود

 های جدید مورد نیاز دانشگاهبرای روابگاه های وقفیجلب مشارکت ریرین روابگاه ساز و سرمایه
 ها روابگاه در ویژه به ورزشی های تفعالی به بخشی تنوع

 های دانشجوییساماندهی و بهینه سازی هزینه

وعه رین مجمزرگتها به عنوان بمدیریت مصرف انرژی و تعیین شارص مصرف استاندارد در روابگاه
 مصرف کننده انرژی دانشگاه

 هاها و اعالم وضعیت مصرف در مدوطهنصب کنتور در روابگاه

 ی سیستم پخت و پز سلف سرویسمدرن ساز
 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(روابگاه دانشجویی 

 معرفت دینی در دانشگاه ارتقاء
 هایسبتمنا های مذهبی درن از طریق گسترش برگزاری برنامهتقویت روحیه معنوی دانشگاهیا

 مختلف
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 ها و اقدامات اساسی)دنباله(راهبردها ، سیاست -24 جدول

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

دانشجویی و 
 فرهنگی

 معرفت دینی در دانشگاه ارتقاء

ز سالمی ااارف وب معای روابط استاد و دانشجو در چارچبسترسازی روای ارالق اسالمی و حرفه
 های متنوع معرفت دینیطریق برگزاری کارگاه

 نماز و نماز جماعت در دانشگاه  قرآنی  تقویت فرهنگ
ها و لط تشکهای متنوع و سازنده توستقویت و گسترش فرهنگ حجاب و عفاف از طریق برنامه

 هاکانون
 های دینی و مذهبیارزیابی و پایش مستمر برنامه

 های علمی و فرهنگیوسعه و تقویت انجمنت

 های فرهنگیو کانون های علمیتقویت و توسعه انجمن
 ی در سطحادوره های علمی و فرهنگی به صورتها  مسابقات  آیینها  جشنوارهبرگزاری همایش

 منظور شکوفایی استعدادهاای و کشوری بهدانشگاهی  منطقه
 ای علمی  فرهنگی و تفریدیبرگزاری اردوه هدفمند گسترش

 توسعه و گسترش کمی و کیفی نشریات دانشگاهی

توسعه سیاسی و دور نگه داشتن دانشگاه از 
 سیاست زدگی

 سالمی ا -گسترش و تنوع تشکل های سیاسی 

 شیگاهی بخو آ بسترسازی برگزاری مناظرات نقد و بررسی مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی کشور

گی ای فرهنهادههای آزاد اندیشی و نظریه پردازی با همکاری نن و فعال نمودن کرسیدایر کرد
 دیگر

خابات  انت های سیاسی و اجتماعی دانشگاهیان )شرکت درگری و مشارکتتقویت فرهنگ مطالبه
 اجتماعات و ...(

ها و توسعه اجتماعی و مواجهه با چالش
 های اجتماعیناهنجاری

اره و ... وء ماهوثار سآهای اجتماعی مانند اعتیاد  طالق  اهیان نسبت به ناهنجاریسازی دانشگآگاه
 انشگاهیدرون باز طریق برگزاری همایش  کارگاه و آموزش همگانی با همیاری نهادهای مسئول 
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 ها و اقدامات اساسی)دنباله(راهبردها ، سیاست -24 جدول

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

دانشجویی و 
 هنگیفر

ها و توسعه اجتماعی و مواجهه با چالش
 های اجتماعیناهنجاری

 فظ مدیطحندی  های اجتماعی نظیر تشکیل رانواده  آموزش پیش از ازدوای  ارالق شهروآموزش
 زیست و ... با استفاده از نظرات متخصصین و صاحب نظران 

 ر ردماتدشارکت و غیردولتی و مهای مردم نهاد بسترسازی جهت فعالیت دانشگاهیان در سازمان
 داوطلبانه اجتماعی و بشردوستانه

ی هارفانر و عهای اندرافی  مکاتب و نهادهای نوظهوآگاه سازی دانشگاهیان نسبت به جریان
 هاها و کارگاههمایش برگزاری کاذب از طریق

 های جدیدبرای فعالیت توسعه فیزیکی
 احداث و تجهیز رانه فرهنگ دانشگاه

 حدها و فعاالن فرهنگی دانشگاه در مکانی واها  انجمن ها  کانون تجمیع تشکل
 آتیهای راهبردی زمینه سازی ایجاد باغ فرهنگی دانشگاه برای برنامه

ارتقای جایگاه  
ریزی و برنامه

 نظارت

 دانشگاه افزایش بودجهبررسی الگوهای 
 جاریکننده بودجه  پذیرش دانشجو حداکثر مدل تعیین

 افزایش درآمد ارتصاصی  هایمدلو جمع بندی اجرای  مطالعه

 بهبود و توسعه مدیریت

 ریزی مستمر آموزشی کارکنانگذاری  نیازسنجی و برنامههدف

 برنامه تدول اداری 10مشارکت مدوری در اجرای 

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

 بودجه ریزیبهبود فرآیند 

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

 و گزارش عملکرد بودجه ریزی بر مبنای بهای تمام شده

 مام شدهای تبه از وضعیت بودجه دانشگاه و ارتقاء اثربخش های مستمر مدیریتیتهیه گزارش
 هافعالیت

 هادجه دارلی و ابالغ آن به حوزهتنظیم به موقع بو

 نظارت بر تخصیص و هزینه کرد بودجه مصوب دارلی به صورت سه ماه یکبار 
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 ها و اقدامات اساسی)دنباله(راهبردها ، سیاست -24 جدول

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

ارتقای جایگاه  
ریزی و برنامه

 نظارت

  برنامه راهبردیو اصالح پایش نظارت  
 هبندی نتیجه پایش برنامائه پیشنهادهای اصالحی در برنامه با توجه به جمعار

 های مدیریتی از نظارت و ارزیابی برنامه راهبردیارائه گزارش

 آمار و اطالعاتاندازی سامانه راه
 دانشگاه یکاارچه تهیه نرم افزار آماری

 مستمر آن به روز رسانی آمارها و گزارش

 امه آماری تهیه سالن

 

 

 

  



 63  الیبخش آموزش ع

 برآورد کلی تأمین و تجهیز منابع -4

 )دانشگاه زنجان(1393منابع مالی مورد نیاز تحقق اهداف کمی و شیوه تأمین آن در طول برنامه) میلیارد ریال( به قیمت سال   -25 جدول
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